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Standard studijního programu 
Mezinárodní rozvojová studia / International Development Studies 

A. Specifika a obsah studijního programu: 

Typ programu doktorský  
Oblast/oblasti vzdělávání  Vědy o Zemi 
Základní tematické okruhy 
(viz dokument příloha 
emailu) 

Sociální a ekonomická geografie, Regionální a politická 
geografie 

Kód programu  P1314 – Geografie / Geography, 6702V004 – Mezinárodní 
rozvojová studia / International Development Studies 

Rozlišení programu bez specializace  
Profil studijního programu   akademický 
Propojení studijního 
programu s tvůrčí činností 
či praxí 

Studijní program zahrnuje povinnou stáž na zahraničním 
pracovišti (univerzity, výzkumné ústavy, mezinárodní 
organizace) v délce 12 týdnů. Studijní program dále zahrnuje 
povinnou účast na zahraniční konferenci. U studentů je rovněž 
podporována vědecko-výzkumná a pedagogická činnost. 

Forma studia prezenční/kombinovaná 
Jazyk programu český/anglický 
Cíle programu Základním cílem studia je teoretické a metodologické 

zvládnutí oboru. Dále je nezbytná badatelsky zaměřená 
specializace v rámci vybrané dílčí disciplíny a schopnost 
samostatné výzkumné i pedagogické činnosti. 
   
Doktorský studijní program se zaměří zejména na geografické 
aspekty rozvojových problémů s přihlédnutím k politickým, 
sociálním a ekonomickým souvislostem; environmentální 
aspekty rozvoje v méně rozvinutých zemích; pochopení 
historie a postkoloniálního vývoje méně rozvinutých zemí a na 
budoucí rozvojová ohrožení a příležitosti; globální perspektivy 
spojené s chudobou a environmentálními problémy. 
 
Rozsah znalostí je dán odpřednášenou látkou v rámci 
studijních plánů orientovaných na téma disertační práce. 
Znalosti budou ověřovány dílčími zkouškami, v průběhu 
společných doktorandských seminářů, zprávami školitelů 
o postupu studia a na závěr státní doktorskou zkouškou a 
obhajobou doktorské práce. 

Soulad studijního programu 
s posláním a strategickým 
záměrem UP  

Program Mezinárodní rozvojová studia je jedním z prvních 
tohoto typu v České republice a v regionu střední a východní 
Evropy. Aktivně podporuje partnerství s regionální i globální 
komunitou akademických pracovišť, čímž pozitivně přispívá 
k internacionalizaci studijních programů. Orientuje se na 
interdisciplinární spolupráci. 

Návaznost na národní a 
mezinárodní standardy 
programu: 

Studijní program je kompatibilní s mezinárodními standardy 
vzdělávání v dané oblasti. 

 



2 
 

B. Mezinárodní rozměr studijního programu 

Předměty v cizím jazyce 
 

VCJ/PGSAJ Anglický jazyk pro doktorské studium 
PRF/PGS00 Management vědy a výzkumu 
 
Všechny předměty mohou být v případě potřeby přednášeny 
v anglickém jazyce. 

Literatura v cizím jazyce V programu Mezinárodní rozvojová studia je odborná a 
studijní literatura dostupná téměř výhradně v anglickém 
jazyce. K jednotlivým přednáškám je doporučována aktuální 
povinná i doporučená literatura v anglickém jazyce ve formě 
vybraných kapitol z renomovaných učebnic, odborné články 
z akademických žurnálů a zprávy z respektovaných 
mezinárodních institucí. Zdroje jsou dostupné v knihovně UP 
a v rámci volně dostupných i placených databází oborových 
časopisů.  

Přímá účast studenta na 
mezinárodní spolupráci  

Přímá účast studenta na mezinárodní spolupráci je aktivně 
podporována a realizována prostřednictvím programu 
Erasmus+ (Katedra rozvojových a environmentálních studií 
iniciovala více než 25 smluv s evropskými i mimoevropskými 
zeměmi). Katedra podporuje mezinárodní spolupráci studentů 
z prostředků Vavrouškova stipendia, jehož cílem je podpořit 
zahraniční studijní pobyty, odborné stáže, výzkumné projekty 
a další aktivity studentů v oblasti rozvojové spolupráce a 
udržitelného rozvoje. 

Mobility Zahraniční mobility studentů jsou na doktorském stupni studia 
aktivně podporovány, každý student musí v průběhu 
absolvovat zahraniční vědecko-výzkumnou stáž v délce 12 
týdnů. 

