
Doktorský studijní program Politologie. 

Akademický rok 2021-2022. 

 

 

Doktorský studijní program Politologie probíhá v prezenční a kombinované formě. Program 

lze studovat ve dvou plánech: Politologie jednooborová a Politologie se specializací 

Bezpečnostní a strategická studia. Standardní délka programu je stanovena na 8 semestrů.  

Povinností studujících je splnit všechny požadavky definované individuálním 

studijním plánem, který schvaluje oborová rada a jenž studující vypracují se svým školitelem 

do konce prvního měsíce svého studia. Tento studijní plán vymezuje etapy studia, rozvržení 

absolvování předmětů a úkolů souvisejících s realizací zahraničního výzkumného pobytu, 

publikováním v odborném tisku či vystoupeními před odbornou veřejností. Studijní plán 

může být průběžně doplňován, aktualizován a v opodstatněných případech se souhlasem 

školitele a předsedy oborové rady i měněn. Plnění studijního plánu kontroluje a hodnotí 

školitel a předseda oborové rady. 

Všichni (prezenční i kombinovaní) studenti obou plánů mají stejné studijní povinnosti. 

Specifickou podmínkou úspěšného absolvování specializace BSS je získání 30 ECTS za 

absolvování povinně volitelných předmětů s bezpečnostní tematikou.  

Z hlediska formy studia, prezenční studenti na rozdíl od studentů kombinované formy 

pobírají měsíční stipendium a jsou zapojeni do pedagogických aktivit katedry, a to po dohodě 

se školitelem, předsedou oborové rady a vedoucí katedry.  

 

K ústní státní doktorské zkoušce se studující přihlašují ve třetím roce studia na 

studijním oddělení FSS. Podmínkou přihlášky je absolvování předmětu POLd0004. 

 

Předpokladem pro přihlášení se k obhajobě disertační práce je úspěšné 

absolvování ústní státní doktorské zkoušky a získání 240 kreditů (ECTS): z toho 210 

ECTS za absolvování povinných předmětů a 30 ECTS za absolvování předmětů povinně 

volitelných. 

 

Na základě složení státní doktorské zkoušky a úspěšné obhajoby disertační práce bude 

absolventkám/absolventům přiznán akademický titul Ph.D. za jménem. 

 



Povinné předměty v podzimním semestru 

Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS 

Individuální stud. plán I. Školitelé POLd0001 Z 10 

Individuální stud. plán II. Školitelé POLd0002 Z 10 

Individuální stud. plán III. Školitelé POLd0003 Z 15 

Individuální stud. plán IV. Školitelé POLd0004 Z 15 

Disertační projekt Školitelé POLd0005 K 20 

Příprava disertační práce I. Školitelé POLd0006 K 20 

Příprava disertační práce II.  Školitelé POLd0007 K 20 

Disertační práce Školitelé POLd0009 K 40 

Zahraniční výzkumný pobyt Školitelé FSSd0900 Z 201 

Zahraniční pracovní pobyt Školitelé FSSd0990 Z 202 

Politologická konference Školitelé POLd0010 Z 10 

Zahraniční  

politologická konference 

Školitelé POLd0011 Z 10 

Political Research:  

Theories and Methods 

Roberts, Spáč POLd0012 Zk 20 

 

 

Povinně volitelné předměty v podzimním semestru 

Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS 

Příprava disertační práce III. Školitelé POLd0008 K 20-403 

Teorie politických režimů Holzer POLd0101 Z 10 

Regionální aspekty politiky Pink POLd0102 Z 10 

Příprava na konference Spáč POLd0107 Z 06 

Zahraniční výjezd  Školitelé FSSd0910 Z 04 

Prezentace vědecké práce na 

mezinárodním semináři 

Sirovátka  FSSd0920 Z 15 

Komunikace vědeckých výsledků Macháčková ZURd0010 Z 10 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Alternativou předmět Zahraniční pracovní pobyt. 
2 Alternativou předmět Zahraniční studijní pobyt. 
3 Předmět si se souhlasem školitele a předsedy oborové rady mohou zapsat výhradně studující im. roč. 

2015/2016 a starších. Podmínky viz níže. 



