A-I – Základní informace o podávání návrhu SP / žádosti o akreditaci SP
Název vysoké školy: UNIVERZITA KARLOVA
Název fakulty / fakult, příp. vysokoškolského ústavu: Fakulta humanitních studií
Název spolupracující instituce: ne
Název zahraniční vysoké školy: ne
Název detašovaného pracoviště: ne
Název studijního programu: Studia občanského sektoru
Typy žádostí: žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální
akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání
Datum vyjádření akademického senátu fakulty nebo fakult: 8. 2. 2018
Datum schválení vědeckou radou fakulty nebo fakult příp. vysokoškolského ústavu: 21. 3. 2018
Datum podpisu dohody se spolupracující institucí:
Datum podpisu dohody se zahraniční vysokou školou:
Datum usnesení Rady pro vnitřní hodnocení o postoupení žádosti o akreditaci Národnímu
akreditačnímu úřadu:
Datum udělení oprávnění uskutečňovat studijní program Radou pro vnitřní hodnocení:
Odkaz na elektronickou podobu žádosti o akreditaci SP:
Odkazy na relevantní vnitřní předpisy: http://www.cuni.cz/UK-146.html
ISCED F: 0310 Společenské vědy a vědy o lidském chování – obory d. n.
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B-Ia – Základní evidenční údaje o studijním programu
Název studijního programu
v jazyce výuky

Studia občanského sektoru

Název studijního programu
v jazyce výuky

Civil sector studies

Překlad názvu studijního
programu do ČJ

-

Překlad názvu studijního
programu do AJ

Civil sector studies

Typ studijního programu

Doktorský

Profil studijního programu

Akademicky zaměřený
Nemá specializace

Názvy specializací v jazyce výuky

-

Překlad názvů specializací do ČJ

-

Překlad názvů specializací do AJ

Sdružené studium

Ne

Forma studia

Prezenční - kombinovaná

Standardní doba studia

4 roky

Jazyk výuky studijního programu

Český
Anglický

Udělovaný akademický titul

Ph.D.

Typ diplomu pro meziuniverzitní
studium

-
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Udělovaný akademický
titul

Státní rigorózní zkouška

Ne

Garant studijního programu

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Předpokládaný počet přijímaných
uchazečů ke studiu ve studijním
programu

Čj 8
Aj 5

Ne
Zaměření na přípravu k výkonu
regulovaného povolání
Zaměření na přípravu odborníků z Ne
oblasti bezpečnosti České
republiky
Uznávací orgán
Oblasti vzdělávání (u více oblastí vzdělávání také podíl jednotlivých oblastí vzdělávání na výuce v %)
20: Politické vědy 30%
25: Sociologie
70%
.
Stávající studijní programy a obory,
které nový studijní program
nahrazuje, včetně počtu studentů

název SP
Humanitní studia

Poznámka k vazbě nového
studijního programu na stávající
SP/SO

název SO
Studia občanského sektoru

počet studentů
18

Studenti výše uvedených studijních programů a oborů mohou dostudovat v
navrhovaném studijním programu podle studijního plánu, podle kterého začali
studovat v jednom z výše uvedených studijních programů / oborů, do kterého
byli přijati ke studiu.
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B-Ib – Charakteristika studijního programu
Cíle studia ve studijním programu
Co je primárním cílem či účelem existence
daného studijního programu? (Jedná se o
jakousi „preambuli“ celého popisu náležitostí
SP, prosíme jen stručně).

Cílem studijního programu je připravit vysoce kvalifikované odborníky na
problematiku občanského sektoru s dostatečným rozhledem po
relevantních teoretických přístupech v politickém myšlení a veřejné
politice, v ekonomické sociologii, spolehlivě zvládnutou metodologií
sociologického výzkumu a důkladnou znalostí aktuální situace a
praktických problémů v této oblasti v ČR i v zahraničí.

Charakteristika studijního programu
ODBORNÁ A OBOROVÁ CHARAKTERISTIKA SP:

Studijní program je interdisciplinární a vychází zejména ze sociologie,
politologie, ale také ekonomie, filosofie, antropologie a z mezinárodních
Jaké je odborné zaměření SP? Z jakých vědních
vztahů, popř. z dalších podobných specializací sociálních věd a
oborů či disciplín vychází a jak se toto zaměření
humanitních studií.
projevuje v rámci související tvůrčí činnosti?
Tato interdisciplinarita se projevuje v rozmanitosti témat disertačních prací
i výzkumných projektů vyučujících a studujících.
ne
Pokud jsou součástí daného SP specializace,
popište jejich odborné zaměření v rámci SP.

V závislosti na označení popište, zdali se jedná
spíše o akademicky či profesně zaměřený SP.

Jaké jsou záměry dalšího odborného rozvoje
daného SP?

akademické zaměření
Další odborný rozvoj SP bude vycházet z posunu stavu bádání a prioritních
témat v zahraničí (podobné obory a mezinárodní odborné společnosti a
periodika) a zároveň z proměny témat a problémů občanského sektoru
v ČR. Do popředí se bude dostávat role aktérů a organizací občanské
společnosti v sociálních inovacích a sociálním podnikání a studium
sociokulturních proměn a rozvoje filantropie, občanské angažovanosti a
dobrovolnictví.

CHARAKTERISTIKA SP Z HLEDISKA VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

Jaká je charakteristika SP v kontextu strategie
vzdělávací činnosti na fakultě?

Čím je daný SP jedinečný v kontextu vzdělávací
činnosti na UK? Jaké jsou jeho obsahové
odlišnosti nebo překryvy s jinými studijními
programy na UK?

Jakým způsobem zohledňuje daný SP
společenskou poptávku a možnosti uplatnění
absolventa v současné společnosti?

Jaké jsou záměry dalšího rozvoje SP z hlediska
vzdělávací činnosti na fakultě?

SP je volně navazujícím na magisterské studium občanského sektoru, které
je úspěšně realizováno od založení fakulty (před 16ti lety). Tím je součástí
strategie vzdělávací činnosti na fakultě, protože jako jediné v ČR
připravuje odborníky na téma občanské společnosti a občanského sektoru
pro domácí i zahraniční prostředí.
Studijní program je jediný nejen na UK, ale i v ČR. Na žádné vysoké škole
není možné studovat tento nebo podobný SP.

SP zohledňuje společenskou poptávku po odbornících, kteří dokážou
zkoumat a interpretovat fenomény organizované občanské společnosti
z hlediska různých společenských věd a rozumět specifikům a výzvám
filantropie a sociální ekonomiky v soudobé společnosti. Uplatnění
absolventa je zejména v akademické sféře a v dalších institucích
zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi v pracovní pozici
výzkumníka, poradce nebo konzultanta se zaměřením na občanský sektor,
sociální podnikání, dobrovolnictví, dárcovství či filantropii.
Současný stav programu považujeme za vyhovující a v souladu s ostatní
vzdělávací činností na fakultě.

CHARAKTERISTIKA SP Z HLEDISKA ORGANIZACE STUDIA

Program je prodloužen ze tří na čtyři roky. Jedním z důvodů je zvýšení
důrazu na originální výzkum (výzkumná disertační práce), jehož realizace
Popište obsahové změny oproti studijnímu
programu či programům, nebo studijnímu oboru během 3 let se ukázala obtížná.
či oborům, na které tento SP obsahově navazuje. Předmět Metodologický seminář II. byl přesunut z 1. ročníku do 2.
ročníku.
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Na základě zkušeností z dosavadní realizace SP byly zrušeny povinně
volitelné předměty ve 2. ročníku. Těžiště studia se přenáší na spolupráci
studenta se školitelem a na přípravu metodologického rámce výzkumu a
realizaci výzkumné disertační práce.
V případě realizace SP společně s pracovištěm
AV ČR popište důvody a okolnosti této
spolupráce a podíl pracoviště na uskutečňování
SP.
V případě realizace SP společně se zahraniční
VŠ popište důvody a okolnosti této spolupráce.

není relevantní

není relevantní

Pokud jsou součástí SP specializace, popište
stručně jejich význam, zaměření a členění
v rámci SP, včetně struktury studijního plánu.

není relevantní

Pokud je součástí SP „sdružené studium“,
popište strukturu studijních plánů, případné
přidružené studijní plány jiných SP apod.

není relevantní

Zde můžete uvést další komentáře, poznámky,
vysvětlení k organizaci studia či vypíchnout
konkrétní specifika daného SP, které považujete
za zajímavé.

Organizace studia se inovovala na základě zkušeností z dosavadní realizace
SP. V současné době úspěšně obhájily disertační práci dvě studentky.
Oborová rada doporučuje konkretizovat nároky na studující v prezenční
formě tak, aby jejich studium bylo ukončováno ve standardní době.

Jaké jsou záměry rozvoje daného SP z hlediska
organizace studia?

Profil absolventa studijního programu
Absolventi jsou schopni podílet se na základním i na aplikovaném výzkumu na akademických pracovištích a vysokých
školách, ale stejně tak se zapojit do práce v občanském sektoru. Prokazují znalosti metod sociologického výzkumu, metod
sběru a analýzy dat, porozumění významu sociologických teorií pro interpretaci sociálních procesů a praxe.
Absolvent je kvalifikován pro vědeckou práci na nejvyšší úrovni. Je schopen se zapojit do domácí i mezinárodní vědecké
diskuse, konfrontace a spolupráce, publikovat v respektovaných odborných časopisech a edičních řadách. Umí shrnout a
kriticky zhodnotit dosavadní stav bádání, formulovat vědecké hypotézy a výzkumné otázky. Je schopen kritické analýzy,
vyhodnocení a syntézy nových a komplexních myšlenek. Má dovednosti potřebné k přípravě vlastních publikací
obsahujících původní výsledky. Umí také erudovaně interpretovat a popularizovat nejnovější poznatky získané studiem
oboru a přesvědčivě je sdělovat domácí i zahraniční veřejnosti.
Dále absolvent zná praktické aspekty vědeckého provozu v ČR a v EU, včetně systému financování výzkumu. Má
zkušenosti s psaním grantových přihlášek a ze spoluúčasti na řešení grantových projektů.
Absolvent zvládá angličtinu a případně i jiný světový jazyk na takové úrovni, že se může podílet na práci mezinárodní
vědecké komunity v oboru zkoumání občanského sektoru. Má zkušenosti z mezinárodních vědeckých konferencí a je
schopen napsat odborný text v anglickém jazyce.
Odborné znalosti
Absolvent doktorského studijního oboru Studia občanského sektoru je odborníkem, který umí identifikovat a uspořádat
základní soudobé teoretické poznatky o občanském a neziskovém sektoru z oblasti společenských věd a disponuje
prakticky uplatnitelnými sociologickými a ekonomickými znalostmi. Zná nejnovější výsledky výzkumu v zahraničí i v ČR,
vyznačuje se rozsáhlými věcnými znalostmi o organizacích občanského sektoru v ČR, v EU i ve světě, pojmenovává
prakticko-politické problémy a předvídá způsoby jejich řešení v různých zemích. Je schopen vědecky zkoumat, projektovat
i účelně veřejně propagovat filantropické a humanitární aktivity organizací občanského sektoru.
Absolvent dále může prokázat systematické porozumění a zvládnutí metodologie společenskovědních oborů podílejících
se na interdisciplinárním zkoumání občanského sektoru. Respektuje základní pravidla vědecké práce, včetně principů
logického usuzování a správné argumentace. Je seznámen se zásadami vědecké etiky. Ovládá metodologii a principy
empirického výzkumu kvantitativního i kvalitativního zaměření platné ve všech oborech, v nichž realizuje svou doktorskou
práci, o metodologii ostatních oborů má dostatečně hluboký přehled.
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Odborné dovednosti a obecné způsobilosti
Je schopen se zapojit do domácí i mezinárodní vědecké diskuse, konfrontace a spolupráce, publikovat v respektovaných
odborných časopisech a edičních řadách. Umí shrnout a kriticky zhodnotit dosavadní stav bádání, navrhnout výzkumný
projekt, formulovat vědecké hypotézy a výzkumné otázky. Umí spojovat studium s praktickými otázkami fungování
politických institucí a jednání politických aktérů na různých úrovních politiky. Je schopen kritické analýzy, vyhodnocení
a syntézy nových a komplexních myšlenek. Má dovednosti potřebné k přípravě vlastních publikací obsahujících původní
výsledky. Umí provádět analýzu konkrétních sociálních nebo kulturních problémů a jevů s přihlédnutím k jejich historii
a výzkumné etice, umí také erudovaně interpretovat a popularizovat nejnovější poznatky získané studiem programu a
přesvědčivě je sdělovat domácí i zahraniční veřejnosti. Absolventi jsou schopni podílet se multidisciplinárním přístupem
na základním i na aplikovaném výzkumu na akademických pracovištích a vysokých školách, ale stejně tak se zapojit do
práce v občanském sektoru.
Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce
Absolvent se uplatní například:
V akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi v pracovní pozici
výzkumníka, poradce nebo konzultanta se zaměřením na občanský sektor, sociální podnikání, dobrovolnictví, dárcovství
či filantropii.
V občanském sektoru v ČR i v zahraničí, kde je potřebná důkladná znalost širších souvislostí nebo naopak specializované
vědění a schopnost analýzy specifických témat občanského sektoru, například inkluzivního dobrovolnictví, korporátní
společenské odpovědnosti, sociálního podnikání, a to v pracovní pozici řídícího a koncepčního pracovníka.
V intermediárních skupinách, nadacích a v mezinárodních organizacích jako experti a poradci zejména pro vypracování
dlouhodobých plánů organizací či v pozicicích výzkumníků a analytiků zaměřených na témata občanské společnosti,
nadačního sektoru, managementu dobrovolnictví, sociálního podnikání, sociálního začleňování, korporátní společenské
odpovědnosti ad.
Absolventi mohou působit také jako samostatní konzultanti pro organizace s neziskovým statusem.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů (vyplněno)

Podmínky k přijetí ke studiu
Uchazeč musí mít dokončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně nejlépe společenskovědního zaměření.
Nejvhodnějšími obory jsou: studia občanského sektoru, sociologie, politologie, antropologie, filosofie, ekonomie,
mezinárodní vztahy, popř. další podobné specializace sociálních věd a humanitních studií.
Absolvent jinak zaměřeného magisterského programu může být přijat, pouze pokud prokáže vynikající orientaci v oboru.
Uchazeč musí prokázat vyhraněný badatelský zájem o občanský sektor a velmi dobrou znalost teoretických přístupů i
relevantních metodologií.
Při přijímacích zkouškách předloží následující materiály:
projekt disertační práce včetně formulovaných výzkumných otázek a seznamu vhodné odborné
literatury,
seznam publikací.
Ústní část přijímací zkoušky se skládá z rozpravy nad projektem disertační práce a z ověření znalostí cizího jazyka, kterou
má uchazeč prokázat dobrou jazykovou kompetenci prověřují orientaci a schopnost studovat cizojazyčné texty.

