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Datum a místo konání: 11. dubna 2018, 16.15, 350NB  

 

Přítomni: prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D. M.A.; doc. Mgr. Ing. Radka Druláková, 

Ph.D.; doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.; doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D.; prof. PhDr. 

Zuzana Lehmannová, CSc., doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.; prof. PhDr. Zdeněk 

Veselý, CSc., doc. Mgr. Ing. Štěpánka Zemanová, Ph.D. (předsedkyně OR). 

Omluvena: doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. 

 

1. Přivítání členů OR 

Předsedkyně OR doc. Zemanová přivítala členy oborové rady a poděkovala za přijetí 

členství v OR. Zároveň shrnula vymezení poslání OR dle č. 10 Pravidel systému 

zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 

hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE, tj. úkoly:  
a. sledovat  a hodnotit studium v doktorském studijním oboru/program, 

b. pečovat o aktualizaci a rozvoj akreditovaného doktorského studijního 

programu, iniciovat návrhy na úpravu stávajících studijních programů, které 

předkládá ke schválení vědecké radě fakulty, 

c. projednávat návrh vedoucího katedry na udělení, významnou změnu a odnětí 

akreditace předmětů doktorského studijního programu, 

d. zajišťovat vnitřní hodnocení kvality doktorského studijního programu, 

e. schvalovat pravidelné hodnotící zprávy garantů doktorských studijních 

programů, 

f. sledovat a hodnotit probíhající studium v daném studijním programu, 

g. vyjadřovat se k návrhu a významným změnám obsahu státní doktorské 

zkoušky, 

h. ve spolupráci s garantem doktorského studijního programu a školiteli řešit 

odborné a organizační otázky v doktorském studijním programu. 

Dále připomněla, že v souladu s těmito pravidly se OR schází minimálně 1x ročně a 

uvedla, že OR navazuje na dosavadní společnou OR pro všechny fakultní obory.  

 

2. Představení oboru Mezinárodní politické vztahy, shrnutí závěrů 

sebehodnotící zprávy  

Obor Mezinárodní politické vztahy je realizován již více než 20 let, a to v češtině a 

v anglickém rozšíření. Má řadu úspěšných absolventů v akademické i praktické sféře 

(prof. Drulák, prof. Kratochvíl, dr. Beneš, dr. Kryl, dr. Fajkusová, dr. Charanzová aj.). 

Sebehodnotící zpráva se zabývala obdobím 2009–2017 a opírala se zejména o  data 

dostupná v informačním systému.  

 



Nejvýraznější silné stránky:  

- obor dlouhodobě etablovaný, stabilní základna uchazečů; 

- možnost aktivní práce s potenciálními uchazeči např. v rámci IGA; 

- široká základna školitelů s relevantní tvůrčí činností i akademických 

pracovníků, kteří by se mohli zapojit v relativně krátkém časovém horizontu; 

- zlepšení organizace studia a tlaku na plnění studijních povinností v posledních 

letech; 

- dobrá vybavenost knihovny pro PhD.  studium (dlouhodobě priorita SMSJM); 

- jasně definované požadavky na projekty DisP a DisP samotné; 

- aktivní využívání grantů IGA jako nástroje motivace doktorandů.  

Nejvýraznější slabé stránky: 

- nízká úspěšnost studia (26%; neúsp. 35%), dlouhá průměrná celková doba 

studia (4,5 roku); 

- nedostatečný akcent na metodologii, nevyhovující skladba základních 

předmětů; 

- příliš vysoké nároky na kvantitu publikační činnosti; 

- absence nástrojů tlaku na doktorandy k vyšší aktivitě (a zejména častější 

přítomnosti) na katedře při aktuální výši stipendií a realitě souběhu práce na 

vysoké úvazky + interní formy studia; 

- evaluace doktorandů na kalendářní bázi, nikoli po ročnících. 

Na tyto slabé stránky reagují jednak reakreditace předmětů oboru a zejména 

akreditace programu Mezinárodní studia a diplomacie, resp. anglické mutace 

International and Diplomatic Studies.  

3. Re/akreditace předmětů oboru Mezinárodní politické vztahy 

 

Reakreditace 

Ident Název 

předmětu 

Změna Stanovisko OR 

SMS966 Teoretické 

základy oboru 

mezinárodní 

vztahy 

Obsahová změna, úprava 

požadavků na ukončení, 

studijní zátěž, úprava seznamu 

literatury 

Schváleno 

SMS901 Vybrané otázky 

teorie a praxe 

diplomatické 

služby 

Název:  Teorie a praxe 

zahraniční politiky 

Garant – Doc. Druláková 

Obsahová změna, úprava 

požadavků na ukončení, 

úprava seznamu literatury, 

studijní zátěž 

Schváleno 

SMS951 Vybrané otázky 

české zahraniční 

politiky 

Název: Koncepce a realizace 

zahraniční politiky ČR 

Obsahová změna, úprava 

Schváleno 



seznamu literatury, studijní 

zátěž 

SMS963 Globalismus a 

nacionalismus 

Název: Globalizace a globální 

sociokulturní změna 

Obsahová změna, úprava 

požadavků na ukončení, 

úprava seznamu literatury, 

studijní zátěž 

Schváleno 

SMS965 Problémy 

bezpečnosti na 

počátku 21. 

století 

Název: Mezinárodní 

bezpečnost v době globálního 

terorismu a sílícího napětí na 

východní hranici NATO 

Obsahová změna, úprava 

seznamu literatury, studijní 

zátěž 

Schváleno 

SMS967 Systém 

mezinárodních 

vztahů a faktory 

jeho 

transformace 

Název:  Mezinárodní systém – 

struktura, geneze, trendy 

Obsahová změna, úprava 

seznamu literatury, studijní 

zátěž 

Schváleno 

 

Akreditace nového volitelného předmětu 

Ident Název  Garant Stanovisko OR 

SMS970 Publikační činnost v mezinárodních 

studiích a diplomacii 

doc. 

