
Zápis ze zasedání oborové rady politologie 

13.12.2017 

Program: 

• Seznámení s rolí oborové rady dle Pravidel systému zajišťování kvality (účinný od 1.9.2017) 
• Článek 10: oborová rada – hlavní body 
• Oborová rada – sleduje a hodnotí průběh doktorského studia 
• Předseda oborové rady – garant doktorského studia 
• Oborová rada má minimálně sedm členů 
• Zasedá minimálně jednou za rok 
• Oborová rada zejména: 

1. Pečuje o aktualizaci a rozvoj akreditovaného programu 
2. Projednává návrh vedoucího katedry na udělení, změnu a odnětí akreditace předmětů doktorského studia 
3. Zajišťuje vnitřní hodnocení kvality 
4. Schvaluje hodnotící zprávy garantů doktorských studijních programů 
5. Sleduje a hodnotí probíhající studium 
6. Vyjadřuje se k návrhu a významným změnám  obsahu státní doktorské zkoušky 
7. Ve spolupráci s garantem doktorského studijní programu a školiteli řeší odborné a organizační otázky 

v doktorském studijním programu 

Diskuse k bodu 1: Nezdá se příliš systémové zapojení vedoucího katedry, může být situace, kdy vedoucí katedry 
není habilitován a tudíž se dle vnitřních předpisů nijak nepodílí na doktorském studiu, přitom může ovlivňovat 
obsah doktorského studia 

• Hodnotící zpráva garanta (viz příloha) 

Oborová rada souhlasí s hodnotící zprávou ze dne 13.10. 2017. Tato zpráva byla projednání i s proděkankou pro 
vědu doc. R. Drulákovou. 

• Hodnocení probíhajícího studia 

Oborová rada projednala průběh studia u jednotlivých studentů. Konstatovala, že stále přetrvává vysoká míra 
počtu studentů, kteří přerušují studium a studentů, kteří doktorské studium neukončují. Zároveň ocenila míru 
zapojení doktorandů do výzkumných projektů, které se řeší na katedře (GAČR, IGA). 

Státní závěrečné zkoušky: 

V následujícím semestru proběhne státní závěrečná zkouška: Anfisa Klokava, Ondřej Kolínský, František Kučera 

Obhajoba disertační práce: 

Do konce března obhajoba: Miloš Dlouhý 

  

• Informace k aktualizaci průběhu studia: 

Oborová rada vzala na vědomí informace o výsledku rozvojového projektu, který upřesnil požadavky na průběh 
doktorského studia. Dá se předpokládat, že daná opatření zkvalitní průběh studia. 

• Obhajoba projektu 
• Den doktorandů 
• Malá obhajoba 
• Autoreferát 

Oborová rada vzala na vědomí informaci o možnosti předložit doktorskou práci se stávající ze tří publikovaných 
článků. Upravuje vyhláška děkana. 

• Různé a diskuse 
• Na příští vědeckou radu FMV se předloží aktualizovaný návrh na složení oborové rady, komise pro státní 

závěrečnou zkoušku, komise pro obhajoby. 



Oborová rada opakovaně konstatuje, že doktorské studium na fakultě znevýhodňuje vůči jiným pracovištím 
skutečnost, že studium je tříleté. „Oborová rada se většinově shodla na tom, že vyloučení externích členů 
Oborové rady z možnosti vedení studentů doktorského studia odporuje zavedené praxi postgraduálního 
vzdělávání v mezinárodním, ale i v českém prostředí. Toto vnitřní opatření podlamuje (a tím i částečně znevažuje) 
suverénní postavení Oborové rady jakožto vrcholné autority, která je ustavena i kvalifikována k tomu, aby 
vykonávala odborný a etický dohled nad doktorským programem Politologie...“ 

Navíc není nijak institucionalizovaná možnost, aby práce vedli profesoři, kteří dlouhodobě na škole působili a 
odcházejí do důchodu. Vedení maximálně pěti prací je opatření posilující kvalitu, ale skutečnost, že se do tohoto 
počtu započítávají i studenti, kteří studium přerušili (včetně studentek na mateřské dovolené), pak vytváří 
problém pro malé obory. 

  

V Praze 13.12.2017 

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. 

 


