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Zaměření a charakteristika oboru 

Doktorské studium politologie na FSS MU je určeno k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti 

politických věd a bezpečnostních studií. Je zaměřeno na analýzu soudobých politických systémů a režimů 

(se zřetelem k různým analytickým úrovním), komparativní analýzu a typologie politických stran, 

zájmových skupin a hnutí, dále na volební studia, zkoumání aktuálních vývojových trendů v politické teorii 

a v metodologii politologie a na politický marketing. Z hlediska bezpečnostní tematiky je studium zaměřeno 

na politický extremismus a terorismus, organizovaný zločin, kybernetickou bezpečnost a další soudobé 

bezpečnostní fenomény. 

Cíle studia 

Hlavním cílem je poskytnout příštím odborníkům teoretickou a metodologickou výbavu odpovídající 

nejnovějším trendům v politické vědě a v bezpečnostních studiích, umožňující jak výzkumnou práci, tak 

analytickou a expertní činnost. Studium klade důraz na rozvíjení schopnosti sebereflexe a samostatné tvůrčí 

aplikace získaných poznatků, přispívající k rozšíření a kultivaci politologického bádání v českém/evropském 

kontextu. 

Profil a možnosti uplatnění absolventa 

Absolventi doktorského studia politologie na FSS MU získají kvalifikaci umožňující jim uplatnit se jako (1.) 

badatelé realizující základní politologický či bezpečnostní výzkum, (2.) vědecko-pedagogičtí pracovníci 

v politologických a bezpečnostních oborech a (3.) experti a analytici s příslušným tematickým zaměřením. 

Podmínky přijímacího řízení 

Studium je určeno absolventům magisterského studia politologie a bezpečnostních a strategických studií, 

případně sociologie, mezinárodních vztahů, evropských studií, práva a historie. Nezbytnou podmínkou je 

prokázání politologických znalostí a předpokladů potřebných k odborné práci v rámci doktorského studia 

(tuto znalost ověřuje přijímací zkouška) a znalost angličtiny na úrovni minimální jazykové kompetence 

stanovené MU pro absolventy magisterského studia.  

Výzkumný projekt realizovaný doktorandem musí být kompatibilní s celkovým zaměřením výzkumné 

činnosti katedry politologie. Katedra u adeptů doktorského studia upřednostňuje soustředění na následující 

tematické okruhy: 



Komparace politických systémů. 

Komparace a typologie politických stran a stranických systémů. 

Teorie demokracie, demokratizace a nedemokratických režimů. 

Výzkum voleb a volebních systémů. 

Komunální politika. 

Politický marketing. 

Moderní politická filosofie. 

Politická participace a zprostředkování zájmů ve víceúrovňových uspořádáních. 

Metodologie politologie. 

Teorie extremismu, terorismu, organizovaného zločinu a politicky motivovaného násilí. 

Kybernetická bezpečnost a propaganda. 

Průběh studia 

Studenti během studia musí získat 240 kreditů (210 kreditů za absolvování povinných předmětů a 30 kreditů 

za absolvování povinně volitelných předmětů), což mj. znamená absolvovat zahraniční semestrální stáž a 

publikovat minimálně tři odborné texty. 

 

Předměty doktorského programu - politologie 
a) povinné předměty 

Political Research: Theories and Methods 

Individuální studijní plán I.-IV. 

Disertační projekt 

Příprava disertační práce I.-II. 

Disertační práce 

Zahraniční výzkumný / pracovní pobyt 

Politologická konference I.-II. 

 

b) povinně volitelné předměty 

Komparativní politické instituce 

Komparativní strategie 

Soudobý politologický výzkum bezpečnosti 

Teorie politických režimů 

Teorie Steina Rokkana 

Volební studia: teorie a přístupy 

Výzkum komunální politiky 
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Informace a kontakty 
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