
Studijní obor doktorského studia Politologie (P0312D20548)  

Doktorský studijní program politologie je nový studijní program UK, který slučuje 

dosavadní studijní doktorské programy akreditované na FSV UK a FF UK jako 

samostatné.  

Je určen absolventům magisterského vysokoškolského studia společenskovědních oborů 

(především politologie, ale stejně tak i sociologie, mezinárodní vztahy, historie, mediální 

studia apod.).  

1) Studium zajišťované prostřednictvím FF UK nabízí studentům oborovou profilaci se 

zaměřením na politické teorie a dějiny politických idejí.  

2) Zájemci o i individuální profilaci se zaměřením na komparativní politologii, analýzu 

stran a stranických systémů, decentralizace a postavení státu v současnosti (např. 

v kontextu EU i mezinárodním) se mohou hlásit přednostně ke studiu daného 

programu na FSV UK.    

Cílem doktorského studia politologie je vychovat odborníky zaměřené na analýzu 

mocenských institucí, teoretické i metodologické aspekty analýzy demokracie i 

nedemokratických forem vládnutí včetně problematiky politické teorie. Důraz se klade na 

analytické schopnosti absolventů. Absolventi budou schopni se tvůrčím způsobem zapojit do 

vědecké práce v oboru a současně získají poznatky a schopnosti, které budou schopni využít i 

v práci ve státním, veřejném či občanském sektoru. 

Garantkou oboru je prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr.h.c.  

 

Studijní plán je rozčleněn do tří oblastí:  

 

I. Základní studijní povinnosti:  

Povinné:  

o Teoreticko-metodologický semináře. Konkrétně se jedná o dva celoroční 

(dvousemestrální) kurzy:  

i. Metodologie v empiricko-analytické perspektivě  

ii. Metodologie v hermeneutické perspektivě  

o Zahraniční studijní pobyt: tříměsíční pobyt v zahraničí (místo pobytu se řídí potřebami 

disertační práce; doktorand volí na základě konzultace a se souhlasem školitele – výjimky 

viz níže).  

 

Povinně volitelné: 

o Profilující povinně volitelné semináře (nejméně dva za studium): doktorand volí povinně 

volitelné semináře dle svého uvážení a s ohledem na téma své disertační práce, resp. na 

základě souhlasu a doporučení školitele; semináře musí být uvedeny v ISP a stávají se tak 

povinnými kurzy.   

o Cizí jazyk: volitelná povinnost s ohledem na potřeby disertační práce. Student volí na 

základě potřeb své disertační práce a se souhlasem školitele. Předmět musí být uveden 

v ISP a stává se tak povinným kurzem.   

 

 



II. Povinnosti spojené s kontrolou práce na disertaci (platí pro celou dobu studia, tedy i 

v letech přesahujících standardní dobu studia):  

Povinné:  

o Doktorandský seminář: koná se pravidelně jednou za čtrnáct dní. Doktorand plní tuto 

povinnost v každém semestru studia (ve výčtu povinností uvedeno pouze pro standardní 

dobu studia, tj. seminář I. – VIII.; v případě studia přesahujícího standardní dobu je účast 

na seminářích rovněž povinná a musí být uvedena v ISP doktoranda).     

o Malá obhajoba.   

 

Povinně volitelné:  

o Komentovaná osnova disertační práce – o plnění této povinnosti rozhoduje školitel; 

povinnost musí být uvedena v ISP a stává se tak povinným předmětem.   

o Obhajoba ucelené kapitoly disertace – o plnění této povinnosti rozhoduje školitel; 

povinnost musí být uvedena v ISP a stává se tak povinným předmětem. 

 

 

 

III. Odborné vědecko-výzkumné či pedagogické aktivity: 

Povinné:  

o Publikační činnost – nejméně dva relevantní publikační výstupy (časopis s IF, časopis 

v databázích Scopus apod., monografie). Publikační činnost se musí vztahovat k tématu 

disertační práce. 

 

Doporučené:  

o Grantový projekt, resp. spolupráce na grantovém projektu – na základě souhlasu školitele 

a zařazení do ISP se stává povinným předmětem.  

o Zapojení do výuky – na základě doporučení a se souhlasem školitele. Musí být uvedeno 

v ISP a stává se tak povinným předmětem. 