Povinně volitelné předměty v podzimním semestru –  

specializace Bezpečnostní a strategická studia 

Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS 

Soudobý politologický výzkum 

bezpečnosti 

Mareš POLd0201 Z 10 

Současný výzkum  

populismu a radikalismu 

Havlík POLd0202 Z 10 

Bezpečnostní praxe Mareš POLd0206 Z 10 

Zahraniční výjezd  Školitelé FSSd0910 Z 04 

Prezentace vědecké práce  

na mezinárodním semináři 

Sirovátka  FSSd0920 Z 15 

Komunikace vědeckých výsledků Macháčková ZURd0010 Z 10 

 

 

Fakultní volitelné předměty v podzimním semestru 

Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS 

Zahraniční výzkumný pobyt II. Školitelé FSSd0901 Z 20 

Zahraniční výjezd II. Školitelé FSSd0911 Z 01-10 

Zahraniční pracovní pobyt II. Školitelé FSSd0991 Z 20 

 

 

Povinné předměty v jarním semestru 

Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS 

Individuální stud. plán I. Školitelé POLd0001 Z 10 

Individuální stud. plán II. Školitelé POLd0002 Z 10 

Individuální stud. plán III. Školitelé POLd0003 Z 15 

Individuální stud. plán IV. Školitelé POLd0004 Z 15 

Disertační projekt Školitelé POLd0005 K 20 

Příprava disertační práce I. Školitelé POLd0006 K 20 

Příprava disertační práce II.  Školitelé POLd0007 K 20 

Disertační práce Školitelé POLd0009 K 40 

Zahraniční výzkumný pobyt Školitelé FSSd0900 Z 204 

Zahraniční pracovní pobyt Školitelé FSSd0990 Z 205 

Politologická konference Školitelé POLd0010 Z 10 

                                                           
4 Alternativou předmět Zahraniční pracovní pobyt. 
5 Alternativou předmět Zahraniční studijní pobyt. 



Zahraniční  

politologická konference 

Školitelé POLd0011 Z 10 

Political Research:  

Theories and Methods 

Roberts, Spáč POLd0012 Zk 20 

 

Povinně volitelné předměty v jarním semestru 

Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS 

Příprava disertační práce III. Školitelé POLd0008 K 20-406 

Výzkum komunální politiky Balík POLd0103 Z 10 

Volební studia: teorie a přístupy Chytilek, Šedo POLd0104 Z 10 

Teorie Steina Rokkana Kopeček POLd0105 Z 10 

Komparativní politické instituce Rybář POLd0106 Z 10 

Zahraniční výjezd  Školitelé FSSd0910 Z 04 

Jak napsat grantovou žádost Lišková, Lorencová, 

Wolfová  

SOCd0128 Z 10 

 

 

Povinně volitelné předměty v jarním semestru – 

specializace Bezpečnostní a strategická studia 

Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS 

Experimentální a prediktivní 

výzkum bezpečnosti 

Chytilek POLd0203 Z 10 

Výzkum bezpečnosti 

v posttranzitivních zemích  

Stojarová POLd0204 Z 10 

Komparativní strategie Mareš, Procházka POLd0205 Z 10 

Bezpečnostní praxe Mareš POLd0206 Z 10 

Zahraniční výjezd  Školitelé FSSd0910 Z 04 

Jak napsat grantovou žádost Lišková, Lorencová, 

Wolfová  

SOCd0128 Z 10 

 

Fakultní volitelné předměty v jarním semestru 

Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS 

Zahraniční výzkumný pobyt II. Školitelé FSSd0901 Z 20 

Zahraniční výjezd II. Školitelé FSSd0911 Z 01-10 

Zahraniční pracovní pobyt II. Školitelé FSSd0991 Z 20 

                                                           
6 Předmět si se souhlasem školitele a předsedy oborové rady mohou zapsat výhradně studující im. roč. 

2015/2016 a starších. Podmínky viz níže. 



Doporučený harmonogram doktorského programu politologie 

 

První semestr: POLd0001 + dva povinně volitelné předměty 

Druhý semestr: POLd002 + POLd0012 + povinně volitelný předmět 

Třetí semestr: POLd0003 + POLd0005 

Čtvrtý semestr: FSSd0900, nebo FSSd0990 (= zahraniční pobyt) 

Pátý semestr: POLd004 + POLd0010  

Šestý semestr: POLd0006 + POLd0011 + ústní státní doktorská zkouška 

Sedmý semestr: POLd0007 

Osmý semestr: POLd0009 

 

 

Doktorská čtení – podzimní semestr akademického roku 2021/2022 

 

• Vystoupení zahraničního přednášejícího: prof. William Allen, Michigan State University; termín a 

téma budou upřesněny v průběhu semestru; 

