
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Manuál pro uchazeče o doktorské 
studium na KSGRR OU 

2022 
 

 



 

 
 

|    Manuál  pro uchazeče o doktorské studium na KSGRR 

ÚVOD 
Přemýšlíte o doktorském studiu na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje?  
Náš doktorský studijní program Politická a ekonomická geografie je jediný v Česku,  
který propojuje problematiku politické, kulturní, ekonomické a urbánní geografie/regionálního 
rozvoje.  
 
V tomto manuálu se dozvíte odpovědi na následující otázky: 
 

• Co vše budete muset splnit pro úspěšné absolvování studia? 
• Jaké jsou náležitosti a podmínky pro přijetí do studia? 
• Co vám může katedra nabídnout? 
• Jak vybrat téma disertační práce?  
• Jak vybrat vedoucího práce? 
• Kdo je a co dělá oborová rada? 
• Jaké jsou předměty a kdo je vyučuje? 
• Jaké je finanční ohodnocení při doktorském studiu? 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIU  
 
Nyní si představíme základní informace o doktorském studiu. Než začnete, je důležité si 
uspořádat myšlenky týkající se studia.  
 
Nejprve si nechte projít hlavou:  
 

- Chcete 4 roky rozšiřovat své obzory na dané téma?  
- Chcete se věnovat výzkumu daného tématu, ale zároveň máte za to, že akademická 

sféra není nic pro Vás? To nevadí! Ekonomika je stále více zaměřená na znalosti  
a vyžaduje odborníky z mnoha oborů. Nejsou to zahozené roky života, ale můžete  
se rozvíjet v dovednostech, jako aplikace teoretických konceptů do praxe,  
řízení projektů, vyhledávání informací, jazykové dovednosti a jiné. Toto vše se Vám 
později bude hodit. 
 

Kontaktujte doktorandy u nás na pracovišti. Nebojte se na ně obrátit s konkrétními otázkami. 
Jejich aktuální seznam naleznete na stránkách katedry. Rovněž můžete kontaktovat 
akademické pracovníky a potencionální školitele a všechny obavy, nápady a vše, co se týká 
studia, probrat s nimi. 
 
Na začátku je důležité zmínit, že středobodem studia nejsou zkoušky, ale psaní disertační 
práce, která zabere mnoho času, energie a úsilí. Disertační práce vyžaduje oproti diplomce 
provést rozsáhlejší a intenzivnější výzkum, který představuje nejen sběr dat (často přímo 
v terénu), ale především studium relevantní literatury a následnou interpretaci vlastních 
výsledků. Klíčovou součástí doktorského studia je publikace článků v odborných časopisech, 
které poté mohou vytvořit základ disertační práce. Příjemnou součástí studia jsou také výjezdy 
na konference a jiné studijní pobyty, kde se seznámíte s ostatními lidmi z oboru,  
ale kde především prezentujete sami sebe (a kolektiv autorů) a svůj výzkum. V závislosti  
na Vašem zaměření poznáte i řadu cizích zemí a vyzkoušíte si, jaké je to prezentovat v cizím 
jazyce před mezinárodním obecenstvem. Máte strach, že to nezvládnete? To nemusíte, 
s přípravou prezentace Vám školitel pomůže a samotný výstup s Vámi natrénuje.  
Poprvé navštívíte konferenci s obavami, ale poté již budete chtít jezdit sami, protože  
to opravdu stojí za to. Načerpáte inspiraci a navážete kontakty, které mohou pozitivně ovlivnit 
Váš výzkum a vědeckou kariéru.  
 
Je důležité zmínit, že se to neděje hned. Jako doktorand se musíte obrnit vysokou dávkou 
trpělivosti, a to zejména v prvním ročníku. Výsledky práce nejdou zpočátku vidět, ale mnohdy  
se projeví až za několik měsíců, někdy i let, a to v závislosti na komplexitě zkoumaného 
tématu. Řada doktorandů a doktorandek si během studia zažije určitou krizi, kdy mívají pocit, 
že za nimi nezůstává žádná odvedená práce. Důležité je však nevzdávat se a vytrvat,  
prochází si tím spoustu doktorandů a časem se to obrátí! Důležité je vytrvat.  
 