Návaznost na další typy studijních programů
Volně navazuje na navazující magisterský program Studia občanského sektoru.
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POUZE PRO RUK

Profil absolventa pro dodatek k diplomu – český jazyk
Profil absolventa pro plný studijní plán bez specializací – český jazyk
Absolvent doktorského studijního oboru Studia občanského sektoru je kvalifikovaným odborníkem se širokým rozhledem po
základních teoretických koncepcích používaných pro zkoumání občanského a neziskového sektoru, potřebnými analytickými
dovednostmi a důkladnou znalostí občanského sektoru v ČR, v zahraničí i v Evropské unii.
Absolvent je schopen podílet se na základním i na aplikovaném výzkumu ve výzkumných institucích a pracovištích vysokých
škol příslušného zaměření. Je také dobře připraven pro náročné řídící a koncepční funkce v organizacích občanského sektoru
a má vynikající kvalifikaci pro práci na pozicích ve všech sférách, kde je obeznámenost s občanským sektorem nezbytností.
Profil absolventa pro specializaci A – český jazyk

Profil absolventa pro specializaci B – český jazyk

Profil absolventa pro sdružené studium hlavní studijní plán (maior) – český jazyk

Profil absolventa pro sdružené studium přidružený studijní plán (minor) – český jazyk

Profil absolventa pro dodatek k diplomu – anglický jazyk
Profil absolventa pro plný studijní plán bez specializací – český jazyk
The graduate of the doctoral study program Civil Sector Studies is a highly qualified specialist endowed with deep
understanding of the fundamental theoretical approaches to the civil and not-for-profit sector, relevant analytical skills and
solid knowledge of the civil sector in the Czech Republic and other countries as well as in the European Union.
The study program provides necessary qualification to those willing to work in basic and applied research at research institutes
and Universities of the given thematic orientation. The graduates are also well prepared to occupy managerial and creative
positions at all kinds of civil sector organizations and are qualified to work at such positions in all spheres where familiarity
with the civil sector is an indispensable asset.
Profil absolventa pro specializaci A – anglický jazyk

Profil absolventa pro specializaci B – anglický jazyk

Profil absolventa pro sdružené studium hlavní studijní plán – anglický jazyk

Profil absolventa pro sdružené studium přidružený studijní plán – anglický jazyk
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B-IIb – Rámcový studijní plán doktorského studia
Studijní povinnosti
Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.
Povinnosti, které musí student splnit v průběhu studia doktorského programu, jsou stanoveny rámcovým studijním plánem.
Součástí rámcového studijního plánu je také stanovení tématu disertační práce, které je v souladu s vědeckovýzkumným
zaměřením doktorského programu Studia občanského sektoru. Důraz na samostatnost již při zahájení studia je spojena
s požadavkem na posílení zodpovědnosti studenta za vlastní vzdělávání a studium.
Student během studia absolvuje povinné předměty. Dále mu podle tématu jeho disertační práce mohou být předepsány nebo
si sám volí další předměty z nabídky FHS, popř. dalších fakult UK a vybírá i ostatní součásti rámcového studijního plánu.
Rámcový studijní plán student vypracuje při zahájení studia. V souladu s rámcovým studijním plánem student zadá do
studijního informačního systému fakulty přehled svých studijních povinností daných akreditací (povinné a doporučené části
rámcového studijního plánu) pro každý akademický rok.
Rámcový studijní plán představuje individuální studijní plán studenta, který po zahájení studia schvaluje Oborová rada a
každoročně hodnotí jeho plnění. Povinné a povinně volitelné předměty se doporučuje plnit v 1. až 3. ročníku, ve čtvrtém
ročníku studia se doporučuje pracovat již jen na disertační práci.
Rámcový studijní plán sestává z povinných částí a dále také z částí doporučených, které budou zařazeny podle rozhodnutí
školitele a Oborové rady.
I. Povinné části rámcového studijního plánu
a) Systematická tvůrčí vědecká práce na tématu disertační práce.
Téma disertační práce vychází z vědeckovýzkumného zaměření doktorského programu Studia občanského sektoru a je
stanoveno po dohodě doktoranda se školitelem. Navržené téma podléhá schválení Oborovou radou.
Disertační práce obsahuje kritickou analýzu a vyhodnocení dosavadní literatury a původní výsledky vlastní vědecké práce
uchazeče. Student doktorského studia zpracováním tématu inovativním způsobem přispívá k rozvoji oboru.
b) Absolvování povinných předmětů.
Student musí absolvovat všechny povinné předměty.
Povinné předměty:
Název předmětu

Rozsah

Přednášející

1, 2 semestr

Způsob
zakončení
zkouška

Metodologický seminář I
(Teorie sociálních věd)
Metodologický seminář II.
(Metodologie empirického výzkumu
občanského sektoru)

3, 4 semestr

zkouška

Mgr. T. Pospíšilová, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. P. Frič, Ph.D.

Základní teoretické přístupy
ke zkoumání občanského sektoru
Doktorský seminář I. – IV.

1, 2 semestr

zkouška

1- 8 semestr

zápočet

doc. Ing. M. Dohnalová, CSc.
doc. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
doc. PhDr. Marek Skovajsa,
M.A., Ph.D.
PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Dr. Dana Moree
Mgr. Selma Muhič Dizdarevič,
Ph.D.

doc. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.

Povinné předměty doktorského studijního programu se nepřekrývají s předcházejícím navazujícím magisterským studijním
programem Studia občanského sektoru ani dalšími studijními programy realizovanými na FHS nebo na dalších fakultách
UK.
Povinné předměty studující absolvují v prvním a ve druhém ročníku studia. Výjimkou je Doktorský seminář, který se
realizuje po celou dobu řádného studia.
8
formuláře pro přípravu návrhu SP – srpen 2017

c) Absolvování dalších předmětů stanovených jako povinné.
Další předměty mohou být studentovi uloženy jako povinné Oborovou radou na návrh školitele z nabídky FHS nebo dalších
fakult UK.
Jde o předměty,
- které prohloubí nezbytné znalosti studenta v kmenové disciplíně určené tématem disertační práce,
- které objasní téma jeho disertační práce v širších souvislostech výzkumu občanského sektoru,
týkající se teorie sociálních věd i metod empirického výzkumu občanského sektoru, jejichž znalost je nutná pro zpracování
disertační práce v souladu s relevantní vědeckou metodikou.
Povinné absolvování předmětů (výuka) je každému studentovi po konzultaci se školitelem individuálně určeno na základě
tématu jeho disertační práce, absolvovaného magisterského programu a znalostí a schopností, se kterými byl ke studiu přijat.
Výuka v doktorském studijním programu má především podpořit teoretické odborné znalosti a schopnosti, které student
potřebuje ke kvalitnímu zpracování disertační práce s využitím odpovídajících metodologických postupů.
Výuka probíhá především formou studia doporučené literatury, konzultacemi se školitelem disertační práce a dalšími
doporučenými konzultanty, a případně plněním dalších požadavků podle podmínek předmětu a doporučení školitele.
d) Další povinné součásti rámcového studijního plánu jsou uvedeny níže v: „Doporučené části rámcového studijního plánu“
a v „Požadavky na tvůrčí činnost.“
II. Doporučené části rámcového studijního plánu
a) Absolvování předmětů rozšiřujících znalosti studentů o tématech, která souvisejí se zaměřením jejich disertační práce.
Výběr provádějí po konzultaci se školitelem z nabídky Fakulty humanitních studií nebo jiných fakult UK, případně
jiných vysokých škol.
b) Akademická výuka: podíl na výuce nebo realizace předmětu, jehož obsah souvisí s disertační prací.
c)

Pořádání konference/odborná editorská činnost: zapojení do organizace konference, pořádané pracovištěm, případně
doktorandské konference organizované více pracovišti včetně editace konferenčního sborníku.

Tyto doporučené části budou zahrnuty do individuálního studijního plánu podle potřeby studentova vzdělávání, jeho zájmu
a po společné dohodě mezi studentem a školitelem.
Požadavky na tvůrčí činnost
a) Absolvování studijní nebo výzkumné stáže na zahraniční univerzitě nebo ve výzkumné instituci, která se zabývá tématem
studentovy disertační práce (viz „Požadavky na absolvování stáží“).
b) Podíl na řešení výzkumných nebo vývojových projektů katedry studií občanské společnosti a dalších pracovišť FHS UK.
c) Alespoň jedna účast na mezinárodní konferenci s příspěvkem na téma disertační práce.
d) Alespoň 2 publikace výsledků disertační práce uveřejněné nebo přijaté k uveřejnění v recenzovaných časopisech, z nichž
alespoň jeden je zahraniční; jeden z výsledků může být publikován v zahraničním sborníku z konference.
e) Aktivní účast na odborné konferenci: prezentace na odborné konferenci (národní nebo zahraniční) včetně publikace
příspěvku v konferenčním sborníku (recenzovaná neperiodická publikace u příležitosti pořádané konference, s přiděleným
ISBN kódem).
Další odborné aktivity nad rámec výše vymezených povinností jsou vítány, a mají-li vztah k tématu disertace, student je
vykazuje v rámci pravidelného ročního hodnocení.
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Požadavky na absolvování stáží
Zahraniční stáž nebo zapojení se do mezinárodního projektu.
– Rok plnění není předepsán, neboť výjezd na stáž nebo zapojení se do mezinárodního projektu je závislé na
stipendijních a projektových nabídkách a nelze jej plně předvídat předem. Povinnost lze plnit i po složení SDZK, její
splnění je podmínkou pro přihlášení k obhajobě disertace.
–

Souhrnná délka stáže činí minimálně 1 měsíc, v odůvodněných případech ji lze rozložit do několika kratších stáží nebo
zvolit další formy přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci s publikačním výstupem v zahraničí.

Další studijní povinnosti
Na začátku prvního semestru studia vypracování rámcového studijního plánu potvrzeného školitelem.
Na konci každého roku studia (nejpozději do 30. září daného akademického roku nebo v dřívějším termínu stanoveném
fakultou) písemná zpráva o vykonaných zkouškách a dalších studijních povinnostech a o postupu disertační práce. Tuto
zprávu doprovází dobrozdání školitele o průběhu spolupráce.
Každoroční prezentace na doktorském semináři věnovaná postupu na disertační práci. V prvním roce studia: prezentování
projektu dizertační práce v kontextu dosavadního stavu bádání o zvolené problematice v ČR i v zahraničí a relevantních
teorií. Ve druhém roce: Prezentace a zdůvodnění propracovaného výzkumného plánu. Třetí rok: Představení části výsledků
výzkumu ve formě příspěvku na konferenci. Čtvrtý rok: Prezentace výsledků dizertace formou příspěvku na konferenci.
Prezentace je hodnocena prospěl – neprospěl. Slabý výsledek může vést k návrhu na vyřazení ze studia.
Získání dostatečné úrovně znalosti angličtiny a případně i dalšího světového jazyka.
Uvedené požadavky budou konkrétně zahrnovány do individuálních studijních plánů.
Návrh témat disertačních prací (u
nových SP)
Komunitní filantropie jako nástroj pro rozvoj občanských kompetencí.
Grantová politika státu vůči organizacím občanského sektoru v oblasti integrace migrantů a azylantů a její vliv na integrační
politiku České republiky.
Občanská angažovanost ve venkovské a městské komunitě.
Transformace občanské společnosti v Barmě.
Sociální podniky v ČR: vztah multidimenzionality sociálního podniku k organizačním formám organizací občanské
společnosti.
Témata obhájených disertačních prací

Státní doktorská zkouška
Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a
připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo
výsledky přijaté k uveřejnění. Státní doktorská zkouška ověřuje rozsah zejména teoretických znalostí získaných v průběhu
studia, předložení a obhajoba disertační práce doloží schopnosti studenta vědecky pracovat.
Charakteristika státní doktorské zkoušky
Student doktorského studia po schválení školitelem předkládá ve stanoveném termínu zkušební komisi čtyři tematické
okruhy se seznamy literatury, z nichž budou formulovány otázky při státní doktorské zkoušce. Vychází přitom z
předepsaného seznamu okruhů, z nichž každý obsahuje 10-25 položek povinně volitelné literatury. Student volí čtyři
tematické okruhy podle svého zaměření. Oborové radě předloží seznam literatury ke každému z těchto čtyř tematických
okruhů v rozsahu 5 titulů, celkem tedy 20 titulů (kniha, kapitola v knize, článek apod.1). U každého okruhu musí být 4 tituly
z předepsaného seznamu a 1 titul může student doplnit dle vlastní volby. U povinných okruhů, kde je literatury více, je
členěna pro přehlednost do témat (student však není vázán tím zvolit si jen jedno téma). Všechny okruhy musí odpovídat
vědecko-výzkumnému zaměření doktorského oboru Studia občanského sektoru. Literatura uvedená v seznamech musí

1

Jedna položka seznamu literatury = jedna kniha, kapitola v knize nebo článek v časopise. Hesla
v encyklopediích, nejsou-li v rozsahu běžné kapitoly = 1/3 položky. Pokud student zvolí
kapitolu, musí rozumět tématům v ní obsažených v kontextu knihy, z níž kapitola pochází.
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obsahovat standardní a aktuální příspěvky k problematice domácí i zahraniční provenience. Zkouška má podobu ústní
rozpravy nad otázkami položenými členy komise ze schválených tematických okruhů předložených doktorandem.
Charakteristika obhajoby disertační práce
Při obhajobě disertační práce student prokazuje průkaznost a závažnost původních vlastních zjištění, která disertace
obsahuje. Seznámí komisi s tématem a cílem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení, získanými výsledky a
doporučeními. Slovním projevem doplněným vizuální prezentaci student prokáže schopnost jasně, věcně a stručně
formulovat obsah a výsledky své práce, schopnost kritické analýzy, vyhodnocení a syntézy nových a komplexních myšlenek.
V rozpravě se členy zkušební komise hájí zvolené metodologické postupy, teoretický rámec i závěry disertační práce.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu

Metodologický seminář I. (Teorie sociálních věd)
doporuče
ný ročník
/ semestr

povinný
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

0/8

Dvousemestrální předmět

Ne

hod. 8

1

kreditů

Prerekvizity, korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních
výsledků

Zk

Forma způsobu ověření
studijních výsledků

ústní a písemná

Forma výuky

seminář, samostatná práce, konzultace

Další požadavky na studenta
doc. Marek Skovajsa, M.A.,Ph.D.
Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za
předmět)
100%
Zapojení garanta do výuky
předmětu

