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Předměty společného základu 

 

1. ročník 

 

Odborný cizí jazyk 

 absolvování předmětu je určeno ve společném vyhlášení podmínek pro všechny 

doktorské programy 

 

Teorie práva 1  

 absolvování předmětu je určeno ve společném vyhlášení podmínek pro všechny 

doktorské programy 

 

Teorie práva 2 

 absolvování předmětu je určeno ve společném vyhlášení podmínek pro všechny 

doktorské programy 

 

Oborové předměty 

 

 

1. ročník 

 

Evropské a mezinárodní právo 1 

 vypracování a předložení struktury disertační práce (kontroluje školitel) 

 

Dějiny evropské integrace a vývoj jejího právního rámce  

 anotace jedné publikace, popř. vybraných kapitol z publikací týkajících se dějin 

evropské integrace a jejího právního rámce dle zadání garanta předmětu, rozprava nad 

anotací s vyučujícím předmětu (kontaktní osoba: Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D., 

Katedra politologie a evropských studií, petra.mestankova@upol.cz) 

 

Evropské a mezinárodní právo 2 

 aktivní účast na konferenci s odevzdáním k publikaci příspěvku ve sborníku 

konference nebo odeslání článku do recenzovaného časopisu (kontroluje školitel) 

 

2. ročník 

 

Ústavní aspekty evropského a mezinárodního práva 

 anotace jedné publikace, popř. vybraných kapitol z publikací týkající se ústavně právní 

problematiky aplikace, popř. obecné systematiky unijního či mezinárodního práva dle 



zadání vyučujícího předmětu, rozprava nad anotací s vyučujícím předmětu (kontaktní 

osoba: doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D., katedra ústavního práva, 

michal.barton@upol.cz) 

 

Evropské a mezinárodní právo 3 

 předložení podrobného seznamu základní literatury a judikatury k tématu disertační 

práce (kontroluje školitel) 

 aktivní účast na konferenci (kontroluje školitel) 

 účast na workshopu pro doktorandy (kontroluje garant) 

 

Evropské a mezinárodní právo 4 

 publikace článku v recenzovaném časopisu – alternativně odevzdání rigorózní práce 

v oboru (kontroluje školitel) 

 cvičná přednáška a/nebo seminář (po dohodě se školitelem) 

 účast na workshopu pro doktorandy (kontroluje garant) 

 

Historie mezinárodního práva 

 anotace jedné publikace, popř. vybraných kapitol z publikací týkající se historie 

mezinárodního práva anotace jedné publikace, popř. vybraných kapitol z publikací 

týkajících se dějin evropské integrace a jejího právního rámce dle zadání garanta 

předmětu, rozprava nad anotací s vyučujícím předmětu (kontaktní osoba: Prof. JUDr. 

Dalibor Jílek, CSc.; dalibor.jilek@upol.cz) 

 

3. ročník 

 

Evropské a mezinárodní právo 5 

 publikace článku v recenzovaném časopisu (kontroluje školitel) 

 účast na workshopu pro doktorandy (kontroluje garant) 

 

Evropské a mezinárodní právo 6 

 aktivní účast na konferenci s publikací příspěvku ve sborníku konference/alternativně 

článek pro recenzovaný časopis či publikace obdobné úrovně (kontroluje školitel) 

 cvičná přednáška a/nebo seminář (po dohodě se školitelem) 

 účast na workshopu pro doktorandy (kontroluje garant) 

 

Platí pro všechny odborné předměty v oboru mezinárodního a evropského práva:  

 Aktivní účast na konferenci může být v rámci plnění podmínek individuálního 

studijního plánu jednou za akademický rok nahrazena účastí v Studentské vědecké 

odborné soutěži (SVOČ). Účastí v soutěži se rozumí odevzdání písemné práce 

s parametry dle vyhlášených pravidel a účast na obhajobě soutěžní práce. Účast 

ve SVOČ není považována za náhradní plnění podmínek individuálního studijního 

plánu, pokud se účastí plní povinnost v rámci projektu Specifického výzkumu 

studentů (IGA). 

 o splnění jednotlivých předmětů rozhoduje garant 

 studenti v prezenční formě se podílejí na činnosti katedry dle určení vedoucího 

katedry po dohodě s garantem, popř. školitelem 

 