Mezinárodní spolupráce na 
výzkumu 

Mezinárodní spolupráce na výzkumu je na doktorském stupni 
studia aktivně podporována, a to prostřednictvím zahraničních 
vědecko-výzkumných stáží v délce 12 týdnů. Stejně tak 
k mezinárodní spolupráci na výzkumu dochází během 
hostování zahraničních vědeckých pracovníků na Katedře 
rozvojových a environmentálních studií a během účasti 
studentů na konferencích. 

 
C. Absolvent 

Rámcový profil absolventa Absolvent doktorského studijního programu Mezinárodní 
rozvojová studia bude schopen samostatné tvůrčí vědecké 
práce a syntetického myšlení, které se opírá o nejnovější 
poznatky z geografických, ale také z environmentálních a 
vybraných společenskovědních disciplín. Díky teoretické a 
metodologické výbavě dokáže porozumět rozvojovým 
problémům v jejich mezioborovém a společenském kontextu. 
Bude připraven hledat adekvátní řešení problémů rozvojové 
spolupráce v geografické, environmentální, ekonomické, 
politické a právní rovině. Bude schopen koordinovat práci 
specialistů ve výzkumných týmech. 
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Rámcové uplatnění 
absolventa 
 

Absolvent dokáže samostatně a tvůrčím způsobem řešit 
problémy v oblasti rozvojové spolupráce (development 
cooperation) než jednostranně, doposud především jen 
ekonomicky vzdělaní pracovníci. Tato dovednost přispěje ke 
zkvalitnění a zefektivnění programu české zahraniční 
rozvojové spolupráce. 
Uplatnění absolventů studijního programu Mezinárodní 
rozvojová studia bude možné ve výzkumných institucích a 
dále v institucích, které vyžadují komplexnější pochopení 
rozvojových problémů a nevystačí pouze s jejich technickým 
či ekonomickým pojetím. V souvislosti s členstvím České 
republiky v Evropské unii a s výrazným posilováním českého 
programu zahraniční rozvojové spolupráce bude poptávka po 
kvalitně vzdělaných a teoreticky dobře vybavených 
odbornících v budoucnu výrazně sílit. 

Relevantní profese 
 

Samostatní výzkumní pracovníci na univerzitách a 
výzkumných pracovištích, projektoví pracovníci nevládních 
rozvojových a humanitárních organizaci, odborní pracovníci 
ve státní správě (např. Česká rozvojová agentura, resortní 
ministerstva) a v mezinárodních organizacích, pracovníci 
územní samosprávy zaměřené na mezinárodní vztahy a rozvoj, 
odborní pracovníci v soukromých firmách (např. Dekonta) 

 

D. Pravidla pro vytváření studijních plánů 

Charakteristiky studijních 
předmětů 

Doktorské studium je realizováno kreditovým způsobem. 
Studijní plán sestává z povinných předmětů společného 
základu pro všechny doktorské studijní programy na PřF UP – 
Management vědy a výzkumu, Vědecko-výzkumná stáž a 
Anglický jazyk pro doktorské studium. Dále tvoří studijní plán 
povinné předměty oborové, povinně volitelné předměty 
oborové, povinně volitelný předmět zaměřený na vědecko-
výzkumnou a pedagogickou činnost a povinně volitelný 
předmět spojený s publikačními aktivitami. Standardem je 
minimální publikační povinnost tvořená dvěma 
recenzovanými publikacemi, z čehož alespoň jedna je 
v časopise s nenulovým IF. U těchto publikací musí být 
student vždy hlavním autorem. Navíc je doporučeno 
studentům doktorského studia zařadit do svých plánů 
popularizační aktivity svého oboru. 

Pravidla pro návaznost 
studijních předmětů 

Předměty na sebe navazují po tematické stránce, a to v rámci 
geografického, environmentálního a rozvojového pilíře oboru.  

Pravidla pro vytváření 
studijních plánů 

Studijní program je jednooborový a respektuje standardy 
přijaté na UP. 

Tvůrčí činnost V doktorském studiu je tvůrčí činností míněno zpracování 
disertační práce v souladu s výzkumným zaměřením 
garantujícího pracoviště a další publikační činnost. 
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E. Personální zajištění programu 

Garant studijního programu Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. – uznávaný odborník na 
problematiku mezinárodních rozvojových studií v českém i 
evropském kontextu. Splňuje všechna kritéria garanta 
studijního programu. 

Garant základních 
teoretických předmětů 
profilujícího základu 
programu 

Garanty základních teoretických předmětů profilujícího 
základu programu jsou převážně profesoři a docenti 
habilitovaní v oboru Geografie a příbuzných disciplínách 

Odborníci podílející se na 
výuce 

Do výuky jsou zapojováni odborníci z jiných pracovišť, např. 
Akademie věd, a ze zahraničí. 