 

 

 

I. Povinné předměty 

a) Každý doktorand si zapisuje v průběhu celého studia předmět Doktorandský seminář (viz 

výše bod B). 

b) Dvousemestrální kurzy „Metodologie v empiricko-analytické perspektivě“ a 

„Metodologie v hermeneutické perspektivě“ si doktorandi zapisují v prvním a druhém 

roce studia, tj. prvním až čtvrtém semestru. 

c) Publikační činnost plní doktorand dle dohody se školitelem.  

a. Organizační možností napomáhající plnění této povinnosti je zapojení doktoranda 

do Specifického výzkumu. Lze ale volit i jinou variantu, která bude zanesena do 

ISP a bude mít jednoznačně uvedenou a kontrolovatelnou formou.  

b. Zápočet za splnění povinnosti získává doktorand poté, co předloží doklad o 

úspěšném publikování výstupu, resp. doloží prokazatelně, že publikace byla přijata 

ke zveřejnění.  

d) Zahraniční studijní pobyt v celkové délce tři měsíce lze rozdělit do několika studijních 

pobytů, z nichž žádný nesmí být kratší než dva týdny. Splnění této povinnosti zapisuje 

studentu školitel. 

a. Plnění této povinnosti (tj. délka jednorázového pobytu v zahraničí případně 

nahrazení části stáže jinou povinností) lze na základě odůvodněné žádosti a s 

ohledem na konkrétní situaci žadatele/lky upravit dle individuální potřeby 



doktoranda/doktorandky, a to na základě souhlasu školitele a OR. Změnu nelze 

nárokovat, jedná se o výjimečný postup zohledňující především složitou životní 

situaci doktoranda/dky.   

e) Studenti si zapisují do Individuálního studijního plánu (ISP) jednotlivé předměty podle 

kódů, které stanovuje příslušná fakulta, kde je student zapsán ke studiu.  

 

 

Povinné předměty 

Kód Název předmětu Garant / 

přednášející 

Doporučen

ý semestr 

Rozsah Ukončen

í 

Kredity 

 Doktorandský seminář I. Říchová / školitelé 1 0/2 Z 0 

 Doktorandský seminář II. Říchová / školitelé 2 0/2 Z 0 

 Doktorandský seminář 

III. 

Říchová / školitelé 3 0/2 Z 0 

 Doktorandský seminář 

IV. 

Říchová / školitelé 4 0/2 Z 0 

 Doktorandský seminář V. Říchová / školitelé 5 0/2 Z 0 

 Doktorandský seminář 

VI. 

Říchová / školitelé 6 0/2 Z 0 

 Doktorandský seminář 

VII. 

Říchová / školitelé 7 0/2 Z 0 

 Doktorandský seminář 

VIII. 

Říchová / školitelé 8 0/2 Z 0  

 Metodologie 

v empiricko-analytické 

perspektivě  

Kofroň 1+2 1/1 Z 0 

 Metodologie 

v hermeneutické 

perspektivě  

Bíba, Štefek 3+4 1/1 Z 0 

 Malá obhajoba Říchová 7 0/0 Z 0 

 Publikační činnost I. Říchová / Kofroň / 

školitelé 

1-3 0/0 Z 0 

 Publikační činnost II. Říchová / Kofroň / 

školitelé 

4-6 0/0 Z 0 

 Zahraniční studijní pobyt  Říchová / školitelé 2-7 0/0 Z 0 

 

 

 

II. Profilující povinně volitelné semináře 

f) Každý doktorand je povinen absolvovat nejméně dva oborově profilující semináře z 

uvedené nabídky.  

g) Profilující semináře jsou dvousemestrální se začátkem v zimním semestru příslušného 

akademického roku. Zápočet získává doktorand až po úspěšném absolvování obou 

semestrů. O absolvování rozhoduje přednášející, resp. garant příslušného semináře.  



h) Doktorandi zaměřující se v rámci své disertační práce na problematiku politických teorií a 

dějin politických idejí si vyberou jako povinně volitelné (profilující) semináře „Political 

Theory“ a „Dějiny politických idejí“.  

 

Profilující povinně volitelné předměty 

Kód Název předmětu Garant / 

přednášející 

Doporučený 

semestr 

Rozsah Ukončen

í 

Kredity 

 Politické strany: teorie a 

praxe  

Perottino 1+2 0/2 Z 0 

 Problematika komunální 

politiky: metodologické a 

praktické aspekty analýzy  

Jüptner 1+2 0/2 Z 0 

 Politické instituce a jejich 

analýza  

Brunclík 1+2 0/2 Z 0 

 Political theory  Bíba 3+4 0/2 Z 0 

 Národy a regionalismus v 

Evropě  

Říchová 3+4 0/2 Z 0 

 Politická geografie: 

teoretické koncepty  

Romancov / 

Kofroň 

3+4 0/2 Z 0 

 Náboženství a politika – 

problémy výzkumu  

Mlejnek 5+6 0/2 Z 0 

 Dějiny politických idejí Štefek 1+2 0/2 Z 0 

 

 

III. Další povinnosti doktoranda – povinně volitelné předměty: 

i) Školitel může stanovit v ISP jako povinnost doktoranda splnění povinnosti „Komentovaná 

osnova disertační práce“. 

j) Jako další povinnost může školitel stanovit v ISP doktorandovi povinnost „Obhajoba 

ucelené kapitoly disertace“.   