Vyučující

Stručná anotace předmětu
Předmět seznamuje přednáškovou formou s následnou diskusí se základní typologií věd a vědecké práce a s filosofií
sociálních věd počínaje historickým vývojem a konče shrnutím požadavků na disertační práci obecně s přihlédnutím k
vymezení hranic a specifik oboru.
Osnova:
1.
Rozdíl mezi vědami nomotetickými a idiografickými. Jaké metody tyto vědy používají, způsob poznání. Comte,
Windelband, Rickert.
2.
Dvojí pojetí teorie (reflexní a předmětné). Pojetí teorie (paradigmatu) mentalistické, lingvistické a ontologické.
3.
Základní paradigmata: realistické, konstruktivistické a komunikativní.
4.
Vybrané pojmy a myšlenky filosofie sociálních věd.
5.
Interdisciplinarita, multidisciplinarita, crossdisciplinarita, transdisciplinarita. Science, arts, humanities.
6.
Zásady metodologie a psaní vědeckých prací (praktická rekapitulace, diskuse).
Cíle semináře:
•
Uvědomit si postavení a funkce vědy v dnešním světě, dokázat odlišit vědeckou práci od ne-vědecké.
•
Získat základní vědomosti o teorii a obecné metodologii vědy.
•
Osvojit si základní pojmy a distinkce používané v současné filosofii sociálních věd.
•
Poskytnout společný jazyk, kterým je možno uchopit a komunikovat svoji disertační práci napříč vědeckými
disciplínami a použitými metodikami. To má umožnit komunikaci o náplni práce ve skupině doktorandů a následně
usnadnit vzájemné porozumění obecně v týmu složeném ze zástupců různých společenskovědních disciplín.
Studijní literatura
Povinná literatura:
FAY, Brian Současná filosofie sociálních věd. Praha: Sociologické nakladatelství 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5.
POPPER, Karl R. Logika vědeckého bádání. Praha: OIKOYMENH, 1997. 615 s. ISBN 80-86005-45-3. Stránky 3–81.
POPPER, Karl R. Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. 3. vyd. London: Routledge and
Kegan Paul, 1969. 431 s. ISBN 7100-6508-6. Kapitoly: 1 Science: Conjectures and Refutations, s. 33–65, 10 Truth,
Rationality, and the Growth of Scientific Knowledge, s. 215–250
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RAGIN, Charles C. Constructing Social Research. The Unity and Diversity of Method. Thousand Oaks, CA: Pine Forge
Press 1994. 194 s. ISBN 0-8039-9021-9.
Doporučená literatura:
ELSTER, Jon. Explaining Social Behavior: More Nuts and Bolts for the Social Science. Cambridge 2007: Cambridge
University Press. 484 s. ISBN 0-5217-7744-5.
KUHN, Thomas. S. Struktura vědeckých revolucí. 1. vyd. Olomouc: Oikoymenh, 1997. 206 s. Oikúmené. ISBN 8086005-54-2.
WALLERSTEIN, Immanuel. Kam směřují sociální vědy: Zpráva Gulbenkianovy komise o restrukturaci sociálních věd. 1.
vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 111 s. Studie. ISBN 80-85850-65-6.
WHITEHEAD, Alfred N. Dobrodružství idejí. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2000. 292 s. Oikúmené. ISBN 80-7298-009-2.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)

Soustředění se kryjí s prezenční formou.

8 hodin

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

Vzory studijních distančních textů a multimediálních pomůcek
http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=812
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B-III – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu

Metodologický seminář II. (Metodologie empirického výzkumu občanského sektoru)
povinný

doporuče
ný ročník
/ semestr

Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

0/8

Dvousemestrální předmět

NE

hod. 8

2.

kreditů

Prerekvizity, korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních
výsledků

Zk

Forma způsobu ověření
studijních výsledků

ústní a písemná

Forma výuky

seminář, samostatná práce, konzultace

Další požadavky na studenta
PhDr. Tereza Pospíšilová, M.A.,Ph.D.,
Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za
předmět)
80%
Zapojení garanta do výuky
předmětu
doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Předmět formou seminářů prohlubuje znalosti o vybraných metodologických tématech. Obsah kurzu reaguje na aktuální
podané disertační projekty. Na začátku semestru je v diskusi se studenty stanoven seznam 2-3 témat, na která se seminář
zaměří. K tématům je stanoven seznam doporučené literatury (odborné články, učebnice, výzkumné zprávy); jsou stanoveny
cíle četby pro část vedenou formou samostudia a diskusní otázky pro semináře; je stanoveno zadání pro písemné referáty.
Studenti se přihlásí podle své volby k tématům, na kterých se budou v průběhu semestru aktivně podílet (četba, psaní,
prezentace, diskuse); ostatním tématům se věnují v pasivnější rovině (částečně četba, diskuse). Cílem práce na tématech je
mj. seznámit studenty s relevantními způsoby argumentace a zdokonalit kritickou četbu a práci s odborným (výzkumným či
metodologickým) textem.
Příklady témat:
Případová studie – její specifika, možnosti a limity
Kritická analýza diskurzu (koncept diskurzu, techniky analýzy)
Zakotvená teorie ve 21. století – podstata, vývoj, techniky, reflexe
Biografický výzkum – jeho specifika, možnosti a limity
Fokusní skupina jako metoda sběru dat a zároveň jako metoda emancipace účastníků
Kvantitativní výzkum ve studiu sociální změny (design výzkumu, otázka kauzality, sběr a analýza dat)
Proces operacionalizace (techniky, příklady, metodologické otázky)
Evaluační výzkum: kvantitativní, kvalitativní i „politické“ aspekty
Specifika práce s existujícími statistikami a dalšími sekundárními daty ve vztahu k občanskému sektoru
Mezinárodní indexy občanské společnosti – jejich metodologie, kritika a možnosti využití
Analýza asociace mezi proměnnými a testování hypotéz
Studijní literatura
Povinná literatura:
ARNEY, William Ray. Understanding Statistics in the Social Sciences. New York: W.H. Freeman and Company, 1990.
524 s. ISBN 0-7167-2006-X .
CHARMAZ, Kathy. Constructing Grounded Theory. Thousand Oaks: Sage, 2006. 208 s. ISBN 13-978-0-7619-7352-9.
MILES, Matthew B. – HUBERMAN, A. Michael. An expanded sourcebook: Qualitative data analysis. Thousand Oaks:
Sage, 1994. 346 s. ISBN 9-7808-0395-5400.
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PETRUSEK, Miloslav. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum. 1993. 204 s. ISBN 80-7066-799-0.
SINGLETON, Royce A. Jr. – STRAITS, Bruce C. Approaches to Social Research. New York, Oxford: Oxford University
Press, 2005. 620 s. ISBN 0-19-514794-4.
STRAUSS, Anselm – CORBINOVÁ, Juliet. – JEŽEK, Stanislav. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy, techniky,
metody zakotvené teorie. Boskovice: Nakladatelství Albert, 1999. 196 s. ISBN: 80-85834-60-X.
YIN, Robert K. Case study research: design and methods. Beverly Hills: SAGE, 1984. 160 s. ISBN:0-8039-2058-X.
Doporučená literatura:
FAIRCLOUGH, Norman. Analysing Disourse: Textual analysis for social research. New York: Routledge, 2003. 270 s.
ISBN 0-415-25893-6.
DENZIN, Norman K. – LINCOLN, Yvonna S. (eds.). Collecting and Interpreting Qualitative Materials. 3rd edition. Los
Angeles: Sage, 2007. 712 s. ISBN 1412957575.
BRYANT, Antony - CHARMAZ, Kathy (eds). The SAGE Handbook of Grounded theory. London: Sage, 2007. 623 s.
ISBN 978-1-84920-478-1.
HUCK, Schuyler W. Reading statistics and research. New York: Pearson, 2008. 544 s. ISBN 0205510671.
SHELDON, Eleanor H. B. - MOORE Gilbert E. Indicators of social change: concepts and measurements. New York:
Russel Sage Foundation, 1968. 822 s. ISBN 87154-771-6.
ROSSI, Peter H. - LIPSEY, Mark W. - FREEMAN, Howard E. Evaluation: A Systematic Approach. 7th edition. London:
SAGE, 2004. 471 s. ISBN 0-7619-0894-3.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)

Soustředění se kryjí s prezenční formou.

8 hodin

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

Vzory studijních distančních textů a multimediálních pomůcek
http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=813
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B-III – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu

Základní teoretické přístupy ke zkoumání občanského sektoru
povinný

doporuče
ný ročník
/ semestr

Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

0/8

Dvousemestrální předmět

NE

hod. 8

1.

kreditů

Prerekvizity, korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních
výsledků

Zk

Forma způsobu ověření
studijních výsledků

ústní a písemná

Forma výuky

Přednáška, samostatná práce,
konzultace

Studující vypracuje písemnou práci, v níž četbu z kurzu aplikuje na problematiku své
disertace. V prvním kroku stručně formuluje otázku, kterou hodlá zodpovědět, svou volbu
zdůvodní (max. 1 NS) a zašle emailem k vyjádření oběma vyučujícím (doc. Dohnalová,
doc. Skovajsa). Otázku a její zdůvodnění poté zahrne i do úvodu samotné práce. Odkazy
na literaturu se řídí pravidly pro citování platnými na KSOS.
Minimální rozsah vlastního textu činí 12 normostran (bez seznamu citované literatury a bez
Další požadavky na studenta seznamu četby). Práce se odevzdávají do aplikace Moodle.
Z praktických důvodů je součástí práce také výčet prostudované volitelné literatury do
tohoto kurzu (uvádí se autor a kapitola, příp. stránky od-do).

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za
předmět)

Zapojení garanta do výuky
předmětu

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
doc. Marek Skovajsa, M.A.,Ph.D.

50% / 50%

Vyučující

Stručná anotace předmětu
Předmět seznamuje studenty formou přednášek, řízených diskusí a samostatné četby se základní výbavou teoretického
uvažování o občanském a neziskovém sektoru v odborné literatuře posledních desetiletí. Předkládá definice a výkladová
schémata pro zkoumání občanského sektoru a občanské společnosti vypracovaná na půdě sociologie, politické vědy a
ekonomie a představuje nejdůležitější teoretické diskuse vedené v rámci interdisciplinárního společenskovědního bádání o
občanském sektoru. Témata zahrnují: strukturálně-operacionální definice organizací občanského sektoru a další, alternativní
definice, teorie vzniku a funkcí organizací občanského sektoru, občanské organizace v politickém systému a v systémech
zprostředkování zájmů, organizační teorie pro občanský sektor, teorie neziskového podniku, teorie sociální ekonomiky a
sociálního podnikání, vývojové trajektorie občanského sektoru v českých zemích, Evropě a v dalších světových regionech,
dosavadní vývoj výzkumu třetího sektoru a občanské společnosti v zahraničí i v ČR.
Ke kurzu je zřízena stránka v aplikaci Moodle.
Studijní literatura
Povinná literatura:
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ANHEIER, Helmut K. Nonprofit Organizations. Theory, Management, Policy. London, New York: Routledge, 2005. 464
s. ISBN 0-415-31419-4. Kapitoly 1-3, 6-8, s. 3-62, 113-202.
DEFOURNY, Jacques, Kirsten GRØNBJERG, Lucas MEIJS, Marthe NYSSENS, and Naoto YAMAUCHI. Voluntas
Symposium: Comments on Salamon and Sokolowski’s Re-conceptualization of the Third Sector. Voluntas, 2016, 27
(4): 1546-1561. Dostupné z: http://link.springer.com/article/10.1007/s11266-016-9743-y
GORDON, Mike. A Typology of Social Enterprise ‘Traditions’. ICSEM Working Papers , No. 18, 2015. 36 s. Liege: The
International Comparative Social Enterprise Models (ICSEM) Project.
HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: FILOSOFIA, 2000. Kapitoly I., II., s. 55-123.
KEANE, John. “Introduction”, “Despotism and Democracy”. In: John KEANE (ed.) Civil Society and the State. New
European Perspectives. London 1988, s. 1-31, 35-71.
SALAMON, Lester M. and Helmut K. ANHEIER. „Social Origins of Civil Society: Explaining the Nonprofit Sector CrossNationally.” Voluntas 9 (3): 213-248, 1998.
SALAMON, Lester M. – ANHEIER, Helmut K. Nástup neziskového sektoru (mezinárodní srovnání): srovnávací projekt
neziskového sektoru Univerzity Johns Hopkins, fáze II. [The emerging sector revisited (a summary)]. Praha: Agnes.
1999, 59 s. ISBN 80-902633-1-3.
SALAMON, Lester M. and SOKOLOWSKI, Wojciech S. Beyond Nonprofits: Re-conceptualizing the Third Sector.
Voluntas, 2016, 27 (4): 1515–1545. Dostupné z: http://link.springer.com/article/10.1007/s11266-016-9726-z
TAYLOR, Rupert (ed.). Third Sector Research. New York and Dordrecht: Springer, 2010. 342 s. ISBN 978-1-4419-57061. Kapitoly 1-3, s. 1-35.
Doporučená literatura:
DI MAGGIO, Paul J. and Walter W. POWELL. „The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective
Rationality in Organizational Fields.“ American Sociological Review 48 (2): 147-160, 1983.
DOHNALOVÁ, Marie, Durmish GURI, Jaroslava HRABĚTOVÁ, Kateřina LEGNEROVÁ a Věnceslava ŠLECHTOVÁ.
Social Enterprise in the Czech Republic. ICSEM Working Papers, No. 24. 2015. Dostupné na: http://www.iapsocent.be/icsem-working-papers
EDWARDS, Michael (ed.). The Oxford Handbook of Civil Society. Oxford: Oxford University Press, 2010.
NICHOLLS, Alex (ed.). Social Enterpreneurship. New Models of Sustainable Social Change. 2006. 448 s. ISBN 987-019-928387-3.
POWELL, Walter W. (ed.). The Nonprofit Sector: A Research Handbook. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1987.
464 s. ISBN 0300037023.
POWELL, Walter W. – Paul J. DI MAGGIO (eds.). The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago:
University of Chicago Press, 1991.
POWELL, Walter W. – STEINBERG, Richard (eds.). The Non-Profit Sector. A Research Handbook. 2nd Edition. New
Haven and London: Yale University Press, 2006. 659 s. ISBN 9780300109030.
WEISBROD, Burton A. The Nonprofit Economy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988. 251 s. ISBN 0-67462625-7. Kapitoly 1-4, s. 1-87.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)

Soustředění se kryjí s prezenční formou.

