
Doktorské studium politologie je zaměřeno na přípravu 
vysoce kvalifikovaných odborníků v  oblasti politických 
věd. Hlavním cílem studia je poskytnout posluchačům 
teoretickou a  metodologickou výbavu, umožňující rea-
lizaci a  rozvíjení politologického výzkumu i  analytické 
a  expertní činnosti odpovídající nejnovějším trendům 
vývoje politologie.

VÝČET VÝZNAMNÝCH PROJEKTŮ 
A VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ PRACOVIŠTĚ 
• Český antiklerikalismus 1848-1948
• Metody predikce dlouhodobého geopolitického vý-

voje střední Evropy
• Období opoziční smlouvy: kontext, struktura a do-

pady na českou politiku
• Politické strany v  Africe, Asii, Latinské Americe 

a Oceánii
• Politický prostor v zemích V4
• Soudobé výzvy demokracii ve  středovýchodní 

Evropě
• Soudobý paramilitarismus v České republice v kon-

textu transnacionálních vývojových trendů politic-
kého násilí v Evropě

TÉMATICKÉ OKRUHY A ZÍSKANÉ 
DOVEDNOSTI
• Politika, politická participace a  zprostředkování 

zájmů
• Komparace politických stran a  systémů politických 

stran
• Výzkum voleb a volebních systémů
• Teorie extremismu a politicky motivovaného násilí
• Strategická studia a výzkum bezpečnostních otázek

     
UPLATNĚNÍ 
ABSOLVENTŮ
Absolventi doktorského stu-
dia politologie získají kvalifi-
kaci umožňující jim uplatnění 
jako badatelům podílejícím 
se na  realizaci základního 
politologického výzkumu, 
ve  vědecko-pedagogické sfé-
ře i  jako expertům a  analy-
tikům, schopným pracovat 

na  různých institucionálních a  mimoinstitucionálních 
úrovních. 

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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 Ð Prof. PhDr. Jan Holzer, Ph. D.
 Ð Prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.
 Ð Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
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