Zemanová 

Schváleno 

 

4. Příprava akreditace programu Mezinárodní studia a diplomacie 

(International and Diplomatic Studies), který navazuje na obor Mezinárodní 

politické vztahy 

Oborová rada projednala a schválila změnu názvu oboru/programu v zájmu 

návaznosti na Bc. a Mgr. obor/program realizovaný na FMV VŠE. V rámci jednání 

doporučila před akreditací posílit v programu akcent na diplomacii a současně 

důkladně vysvětlit zaměření programu v akreditačním spisu. Diskutována byla 

též odlišnost názvů v ČJ a AJ. Po vysvětlení doc. Drulákovou OR tuto odlišnost 

neshledala problematickou.  

Oborová rada projednala a schválila cíle a profil absolventa doktorského studijního 

programu Mezinárodní studia a diplomacie (International and Diplomatic studies).  

Oborová rada projednala a schválila rámcový studijní plán programu Mezinárodní 

studia a diplomacie (International and Diplomatic Studies).  

Oborová rada vzala na vědomí, že pro obor International and Diplomatic Studies bude 

pořízen překlad uvedených materiálů do AJ. 

 

 

 



 

5. Akreditace předmětů programu Mezinárodní studia a diplomacie  

 

 

Ident Název  Garant Stanovisko OR 

SMS903 Vědecká práce a výzkum v 

mezinárodních studiích 

doc. Zemanová Schváleno 

SMS904 Kvalitativní metody v 

mezinárodních studiích 

prof. Kratochvíl Schváleno 

SMS964 Teoretické a metodologické 

přístupy  v mezinárodních 

vztazích 

prof. 

Lehmannová 

Schváleno 

 

6. Okruhy státní doktorské zkoušky 

Oborová rada projednala a schválila okruhy státní doktorské zkoušky programu 

Mezinárodní studia a diplomacie s tím, že pro program International and Diplomatic 

Studies budou použity v anglické mutaci  s nahrazením českých titulů literatury 

anglickými tam, kde je to možné, resp. vypuštěním českých titulů a nahrazením 

jinými tituly v ostatních případech.  

Oborová rada se dále usnesla, že seznam základní a doporučené literatury 

k jednotlivým okruhům bude podléhat aktualizaci maximálně v tříletých časových 

intervalech. Dílčí změny v seznamu základní či doporučené literatury jsou možné bez 

projednání oborovou radou a vstupují v platnost vždy 6 měsíců po zveřejnění. První 

aktualizace seznamu uskuteční nejpozději v červnu 2021. Změny okruhů budou 

realizovány dle potřeby po schválení oborovou radou.  

 

7. Akreditace předmětů doktorského studijního programu International Studies 

and Diplomacy 

- viz tabulka níže 

 

7. Různé 

Doc. Zemanová informovala o průběhu studia 1. ročníku – přijato 6 studentů, 

nastoupilo 5 studentů (1 nedodal nostrifikaci Mgr. diplomu), 1 student studium 

ukončil na vlastní žádost (Mgr. Samuel Božek), 1 studentka zatím nedodala projekt 

DisP.  Připravují se obhajoby projektů 3 studentů. Po obhajobách by témata měla být 

projednána OR – bude realizováno per rollam.  



V září 2018 se uskuteční Den doktorandů s povinnými prezentacemi DisP a následně 

bude OR předložena zpráva o průběhu studia doktorandů – dle aktuální situace bude 

projednáno per rollam nebo na řádném zasedání.  

 

V Praze dne 11. 4. 2018 

 

 

 

doc. Mgr. Ing. Štěpánka Zemanová, Ph.D. 

předsedkyně OR 



Ident Název  Garant Kopie sylabu Stanovisko OR 

SMS981 Teorie a praxe zahraniční politiky – anglicky Doc. Druláková SMS901 Schváleno 

SMS982 Vědecká práce a výzkum v mezinárodních studiích – anglicky Doc. Zemanová SMS903 Schváleno 

SMS983 Kvalitativní metody v mezinárodních studiích – anglicky Doc. Kratochvíl SMS904 Schváleno 

SMS984 Globalizace a globální sociokulturní změna – anglicky Prof. 

Lehmannová 

SMS963 Schváleno 

SMS985 Mezinárodní bezpečnost v době globálního terorismu a sílícího napětí na 

východní hranici NATO – anglicky 

Doc. Eichler SMS965 Schváleno 

SMS986 Teoretické a metodologické přístupy  v mezinárodních vztazích – 

anglicky 

Prof. 

Lehmannová 

SMS966 Schváleno 

SMS987 Mezinárodní systém – struktura, geneze, trendy – anglicky Prof. Veselý SMS967 Schváleno 

SMS988 Publikační činnost v mezinárodních studiích a diplomacii – anglicky Doc. Zemanová SMS970 Schváleno 

SMS989 Koncepce a realizace zahraniční politiky ČR – anglicky 

 

Prof. Veselý SMS951 Schváleno 



 

 

 