8 hodin

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

Vzory studijních distančních textů a multimediálních pomůcek
http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=814
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B-III – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu

Doktorský seminář I. – IV.
povinný

doporuče
ný ročník
/ semestr

Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

0/8

Dvousemestrální předmět

NE

hod. 8

1.- 4.

kreditů

Prerekvizity, korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních
výsledků

Z

Forma způsobu ověření
studijních výsledků

ústní a písemná

Forma výuky

seminář, samostatná práce, konzultace

Student je povinen se doktorského semináře účastnit po celou dobu svého studia.
Předpokládá se 75% účast na semináři a aktivní prezentace postupu práce na disertaci.
Další požadavky na studenta V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti splnit
předepsaný výstup.
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za
předmět)
4 hod., tj. 50%
Zapojení garanta do výuky
předmětu
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A.,Ph.D.
PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Vyučující
Dr. Dana Moree
Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.

Stručná anotace předmětu
Studenti v rámci doktorského semináře prezentují alespoň jednou během každého akademického roku po celou dobu svého
studia výsledky svého doktorského výzkumu. Postupně představují projekt a teze doktorské práce, diskutují zvolenou
metodologii a teoretický rámec, seznamují s dílčími a závěrečnými výsledky. Důraz je kladen na spolupráci se školitelem.
Seminář probíhá interaktivní formou za aktivní účasti všech doktorských studentů oboru a pod vedením některého z
vyučujících. Dále jsou součástí semináře pravidelné konzultace se školitelem.
Studenti mohou být v některém semestru rozděleni podle témat a seminář se konat za účasti studentů z různého ročníku a
školitele.
Studenti v doktorském semináři rozvíjejí schopnost prezentovat vlastní vědeckou práci na veřejném fóru a osvojit si vhodnou
formu představení jejích výsledků. Kurz studentům poskytuje kritickou zpětnou vazbu pro jednotlivé kroky jejich
doktorského výzkumu a přípravy disertační práce. Slouží také k osvojení a procvičení základních dovedností nezbytných
pro psaní disertační práce: tvorba bibliografických odkazů, etické otázky vědecké práce, písemná prezentace výsledků, různé
žánry odborných textů, strukturace textu, časové plánování práce.
Vedle toho je smyslem semináře kultivace schopností potřebných k účasti na odborné diskusi, cvičení v dovednosti
představovat a hájit vlastní názory na základě přesvědčivé a odborně podložené argumentace a podpora otevřeného postoje
k jiným disciplinárním a metodologickým perspektivám.

Studijní literatura
Povinná literatura:
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MCMILLAN Kathleen - WEYERS Jonathan. How to Write Dissertations & Project Reports. Upeer Saddle River, NJ:
Prentice Hall, 2010. 286 s. ISBN 0273726935.
PUNCH, F. Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 978-80-7367-468-7.
SKOVAJSA, Marek. Příručka pro zpracování bibliografických odkazů při psaní diplomových a disertačních prací. Praha:
Katedra studií občanské společnosti FHS UK, 2009. 28 s. Nepublikovaný dokument.
ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha:
Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)

Soustředění se kryjí s prezenční formou.

8 hodin

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

Vzory studijních distančních textů a multimediálních pomůcek
http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=811

19
formuláře pro přípravu návrhu SP – srpen 2017

C-Ia – Personální zabezpečení doktorského studia – seznam členů oborové rady
prac. úvazek
v hod týdně

Příjmení a jméno

tituly

rok
naroz.

CÍSAŘ Ondřej

doc.
PhDr.,
Ph.D.

1974

doc.
Ing.,
CSc.

1955

FRIČ Pavol

doc.
PhDr.,
Ph.D.

1956

HAVELKA Miloš

prof.,
CSc.

1944

FHS UK

PP/40

MANSFELDOVÁ Zdenka

PhDr.,
CSc.

1950

Sociologický ústav
AV, v.v.i.

PP/40

POSPÍŠILOVÁ Tereza

PhDr.,
Ph.D.

1972

FHS UK

PP/40

MÜLLER Karel

doc.
PhDr.,
Ph.D.

1972

PRŮŠA Ladislav

doc.
Ing.,
CSc.

1958

DOHNALOVÁ Marie

doc.
PhDr.,
M.A.,
Ph.D.

SKOVAJSA Marek

zaměstnavatel/é
FSV UK

FHS UK

FSV UK

VŠE v Praze
Výzkumný ústav
práce a sociálních
věcí, v.v.i.

Š - školitel
P - přednášející
Š

PP/40

PP/40

Š/P

PP/40

Š
Š
Š
Š/P
Š

PP/40
Š
PP/40
Š/P

1974

FHS UK

PP/40

C-Ib – Personální zabezpečení – seznam dalších školitelů a vyučujících
Příjmení a jméno

tituly

rok naroz.

zaměstnavatel/é
(UK / fakulta

prac. úvazek v hod týdně

jiná VŠ / fakulta)

DOHNALOVÁ Marie

doc. Ing., CSc.

1955

FRIČ Pavol

doc. PhDr.,
Ph.D.

1956

POSPÍŠILOVÁ Tereza

PhDr., Ph.D.

1972

FHS UK

PP/40

SKOVAJSA Marek

doc. PhDr.,
M.A.,
Ph.D.

1974

FHS UK

PP/40

CÍSAŘ Ondřej

doc. PhDr.,
Ph.D.

1974

FRIČ Pavol

doc. PhDr.,
Ph.D.

1956

HAVELKA Miloš

prof., CSc.

1944

FHS UK
FSV UK

PP/40
PP/40

Školitelé:
FSV UK
FSV UK
FHS UK

PP/40
PP/40
PP/40
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MANSFELDOVÁ Zdenka

PhDr., CSc.

1950

Sociologický ústav AV,
v.v.i.

PP/40

MUHIČ DIZDAREVIČ Selma

PhDr., Ph.D.

1968

FHS UK

PP/40

MOORE Dana

Dr.

1974

FHS UK

PP/40

MÜLLER Karel

doc. PhDr.,
Ph.D.

1972

PRŮŠA Ladislav

doc. Ing., CSc.

1958

VŠE v Praze
Výzkumný ústav práce a
sociálních věcí, v.v.i.

PP/40
PP/40
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C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola
Fakulta / vysokoškolský ústav
Název studijního programu
Jméno a příjmení
Rok narození

Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií
Studia občanského sektoru
Ondřej Císař
1974
Typ vztahu PP
k UK
Typ vztahu k fakultě (ústavu), která SP uskutečňuje PP

rozsah

Tituly
56

rozsah

0

Působení ve fakultní nemocnici nebo smluvním zdravotnickém zařízení
Oficiální název a sídlo (obec) FN / zdravotnického zařízení

doc. PhDr. Ph.D.
do kdy na dobu
neurčitou
do kdy

Typ prac. vztahu Rozsah

Další současná působení na pozici akademického pracovníka na jiných VŠ
Oficiální název a sídlo vysoké školy / fakulty

Typ prac. vztahu

Do kdy

Rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další uskutečňování SP

Zapojení do uskutečňování doktorského studijního programu
Člen OR
Ano
Školitel
Údaje o vzdělání na VŠ
získaný titul
docent
doktor filozofie
doktor
Probíhající doktorské studium

Ano

obor (SP/SO)

rok
ukončení
2008
2003
2003
zahájení:

politologie
Politologie
Politologie

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ (delší než 0.5 roku)
Stát
Název
Zastávaná pozice
zaměstnavatele
Česká republika
Masarykova
asistent
univerzita Brno,
Fakulta sociálních
věd
Česká republika
Czech Journal of
Editor-in-Chief
Political Science
Česká republika
Masarykova
odborný asistent
univerzita Brno,
Fakulta sociálních
věd
Česká republika
Czech Journal of
Editor-in-Chief
International
Relations, Institute of
International
Relations
Česká republika
Univerzita Karlova, odborný asistent, od roku
Fakulta sociálních
2016 garant PhD. programu
věd
Sociologie

doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.
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Vyučující / přednášející

Ne

VŠ/fa
Masarykova univerzita v Brně
Masarykova univerzita v Brně
Masarykova univerzita v Brně

Od kdy

Do kdy

Úvazek

2001

2003

PP

2003

2006

PP

2003

2012

PP

2007

2008

PP

2012

dosud

PP

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních a disertačních prací (za posledních 10 let)
Název VŠ
Počty
Počty
Počty
bakalářských
diplomových
rigorózních
prací
prací
prací
Česká republika - Univerzita Karlova
4
7
0
Zkušenosti s garantováním studijních programů/oborů (pouze u navrhovaného garanta SP)
Škola
Studijní program
Studijní obor
Typ
Česká republika - UK - oborový garant:
Sociologie
PhD
Fakulta sociálních věd Sociologie
Obor habilitačního řízení
politologie

Rok udělení hodnosti
2008

Řízení konáno na VŠ
Masarykova univerzita v Brně

Obor jmenovacího řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Obor probíhajícího habil./jmen.
řízení

Rok
zahájení

Počty
disertačních
prací
12

Od-do
od 20.05.2016

Předpokl. Řízení konáno na VŠ
ukončení

Nejvýznamnější publikační činnost vztahující se ke studijnímu programu
CÍSAŘ O.Social Movements in Political Science. In DELLA PORTA D., DIANI M., The Oxford Handbook of Social
Movements. Oxford: Oxford University Press, 2015, s. 50-67. ISBN 978-0-19-967840-2.
DIANI M., CÍSAŘ O.The Emergence of a European Social Movement Research Field. In KONIORDOS S., KYRTSIS A.,
Routledge Handbook of European Sociology. London: Routledge, 2014, s. 172-195. ISBN 978-0-415-58880-5.
CÍSAŘ O., NAVRÁTIL J. Promoting Competition or Cooperation? The Impact of EU Funding on Czech Advocacy
Organizations. Democratization, 2015, vol. 22, s. 536-559. ISSN 1351-0347.
CÍSAŘ O.Social Movements after Communism. In FAGAN A., KOPECKÝ P., The Routledge Handbook of East European
Politics. London: Routledge, 2018, s. 184-196. ISBN 978-1-138-91975-4.
CÍSAŘ O., NAVRÁTIL J. Polanyi, political-economic opportunity structure and protest: capitalism and contention in the
post-communist Czech Republic. Social Movement Studies, 2017, vol. 16, s. 82-100. ISSN 1474-2837.
Přehled významných grantů a projektů souvisejících s vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činností odpovídající
příslušnému studijnímu programu (za posledních 10 let)

Působení v zahraničí
Stát

Název zahraniční instituce

Další formy zahraniční spolupráce

doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.

str.2 / 2

Zastávaná pozice

Od-do

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola
Fakulta / vysokoškolský ústav
Název studijního programu
Jméno a příjmení
Rok narození

Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií
Studia občanského sektoru
Marie Dohnalová
1955
Typ vztahu PP
k UK
Typ vztahu k fakultě (ústavu), která SP uskutečňuje PP

rozsah

Tituly
40

rozsah

40

Působení ve fakultní nemocnici nebo smluvním zdravotnickém zařízení
Oficiální název a sídlo (obec) FN / zdravotnického zařízení

doc. Ing. CSc.
do kdy na dobu
neurčitou
do kdy na dobu
neurčitou

Typ prac. vztahu Rozsah

Další současná působení na pozici akademického pracovníka na jiných VŠ
Oficiální název a sídlo vysoké školy / fakulty
Česká republika - Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Typ prac. vztahu
PP

Do kdy

Rozsah
20

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další uskutečňování SP
Základní teoretické přístupy ke zkoumání občanského sektoru.
Doktorský seminářI.-IV.
Zapojení do uskutečňování doktorského studijního programu
Člen OR
Ano
Školitel

Ano

Údaje o vzdělání na VŠ
získaný titul

obor (SP/SO)

docent

veřejná ekonomika a služby

rok
ukončení
2007

kandidát věd

marxisticko leninská sociologie

1984

inženýr

Národohospodářské plánování

1978

Probíhající doktorské studium

zahájení:

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
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Vyučující / přednášející

Ano

VŠ/fa
Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici
Univerzita Karlova, Filosofická
fakulta
Vysoká škola Ekonomická, fak.
národohospodářská

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ (delší než 0.5 roku)
Stát
Název
Zastávaná pozice
zaměstnavatele
Česká republika
Univerzita Karlova, odborný asistent
Filozofická fakulta
Česká republika
Metropolitní
docent
univerzita Praha,
o.p.s.
Česká republika
Vysoká škola
docent
hotelová v Praze 8,
spol. s r.o.
Česká republika
Jihočeská univerzita docent
v Českých
Budějovicích,
Zdravotně sociální
fakulta
Česká republika
Vysoká škola
docent
hotelová v Praze 8,
spol. s r.o.
Česká republika
Univerzita Karlova, docent
Fakulta humanitních
studií

Od kdy

Do kdy

Úvazek

1978

1992

PP

2008

2011

PP

2011

2015

PP

2015

2016

PP

2016

dosud

PP

1996

dosud

PP

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních a disertačních prací (za posledních 10 let)
Název VŠ
Počty
Počty
Počty
bakalářských
diplomových
rigorózních
prací
prací
prací
Česká republika - UK - Fakulta humanitních
22
73
studií
Zkušenosti s garantováním studijních programů/oborů (pouze u navrhovaného garanta SP)
Škola
Studijní program
Studijní obor
Typ
Česká republika - UK - oborový garant:
Studia občanského sektoru
PhD
Fakulta humanitních
Studia občanského
studií
sektoru
Česká republika - UK - oborový garant:
Studia občanského sektoru
Mgr
Fakulta humanitních
Studia občanského
studií
sektoru
Česká republika - UK - oborový garant:
Studia občanského sektoru
Mgr
Fakulta humanitních
Studia občanského
studií
sektoru

Od-do
od 02.04.2014
od 22.12.2006
od 06.10.2010

Obor habilitačního řízení
veřejná ekonomika a služby

Rok udělení hodnosti
2007

Řízení konáno na VŠ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Obor jmenovacího řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Obor probíhajícího habil./jmen.
řízení

Rok
zahájení

Předpokl. Řízení konáno na VŠ
ukončení

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
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Počty
disertačních
prací
8

