
O P A T Ř E N Í 
DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 

č. 1/2018 

K DOKTORSKÉMU STUDIU 

NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 

Disertační práce jako soubor uveřejněných kvalitních vědeckých článků se sjednocujícím 

komentářem 

 

Disertační práce může mít kromě formy výzkumné monografické práce také formu souboru 

uveřejněných kvalitních vědeckých článků doplněných sjednocujícím komentářem (viz čl. 24 

odst. 1 Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 18. 7. 2017, 

účinného od 1. 9. 2017). Platí přitom, že pokud je disertační práce souborem uveřejněných 

vědeckých článků, potom: 

(1) Volba formy práce podléhá souhlasu školitele a garanta programu. 

(2) Jde o soubor alespoň 3 článků, které byly publikovány v časopisech indexovaných 

v databázi Scopus či Web of Science a jsou současně dedikovány výhradně FMV VŠE v 

Praze. 

(3) Zároveň musí být doktorand výlučným autorem alespoň 2 takovýchto článků a u 

ostatního (či případně ostatních) musí mít minimálně 50 % autorského podílu; toto je 

nutno doložit čestným prohlášením. 

(4) Zároveň se všechny tyto články musejí vztahovat k oboru/programu, jehož je doktorand 

na FMV studentem a současně i časopisy, ve kterých jsou články publikované, musejí být 

zařazené do stejných nebo příbuzných oborů.  

(5) Do souboru nemohou být zařazeny články publikované před zahájením studia. 

(6) Sjednocující komentář souhrnným a sjednocujícím způsobem představuje cíle práce, 

současný stav poznání dané problematiky, použité metody a soubory, výsledky, jakož i 

celkový přínos práce, resp. přidanou vědeckou hodnotu (to celé v rozsahu alespoň 20 

normostran). 

(7) Doporučený rozsah práce skládající se ze souboru článků je přibližně 90 normostran. 

(8) Pokud je DisP ve formě souboru kvalitních článků se sjednocujícím komentářem 

předložena k malé obhajobě, předkládá své stanovisko ke kvalitě souboru článků po 

projednání se školitelem i garant programu. 

(9) Práce zpracovaná formou souboru článků podléhá stejným procedurám jako disertační 

práce zpracovaná formou monografie (tj. předložení tezí, malá obhajoba, obhajoba) a 

musí být předložena ve standardní tištěné podobě. 

 

Toto opatření vstupuje v platnost dne 15. ledna 2018. 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., v. r. 

děkan Fakulty mezinárodních vztahů 


