
Zápis ze zasedání oborové rady politologie 

13.4.2018 

Program: 

1) Schválení návrhu na udělení, změnu a odnětí akreditace předmětů doktorského studia 

V souvislosti s připravovanou žádostí o akreditaci programu politologie v doktorském studiu 

proběhla základní revize předmětů doktorského studia. Kromě dvou předmětů celoškolského 

základů (Ekonomie a metodologie vědy), jimiž se oborová rada hlouběji nezabývala, oborová rada 

prodiskutovala a schválila tyto změny: 

POl 900 Teorie  a metodologie v politické vědy (TZ) – oborově povinný  

- Změna názvu (původně Teorie politiky a práva) 

- Upraven obsah 

- Aktualizovaná literatura 

POL 902 Komparativní politika (PZ)  - povinně volitelný  

- Upraven obsah 

- Aktualizovaná literatura 

POL 903 Dějiny a současnost politického myšlení (PZ) – povinně volitelný 

- Změna názvu (původně Vývoj politologických ideologií a teorií) 

- Upraven obsah 

- Aktualizovaná literatura 

POL 905 Politická sociologie (PZ) – povinně volitelný 

- Změna názvu  (původně Sociologie politiky) 

- Upraven obsah 

- Aktualizovaná literatura  

POL 90? Politika životního prostředí (PZ) – povinně volitelný 
- Nový předmět 

 

POl 901 Ústavní a politický systém ČR 
- Zrušen 

 

Diskuse k bodu 1: 

Zrušení kurzu POL 901 souvisí s posunem vědecké orientace k tématům mimo politický systém ČR, 

vzhledem k odchodu dřívějšího garanta  předmětu prof. Rataje a doc. JUDr. Jany Reschové.  

Zavedení nového předmětu Politika životního prostředí souvisí s tematickým rozšířením směrem 

k politice životního prostředí (ve smyslu policy), jejího vytváření, implementace a hodnocení.  

Dílčí připomínka: Ke kurzu POL 903 Dějiny a současnost politického myšlení – doplnit téma 

politického myšlení mimo euroasijskou tradici (připomínka přijata a zapracována).  

2) Projednání  akreditačního návrhu: Celkové pojetí doktorského studia bylo schváleno. 



Diskuse k bodu 2:    

K sebehodnotící zprávě a úpravám studijních povinností (kromě kurzů) se oborová rada vyjadřovala 

již na svém zasedání 13.12.2017.  I přes základní schválení upravených a upřesněných  požadavků, 

zůstává otázkou tříleté studium (ostatní programy doktorské politologie jsou čtyřleté) a velké 

požadavky na publikování v rámci doktorského studia, které mohou ve svých důsledcích snižovat 

kvalitu publikační činnosti. 

 

Účast – viz prezenční listina. Oborová rada byla usnášeníschopná. 

 

V Praze 13.04.2018  

     Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. 