Nejvýznamnější publikační činnost vztahující se ke studijnímu programu
LEGNEROVÁ K., DOHNALOVÁ M., CIEPELEWSKA-KOWALIK A., VIDOVIČ D., KISS J., LÁSZLÓ H.The influence of historical
and institutional legacies of post-socialist regimes on the present-day social enterprises in Central and Eastern Europe.
In . Liege: , 2017, s. -. ISBN .
HRABĚTOVÁ J., DALY J., DOHNALOVÁ M., MCCABE S.INNOVATIVE MEASUREMENT OF SOCIAL VALUE
BLENDING THE PUBLIC, PRIVATE AND THIRD SECTORS IN THE UK. In LUKEŠ M., Innovation Management,
Entrepreneurship and Corporate Sustainability. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2016, s. 247-257. ISBN 978-80-245-2153-4.
DOHNALOVÁ M., LEGNEROVÁ K.SOURCES OF FUNDING FOR SOCIAL ENTERPRISES. In LOSTER T., PAVELKA T.,
10th International Days of Statistics and Economics. Praha: Libuše Macáková, Melandrium, 2016, s. 364-371. ISBN
978-80-87990-10-0.
DOHNALOVÁ M., DEVEROVÁ L., LEGNEROVÁ K., POSPÍŠILOVÁ T.. Lidské zdroje v sociálních podnicích . Praha: Wolters
Kluwer ČR, a.s., 2015, 185 s. ISBN 978-80-7552-060-9.
DOHNALOVÁ M., LEGNEROVÁ K., HRABĚTOVÁ J., ŠLECHTOVÁ V., GURI D.. Social Enterprise in the Czech Republic .
Liege: Centre d’Economie Sociale H EC Management School, University of Liege, 2015, 30 s. ISBN 0-000-00000-0.
Přehled významných grantů a projektů souvisejících s vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činností odpovídající
příslušnému studijnímu programu (za posledních 10 let)
Název: Interdisciplinární sociální vědy, Program: Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, Nositel:
RUK UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: 01.07.2012 - 31.12.2016
Název: Zvyšování flexibility absolventů oboru Studia občanského sektoru, Program: Operační program Praha Adaptabilita, Nositel: UK, Poskytovatel: Evropská unie, Trvání projektu: 01.11.2010 - 30.04.2013
Název: RECESERA – reporting a monitoring CSR, Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního
výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, Nositel: UK, Poskytovatel: Technologická agentura České republiky,
(ID projektu: TD03000146), Trvání projektu: 01.01.2016 - 31.12.2017
Název: SEiSMiC - Societal Engagement in Science, Mutual Learning in Cities, Program: 7. rámcový program
výzkumu, Nositel: AIT, Poskytovatel: Evropská unie, Trvání projektu: 29.10.2013 - 28.10.2016
Název: Kultura a společnost, Program: Programy Progres, Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání
projektu: 01.01.2017 - 31.12.2021
Působení v zahraničí
Stát
Slovenská republika

Název zahraniční instituce
Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici

Další formy zahraniční spolupráce

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
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Zastávaná pozice
odborný asistent

Od-do
2004-2006

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola
Fakulta / vysokoškolský ústav
Název studijního programu
Jméno a příjmení
Rok narození

Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií
Studia občanského sektoru
Pavol Frič
1956
Typ vztahu PP
k UK
Typ vztahu k fakultě (ústavu), která SP uskutečňuje PP

rozsah

Tituly
56

rozsah

0

Působení ve fakultní nemocnici nebo smluvním zdravotnickém zařízení
Oficiální název a sídlo (obec) FN / zdravotnického zařízení

doc. PhDr. Ph.D.
do kdy na dobu
neurčitou
do kdy

Typ prac. vztahu Rozsah

Další současná působení na pozici akademického pracovníka na jiných VŠ
Oficiální název a sídlo vysoké školy / fakulty
Slovenská republika - Univerzita Komenského v Bratislave

Typ prac. vztahu
PP

Do kdy

Rozsah
40

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další uskutečňování SP
Metodologický seminář II. (Metodologie empirického výzkumu občanského sektoru)
Zapojení do uskutečňování doktorského studijního programu
Člen OR
Ano
Školitel

Ano

Údaje o vzdělání na VŠ
získaný titul

obor (SP/SO)

docent

veřejná a sociální politika

rok
ukončení
2006

doktor

Veřejná a sociální politika

2005

doktor filozofie

Marxisticko-leninská sociologie

1981

Probíhající doktorské studium

zahájení:

doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
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Vyučující / přednášející

VŠ/fa
Univerzita Karlova v Praze,
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova v Praze,
Fakulta sociálních věd
Univerzita Komenského v
Bratislave

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ (delší než 0.5 roku)
Stát
Název
Zastávaná pozice
zaměstnavatele
Slovenská republika
Ústav pre výskum
verejnej mienky,
Bratislava
Slovenská republika
Kabinet teórie vedy a
prognóz SAV,
Bratislava
Slovenská republika
Centrum pre výskum
spoločenských
problémov pri KC
VPN, Bratislava
Slovenská republika
Ústav pre sociálnu
analýzu Univerzity
Komenského,
Bratislava
Česká republika
Katedra veřejné a
sociální politiky, UK
Praha, FSV Institut
sociologických studií
Česká republika
Centrum pro sociální
a ekonomické
strategie, FSV UK
Praha

Od kdy

Do kdy

Úvazek

1981

1983

PP

1983

1990

PP

1990

1990

PP

1991

1992

PP

1992

PP

2001

PP

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních a disertačních prací (za posledních 10 let)
Název VŠ
Počty
Počty
Počty
bakalářských
diplomových
rigorózních
prací
prací
prací
Česká republika - Univerzita Karlova
8
23
1
Zkušenosti s garantováním studijních programů/oborů (pouze u navrhovaného garanta SP)
Škola
Studijní program
Studijní obor
Typ
Česká republika - UK - oborový garant:
Sociologie a sociální politika Bc
Fakulta sociálních věd Sociologie a sociální
politika
Česká republika - UK - garant studijního
Sociologie a sociální politika Bc
Fakulta sociálních věd programu: Sociologie
Česká republika - UK - oborový garant:
Veřejné a sociální politiky
Mgr
Fakulta sociálních věd Veřejné a sociální
politiky

Počty
disertačních
prací
13

Od-do
od 20.06.2012
od 30.01.2014
od 30.01.2014

Obor habilitačního řízení
veřejná a sociální politika

Rok udělení hodnosti
2006

Řízení konáno na VŠ
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Obor jmenovacího řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Obor probíhajícího habil./jmen.
řízení

Rok
zahájení

Předpokl. Řízení konáno na VŠ
ukončení

doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
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Nejvýznamnější publikační činnost vztahující se ke studijnímu programu
FRIČ P. Občanský sektor v ohrožení? Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2016. 288 s. ISBN
978-80-7419-243-2.
FRIČ P., VÁVRA M. Czech Civil Sector Face-to-Face with Freelance Activism. The International Journal of
Sociology and Social Policy, 2016, vol. 36. ISSN: 0144-333X.
FRIČ P., VÁVRA M. Helping Whom? Volunteering, Giving and Professionalization of Civil Society Organizations.
In ZÁŠKODNÁ H. (ed.) Theoretical and empirical aspects of helping. Bratislava: Didaktis, s. 42-58. ISBN
978-80-8166-004-7.
FRIČ P. Residual and Emancipatory Value of Volunteering in the Czech Society. In FREISE M., HALLMANN T.
Modernizing Democracy: Associations and Associating in the 21st Century. New York: Springer-Verlag New York,
2014, s.133-144. ISBN 978-1493904846
FRIČ P., LENGGYEL G., PAKULSKI J., ZOMOLANYI S. Central European Elites in the Crisis. In BEST H.,
HIGLEY J. Political Elites in the Transatlantic Crisis. New York: Palgrave Macmillan, str. 81-100.
978-1-349-46663-4.
FRIČ P. Korupcia: Mýty, fakty, výzvy. In BÚTORA M., MESEŽNIKOV G., BÚTOROVÁ Z., KOLLÁR M. Odkiaľ
a kam: 20 rokov samostatnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, Kalligram, s. 271-280. ISBN
978-80-89345-42-7
Přehled významných grantů a projektů souvisejících s vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činností odpovídající
příslušnému studijnímu programu (za posledních 10 let)

Působení v zahraničí
Stát

Název zahraniční instituce

Další formy zahraniční spolupráce

doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
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Zastávaná pozice

Od-do

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola
Fakulta / vysokoškolský ústav
Název studijního programu
Jméno a příjmení
Rok narození

Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií
Studia občanského sektoru
Miloš Havelka
1944
Typ vztahu PP
k UK
Typ vztahu k fakultě (ústavu), která SP uskutečňuje PP

rozsah

Tituly
40

rozsah

40

Působení ve fakultní nemocnici nebo smluvním zdravotnickém zařízení
Oficiální název a sídlo (obec) FN / zdravotnického zařízení

prof. CSc.
do kdy na dobu
neurčitou
do kdy na dobu
neurčitou

Typ prac. vztahu Rozsah

Další současná působení na pozici akademického pracovníka na jiných VŠ
Oficiální název a sídlo vysoké školy / fakulty

Typ prac. vztahu

Do kdy

Rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další uskutečňování SP

Zapojení do uskutečňování doktorského studijního programu
Člen OR
Školitel
Údaje o vzdělání na VŠ
získaný titul

obor (SP/SO)

profesor
docent

filozofie
filozofie

kandidát věd

Dialektický a historický
materialismus
filosofie-čeština

promovaný pedagog

Vyučující / přednášející

rok
ukončení
2002
1997
1982
1968

Probíhající doktorské studium

zahájení:

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ (delší než 0.5 roku)
Stát
Název
Zastávaná pozice
zaměstnavatele
Česká republika
Deník Rovnost
redaktor eléf
Česká republika
ČSAV, kabinet pro
studijní pobyt
filosofii
Česká republika
ČSAV, Ústav pro
odborný asistent
filosofii a sociologii
Česká republika
ČSAV, Ústav pro
vědecký pracovník
filosofii a sociologii
Česká republika
ČSAV, Ústav pro
vedoucí vědecký pracovník
filosofii a sociologii
Česká republika
AV ČR Sociologický vedoucí vědecký pracovník
ústav
Česká republika
FHS UK
vyučující

prof. Miloš Havelka, CSc.
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VŠ/fa
Masarykova univerzita
Masarykova univerzita,
Filozofická fakulta
Československá akademie věd
Universita J.Ev.Purkyně v Brně,
FF

Od kdy

Do kdy

Úvazek

1968
1971

1970
1971

PP
PP

1972

1977

PP

1972

1989

PP

1989

1992

PP

1992

2000

PP

2000

dosud

PP

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních a disertačních prací (za posledních 10 let)
Název VŠ
Počty
Počty
Počty
bakalářských
diplomových
rigorózních
prací
prací
prací
Česká republika - Univerzita Karlova
24
0
0
Zkušenosti s garantováním studijních programů/oborů (pouze u navrhovaného garanta SP)
Škola
Studijní program
Studijní obor
Typ
Česká republika - UK - garant studijního
Studium humanitní
Bc
Fakulta humanitních
programu: Humanitní vzdělanosti
studií
studia
Česká republika - UK - oborový garant:
Genderová studia
Mgr
Fakulta humanitních
Genderová studia
studií
Česká republika - UK - oborový garant:
Genderová studia
Mgr
Fakulta humanitních
Genderová studia
studií

Počty
disertačních
prací
8

Od-do
20.07.2000 - 27.10.2011
01.03.2007 - 20.01.2015
19.07.2004 - 20.01.2015

Obor habilitačního řízení
filozofie

Rok udělení hodnosti
1997

Řízení konáno na VŠ
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Obor jmenovacího řízení
filozofie

Rok udělení hodnosti
2002

Řízení konáno na VŠ
Masarykova univerzita

Obor probíhajícího habil./jmen.
řízení

Rok
zahájení

Předpokl. Řízení konáno na VŠ
ukončení

Nejvýznamnější publikační činnost vztahující se ke studijnímu programu
HAVELKA M.Revoluce - transformace - změny. In HRDINA M., BENDOVÁ E., PIORECKÁ K., Člověk a společnost 19. století
tváří v tvář katastrofě. Praha: Academia, 2017, s. 18-30. ISBN 978-80-200-2652-1.
HAVELKA M. "Apolitics", "Anti-polics", "Non-political-politics" and "Sub-politics" as Threats and Challenges. Sociální
studia, 2016, vol. Neuveden, s. 9-22. ISSN 1214-813X.
HAVELKA M. Erfolge und Misserfolge in uneindeutigen Konstelationen. Václav Havel als Folie aktueller tschechischer
Gegenwartsdeutungen. Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kunst der böhmischen Länder, 2016, vol. 56, s. 1-34.
ISSN 0523-8587.
HAVELKA M."Moc bezmocných" jako politická výzva a jako analytický prostředek. In SUK J., ANDĚLOVÁ K., Jednoho
dne se v našem zelináři cosi vzbouří : eseje o Moci bezmocných. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.,
2016, s. 141-159. ISBN 978-80-7285-200-0.
HAVELKA M. Úspěchy a neúspěchy v nejednoznačných konstelacích. Pět biografií Václava Havla. Soudobé dějiny,
2015, vol. 22, s. 474-503. ISSN 1210-7050.
HAVELKA M.Totalita: ke světonázorovému a politickému potenciálu překonaného konceptu. In KLIMEŠ I., WIENDL J.,
Kultura a totalita, III. Revoluce. Praha: FF UK, 2015, s. 19-35. ISBN 978-80-7308-637-4.
HAVELKA M.Evropa a konstrukce identity. In MUSIL J., Národ a Evropa v českém myšlení. Ústí n. Labem: Filozofická
fakulta Univerzity J.E.Purkyně, 2015, s. 17-28. ISBN 978-80-7414-960-3.
HAVELKA M.. Výklady a kritika . Červený kostelec (Pavel Mervart); Praha (FHS UK): Nakladatelství Pavel Mervart,
2015, 285 s. ISBN 978-80-7465-177-9.
HAVELKA M. Nejedlý podaný po "nejedlovsku". Soudobé dějiny, 2014, vol. 21, s. 180-189. ISSN 1210-7050.
HAVELKA M., SKOVAJSA M., MÜLLER K., SOKOL J., MÜLLER K., ZAJAC P., MARADA R., MALÝ K., ŽÁK V., PREČAN V.,
LOEWENSTEIN B., GARSZTECKI S., ZWICKER S., LUFT R.. Zivilgesellschaft und Menschenrechte im östlichen Europa.
Tschechische Konzepte der Bürgergesellschaft im historischen und nationalen Vergleich . Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 2014, 434 s. ISBN 978-3-525-37306-4.

prof. Miloš Havelka, CSc.
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Přehled významných grantů a projektů souvisejících s vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činností odpovídající
příslušnému studijnímu programu (za posledních 10 let)
Název: Česko-německá letní škola: Stát a náboženství v evrospkých demokratických národních státech, ve státním
socialismu a v Imperiu, Program: Česko-německý fond budoucnosti, Nositel: UK, Poskytovatel: Česko-německý fond
budoucnosti, Trvání projektu: 28.09.2014 - 04.10.2014
Název: Interdisciplinární sociální vědy, Program: Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, Nositel:
RUK UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: 01.07.2012 - 31.12.2016
Název: Kultura a společnost, Program: Programy Progres, Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání
projektu: 01.01.2017 - 31.12.2021
Působení v zahraničí
Stát
Německo
Německo
Německo
Německo
Německo