Personální zajištění 
programu 

V oborové radě (16 členů) je zastoupeno 7 pracovníků 
z Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, 2 pracovníci 
z ostatních fakult UP a 7 pracovníků z jiných univerzit. 
Navržení školitelé (15 osob) jsou vybráni z řad profesorů a 
docentů, kteří mají s problematikou Mezinárodních 
rozvojových studií letité zkušenosti, všichni se mj. podílejí na 
výuce bakalářského a navazujícího magisterského studijního 
oboru Mezinárodní rozvojová studia. 

 

F. Metody výuky a hodnocení výsledků studia 

Poměr přímé výuky a 
samostudia 

Oproti přímé výuce převládá samostatná vědecká činnost 
studenta a samostudium. Samostudium také zahrnuje domácí 
přípravu na semináře a cvičení, dále studium doporučené 
literatury a činnost spojenou s disertační prací. 

Celkový počet kreditů 240 
Hodnota 1 kreditu 
v hodinách odpovídající 
práci studenta 

 

 

G. Tvůrčí činnost 

Tvůrčí činnost 
akademických pracovníků 

Akademičtí pracovníci zapojení do výuky se věnují výzkumu 
v oblasti rozvojových studií a příbuzných oborů a publikují 
články v odborných časopisech v respektovaných databázích 
WoS a Scopus. 

Tvůrčí činnost studentů Studenti se soustavně věnují tvůrčí činnosti v rámci tématu své 
doktorské práce a publikační činnosti. Dále mohou být 
zapojeni do projektů IGA studentské grantové soutěže či 
dalších výzkumných projektů garantujícího pracoviště. 

Podíl akademických 
pracovníků – řešitelů, 
spoluřešitelů nebo 
podílejících se na tvůrčí 
činnosti  

Většina akademických pracovníků se podílí na tvůrčí činnosti 
(publikační aktivitě) bez ohledu na skutečnost, zda jsou řešiteli 
nebo spoluřešiteli výzkumných grantů. 
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H. Finanční, materiální a další zabezpečení programu 

Finanční zabezpečení 
programu 

Studijní program je majoritně financován z dotačního zdroje 
MŠMT 11. 

 Studijní program je financován z příspěvku MŠMT. 
Materiální zabezpečení 
programu 

Studijní program je materiálně zabezpečený v souladu s čl. 19 
směrnice rektora Standardy pro institucionální akreditaci a 
standardy studijních programů. Garantující pracoviště 
disponuje výukovou laboratoří GIS s moderním přístrojovým 
vybavením. 

Další zabezpečení 
programu 

Kromě výukové laboratoře GIS mohou studenti využívat i 
dalších specializovaných laboratoří spravovaných Katedrou 
geografie.  

 

I. Studium v cizím jazyce 

Dostupnost vnitřních 
předpisů a norem 
v anglickém jazyce 

Vnitřní předpisy a normy jsou dostupné v anglickém jazyce na 
webových stránkách UP a PřF. 
https://www.upol.cz/en/university/official-notice-board/ 
http://old.prf.upol.cz/en/groups/practical-
information/documents-and-guidelines/ 

Dostupnost informací 
týkajících se studia 
v anglickém jazyce 

Informace o studiu jsou dostupné v anglickém jazyce na 
webových stránkách UP a PřF, všechny studijní plány a 
předměty jsou k dispozici v informačním systému IS/STAG 
v anglické verzi na Portálu UP. 
https://www.upol.cz/en/ 
http://old.prf.upol.cz/en 
https://stag.upol.cz/portal/studium/index.html?pc_lang=en 

Zajištění praxe v anglickém 
popř. v jiném cizím jazyce 

V doktorském studijním programu je povinným předmětem 
zahraniční výzkumná stáž v trvání 3 měsíců, kde je anglický 
jazyk hlavním komunikačním jazykem. 

Kvalifikační práce a 
posudky v anglickém popř. 
v jiném cizím jazyce 

Disertační práce a oponentní posudky jsou předkládány 
v anglickém jazyce. 

Zajištění komunikace 
týkající se studia 
v anglickém jazyce  

Veškerou potřebnou komunikaci lze vést v anglickém jazyce. 

 

https://www.upol.cz/en/university/official-notice-board/
http://old.prf.upol.cz/en/groups/practical-information/documents-and-guidelines/
http://old.prf.upol.cz/en/groups/practical-information/documents-and-guidelines/
https://www.upol.cz/en/
http://old.prf.upol.cz/en
https://stag.upol.cz/portal/studium/index.html?pc_lang=en

