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Bc – Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Geografie  
Název studijního oboru Regionální geografie a regionální rozvoj 
Vstupní požadavky  
Nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu je řádné ukončení magisterského studia téhož nebo 
příbuzného oboru. Formální požadavky pro přijímací řízení stanovuje přihláška ke studiu podle 
pravidel a náležitostí aktuálně platných v rámci Masarykovy univerzity. Zájemce o studium si vybírá 
téma disertační práce a školitele podle zveřejněné nabídky témat disertačních prací. Přijímací zkouška 
probíhá před komisí se zohledněním následujících požadavků: 
 odborné znalosti v rozsahu magisterského studia geografie se zaměřením na obor Regionální 

geografie a regionální rozvoj DSP Geografie 
 písemný anglický elaborát o předpokládaných cílech, metodách a výsledcích doktorské disertační 

práce v rozsahu 1-2 stran a ústní prezentace této tematiky v anglickém jazyce 
 předložení diplomové práce, popř. odborných publikací 
 vedení části nebo celé zkoušky v anglickém jazyce 
Studijní předměty  

 
 

část A - povinné předměty:  
 ZD321  Regionální politika: teorie a praxe 
 ZD345  Teorie a metodologie geografického výzkumu  
 ZD313  Geoinformační technologie v sociální geografii  
 
 
část B1 - povinně volitelné předměty rozšiřující vědní základ:  
 ZD312  Obchod: současné trendy, geografické aspekty  
 ZD322  Venkov a zemědělství po vstupu do EU 
 ZD347  České pohraničí a přeshraniční spolupráce v kontextu evropské integrace 
 ZD346  Životní prostředí České republiky  
 
část B2 - další doporučené volitelné předměty - na základě doporučení školitele 
 
Další povinnosti  
část C: Aktivní účast studentů na oborových geografických seminářích: 
 ZD371  Oborový seminář I 
 ZD372  Oborový seminář II 
 ZD373  Oborový seminář III 
 ZD374  Oborový seminář IV 
 
část D: Pomoc studentů při výuce podle požadavků Geografického ústavu: 
Studenti jsou zapojeni do výuky jako pomocníci nebo cvičící ve cvičeních v předmětech bakalářského 
studia, a to po dobu 6 semestrů (předměty Pomoc při výuce I-VI, ZD001-ZD06). 
 
část E:  Vypracování tezí závěrečné práce a doktorské disertační práce: 
Teze obsahují především přehled řešené problematiky na základě rešerše domácí a zahraniční 
literatury včetně metod zpracování tématiky doktorské disertační práce. Předkládají se jak 
v elektronické, tak i v písemné podobě školiteli. 
 ZD010RG  Teze disertační práce 
 ZD011RG  Příprava disertační práce I 
 ZD012RG  Příprava disertační práce II 
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 ZD013RG  Příprava disertační práce III 
 ZD014        Příprava disertační práce IV 
 ZD015        Příprava disertační práce V 
 ZD016        Příprava disertační práce VI 
 ZD017        Příprava disertační práce VII 
 ZD031        Studium literatury I 
 ZD032        Studium literatury II 

 
část F:  Referát na mezinárodním odborném fóru v anglickém jazyce: 
Jedná se o aktivní přednesení příspěvku na mezinárodní konferenci v anglickém jazyce alespoň 
jednou během studia. 
 
 ZD024 Referát na mezinárodním odborném fóru v anglickém jazyce 

 
ostatní povinnosti: Publikace v odborném časopise 
Do obhajoby disertační práce doktorand publikuje minimálně 2 odborné články v recenzovaném 
vědeckém časopise, přičemž minimálně 1 článek je publikován v časopise s IF a 1 článek může být 
nahrazen kapitolou v odborné recenzované knize. Výjimečně (např. vzhledem k tematickému 
zaměření dizertace) může oborová rada uznat nahrazení článku v časopise s IF dvěma články 
v časopisech evidovaných v databázi WoS/Scopus. V případě, že publikace dosud nevyšla, doktorand 
předkládá potvrzení redakce o přijetí publikace do tisku. Akceptují se pouze publikace, které uvádějí 
afiliaci ústavu a číslo výzkumného projektu/specifického výzkumu. 
 
 ZD021  Publikace v odborném časopise v AJ 
 ZD022  Publikace v recenzovaném časopise I (ČR) 
 ZD023  Publikace v recenzovaném časopise II (Slovensko) 

 
Požadavky na státní 
doktorskou zkoušku 

 

Státní doktorská zkouška probíhá podle Studijního a zkušebního řádu MU, čl. 31 a čl. 33. 
Student musí prokázat, že zvládl širší problematiku regionální geografie a regionálního rozvoje 
včetně odpovídajících technik a dovedností. Prověřována je jak znalostní úroveň, tak schopnosti 
aktivního řešení dílčích problémů včetně odpovídajících metod regionálně geografické analýzy a 
syntézy. 
 
Vlastní ústní zkouška probíhá ve čtyřech tematických okruzích: 
 
Povinné okruhy:  
 Regionální politika a regionální rozvoj 
 Metody regionálně geografického výzkumu 

 
Volitelné okruhy (student si vybírá 1 okruh):  
 Regionální diferenciace z pohledu sociální geografie 
 Úloha geoinformatiky při poznání a explanaci regionálního rozvoje  
 Environmentální a sociální aspekty regionálního rozvoje 
 Regionální geografie ČR 

Obhajoba disertační práce 

V disertační práci student předkládá výsledky, které získal v průběhu studia v programu.  Disertační 
práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Podrobné 
požadavky na publikaci výsledků a na rozsah disertační práce stanoví oborová rada. Tyto požadavky 
musí být zveřejněny. Za disertační práci může být uznán i soubor již uveřejněných nebo do tisku nebo 
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k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu, který student opatří uceleným úvodem do 
problematiky a komentářem.  Obhajoba disertační práce probíhá podle Studijního a zkušebního řádu 
Masarykovy univerzity (čl. 32 Obhajoba disertační práce a čl. 33 Zkušební komise).  
 