Název zahraniční instituce
Institut für die Wissenschaften fom
Menschen
Mainecke Institut FU Berlin
Institut für Socilogie MU (Mnichov)
TU Chemnitz (Institut für die
Socilogie)
TU Chemnitz (Institut für
europeische Studieren)

Další formy zahraniční spolupráce

prof. Miloš Havelka, CSc.
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Zastávaná pozice
Visiting Fellow

Od-do
1996

Research Fellow
Visiting Fellow
Hostující profesor

2002
1994
2002

Visiting professor

2003 - 2005

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola
Fakulta / vysokoškolský ústav
Název studijního programu
Jméno a příjmení
Rok narození

Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií
Studia občanského sektoru
Zdenka Mansfeldová
1950
Typ vztahu PP
k UK
Typ vztahu k fakultě (ústavu), která SP uskutečňuje PP

Tituly
rozsah

PhDr. CSc.
do kdy

rozsah

do kdy

Působení ve fakultní nemocnici nebo smluvním zdravotnickém zařízení
Oficiální název a sídlo (obec) FN / zdravotnického zařízení

Typ prac. vztahu Rozsah

Další současná působení na pozici akademického pracovníka na jiných VŠ
Oficiální název a sídlo vysoké školy / fakulty

Typ prac. vztahu

Do kdy

Rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další uskutečňování SP

Zapojení do uskutečňování doktorského studijního programu
Člen OR
Ano
Školitel
Údaje o vzdělání na VŠ
získaný titul

obor (SP/SO)

Vyučující / přednášející

rok
ukončení

doktor filozofie
kandidát věd
Probíhající doktorské studium

VŠ/fa

zahájení:

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ (delší než 0.5 roku)
Stát
Název
Zastávaná pozice
zaměstnavatele
Česká republika
Univerzita Karlova
Asistent
Česká republika
Ústřední rada odborů Analytik
Česká republika
Ústav pro filozofii a Výzkumný pracovník
sociologii ČSAV
Česká republika
Sociologický ústav
Samostatný výzkumný
AV ČR
pracovník
Česká republika
Sociologický ústav
Vedoucí výzkumný
AV ČR
pracovník, Vedoucí oddělení,
zástupkyně ředitele

Od kdy

Do kdy

Úvazek

1973
1982
1986

1982
1986
1990

PP
PP
PP

1990

2001

PP

2002

dosud

PP

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních a disertačních prací (za posledních 10 let)
Název VŠ
Počty
Počty
Počty
bakalářských
diplomových
rigorózních
prací
prací
prací
Česká republika - Univerzita Karlova
0
1
0
Zkušenosti s garantováním studijních programů/oborů (pouze u navrhovaného garanta SP)
Škola
Studijní program
Studijní obor
Typ
Obor habilitačního řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
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Od-do

Počty
disertačních
prací
3

Obor jmenovacího řízení

Rok udělení hodnosti

Obor probíhajícího habil./jmen.
řízení

Rok
zahájení

Řízení konáno na VŠ

Předpokl. Řízení konáno na VŠ
ukončení

Nejvýznamnější publikační činnost vztahující se ke studijnímu programu
Mansfeldová, Zdenka, Guasti, Petra (eds.) 2012. Euroskepticismus a percepce evropského integračního procesu v
České republice v letech 2004–2010. Prague: Institute of Sociology of Sciences of the Czech Republic. 197 s.
Mansfeldová, Zdenka, 2013. The Czech Republic. Pp. 217-253, in: Berglund, Sten, Ekman, Joakim, Deegan-Krause,
Kevin and Terje Knutsen: The Handbook of Political Change in Eastern Europe. 3rd Edition. Cheltenham,
Northampton: Edward Elgar.
Mansfeldová Zdenka, Guasti Petra, 2013. Czech Republic in the Context of Europe: Post-Enlargement Successes and
Failures. Pp. 269-299, in: Ágh, Attila, Vass, László (eds.), European Futures: The Perspectives of the New Member
States in the New Europe. Budapešť: Budapest College of Communication and Business.
Mansfeldová, Zdenka, 2014. The Czech parliament on the road to professionalization and stabilization. Pp. 33-53 in:
Semenova, Elena, Edinger, Michael, Best, Heinrich (eds.): Parliamentary Elites in Central and Eastern Europe.
Recruitment and representation. London and New York: Routledge
Mansfeldová, Zdenka. 2015. Between a Rock and a Hard Place. Czech Trade Unions in Domestic and European
Arenas. Pp. 181-199 in: Landgraf Christin, Pleines Heiko (eds.): Interest Representation and Europeanization of Trade
Unions from EU Member States of the Eastern Enlargement. Stuttgart: ibidem-Verlag.
Mansfeldová, Zdenka. 2015. The Czech Metalworkers´ Federation/ Odborový svaz KOVO (OS KOVO) in Domestic
and European Arenas. Pp. 237-253 in: Landgraf Christin, Pleines Heiko (eds.): Interest Representation and
Europeanization of Trade Unions from EU Member States of the Eastern Enlargement. Stuttgart: ibidem-Verlag.
Guasti, Petra and Zdenka Mansfeldová, 2015. Comparative Discourse Analysis of the Security-Privacy Dilemma:
Salience of Security Issues in Printed Media. Ciencia e Técnica Vitivinícola, Vol. 30, No. 10, pp. 127-156.
Guasti, Petra, Mansfeldová, Zdenka. 2017. Schicksalswende? Prozesse und Profile demokratischer Konsolidierung in
Tschechien und der Slowakei. Pp. 199-2019 in Croissant, Aurel; Kneip, Sascha; Petring, Alexander (eds.),
Demokratie, Diktatur, Gerechtigkeit. Festschrift für Wolfgang Merkel. Wiesbaden: Springer VS.
Přehled významných grantů a projektů souvisejících s vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činností odpovídající
příslušnému studijnímu programu (za posledních 10 let)
Political and Legal Institutional Framework of the Czech Republic and its Changes in the Context of the Accession to
the EU. Project supported within the program Modern Society by the Ministry for Labour and Social Affairs of the
Czech Republic (2004-2008), head of the project.
Integrated and United: A Quest for Citizenship in an “ever closer Europe” (INTUN), 6FP, No.
CIT3-CT-2005-513421, September 2005 – August 2009. Project partner No. 6.
The Europeanization of the Political Representation in the Czech Republic (2007-2009), odpovědná řešitelka. GA ČR,
reg. č. 407/07/1395.
RECON – Reconstituting Democracy in Europe (2007 – 2011). 6FP, Contract no. CIT4-CT-2006-028698. Project
partner No. 6. http://www.reconproject.eu/
Governments in Europe – Bringing in the Baltic and East Central European Democracies. 2011 – 2013. Project is
supported by Södertörn University, Sveden. Národní řešitel
SECONOMICS - Socio-Economics meets Security. Projekt financovaný Evropskou komisí FP7-SEC-2011-285223.
(1. 2. 2012 –31.1.2015). Koordinátor: Prof. Dr. Fabio Massacci, University Trento, Itálie. Koordinátor českého týmu a
zároveň pracovního bloku 4.
The Europeanization of Trade Unions in the Countries of the Eastern Enlargement. Perspectives for Interest
Representation by Trade Unions and for Trade Union Solidarity within the EU. 9/2012 – 8/2014. Projekt byl
podporován nadací Hans Böckler Stiftung. Koordinátor: Heiko Pleines, Forschungsstelle Osteuropa an der Universität
Bremen, Německo. Koordinátorka české části projektu.
Changes in the perception of the role of government after the crisis. The Czech Republic in comparative perspective/
Změny ve vnímání role státu v pokrizovém období. Česká republika v komparativní perspektivě. (2016 – 2018).
GAČR, reg. č. 16-04885S. Odpovědná řešitelka.
PLATO - The Post-crisis Legitimacy of the European Union. European Training Network. H2020-MSCA-ITN-2016
project, 2017-2020. Coordinator: ARENA, University of Oslo, Norway. National coordinator.
EuEngage - Bridging the Gap between Public Opinion and European Leadership: Engaging a Dialogue on the Future
Path of Europe (GA n. 649281 — EUENGAGE — H2020-EURO-2014-2015/H2020-EURO-SOCIETY-2014),
H2020 European Commission framework programme. Koordinátor Univerzita Sienna, Itálie. Národní řešitelka.
2016-2018.

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
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Působení v zahraničí
Stát
Rakousko
Německo
Německo
Německo
Německo
Japonsko
Japonsko
Německo
Německo
Německo
Tchaj-wan

Název zahraniční instituce
Institute for Political Science,
University of Vienna
Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung
Max-Planck-Society, Research Unit
Transformationsprocesses, Berlin
J.G. Universität Mainz, Institute of
Political Science
Wissenschaftskolleg zu Berlin –
Institute for Advanced Study
Japan Institute of Labour, Tokyo
Chuo University, Tokyo
Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung
Research Centre for East European
Studies at the University of Bremen
Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung
Soochow University, Taipei

Zastávaná pozice
Výzkumný pracovník

Od-do
11/1991

Karl-Deutsch-Visiting 8-1/93
Professor
Výzkumný pracovník 11/94
DAAD fellowship

6-7/97

Andrew F. Mellon
Fellowship
Výzkumný pracovník
Japan Foundation
fellowship
Výzkumný pracovník

1-3/99

Výzkumný pracovník

7-12/2002

Výzkumný pracovník

11/2004

Taiwanese National
Science Council
fellowship

9-10/2008

1-2/2000
3-4/2000
1-2/2002

Další formy zahraniční spolupráce
•International Political Science Association (IPSA), chair of the Research Committee 8: Legislative specialists
(RCLS)
•Member of Advisory Board, Social Science Centre Berlin (WZB) 2006-2014
•Member of Scientific Advisory Committee (SAC) of the MOST Programme, UNESCO, 2009-2015, 2013-2015 vicepresident.
•Členka České komise pro UNESCO, členka Výkonného výboru a vedoucí sekce Věda, informatika, vzdělávání České
komise pro UNESCO.

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
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C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola
Fakulta / vysokoškolský ústav
Název studijního programu
Jméno a příjmení
Rok narození

Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií
Studia občanského sektoru
Dana Moree
1974
Typ vztahu PP
k UK
Typ vztahu k fakultě (ústavu), která SP uskutečňuje PP

rozsah

Tituly
40

Mgr. Dr.
do kdy 06/2019

rozsah

40

do kdy 06/2019

Působení ve fakultní nemocnici nebo smluvním zdravotnickém zařízení
Oficiální název a sídlo (obec) FN / zdravotnického zařízení

Typ prac. vztahu Rozsah

Další současná působení na pozici akademického pracovníka na jiných VŠ
Oficiální název a sídlo vysoké školy / fakulty

Typ prac. vztahu

Do kdy

Rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další uskutečňování SP
Doktorský seminář I. – IV.
Zapojení do uskutečňování doktorského studijního programu
Člen OR
Školitel
Údaje o vzdělání na VŠ
získaný titul
doktor
magistr
bakalář

Ano

Vyučující / přednášející

obor (SP/SO)

rok
ukončení

VŠ/fa

Obecná antropologie - integrální
studium člověka
Pastorační a sociální práce

2002

Univerzita Karlova v Praze,
Fakulta humanitních studií
Univerzita Karlova v Praze,
Evangelická teologická fakulta

Probíhající doktorské studium

1999
zahájení:

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ (delší než 0.5 roku)
Stát
Název
Zastávaná pozice
zaměstnavatele
Česká republika
Jabok - Vyšší
vyučující
sociálně pedagogická
a teologická škola
Česká republika
Hospodářská komora vedoucí oddělení vzdělávání
České republiky
Česká republika
Fakulta humanitních vyučující
studií Univerzity
Karlovy

Od kdy

Do kdy

Úvazek

1998

2002

PP

2002

2005

PP

2004

trvá

PP

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních a disertačních prací (za posledních 10 let)
Název VŠ
Počty
Počty
Počty
bakalářských
diplomových
rigorózních
prací
prací
prací
Česká republika - Univerzita Karlova
3
65
0
Zkušenosti s garantováním studijních programů/oborů (pouze u navrhovaného garanta SP)
Škola
Studijní program
Studijní obor
Typ

Mgr. Dana Moree, Dr.
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Od-do

Počty
disertačních
prací
7

Obor habilitačního řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Obor jmenovacího řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Obor probíhajícího habil./jmen.
řízení

Rok
zahájení

Předpokl. Řízení konáno na VŠ
ukončení

Nejvýznamnější publikační činnost vztahující se ke studijnímu programu
MOREE D.Identita a kultura ve vzdělávání. In Reflexe mezi lavicemi a katedrou. Brno: Masarykova univerzita v Brně,
2014, s. 57-64. ISBN 978-80-210-6703-5.
MOREE D. Travelling Educational Change and Cultural Diversity in the Czech Republic. Lifelong Learning, 2013, vol.
3, s. 3-96. ISSN 1804-526X.
MOREE D. Teachers and school cutlure in the Czech Republic before and after 1989. Curriculum Journal, 2013, vol.
24, s. 475-611. ISSN 0958-5176.
MOREE D.. Učitelé na vlnách transformace : Kultura školy před rokem 1989 a po něm . Praha: Karolinum, 2013, 185
s. ISBN 978-80-246-2298-9.
MOREE D. Inkluze jako lakmusový papírek českého vzdělávacího systému. Fórum sociální politiky, 2013, vol. 7, s.
1-32. ISSN 1802-5854.
MOREE D. Leaving a Trail - Sense of Life and Women's Activism. Communio Viatorum, 2016, vol. 58, s. 94-116.
ISSN 0010-3713.
MOREE D. Být perfektní , nebo dospělí? Dnešní studenti ve světle divadla utlačovaných. Lidé města / Urban People,
2014, vol. 16, s. 439-462. ISSN 1212-8112.
Přehled významných grantů a projektů souvisejících s vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činností odpovídající
příslušnému studijnímu programu (za posledních 10 let)
Název: Education for Democratic Intercultural Citizenship+ (EDIC+), Program: Erasmus+, Nositel: SUVH,
Poskytovatel: Evropská unie, Trvání projektu: 01.09.2016 - 31.08.2019
Název: Výzkum sociálních a environmentálních inovací, Program: Projekty specifického vysokoškolského výzkumu
na UK, Nositel: RUK UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: 01.01.2015 - 31.12.2015
Název: Kultura a společnost, Program: Programy Progres, Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání
projektu: 01.01.2017 - 31.12.2021
Název: Interdisciplinární sociální vědy, Program: Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, Nositel:
RUK UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: 01.07.2012 - 31.12.2016
Název: Aktuální otázky environmentálního a organizačního výzkumu, Program: Projekty specifického
vysokoškolského výzkumu na UK, Nositel: RUK UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: 01.01.2013
- 31.12.2013
Působení v zahraničí
Stát