V rámci studia navíc musíte dosáhnout dostatečného počtu kreditů a splnit několik zkoušek. 
Zkoušky probíhají zcela jinak, než jak jste zvyklí. Ano, studujete, ale ve větší míře se věnujete 
svému výzkumu. Zkoušky proto často probíhají formou rovnocenné diskuse nad předem 
domluveným tématem nebo formou individuálního projektu či semestrální práce.  
Vyučující se vždy snaží vyjít vstříc a upravit zkoušku tak, ať koresponduje s tématem Vaší 
dizertační práce. Na začátku každého studia se s pomocí školitele tvoří individuální studijní 
plán, v němž si zvolíte předměty, které budou co nejvíce odpovídat Vašemu zaměření.  
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Důležité je získat v průběhu čtyř po sobě jdoucích semestrech celkem 60 kreditů, za celou 
dobu studia pak doktorand musí získat minimálně 240 kreditů.  
 
Je možné, že jste se během studia setkali s tím, že jeden ze seminářů vedl doktorand.  
V rámci studia si pedagogickou činnost také vyzkoušíte. Díky tomu se naučíte pracovat sami 
na sobě – naučíte se vést studenty, připravovat se na výuku, objektivně opravit studentovu 
práci a také přednášet a zaujmout posluchače. Rozhodně se ale není čeho bát. Třeba nakonec 
zjistíte, že je ve Vás skrytý lektor. 
 
Na katedře funguje řada projektů, do kterých jsou doktorandi zapojeni. Spolupráce na projektu 
je různá, od sběru a zpracování dat, dělání rozhovorů s aktéry, až po vypracování článku.  
Můžete se tak stát součástí velkého výzkumného týmu a podílet se na nových vědeckých 
poznatcích. Přehled hlavních výzkumných směrů na naší katedře naleznete zde. 
Katedra navíc spolupracuje např. s městem Ostrava, a tak se můžete aktivně podílet na rozvoji 
konkrétních měst či regionů. Spolupráce na takovýchto projektech probíhá zpravidla vždy  
na základě smlouvy – od dohody po smlouvu pracovní, ale to je součástí samostatné kapitoly 
tohoto manuálu. Spolupracujeme však i se zahraničními partnery, zejména neziskovými 
organizacemi zaměřenými na problematiku rozvoje, menšin, lidských práv či řešení konfliktů.  
 
Co Vám může naše katedra nabídnout?  
 
Patříme k menším katedrám, kde panuje přátelská atmosféra. Na pracovišti se setkáte jen 
s lidmi, kteří Vás budou považovat za součást týmu, nikoliv pouze za studenta.  
Samozřejmostí je pracovní stůl v kanceláři doktorandů, který v akademickém roce 2020/2021 
prošel proměnou a bylo vytvořeno osm pracovních míst. Pro ty, kteří hledají komorní 
atmosféru, je na naší budově dostupná moderně zrekonstruovaná studovna se seminární 
místností, naopak ti z Vás, kteří ocení drobný šum v pozadí, mohou využít prostory atria mezi 
budovami L a M s gauči a různými posezeními. Pokud však rádi pracujete z pohodlí domova, 
i to je po domluvě se školitelem možné, musíte s ním však být vždy v kontaktu. Katedra Vám 
může nabídnout skvělé zázemí pro Vaši vědeckou činnost a o konzultaci můžete požádat 

Kancelář doktorandů KSGRR 
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kteréhokoliv akademického pracovníka. V případě Vašeho zájmu o placený kurz,  
který by rozšířil Vaše znalosti, lze prostřednictvím katedry získat finance.  

  
 
Další nespornou výhodou je široká nabídka mobilit. Jako doktorandi si můžete vybírat 
z desítek univerzit v Evropě i ve světě a můžete vyjet přes programy VIA Ostravské univerzity, 
Erasmus+ nebo CEEPUS.  
 
Dobrou zprávou je, že i výjezd na doktorském studiu funguje jinak než na nižších stupních 
studia. Volí se mezi praktickou stáží a studijním pobytem. Většinou vyjíždíte v rámci výzkumu 
na instituci, která se zabývá podobným tématem jako Vy, a tak nasbíráte cenné informace  
a rady pro výzkum a nemusíte „domů“ vozit žádné kredity. Stáž či studijní pobyt můžete 
absolvovat až na pár výjimek prakticky v jakékoliv firmě, neziskovce či obdobné instituce dle 
Vašeho výběru. Katedra také nabízí celou řadu jazykových kurzů, které Vám pomohou rozvíjet 
své jazykové dovednosti. Znalost cizího jazyka umožňuje nejenom čerpat znalosti ze 
zahraničních výzkumů, ale i zapojení od mezinárodních výzkumných projektů. 
 
