Informace o bakalářských a diplomních seminářích
Studenti ÚPOL mají povinnost navštěvovat semináře, jež vypisují vyučující-vedoucí prací. Studenti,
kteří práci ještě zadanou nemají, by měli v konzultačních hodinách v průběhu letního semestru (či
raději dříve) kontaktovat konkrétního pedagoga - na základě jím nabízených témat – a zadání s ním
dohodnout.
ÚPOL nedoporučuje odkládat tuto konzultaci na poslední dny před termínem odevzdání těchto
zadání, a to především v zájmu studentů samotných.
Studenti, kteří již mají práci zadanou, se musí seminářů účastnit povinně, dle dispozic a požadavků
jednotlivých vedoucích.
Studenti mohou kontaktovat i ty pedagogy, kteří na níže uvedeném seznamu nejsou a konzultovat
s nimi své představy, vždy však dle témat, jimž se daní pracovníci věnují.
Důležité upozornění: vedoucí práce určuje do jakého tematického okruhu je tato řazena. Student
pak z tohoto okruhu bude skládat část státní zkoušky. Druhou část si může vybrat dle své
preference (viz. Závěrečné zkoušky).

Vedoucí, obor a tématické okruhy:
Pavel Barša (Teorie mezinárodních vztahů; Politická teorie - pouze magisterské práce)
Jan Bíba (Politická teorie)
Teorie demokracie
Feminismus v politické teorii
Post-marxismus
Dějiny politické teorie
Radek Buben (Komparativní politická věda)
Typologie politických režimů
Nové institucionalismy v politické vědě
Politická dynamika jižní Evropy
Politické režimy mimoevropských zemí
Klasická tranzitologie/ Přechody k demokracii
Jan Bureš (Česká politika)
Komunistický režim v Československu 1948-1989: zejm. analýza ústavního systému, postavení a
struktury KSČ, opozice
Teorie tranzice a přechod české společnosti k demokracii po roce 1989
Současný ústavní systém ČR
Tvorba a stabilizace českého stranického systému po roce 1989 - case studies jednotlivých politických
stran
Současné politické a stranické systémy zemí střední a východní Evropy
Vratislav Doubek (Česká politika)
Témata ze starších i novějších českých dějin
České politické myšlení
Jiří Koubek (Komparativní politická věda/ Česká politika)

Strany a stranické systémy
Konsociační demokracie
Martin Polášek (Česká politika/ Politické teorie/ Komparativní politická věda/ Teorie
mezinárodních vztahů)
Sociálně demokratické strany (všechny aspekty, minulost i současnost, v českých zemích i v Evropě)
Teorie welfare state (s důrazem na konstruktivistické / interpretativní přístupy a propojení sociálních
věd s politikou, z konkrétních témat zejména tzv. retrenchment, nikoli sociální politika v úzkém slova
smyslu)
Teorie a metodologie sociálních věd (s důrazem na sociologizující a konstruktivistické / interpretativní
přístupy a na propojování vědy s politikou)
Evropská unie (pouze teoretické otázky, otázky obecnější povahy a otázky prvního pilíře, nikoli
historie evropské integrace a otázky druhého a třetího pilíře)
Ondřej Slačálek (Teorie mezinárodních vztahů/ Politická teorie)
Teorie mezinárodních vztahů
Politické násilí a terorismus
Ideologie a identity
Sociální hnutí
Politický radikalismus
Milan Znoj (Politická teorie)
Dějiny politické filozofie
Historie idejí