Název zahraniční instituce

Další formy zahraniční spolupráce
Convenor of Network 7, European Educational Research Association

Mgr. Dana Moree, Dr.
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Zastávaná pozice

Od-do

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola
Fakulta / vysokoškolský ústav
Název studijního programu
Jméno a příjmení
Rok narození

Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií
Studia občanského sektoru
Selma Muhič Dizdarevič
1968
Typ vztahu PP
k UK
Typ vztahu k fakultě (ústavu), která SP uskutečňuje PP

rozsah

Tituly
30

Mgr. Ph.D.
do kdy 06/2019

rozsah

30

do kdy 06/2019

Působení ve fakultní nemocnici nebo smluvním zdravotnickém zařízení
Oficiální název a sídlo (obec) FN / zdravotnického zařízení

Typ prac. vztahu Rozsah

Další současná působení na pozici akademického pracovníka na jiných VŠ
Oficiální název a sídlo vysoké školy / fakulty

Typ prac. vztahu

Do kdy

Rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další uskutečňování SP
Doktorský seminář I. – IV.
Zapojení do uskutečňování doktorského studijního programu
Člen OR
Ne
Školitel

Ano

Vyučující / přednášející

Ne

Údaje o vzdělání na VŠ
získaný titul

obor (SP/SO)

VŠ/fa

magistr
doktor

rok
ukončení

Veřejná a sociální politika

2009

Univerzita Karlova v Praze,
Fakulta sociálních věd

Probíhající doktorské studium

zahájení:

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ (delší než 0.5 roku)
Stát
Název
Zastávaná pozice
zaměstnavatele
Česká republika
Český helsinský
řešitelka mezinárodního
výbor
projektu
Česká republika
Fakulta humanitních vědecko-pedagogická
studií
pracovnice

Od kdy

Do kdy

Úvazek

2000

2003

PP

2003

dosud

PP

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních a disertačních prací (za posledních 10 let)
Název VŠ
Počty
Počty
Počty
bakalářských
diplomových
rigorózních
prací
prací
prací
Česká republika - Univerzita Karlova
5
29
0
Zkušenosti s garantováním studijních programů/oborů (pouze u navrhovaného garanta SP)
Škola
Studijní program
Studijní obor
Typ
Obor habilitačního řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Obor jmenovacího řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
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Od-do

Počty
disertačních
prací
1

Obor probíhajícího habil./jmen.
řízení

Rok
zahájení

Předpokl. Řízení konáno na VŠ
ukončení

Nejvýznamnější publikační činnost vztahující se ke studijnímu programu
MUHIČ DIZDAREVIČ S.. Příručka pro integraci žen z tradičních muslimských komunit žijících v České republice na trh
práce - zkušenosti z projektu . Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, 2015, 78 s. ISBN
978-80-87398-71-5.
Muhič Dizdarevič S., A Question of Equality. Some Aspects of the Temporary Restrictions in Access to the EU-15
Labor Market in the Czech Republic. Innsbruck/Wien/Bozen: Studienverlag 2009. s. 107-113. ISBN
978-3-7065-4858-8
Muhič Dizdarevič, S, Report on the 10th Metropolis Conferences. Sociologický časopis / Czech Sociological Review,
Praha : Sociologický ústav AV ČR, ISSN 0038-0288, 2005, 41/2005, 6, od s. 1133-1136, 4 s
Muhič Dizdarevič, S, SMITH, Joan. Young Homeless People in the Czech Republic: A Comparative Perspective.
European Journal of Homelessness, 2011, 5(1), 67-83. ISSN 2030-2762.
Muhič Dizdarevič, S. Multikulturní praxe ve vybraných institucích Evropské unie. In Czechkid. Brno : Akademické
nakladatelství CERM, 2007. od s. 66-69, 4 s. ISBN 978-80-7204-551-8.
Muhič Dizdarevič, Selma. Monitoring integration in the Czech Republic. In: VERWEIJ, Arjen - BIJL, Rob.
Measuring and monitoring immigrant integration in Europe : integration policies and monitoring efforts in 17
European countries. 1 vyd. Haag: The Netherlands Institute for Social Research/SCP, 2012, scp publications 2012, 8,
s. 81-98. ISBN 978-90-377-0569-0.
Muhič Dizdarevič, Selma. Občanský sektor, trh a stát z pohledu vybraných teorií. In: SKOVAJSA, Marek. Občanský
sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. 1 vyd. Praha: Portál, 2010, neuveden, s. 90-112. ISBN
978-80-7367-681-0.
Přehled významných grantů a projektů souvisejících s vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činností odpovídající
příslušnému studijnímu programu (za posledních 10 let)
SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME THEME Socio-economic Sciences and Humanities. Project full title:
Combating social exclusion among young homeless populations: a comparative investigation of homeless paths
among local white, local ethnic groups and migrant young men and women, and appropriate reinsertion methods
SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME THEME SEiSMiC project (Societal Engagement in Science, Mutual
Learning in Cities)
Precarious work amongst students in Europe(PRECSTUDE) , a seven country study. Financed by the European
Commission. 2011-2012
PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI ŽEN Z TRADIČNÍCH
MUSLIMSKÝCH KOMUNIT ŽIJÍCÍCH V ČR, Evropský sociální fond
Postavení romských žen v České republice, Open Society Roma Initiatives
Působení v zahraničí
Stát
Spojené státy americké

Název zahraniční instituce
University of California, Berkeley,
School of Social Welfare

Zastávaná pozice
visiting scholar

Od-do
říjen 2015-červ
enec2016

Další formy zahraniční spolupráce
- London Metropolitan University, “Young Czech Homeless People and Social Work with Them”– March 2010
- Sabanci University in Istanbul, “Transformation of the Czech Civil Society after the VelvetRevolution” – May 2012
- University of Zagreb (Croatia), Faculty of Law: “Czech Social Policy for the Vulnerable Groups”- April 2012
- University of Tel Aviv, The Gershon H. Gordon Faculty of Social Sciences: “Czech Roma Public Policy” – March
2011

Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
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C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola
Fakulta / vysokoškolský ústav
Název studijního programu
Jméno a příjmení
Rok narození

Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií
Studia občanského sektoru
Karel Müller
1972
Typ vztahu PP
k UK
Typ vztahu k fakultě (ústavu), která SP uskutečňuje PP

Tituly
rozsah

doc. PhDr. Ph.D.
do kdy

rozsah

do kdy

Působení ve fakultní nemocnici nebo smluvním zdravotnickém zařízení
Oficiální název a sídlo (obec) FN / zdravotnického zařízení

Typ prac. vztahu Rozsah

Další současná působení na pozici akademického pracovníka na jiných VŠ
Oficiální název a sídlo vysoké školy / fakulty
Česká republika - Vysoká škola ekonomická v Praze

Typ prac. vztahu
PP

Do kdy

Rozsah
40

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další uskutečňování SP

Zapojení do uskutečňování doktorského studijního programu
Člen OR
Ano
Školitel

Vyučující / přednášející

Údaje o vzdělání na VŠ
získaný titul

obor (SP/SO)

docent

politologie

rok
ukončení
2007

doktor

Politologie

2002

doktor filozofie

Politologie

2002

magistr

Filozofie

1996

Probíhající doktorské studium

zahájení:

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ (delší než 0.5 roku)
Stát
Název
Zastávaná pozice
zaměstnavatele
Česká republika
VŠE
Vedoucí katedry
Česká republika
MUP Praha
Docent
Spojené království
University of
Lecturer
Velké Británie a
Nottingham
Severního Irska
Česká republika
The NYU in Prague Lecturer

VŠ/fa
Vysoká škola ekonomická v
Praze
Univerzita Karlova v Praze,
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova v Praze,
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova v Praze,
Filozofická fakulta

Od kdy

Do kdy

Úvazek

1999
2005
2004

dosud
2016
2005

PP
PP
JPP

2006

2014

JPP

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních a disertačních prací (za posledních 10 let)
Název VŠ
Počty
Počty
Počty
bakalářských
diplomových
rigorózních
prací
prací
prací
Česká republika - Univerzita Karlova
0
0
0
Česká republika - Vysoká škola ekonomická v 30
30
0
Praze

doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D.
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Počty
disertačních
prací
1
10

Zkušenosti s garantováním studijních programů/oborů (pouze u navrhovaného garanta SP)
Škola
Studijní program
Studijní obor
Typ
Obor habilitačního řízení
politologie

Rok udělení hodnosti
2007

Řízení konáno na VŠ
Vysoká škola ekonomická v Praze

Obor jmenovacího řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Obor probíhajícího habil./jmen.
řízení
Politologie

Rok
zahájení
2016

Od-do

Předpokl. Řízení konáno na VŠ
ukončení
2018
Vysoká škola ekonomická v Praze

Nejvýznamnější publikační činnost vztahující se ke studijnímu programu
MÜLLER, Karel B. Češi, občanská společnost a evropské výzvy. Mezi nacionalismem a liberalismem aneb Od
etnické exkluze k aktivní hranici [Czechs, Civil Society and European Challenges]. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton,
2016.
MÜLLER Karel B. K čemu instituce? Jsme přeci samí slušní lidé! Příčiny, důsledky a řešení nedůvěry v zastupitelské
sbory v Česku [Why Institutions? We Are Indeed All Decent People! Causes, Consequences and Solutions of Distrust
in Representative Bodies in the Czech Republic]. Politologická revue/Czech Political Science Review, 2016, vol. 22,
no 1, p. 5-39.
MÜLLER, Karel B. Je třeba bránit společnost, která brání svobodu, aneb o transcendenci, veřejné sféře a aktivní
hranici [We Need to Defend Societies which Protect Liberties. On Transcendency, Public Sphere and Active Borders].
Sociologický časopis, 2015, vol. 51, no. 1, p. 169–178. Text in Czech. ISSN 0038-0288. [Impact Factor 2014: 0.681]
[SJR 2014: 0.370]
MÜLLER, Karel B. Aktivní hranice a evropeizace veřejné sféry. Jak „stejný“ může být i „jiný“ a naopak [Active
Border and the Europeanisation of the Public Sphere. How Being the Same as and at the Same Time Different from].
Sociológia [online], 2014, vol. 46, no. 4, p. 412–433. Text in Czech. ISSN 0049-1225. [Impact Factor 2013: 0.212]
[SJR 2013: 0.203]
MÜLLER, Karel B. European Civil Society’s Conundrum. Public Spheres, Identities and the Challenge of
Politicisation. Central European Journal of International & Security Studies, 2014, no. 1, p. 30–53. ISSN 1802-548X.
[SJR 2013: 0.101]
MÜLLER, Karel B. Evropská občanská společnost a taylorovská inspirace. Veřejné sféry a identity v proměnách
evropeizace [European civil society and Taylor’s inspiration]. Filosofický časopis, 2014, vol. 62, no. 2, p. 217–235.
Text in Czech. ISSN 0015-1831. [Impact Factor 2013: 0.000] [SJR 2013: 0.100]
Přehled významných grantů a projektů souvisejících s vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činností odpovídající
příslušnému studijnímu programu (za posledních 10 let)
2017 – 2019: Active Borders as a Source of the Europeanization of Public Sphere (head of the research team, 2.4
million CZK, Grant Agency of the CZR (GACR)
2014 – 2016: Local Political Elites as key Actors of Democratisation, Grant Agency of the CZR (head of the research
team)
Působení v zahraničí
Stát
Spojené království Velké Británie a
Severního Irska
Spojené království Velké Británie a
Severního Irska

Název zahraniční instituce
The University of Nottighnam

Zastávaná pozice
přednášející

The Nottigham Trent University

výzkumník

Další formy zahraniční spolupráce

doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D.
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Od-do
9/2004 –
5/2005
4/2005

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola
Fakulta / vysokoškolský ústav
Název studijního programu
Jméno a příjmení
Rok narození

Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií
Studia občanského sektoru
Tereza Pospíšilová
1972
Typ vztahu PP
k UK
Typ vztahu k fakultě (ústavu), která SP uskutečňuje PP

rozsah

Tituly
40

PhDr. Ph.D.
do kdy 06/2018

rozsah

40

do kdy 06/2018

Působení ve fakultní nemocnici nebo smluvním zdravotnickém zařízení
Oficiální název a sídlo (obec) FN / zdravotnického zařízení

Typ prac. vztahu Rozsah

Další současná působení na pozici akademického pracovníka na jiných VŠ
Oficiální název a sídlo vysoké školy / fakulty

Typ prac. vztahu

Do kdy

Rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další uskutečňování SP
Metodologický seminář II. (Metodologie empirického výzkumu občanského sektoru)
Doktorský seminář I. – IV.
Zapojení do uskutečňování doktorského studijního programu
Člen OR
Ano
Školitel
Údaje o vzdělání na VŠ
získaný titul

Ano

obor (SP/SO)

rok
ukončení
2004

doktor filozofie
doktor

Sociologie

2004

magistr

Sociologie

1998

Probíhající doktorské studium

zahájení:

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ (delší než 0.5 roku)
Stát
Název
Zastávaná pozice
zaměstnavatele
Česká republika
Nadace rozvoje
výzkumná pracovnice a
občanské společnosti manažerka mezinárodního
projektu
Česká republika
Centrum teoretických výzkumná pracovnice
studií AV ČR a UK
Česká republika
Národní vzdělávací
asistentka programu EU
fond
Česká republika
Sociologický ústav
asistentka výzkumu
AV ČR
Česká republika
Fakulta humanitních odborná asistentka
studií UK

Vyučující / přednášející

VŠ/fa
Univerzita Karlova v Praze,
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova v Praze,
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova v Praze,
Fakulta sociálních věd

Od kdy

Do kdy

Úvazek

2003

2005

PP

2001

2004

JPP

1998

1999

PP

1996

1997

PP

2004

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních a disertačních prací (za posledních 10 let)
Název VŠ
Počty
Počty
Počty
bakalářských
diplomových
rigorózních
prací
prací
prací
Česká republika - Univerzita Karlova
3
58
0

PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
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Ano

PP

Počty
disertačních
prací
3

Zkušenosti s garantováním studijních programů/oborů (pouze u navrhovaného garanta SP)
Škola
Studijní program
Studijní obor
Typ
Obor habilitačního řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Obor jmenovacího řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Obor probíhajícího habil./jmen.
řízení