Jaké jsou možnosti Vašeho uplatnění?  
 
Vzhledem k širšímu tematickému záběru studijního programu jsou možnosti uplatnění 
absolventů rozmanité.  Absolvent je schopen pracovat ve vědeckých institucích jako jsou 
katedry sociální geografie a příbuzných disciplín (např. politologie, mezinárodních vztahů  
nebo teritoriálních studií) na univerzitách v Česku i v zahraničí, Akademie věd (Ústav geoniky), 
neziskové organizace zaměřené na rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc, menšiny  
nebo lidská práva, think-tanky a výzkumné organizace orientované na problematiku urbánního  
a regionálního rozvoje, mezinárodní politiky, globálních studií (např. Ústav mezinárodních 
vztahů, Glopolis, Asociace pro mezinárodní otázky). Řada absolventů též nalezla uplatnění  
na řídicích a referentských odborných pozicích v ústředních orgánech státní správy jako jsou 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany, 
CzechInvest, Český statistický úřad nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Mohou se též 
uplatnit na odborech regionálního rozvoje a územního plánování krajských úřadů či obcí  
s rozšířenou působností, v regionálních rozvojových agenturách, v mezinárodních institucích 
jako OSN, EU, OECD, OBSE aj. V soukromém sektoru se může absolvent uplatnit např.  
jako konzultant či analytik v poradenských firmách zaměřených na projekty urbánního  
a regionálního rozvoje, v developerských firmách a jiných institucích spojených s rozvojem 
trhu nemovitostí, v realitních agenturách, bankách a investičních společnostech.   
 
 

Atrium PřF Studovna PřF 
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PŘIHLÁŠKA KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ 
ŘÍZENÍ 
Od akademického roku 2021/2022 na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje  
(dále KSGRR) funguje nový studijní program pod názvem Politická a ekonomická geografie. 
Doktorský studijní program navazuje na magisterské studijní programy KSGRR  
Politická a kulturní geografie a Ekonomická geografie a regionální rozvoj se specializací  
na udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí. Doktorský studijní program je zaměřen na nosná 
témata výzkumu v daných oborech na KSGRR: z oblasti ekonomické geografie a regionálního 
rozvoje se jedná zejména o regeneraci center průmyslových měst, trh nemovitostí, rozmístění 
služeb a kreativních odvětví ve velkých městech, metropolitní governance, průmysl a rozvoj 
nemetropolitních regionů; z oblasti politické a kulturní geografie pak zejména o problematiku 
etnických menšin, etnických konfliktů, separatismu a de facto států, geopolitiky a geokultury  
či nové kulturní geografie, s územním zaměřením zejména na oblasti postsovětského 
prostoru, indopacifické Asie, Blízkého východu a subsaharské Afriky. Dále na etnopolitický 
vývoj Kavkazu. Dále pak geopolitika Ruska a východní Asie, teritoriální identita a nová kulturní 
geografie. Student se však může v rámci své doktorské práce zaměřit i na jiné prostory, výběr 
je však nejprve nutné zkonzultovat s potenciálním školitelem z KSGRR. Znalosti metod 
studenta z navazujícího studia (kvantitativní, kvalitativní, GIS) budou rozšířeny a prohloubeny 
o techniky prostorové analýzy dat či sběru dat v terénu prostřednictvím expertních a jiných 
rozhovorů. Zásadní důraz bude kladen na metodologickou výchovu, schopnost samostatně 
koncipovat výzkumný plán a napsat a publikovat odborný text. 
 