• Vystoupení zahraničního přednášejícího: prof. Thomas Grumke, University of Police and Public 

Administration in North Rhime-Westphalia; termín (předpoklad 6.-8.XII.) a téma budou upřesněny 

v průběhu semestru; 

• Přednáška v rámci habilitačního řízení: dr. Monika Brusenbauch Meislová, FSS MU Brno; termín a 

téma budou upřesněny v průběhu semestru; 

• Přednáška v rámci habilitačního řízení: dr. Michal Smetana, FSV UK Praha; termín a téma budou 

upřesněny v průběhu semestru; 

• Obhajoby disertačních projektů: 13. ledna 2022 od 9.00, místo obhajob a forma budou upřesněny. 

 

Podmínka uznání pro potřeby předmětů Individuální studijní plán I.-IV.: účast na ne méně jak 

dvou z organizovaných akcí plus na obhajobách disertačních projektů. 

 

 

 

Stručné anotace a prerekvizity povinných předmětů.  

Všechny imatrikulační ročníky. 

 

Individuální studijní plán I. (POLd0001) - kredity jsou přiznávány na základě asistence ve 

výuce 1-2 předmětů (standardně čtení paperů či seminárních prací v jednom předmětu a 

vedení seminářů v druhém předmětu), dále za účasti na tzv. doktorských čteních v průběhu 

semestru plus dle individuálních požadavků školitele. 

 

Individuální studijní plán II. (POLd0002) - kredity jsou přiznávány na základě asistence ve 

výuce 1-2 předmětů (standardně čtení paperů či seminárních prací v jednom předmětu a 

vedení seminářů v druhém předmětu), dále za účasti na tzv. doktorských čteních v průběhu 

semestru plus dle individuálních požadavků školitele. Prerekvizitou absolvování předmětu 

POLd0001. 

 

Individuální studijní plán III. (POLd0003) - kredity jsou přiznávány na základě asistence 

ve výuce 1-2 předmětů (standardně čtení paperů či seminárních prací v jednom předmětu a 

vedení seminářů v druhém předmětu), dále za účasti na tzv. doktorských čteních v průběhu 

semestru plus dle individuálních požadavků školitele. Prerekvizitou absolvování předmětu 

POLd0002. 

 

Individuální studijní plán IV. (POLd0004) - kredity jsou přiznávány (1.) na základě 



asistence ve výuce 1-2 předmětů (standardně čtení paperů či seminárních prací v jednom 

předmětu a vedení seminářů v druhém předmětu), dále (2.) za účasti na tzv. doktorských 

čteních v průběhu semestru (viz níže) plus (3.) na základě doložení publikování nebo přijetí 

k publikaci článku v časopise databáze SCOPUS či časopise databáze Web of Science 

s impakt faktorem umístněném v prvních třech kvartilech Q1-3 (časopisy na seznamu 

Emerging Sources Citation Index nejsou brány jako časopisy WoS); alternativou k článku v 

časopise databáze SCOPUS je doložení publikování nebo přijetí k publikaci kapitoly 

v odborné editované knize ve světovém jazyku vydané prestižním zahraničním 

nakladatelstvím, zařazeným v kategoriích A*, A či B seznamu FSS MU (viz 

https://www.fss.muni.cz/media/3065267/opatreni_fss_5_2018_soupis_stipendijnich_program

u_fss_2018.pdf). Podmínkou uznání článku/kapitoly je minimálně 50% autorský podíl na 

daném textu. Prerekvizitou absolvování předmětů POLd0003 a POLd0004. 

 

Disertační projekt (POLd0005) - kredity jsou přiznávány na základě úspěšné obhajoby 

odborného textu, představujícího konceptuálně teoretické, metodologické a pramenné 

charakteristiky projektu disertace (blíže viz sylab) před komisí složenou ze školitelů a členů 

oborové rady. Předmět je povinně zapisován ve třetím semestru studia. 

 

Příprava disertační práce I. (POLd0006) - kredity jsou přiznávány na základě doložení 

minimálně jedné třetiny disertační práce. Prerekvizitou absolvování předmětu POLd0004. 

 

Příprava disertační práce II. (POLd0007) - kredity jsou přiznávány na základě doložení 

minimálně dvou třetin disertační práce. Prerekvizitou absolvování předmětu POLd0006. 