Rok
zahájení

Od-do

Předpokl. Řízení konáno na VŠ
ukončení

Nejvýznamnější publikační činnost vztahující se ke studijnímu programu
POSPÍŠILOVÁ T., HARRIS B., MORRIS A., ASCOUGH R., CHIKOTO G.History of Associations and Volunteering. In SMITH D.,
STEBBINS R., GROTZ J., The Palgrave Handbook of Volunteering, Civic Participation, and Nonprofit Associations. New
York: Palgrave Macmillan, 2016, s. 23-58. ISBN 978-1-137-26316-2.
POSPÍŠILOVÁ T., SMITH D., NEVER B., TORPE L., ABU-RUMMAN S.Scope and Trends of Volunteering and Associations. In
SMITH D., STEBBINS R., GROTZ J., The Palgrave Handbook of Volunteering, Civic Participation, and Nonprofit
Associations. New York: Palgrave Macmillan, 2016, s. 1241-1283. ISBN 978-1-137-26316-2.
POSPÍŠILOVÁ T., SOTERI-PROCTOR A., SMITH D., ROKA K., YU P.Local or Grassroots Associations: Micro-Associations. In
SMITH D., STEBBINS R., GROTZ J., The Palgrave Handbook of Volunteering, Civic Participation, and Nonprofit
Associations. New York: Palgrave Macmillan, 2016, s. 807-835. ISBN 978-1-137-26316-2.
POSPÍŠILOVÁ T., SMITH D., FENGSHI W.National and Other Supra-Local Associations: Meso-Associations. In SMITH D.,
STEBBINS R., GROTZ J., The Palgrave Handbook of Volunteering, Civic Participation, and Nonprofit Associations. New
York: Palgrave Macmillan, 2016, s. 836-873. ISBN 978-1-137-26316-2.
POSPÍŠILOVÁ T. Transnational Philanthropy and Nationalism: The Early Years of Central European University.
MONDE(S). Histoire, Espaces, Relations, 2014, vol. neuveden, s. 126-146. ISSN 2261-6268.
POSPÍŠILOVÁ T., FRIČ P., SIVESIND K. DOES VOLUNTEERING CAUSE TRUST?. European Societies, 2013, vol. 15, s.
106-130. ISSN 1461-6696.
POSPÍŠILOVÁ T.. Středoevropská univerzita v Praze a česká sociologie: studie transnacionální filantropie . Praha:
Sociologické nakladatelství (SLON), 2017, 270 s. ISBN 978-80-7419-253-1.
POSPÍŠILOVÁ T., MARKOVÁ A. Možnosti a limity inkluzivního dobrovolnictví. Fórum sociální politiky, 2017, vol. 11, s.
12-19. ISSN 1802-5854.
DOHNALOVÁ M., DEVEROVÁ L., LEGNEROVÁ K., POSPÍŠILOVÁ T.. Lidské zdroje v sociálních podnicích . Praha: Wolters
Kluwer ČR, a.s., 2015, 185 s. ISBN 978-80-7552-060-9.
Přehled významných grantů a projektů souvisejících s vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činností odpovídající
příslušnému studijnímu programu (za posledních 10 let)
Název: Kultura a společnost, Program: Programy Progres, Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání
projektu: 01.01.2017 - 31.12.2021
Název: Výzkum sociálních a environmentálních inovací, Program: Projekty specifického vysokoškolského výzkumu
na UK, Nositel: RUK UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: 01.01.2015 - 31.12.2015
Název: Interdisciplinární sociální vědy, Program: Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, Nositel:
RUK UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: 01.07.2012 - 31.12.2016
Název: Od Rockefellera k Sorosovi: vliv amerických nadací na agendu české sociologie, GA ČR 13-15802S, FHS
UK, spoluřešitelka. Trvání projektu: 01.02.2013-31.12.2015
Název: Patterns and Values of Volunteering in the Czech Republic and Norway. Program: EEA and Norway Grants,
Nositel: Národní dobrovolnické centrum HESTIA, trvání projektu 2009-2010.
Působení v zahraničí
Stát
Rakousko

Název zahraniční instituce
Institut für die Wissenschaften vom
Menschen (Institut for Human
Sciences)

Zastávaná pozice
Od-do
Junior Visiting Fellow leden - červen
2002

Další formy zahraniční spolupráce
Zvaná přednáška (guest lecture) na Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien s názvem "Volunteering
and Philanthropy in the Czech Society between 1980 – 2000", 29. 5. 2017
Členka ediční rady časopisu Voluntaristics Review (Brill), od roku 2016.

PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
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C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola
Fakulta / vysokoškolský ústav
Název studijního programu
Jméno a příjmení
Rok narození

Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií
Studia občanského sektoru
Ladislav Průša
1958
Typ vztahu PP
k UK
Typ vztahu k fakultě (ústavu), která SP uskutečňuje PP

Tituly
rozsah

doc. Ing. CSc.
do kdy

rozsah

do kdy

Působení ve fakultní nemocnici nebo smluvním zdravotnickém zařízení
Oficiální název a sídlo (obec) FN / zdravotnického zařízení

Typ prac. vztahu Rozsah

Další současná působení na pozici akademického pracovníka na jiných VŠ
Oficiální název a sídlo vysoké školy / fakulty

Typ prac. vztahu

Do kdy

Rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další uskutečňování SP

Zapojení do uskutečňování doktorského studijního programu
Člen OR
Ano
Školitel
Údaje o vzdělání na VŠ
získaný titul
docent
kandidát věd
inženýr
Probíhající doktorské studium

Ano

obor (SP/SO)

rok
ukončení
1998
1991
1981
zahájení:

národní hospodářství
Ekonomika a management
Národní hospodářství

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ (delší než 0.5 roku)
Stát
Název
Zastávaná pozice
zaměstnavatele
Česká republika
Státní plánovací
komise
Česká republika
Federální
ministerstvo pro
strategické plánování
Česká republika
Úřad vlády ČSFR
Česká republika
Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR
Česká republika
Výzkumný ústav
práce a sociálních
věcí
Česká republika
Zdravotně sociální
fakulta Jihočeské
univerzity v Českých
Budějovicích
Česká republika
Fakulta humanitních
studií Univerzity
Karlovy

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
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Vyučující / přednášející

Ne

VŠ/fa
VŠE, Praha
VŠE, Praha
VŠE, Praha

Od kdy

Do kdy

Úvazek

1981

1990

PP

1990

1991

PP

1991
1992

1992
2001

PP
PP

2001

dosud

PP

2002

dosud

JPP

2007

dosud

JPP

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních a disertačních prací (za posledních 10 let)
Název VŠ
Počty
Počty
Počty
bakalářských
diplomových
rigorózních
prací
prací
prací
Česká republika - Univerzita Karlova
0
6
0
Zkušenosti s garantováním studijních programů/oborů (pouze u navrhovaného garanta SP)
Škola
Studijní program
Studijní obor
Typ
Obor habilitačního řízení
národní hospodářství

Rok udělení hodnosti
1998

Řízení konáno na VŠ
VŠE, Praha

Obor jmenovacího řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Obor probíhajícího habil./jmen.
řízení

Rok
zahájení

Počty
disertačních
prací
0

Od-do

Předpokl. Řízení konáno na VŠ
ukončení

Nejvýznamnější publikační činnost vztahující se ke studijnímu programu
PRŮŠA L. Důsledky změn věkové struktury obyvatelstva na vývoj nákladů na poskytování zdravotní péče.
IDemografie, vol. 59 (1), 2017, s. 33-48. ISSN 0011-8265.
PRŮŠA L. 25 let vývoje sociálních služeb v České republice. Revue sociálno-ekonomického rozvoja, vol. 3 (1), 2017,
s. 94-111. ISSN 2453-6148.
PRŮŠA L., LANGHAMROVÁ J., HOLUB M., BAREŠ P. Návrh úprav systému financování ošetřovatelské a
rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb - certifikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav práce a
sociálních věcí, 2016.
PRŮŠA L., BAREŠ P. Ekonomická situace a ohrožení sociálním vyloučením u obyvatel menších obcí v seniorském a
předseniorském věku. Revue sociálno-ekonomického rozvoja, vol. 2(1), 2016. s. 5-21, ISSN 2453-6148
PRŮŠA L., Aktuální trendy v rozvoji sociálních služeb v zemích EU a v ČR ve světle očekávaných změn ve struktuře
populace. Fórum sociální politiky, vol. 10(6), 2016, s. 2-7. ISSN 1802-5854.
Přehled významných grantů a projektů souvisejících s vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činností odpovídající
příslušnému studijnímu programu (za posledních 10 let)

Působení v zahraničí
Stát
Rakousko

Název zahraniční instituce
OECD Vídeň

Další formy zahraniční spolupráce

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
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Zastávaná pozice

Od-do
březen 1992

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola
Fakulta / vysokoškolský ústav
Název studijního programu
Jméno a příjmení

Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií
Studia občanského sektoru
Marek Skovajsa

Rok narození

1974

Typ vztahu PP
k UK
Typ vztahu k fakultě (ústavu), která SP uskutečňuje PP

Tituly
rozsah

40

rozsah

40

Působení ve fakultní nemocnici nebo smluvním zdravotnickém zařízení
Oficiální název a sídlo (obec) FN / zdravotnického zařízení

doc. PhDr. M.A.,
Ph.D.
do kdy na dobu
neurčitou
do kdy na dobu
neurčitou

Typ prac. vztahu Rozsah

Další současná působení na pozici akademického pracovníka na jiných VŠ
Oficiální název a sídlo vysoké školy / fakulty

Typ prac. vztahu

Do kdy

Rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další uskutečňování SP
Metodologický seminář I. (Teorie sociálních věd)
Základní teoretické přístupy ke zkoumání občanského sektoru
Doktorský seminář I. – IV.
Zapojení do uskutečňování doktorského studijního programu
Člen OR
Školitel

Vyučující / přednášející

Údaje o vzdělání na VŠ
získaný titul

obor (SP/SO)

docent
doktor

politologie
Politologie

rok
ukončení
2015
2004

doktor filozofie

Politologie

2004

Master of Arts
magistr

Filozofie
Politologie

2002
1999

Probíhající doktorské studium

zahájení:

doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
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VŠ/fa
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Karlova v Praze,
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova v Praze,
Fakulta sociálních věd
Univerzity of York
Univerzita Karlova v Praze,
Fakulta sociálních věd

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ (delší než 0.5 roku)
Stát
Název
Zastávaná pozice
zaměstnavatele
Česká republika
Institut základů
asistent
vzdělanosti,
Univerzita Karlova
Česká republika
Fakulta humanitní
asistent
studií, Univerzita
Karlova
Česká republika
Fakulta humanitní
odborný asistent
studií, Univerzita
Karlova
Česká republika
Fakulta humanitní
docent
studií, Univerzita
Karlova
Česká republika
Sociologický ústav
odborný pracovník
Akademie věd ČR,
v.v.i.
Česká republika
Sociologický ústav
vědecký pracovník
Akademie věd ČR,
v.v.i.

Od kdy

Do kdy

Úvazek

1999

2000

PP

2000

2004

PP

2004

2015

PP

2015

dosud

PP

2001

2004

PP

2004

dosud

PP

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních a disertačních prací (za posledních 10 let)
Název VŠ
Počty
Počty
Počty
bakalářských
diplomových
rigorózních
prací
prací
prací
Česká republika - Univerzita Karlova
14
28
0
Zkušenosti s garantováním studijních programů/oborů (pouze u navrhovaného garanta SP)
Škola
Studijní program
Studijní obor
Typ
Obor habilitačního řízení
politologie

Rok udělení hodnosti
2015

Řízení konáno na VŠ
Univerzita Palackého v Olomouci

Obor jmenovacího řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Obor probíhajícího habil./jmen.
řízení

Rok
zahájení

Počty
disertačních
prací
5

Od-do

Předpokl. Řízení konáno na VŠ
ukončení

Nejvýznamnější publikační činnost vztahující se ke studijnímu programu
SKOVAJSA M., BALON J.. Sociology in the Czech Republic : Between East and West . London: Palgrave Macmillan,
2017, 150 s. ISBN 978-1-137-45026-5.
SKOVAJSA M.'Metodologický kosmopolitismus' mezi empirickou a normativní sociální teorií. In HRUBEC M., SUŠA O.,
Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017, s.
221-243. ISBN 978-80-7419-251-7.
SKOVAJSA M.Politická kultura a kulturalistická sociální věda : příběh váhavého sbližování. In KUBÁT M., LEBEDA T., O
komparativní politologii a současné české politice. Praha: Karolinum, 2014, s. 123-137. ISBN 978-80-246-2479-2.
HAVELKA M., SKOVAJSA M., MÜLLER K., SOKOL J., MÜLLER K., ZAJAC P., MARADA R., MALÝ K., ŽÁK V., PREČAN V.,
LOEWENSTEIN B., GARSZTECKI S., ZWICKER S., LUFT R.. Zivilgesellschaft und Menschenrechte im östlichen Europa.
Tschechische Konzepte der Bürgergesellschaft im historischen und nationalen Vergleich . Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 2014, 434 s. ISBN 978-3-525-37306-4.
SKOVAJSA M.. Struktury významu. Kultura a jednání v současné sociální teorii . Praha: Sociologické nakladatelství
SLON, 2013, 221 s. ISBN 978-80-7419-163-3.
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Přehled významných grantů a projektů souvisejících s vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činností odpovídající
příslušnému studijnímu programu (za posledních 10 let)
Název: Od Rockefellera k Sorosovi: vliv amerických nadací na agendu české sociologie, Program: Standardní
projekty, Nositel: UK, Poskytovatel: Grantová agentura ČR, (ID projektu: GA13-15802S), Trvání projektu:
01.02.2013 - 31.12.2015
Název: Kultura a společnost, Program: Programy Progres, Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání
projektu: 01.01.2017 - 31.12.2021
Název: Rehabilitace kultury v teorii jednání, Program: Standardní projekty, Nositel: UK, Poskytovatel: Grantová
agentura ČR, (ID projektu: GA ČR P404/10/2202), Trvání projektu: 01.02.2010 - 31.12.2012
Působení v zahraničí
Stát
Spojené státy americké
Spojené státy americké
Německo

Název zahraniční instituce
Georgetown University. Washington,
D.C.
SIAS Summer Institute “Action
Theory in Philosophy and Social
Sciences”: NHC, Chapel Hill, NC
SIAS Summer Institute “Action
Theory in Philosophy and Social
Sciences”: Max-Weber-Kolleg,
Erfurt

Zastávaná pozice
Fulbright-Masaryk
fellowship
fellow

Od-do
2007-2008

fellow

2010

2009

Další formy zahraniční spolupráce
2017-2019: zástupce UK v projektu Univerzity Kóbe a International Visegrád Fund "Comparative Studies on
Migration and Social Movements in V4 Countries, Japan and East Asia." Koordinátor: Kobe University. Partneři:
ELTE Budapest, Jagiellonian University Cracow, Charles University Prague and Comenius University Bratislava.
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