Před podáním přihlášky byste měli kontaktovat školitele a rámcově se dohodnout na tématu 
dizertační práce (bude probráno níže), protože se tyto informace vyplňují do přihlášky.  
Tato přihláška je zpoplatněna částkou 560 Kč a elektronická verze musí být v systému 
nejpozději do 31. května 2022!1 
 
Součástí této přihlášky jsou povinné přílohy:  

- odborný strukturovaný životopis 
- přehled publikační činnost (pokud nějakou máte) 
- téma disertační práce a jméno školitele 

 
Tyto přílohy musí být doručeny buď osobně, nebo poštou na oddělení pro vědu a doktorské 
studium Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity. Toto oddělení se nově nachází na 
budově L. Přehled všech budov OU naleznete zde.  
 
Důležité termíny 
  
31. května 2022 Přihláška vložená v systému 
7. června 2022 Doručení povinných příloh  
3. června 2022 Úhrada administrativního poplatku 

 

 
1 Deadline pro podání přihlášky se může lišit, sledujte internetové stránky PřF OU. 
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Informace o platbě 
 
931761/0710 Číslo účtu 
CNBACZPP  SWIFT kód banky  
CZ65 0710 0000 0000 0093 1761  IBAN 
560 Kč Výše administrativního poplatku 

 
Nezapomeňte dohledat variabilní a konstantní symbol pro platbu na stránkách fakulty.  
Tyto údaje by měly být zaslány i na e-mail, po podání přihlášky, kde Vám také bude 
vygenerován specifický symbol. V případě chybné platby musí uchazeč zaplatit poplatek 
znovu a při žádosti o chybnou platbu je účtován poplatek 100 Kč. Pokud se uchazeč nedostaví 
k příjímací zkoušce, administrativní poplatek mu nebude vrácen.  
 
Příjímací řízení 
 
Uchazeč absolvuje vstupní pohovor s členy přijímací komise, která je složena z garanta 
studijního programu a potencionálních školitelů. Bude dotazován na znalost vybraných 
teorií/konceptů v politické a ekonomické geografii, klíčové autory a díla v daných oborech. 
Uchazeč musí projevit zejména svou motivaci ke studiu. Dále musí představit konkrétní vizi 
svého výzkumného projektu a cíl, dále představu o plánované zahraniční stáži.  
Uchazeč prokáže znalost anglického jazyka (na úrovni B2 – doložitelné certifikáty,  
státní zkouškou, absolvovaným jazykovými zkouškami na vysoké škole, případně pohovorem 
na místě). Preferování budou studenti, kteří se v průběhu studia průkazně zapojovali  
do vědecké práce nebo již mají publikační výstupy, čímž prokazují svůj zájem o obor.  
O přijetí rozhodne přijímací komise vedená garantem doktorského studia. 
 
Předpokládané datum přijímacích zkoušek v roce 2022 je na začátku června (řádný termín) a 
poté v průběhu srpna (náhradní termín pro ty, co se nemohou zúčastnit v řádném termínu).  O 
přesném datu bude uchazeč s dostatečným předstihem informován.  
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VÝBĚR TÉMATU A ŠKOLITELE DP 
Jedním ze základních předpokladů pro výběr disertační práce je, že Vás dané téma bude bavit. 
Doktorát v prezenční formě by měl být Vaší prací na plný úvazek. Standardní doba studia  
je 4 roky, je tedy vhodné si volbu tématu pořádně promyslet. Zkuste si ověřit si relevantnost  
a aktuálnost tématu včetně zastoupení ve vědeckých časopisech. Pokud budete mít alespoň 
hrubou představu o tématu, druhým krokem je oslovení potenciálního školitele,  
kterého si vyberete dle jeho profesní odbornosti. Doktorský výzkum nemusí, ale může 
vycházet z Vaší diplomové práce. Vycházet z diplomové práce je ideální řešení, neboť již máte 
základní představu o daném výzkumném tématu a tím i splněn první krok.  
 
Základní kroky při výběru tématu dizertační práce: 

1. Přemýšlet o tématu v dostatečném předstihu. 
2. Vyhledat a přečíst si relevantní odbornou literaturu a přemýšlet o možných směrech 

výzkumu. 
3. Znovu se zamyslet, zda Vás dané téma skutečně dostatečně zajímá a zda je v kontextu 

příslušného oboru relevantní. 
4. Popřemýšlet nad tím, jak lze dané téma zkoumat, zkusit si zformulovat výzkumnou 

otázku a zvážit způsob sběru dat.   
5. Kontaktovat potencionálního školitele a zkonzultovat to s ním. 