k) Doktorandi mohou po dohodě se školitelem volit jako další povinnost „Účast na 

mezinárodní metodologické škole“. 

l) Školitel může stanovit v ISP jako povinnost též „Překlad odborného textu“. Splnění této 

povinnosti bude hodnoceno jako plnění odborné vědecko-výzkumné aktivity. 

m) Povinnost „Cizí jazyk“ plní doktorand složením zkoušky z jednoho z těchto světových 

jazyků: angličtina, francouzština, němčina. V odůvodněných případech (podle tématu 

disertace) může se souhlasem školitele volit i jiné jazyky.  

n) Školitel může stanovit v ISP povinnost doktoranda absolvovat „Další cizí jazyk“ nad 

rámec povinnosti Cizí jazyk z kategorie Povinné předměty, pokud to vyžaduje téma 

disertační práce či předchozí studium doktoranda. 

o) Pokud to vyžaduje téma disertační práce či předchozí studium doktoranda, může školitel 

stanovit v ISP doktoranda povinnost navštěvovat v průběhu prvních čtyř semestrů svého 

studia i další profilující přednášku z předmětu, který odpovídá tematickému zaměření 

disertační práce. O výběr konkrétního předmětu rozhoduje školitel po dohodě s 

doktorandem.    

 

Další povinně volitelné předměty 



Kód Název předmětu Garant Doporučen

ý semestr 

Rozsah Ukončen

í 

Kredit

y 

 Komentovaná osnova 

disertační práce  

Znoj / školitelé 2 0/0 Z 0 

 Obhajoba ucelené kapitoly 

disertace  

Znoj / školitelé 4 0/0 Z 0 

 Mezinárodní metodologická 

škola  

Říchová 1-6 0/0 Z 0 

 Volitelný profilující 

metodologický předmět 

Říchová 1-6 0/0 Z 0 

 Překlad odborného textu  Znoj / školitelé 1-6 0/0 Z 0 

 Cizí jazyk Mistrová, 

Bočková 

1-8 0/2 Zk 0 

 Další cizí jazyk  Školitelé  1-8 0/2 Z 0 

 

 

 

Součástí studijního plánu každého doktoranda jsou i další povinnosti, mezi něž 

jmenovitě patří:  

o Průběžné zapojení do vědecké práce, a to formou podílu na vědeckých projektech katedry 

politologie IPS FSV UK a Ústavu politologie FF UK, respektive zapojení do grantové 

soutěže v rámci ČR případně u zahraničních grantových agentur; toto zapojení se vždy 

musí vztahovat tematicky k projektu disertační práce každého doktoranda. Doktorand by 

mít zkušenost s prací alespoň v jednom grantovém projektu v okamžiku, kdy přistupuje ke 

státní doktorské zkoušce. Plnění této povinnosti kontroluje školitel a následně oborová 

rada. 

o Účast na konferencích: Povinností každého doktoranda je účast na konferencích 

(doporučena je účast na alespoň dvou mezinárodních konferencích v průběhu studia). Tato 

účast umožní doktorandům odpovídajícím způsobem prezentovat výsledky vlastní 

vědecké práce a diskutovat o nich s co nejširší odbornou veřejností. Splnění povinnosti 

kontroluje školitel a následně oborová rada. 

o Doktorandi se rovněž mohou na základě souhlasu školitele a garanta programu zapojit do 

výuky formou účasti v seminářích apod. Tato povinnost musí být specifikována v ISP.  

 

 

IV. Státní doktorská zkouška: 

Státní doktorská zkouška probíhá formou vědecké rozpravy nad částí disertační práce s tím, 

že v jejím rámci mohou být diskutovány i širší problémové okruhy vztahující se k tématu 

disertační práce. Konkrétní rozsah a obsah státní doktorské zkoušky je vymezen obsahem 

studijních předmětů předepsaných v Individuálním studijním plánu (ISP) doktoranda, 

popřípadě dalšími specifikacemi obsaženými v tomto plánu.  

Státní zkouška se skládá ze tří tematických okruhů, které ověřují znalosti doktoranda v 

následujících oblastech: 

o základní znalosti týkajících se problematiky disertační práce doktoranda se zřetelem na 

schopnost teoretického uchopení dané tematiky a schopnost řešit zadaný vědecký úkol; 

o orientaci v hlavních metodologických problémech oboru politologie a teorie a 

metodologie vědeckého výzkumu; 



o orientaci v literatuře a problematice týkající se dané oborové profilace. 

 

V. Obhajoba disertační práce 

Základní studijní povinností studenta i měřítkem úspěchu jeho studia je disertační práce, 

jejímuž zpracování je podřízena celá náplň studia. Podmínkou pro přistoupení k obhajobě 

disertační práce je splnění všech studijních povinností stanovených Individuálním studijním 

plánem (ISP) doktoranda a složení státní doktorské zkoušky. 


