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Profil absolventa oboru (SP) a cíle studia
Absolvent doktorského studijního oboru – regionální analytik - specialista - bude pracovat v
týmech vědeckých a odborných pracovníků, v řídících funkcích veřejné správy na všech
úrovních území. Zároveň bude připraven pro výkon vrcholových funkcí samosprávy, popř. v
jiných oblastech činnosti spojených s regionálním a sociálním rozvojem. Absolvent
doktorského studijního oboru bude pracovat v týmech vědeckých a řídících pracovníků jako
specialista na analýzu, zpracování, vyhodnocování a přípravu dat pro tvorbu a implementaci
integrovaných programů regionálního a sociálního rozvoje v jejich systematické podobě.
Cílem studia je teoretická příprava špičkových odborníků mezioborového typu s důrazem na
systémové myšlení a uvažování aplikované v regionálním rozvoji (na úrovni obecné,
mikroregionální, krajské, národní i nadnárodní) se zvláštním zaměřením na specifika
sociálního rozvoje ve venkovském prostoru.
Studium v oboru je čtyřleté, což vytváří dostatečný časový prostor pro výzkum studentů a pro
zpracování kvalitní disertační práce. Většinou se jedná o terénní výzkum, který je časově
velmi náročný.
Velký důraz v koncepci studia v oboru je kladen na výzkumnou práci doktorandů. Tomu je
přizpůsoben i počet a struktura základních povinných zkoušek. Kromě zkoušky z angličtiny a
druhého cizího jazyka musí doktorand složit zkoušku, která má vazbu na profil fakulty a na
profil oboru, dále pak zkoušku z předmětů prohlubujících znalost kvantitativních a
analytických metod a též zkoušku z předmětu, zaměřeného k tématu disertační práce. Kromě
těchto základních předmětů poskytuje fakulta dostatek dalších předmětů tak, aby byl v plné
míře zajištěn plánovaný profil absolventa. Tento postup umožní koncentrovat potenciál
studentů zejména na výzkum vedoucí ke zpracování kvalitní disertační práce.
Součástí studijních plánů je i povinný metodologický seminář. Jeho posláním je vybavit
studenty potřebnými znalostmi o metodách a postupech vědecké práce. Cílem tohoto semináře
je zvýšení úrovně disertačních prací.
Studijní předměty povinné, které rozšiřují a prohlubují znalosti nad rámec studia
v magisterském studijním programu a zkoušky z cizích jazyků
1. Sociologie venkovského prostoru - předmět profilující obor – složení v 1. ročníku
studia
2. Ekonomika a řízení - předmět profilující fakultu – složení v 1. ročníku studia
3. Odborný anglický jazyk – složení nejpozději ve 2. ročníku studia
4. Odborný druhý světový (český) jazyk – složení nejpozději ve 2. ročníku studia
Studijní předmět povinně volitelný (vždy jeden ze seznamu), který se vztahuje ke

studijnímu oboru (složení ve 2. ročníku studia)
Regionální a rurální rozvoj v evropském a globálním kontextu
Veřejná správa a regionální rozvoj
Statistika pro sociology
Studijní předmět volitelný (vždy jeden ze seznamu), který se vztahuje ke zaměření studia
nebo k tématu disertační práce (složení ve 2. ročníku studia)
Sociální sítě, aktéři a instituce v regionálním rozvoji
Komunikace mezi kulturami
Finance regionální správy
Právní regulace veřejné správy a regionálního rozvoje
Sociálně hospodářská statistika
Plánování a prognostika
Informační management
Ve výjimečných případech může zvolit student jiný předmět, než je uvedeno, na jiné české
nebo zahraniční univerzitě a to na doporučení školitele a po schválení děkanem fakulty.
Povinný metodologický seminář
Seminář má dvě části, z nichž první část je obecná a společná pro všechny studenty DSP.
Druhá část je specifická a zaměřená na obor studia.

Vstupní požadavky pro přijímací řízení
 Absolvování magisterského studia ve stejném nebo příbuzném oboru .
 Úspěšné absolvování přijímacího řízení před komisí jmenovanou děkanem fakulty na
návrh oborové rady. Obsahem přijímací zkoušky je odborná rozprava, která umožní
posoudit předpoklady uchazeče pro samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost a
znalost oboru studia. Součástí přijímacího řízení je prokázání znalosti z angličtiny a
druhého světového jazyka (u cizince to může být čeština); znalost alespoň jednoho
jazyka musí být aktivní.

Další povinnosti studentů v průběhu studia
 Zpracování individuálního plánu studia a jeho dodržování.
 Zpracování metodiky disertační práce do tří měsíců po zahájení studia.
 Příprava na výuku v bakalářském a magisterském studijním programu.
 Přednesení výsledků své práce alespoň jednou ročně na vědecké konferenci, sympoziu
nebo semináři.
 Publikování výsledků své práce ve vědeckém (oponovaném) časopise.

Požadavky na státní doktorskou zkoušku
 Složení všech dílčích zkoušek před požádáním o složení SDZ.
 Předložení tezí disertační práce (zpravidla minimálně ve formě literární rešerše), které
musí být oponovány.
 Složení dvou povinných zkoušek.
 Složení dvou volitelných zkoušek, vyplývajících z tématiky disertační práce
Návrh témat prací
Politický proces ve venkovském prostoru.
Demokratický proces na subnacionálních úrovních politického rozhodování.
Sociální a kulturní kapitál lokálních aktérů v rozvoji venkova.
Uplatnění sociálních a kulturních potenciálů v regionálním rozvoji.
Informatizace veřejné správy a politická participace občanů.
Přeshraniční spolupráce územních samospráv.
Sociální změny české venkovské společnosti a její restrukturalizace po roce 1989.
Úspěšné a neúspěšné venkovské regiony ČR z hlediska lidských zdrojů.
Sociologické aspekty regionálního rozvoje venkovských oblastí.
Participace občanů na veřejném životě.
Vzdělávání pro veřejnou správu.