Návrh témat prací  

1. Hodnocení období dopadů SZP EU za období 2007-2013 na území ČR a ve vybraném 
regionu. 

2. Povodně a kvalita života – geografická analýza. 
3. České pohraničí - orientace dovnitř a/či vně? 
4. Stárnutí a každodenní mobilita. 
5. Český maloobchod v kontextu rozvoje internetu: hledání geografických kauzalit 
6. Vývoj zemědělství ČR v plánovacím období 2007-2013, studium možných dopadů SZP EU 

na příkladu studovaného regionu. 
7. Religiozita a sekularizace české společnosti v geografickém pohledu. 
8. Kritický geografický výzkum městské čtvrti. 

 

Doporučený individuální studijní plán 

Studijní předměty  
 
Předměty části A:    
 
ZD321  Regionální politika: teorie a praxe 
ZD345  Teorie a metodologie geografického výzkumu 
ZD313  Geoinformační technologie v sociální geografii  
 
 
Příklady předmětů části B:    
 
ZD312  Obchod: současné trendy, geografické aspekty 
ZD346  Životní prostředí ČR  
ZD322  Venkov a zemědělství po vstupu do EU 
ZD347  České pohraničí a přeshraniční spolupráce v kontextu evropské integrace 
 
 
Další povinnosti  
  
Část C: Oborový seminář I-IV 
Část D: Pomoc při výuce I-VI. 
Část E: vypracování tezí disertační práce. 
Část F: referát na mezinárodním odborném fóru v anglickém jazyce. 
Ostatní: publikace části práce nebo celé práce v recenzovaných periodikách 
  

Část A: zahrnuje povinné předměty podle zvoleného oboru studia, stanovené oborovou 
radou/komisí, zakončené obvykle zkouškou. 

Část B1: zahrnuje povinně volitelné předměty, doporučené studentovi školitelem s cílem rozšíření 
potřebných znalostí s ohledem na DSP a téma disertační práce. Student musí absolvovat alespoň 3 
tyto předměty ukončené zkouškou. 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

ZD321 Regionální politika: teorie a praxe  4  2/0  zk  
Věžník, 
Toušek 

ZD313 Geoinformační technologie v sociální geografii 4 1/1 zk Kubíček 

Povinně volitelné předměty 

ZD322 Venkov a zemědělství po vstupu do EU 4  2/0  zk  Věžník 

ZD312 Obchod: současné trendy, geografické aspekty 4 2/0 zk Szczyrba 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

ZD345 Teorie a metodologie geografického výzkumu 5 1/2  zk  Daněk 

Povinně volitelné předměty 

ZD347 
České pohraničí a přeshraniční spolupráce v kontextu 
evropské integrace 

5  1/2  zk  Jeřábek 

ZD346 Životní prostředí ČR  4 1/1 zk Herber 

Část B2: zahrnuje doporučené volitelné předměty, doporučené studentovi školitelem s cílem 
rozšíření potřebných znalostí s ohledem na téma disertační práce. 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinně volitelné předměty 

Předmět I (na doporučení školitele)  3  zk nebo k  

Předmět III (na doporučení školitele)  3  zk nebo k 

Jarní semestr 

Povinně volitelné předměty 

Předmět II (na doporučení školitele)  3  zk nebo k 

Předmět IV (na doporučení školitele)  3  zk nebo k 

Část C: zahrnuje aktivní účast studentů na oborových geografických seminářích. 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

ZD371  Oborový seminář I  2  0/2  z  Věžník 

ZD373  Oborový seminář III  2  0/2  z  Jeřábek 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

ZD372  Oborový seminář II  2  0/2  z  Jeřábek 

ZD374  Oborový seminář IV  2  0/2  z  Věžník 
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Část D: zahrnuje pomoc studentů ve výuce podle požadavků Geografického ústavu. 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

ZD001  Pomoc při výuce 1  3  z  student DSP 

ZD003  Pomoc při výuce 3  3  z  student DSP 

ZD005  Pomoc při výuce 5  3  z  student DSP 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

ZD002  Pomoc při výuce 2  3  z  student DSP 

ZD004  Pomoc při výuce 4  3  z  student DSP 

ZD006  Pomoc při výuce 6  3  z  student DSP 

Část E: Příprava disertační práce a vypracování tezí disertační práce.  

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

ZD031  Studium literatury I  2   z  školitel 

ZD011RG  Příprava disertační práce I  16  z  školitel 

ZD013RG  Příprava disertační práce III  18   z  školitel 

ZD014  Příprava disertační práce IV  27  z  školitel 

ZD016  Příprava disertační práce VI  30  z  školitel 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

ZD032  Studium literatury II  2   z  školitel 

ZD012RG  Příprava disertační práce II  16   z  školitel 

ZD010RG  Teze disertační práce  18   z  školitel 

ZD015  Příprava disertační práce V  17  z  školitel 

ZD017  Příprava disertační práce VII  30  z  školitel 

Část F: referát na mezinárodním odborném fóru v anglickém jazyce. Jde o aktivní přednesení 
příspěvku na mezinárodní konferenci v anglickém jazyce alespoň jednou během studia. 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Povinné předměty 

ZD024 
Referát na mezinárodním odborném fóru v anglickém 
jazyce  

3  
 

z  
předseda 
OK 

Ostatní: Publikace v odborném časopise 

ZD021  Publikace v odborném časopise v anglickém jazyce  10  z  předseda OK 

 


