
Doktorský stupeň studia oboru Evropská studia slouží 
k  přípravě vysoce kvalifikovaných specialistů v  oblasti 
evropské integrace a evropské politiky. Studium je urče-
no absolventům magisterského studia oboru evropská 
studia, případně příbuzných oborů sociálních a  huma-
nitních věd. Studium se zaměřuje především na pokro-
čilou analýzu a  výzkum teorie evropské integrace, ev-
ropské politiky, zájmových skupin a dalších politických 
aktérů v rámci Evropské Unie.

VÝČET VÝZNAMNÝCH PROJEKTŮ 
A VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ PRACOVIŠTĚ 
• České předsednictví Rady EU: most přes minulost    
• Političtí aktéři v procesu evropeizace a internaciona-

lizace politického prostoru ČR
• Politické strany a  reprezentace zájmů v  moderních 

demokraciích
• Jean Monnet Chair

TÉMATICKÉ OKRUHY A ZÍSKANÉ 
DOVEDNOSTI
Doktorské studium se na  katedře zaměřuje především 
na  problematiku institucí EU, zprostředkování zájmů 
v EU, soudobých politických dějin a problematiku víceú-
rovňového vládnutí v Evropě spojenou s výzkumem ev-
ropeizace aktérů i politik. Během studia student rozvine 
metodologickou výbavu zejména v oblasti kvalitativního 
výzkumu, naučí se samostatné odborné analytické práci 
a důraz je kladen rovněž na rozvoj schopností v oblasti 
publikačních aktivit.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Absolventi doktorského studia získají kvalifikaci, díky 
níž se mohou uplatnit jako badatelé podílející se na re-
alizaci základního a aplikovaného výzkumu, akademičtí 

pracovníci v  oblasti vědec-
ko-pedagogické činnosti, či 
experti a  analytikové, pů-
sobící v  evropských institu-
cích, v mezinárodních orga-
nizacích, v institucích státní 
správy a  samosprávy, jakož 
i  v  soukromém a  nezisko-
vém sektoru.

Studium je členěno do pěti studijních programů, 
studenti volí konkrétní jednooborové studium.
 Ð Přijímací řízení 2 x ročně 
 Ð Standardní doba studia 4 roky
 Ð 240 kreditů za studium 
 Ð V denním studiu stipendium
 Ð Zapojení do vědy a výzkumu prostřednictvím 

školitele
Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou, 
obhajobou disertační práce a ziskem titulu Ph.D. 
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Nejvýznamnější školitelé

 Ð Prof. PhDr. Petr Fiala, LLM., Ph.D.
 Ð Doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
 Ð Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
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