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1) Informace o situaci oboru politologie na VŠE v Praze 
- Neotevření bakalářského oboru v letošním roce a rozhodnutí vedení neotevřít toto studium ani v následujícím 
roce může vážně ohrozit personální zabezpečení i doktorského studia politologie a následně i habilitační a 
profesorské řízení. Je nutné usilovat o to, aby v krátkodobé perspektivě se situace stabilizovala profesorským 
řízením Karla B. Műllera, docentským řízením Aleše Lisy a Petra Vymětala. V případě odchodu prof. Jana Rataje 
bude nutné, řešit otázku jeho doktorandů (převezme prof. Vladimíra Dvořáková, CSc. – ing. Miloš Dlouhý, dva 
doktorandi přerušené studium). Bude také nutné přetvořit složení oborové rady a státnicových komisí a komisí 
pro obhajoby. 
2) Aktuální situace doktorandů 
- Koncem září proběhly 3 rigorózní zkoušky (Yulia Gutsul, Jitka Znamenáčková, René Fernando Lara Cervantes) je 
nutné věnovat větší pozornost výběru odborných publikací, které doktorandi předkládají, ne vždy jde o skutečně 
teoretické práce většího významu. 
- V průběhu letního semestru by měla proběhnout velká obhajoba Mariany Novotné Nachtigallové, dnešní malá 
obhajoba dává dobrou perspektivu pro tuto obhajobu. Navržení oponenti: Prof. Josef Opatrný, CSc., Univerzita 
Karlova, Iberoamerické středisko, Ing. Mgr. Jan Němec, katedra politologie, VŠE v Praze. 
- V nejbližší době by měla proběhnout státní rigorózní zkouška ing. Miloše Dlouhého (předpokládaný termín 
začátkem února) 
3) Publikační činnost 
- Stále je nutné věnovat pozornost publikační činnosti doktorandů. Usilovat o to, aby seminární práce u dílčích 
zkoušek měla podobu publikovatelného článku. 
4) Zapojení do vědecké činnosti 
- IGA dává dobrou příležitost pro doktorandy pro vědeckou práci, někteří doktorandi zapojení i do GAČR Karla 
Műllera, částečně také zapojení do evropského projektu „gender“ (V. Dvořáková). Bohužel příležitosti vnějších 
grantů jsou dost omezené. 
- Zapojení doktorandů i do IRS – zejména metodologie vědy lze považovat za velmi podstatné, včetně účasti tří 
studentů na letní škole ECPR/IPSA v Istanbulu v srpnu 2014, což umožnilo prohloubit výzkumný potenciál 
studentů. 
Věnovat pozornost závěrečným zprávám a vypracování nových projektů IGA. 
5) Různé 
- Informace o roční stáži brazilského doktoranda: Flávio André Rodrigues Barbosa. Velmi dobře se zapracoval na 
katedře, poděkování všem, kteří ho pomohli adaptovat. 

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. 

 