 

Zahraniční výzkumný pobyt (FSSd0900), nebo Zahraniční pracovní pobyt (FSSd0990) – 

kredity jsou uznávány na základě realizace zahraničního výzkumného (FSSd0900), nebo 

pracovního (FSSd0990) pobytu, spojeného s přípravou disertace a odsouhlaseného školitelem 

a předsedou oborové rady. Jeden z uvedených předmětů je nutno absolvovat kdykoli během 

doktorského studia v souvislé délce ne méně jak tři měsíce. Oba předměty ukončuje školitel. 

 

Příprava disertační práce III. (POLd0008) – předmět je určen výhradně pro studující im. 

roč. 2015/16 a starších. Předmět je zapisován se souhlasem školitele a předsedy oborové rady 

a za jeho absolvování lze získat 20-40 ECTS. Kredity jsou přiznávány na základě doložení 

minimálně tří čtvrtin disertační práce. Prerekvizitou absolvování předmětu POLd0007. 

 

Disertační práce (POLd0009) - kredity jsou přiznávány (1.) po převzetí úplného textu 

disertace školitelem plus (2.) na základě doložení publikování nebo přijetí k publikaci části 

disertační práce v podobě článku v časopise databáze Web of Science s impakt faktorem 

(časopisy na seznamu Emerging Sources Citation Index nejsou akceptovány), nebo (pokud 

text uznaný v předmětu POLd0004 byl v kategorii WoS Q1-3) v podobě článku v časopise 

databáze SCOPUS, případně kapitoly v odborné editované knize ve světovém jazyku vydané 

prestižním zahraničním nakladatelstvím, zařazeným v kategoriích A*, A či B seznamu FSS 

MU (viz 

https://www.fss.muni.cz/media/3065267/opatreni_fss_5_2018_soupis_stipendijnich_program

u_fss_2018.pdf). Podmínkou uznání článku/kapitoly je minimálně 50% autorský podíl na 

daném textu. Prerekvizitou absolvování předmětu POLd0007. 

 

Politologická konference (POLd0010) - kredity jsou přiznávány na základě doložené a 

školitelem schválené aktivní účasti (přednesení autorského příspěvku) na odborné konferenci 

z oblasti politických věd. 



 

Zahraniční politologická konference (POLd0011) - kredity jsou přiznávány na základě 

doložené a školitelem schválené aktivní účasti (přednesení autorského příspěvku) na 

mezinárodní odborné konferenci z oblasti politických věd konané mimo území ČR a SR a 

s jednacím jazykem angličtinou či jiným světovým jazykem. 

 

Political Research: Theories and Methods (POLd0012) - kredity jsou přiznávány na 

základě podmínek specifikovaných v sylabu předmětu (viz IS MU). Předmět lze absolvovat 

také uskutečněnou účastí na metodologickém workshopu ECPR či IPSA. 

 

 

Stručné anotace a prerekvizity fakultních volitelných předmětů.  

 

Zahraniční výzkumný pobyt II. (FSSd0901) – předmět je určen k uznání kreditů získaných 

za řádně nahlášenou opakovanou jednosemestrální studijní stáž v zahraničí – tj. v délce 3 

měsíců a více nebo v případě prodloužení stáže FSSd0900 o další semestr. Předmět ukončuje 

školitel. Počet kreditů bude určen předsedou oborové rady na základě doporučení školitele 

s ohledem na délku stáže a pracovní zátěž (obvykle se v případě celosemestrálních stáží 

uděluje 20 ECTS kreditů). 

 

Zahraniční výjezd II. (FSSd0911) – předmět je určen k uznání kreditů získaných za 

opakovaný zahraniční krátkodobý výjezd. Předmět ukončuje školitel. Počet kreditů bude 

určen na základě doporučení školitele s ohledem na délku stáže a pracovní zátěž (obvykle se 

za krátkodobé výjezdy 1-10 ECTS kreditů, nejčastěji pak 4 ECTS. 

 

Zahraniční pracovní pobyt II. (FSSd0991) – předmět je určen k uznání kreditů získaných 

za řádně nahlášenou opakovanou pracovní stáž v zahraničí nebo v případě prodloužení stáže 

FSSd0990 o další semestr. Předmět ukončuje školitel. Počet kreditů bude určen předsedou 

oborové rady na základě doporučení školitele s ohledem na délku stáže a pracovní zátěž 

(obvykle se v případě celosemestrálních stáží uděluje 20 ECTS kreditů). 

 