 
Kdo a co je vlastně oborová rada? 
Je to rada složená jak ze členů katedry, tak z externích pracovníků. Tento orgán schvaluje 
individuální studijní plány jednotlivých studentů. Členové jsou přítomni např. i u příjímacích  
a státních závěrečných zkoušek. Složení oborové rady je následující: 

KSGRR: Externí členové: 
- prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. - doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.  

(ÚMV) 
- Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. - prof. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. 

(MUS + IPS FSV UK) 
- RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D. 

 
- prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.  

(PřF UPOL) 
- doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. - doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. (FSV 

UK) 
- doc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D. - doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 

(FSE UJEP) 
- Mgr. Lukáš Laš, Ph.D. - doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.   (PřF 

UK) 
- doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. 

 
 

- Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. 
 

 

- prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. 
 

 

- doc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D.  

- Mgr. Kateřina Ženková Rudincová, Ph.D.  
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Kdo to je vlastně školitel?  
Školitel je pro Vás nejdůležitější osoba pro úspěšné dokončení doktorátu. Školitel je člověk, 
který je Vašim vedoucím a průvodcem v průběhu studia, poskytuje cenné rady, konzultace pro 
Váš výzkum a studijní povinnosti. Je to prostředník mezi Vámi a vedením katedry i oborovou 
radou. Je důležité si vybrat školitele, který Vám bude blízký nejen po odborné stránce,  
ale i po stránce osobní. Školitel Vás může zapojit do výzkumných projektů katedry.  
Při výběru školitele se obraťte i na současné doktorandy, kteří Vám také mohou být 
nápomocni, neboť jsou to právě oni, kteří s nimi úzce spolupracují.  
 
Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací: 
 

• Témata zaměřená na politickou a kulturní geografii 
 
- Vnitřní narativy samostatnosti či připojení k Rusku v Podněsterské moldavské 

republice 
- Strategie rozvoje regionu Dálného východu v geopolitice Ruska 
- Ruský průnik do Afriky. Vlivové zóny a metody ruské zahraniční politiky na africkém 

kontinentu 
- Ruská komplexní "smart power". Využívání variabilních mocenských nástrojů  

v ruské zahraniční politice v konkrétních regionech (státech) světa 
- Geopolitika Kazachstánu  
- Integrace uprchlíků z Abcházie a Jižní Osetie do gruzínské společnosti 
- Etnické konflikty a separatistické tendence v současném Africkém rohu 
- Globální Jih a Čína v měnícím se multipolárním světě 
- Politická tranzice v rozvojových státech jižní a jihovýchodní Asie 
- Etnická menšina či subetnikum? Komparativní studie postavení Rusínů  

na Slovensku a Ukrajině 
- Vývoj teritoriální identity obyvatel vybraného sídla v bývalých Sudetech 
- Vývoj slezské identity obyvatel Těšínska v historické perspektivě 
- Volební výsledky exilových politiků ve vybraných zemích střední a východní Evropy 

po zhroucení komunistického systému 
- Etnické menšiny ve vybraných zemích postsovětského prostoru 

 
• Témata zaměřená na ekonomickou geografii a regionální rozvoj 

 
- Zhodnocení faktorů rozvoje trhu průmyslových nemovitostí v Česku v období  

1990-2020 
- Ekonomická odolnost (starých průmyslových) metropolitních regionů 
- Ekonomická odolnost českých/evropských regionů v období pandemie 
- Lokalizace znalostně náročných obchodních služeb v českých metropolitních 

regionech 
- Koncept "walkability" a jeho aplikace v regeneraci městských center a v českých 

městech 
- Kvalita života a rezidenční preference obyvatel průmyslových měst 
- Trajektorie rozvoje tradičních odvětví ve starých průmyslových regionech 
- Prázdná místa ve velkých městech a potenciál jejich využití 
- Komparace regionálních inovačních systémů Česka a implikace pro regionální 

konkurenceschopnost 
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- Regionální ekonomické dopady přechodu na elektromobily v Česku/EU 
 
 

PRŮBĚH STUDIA 
V této kapitole si představíme zejména formální záležitosti studia. Doktorské předměty jsou 
rozděleny na povinné a povinně volitelné, případně vyrovnávací. Povinné předměty jsou pro 
všechny studenty stejné a povinně volitelné jsou voleny na základě individuálního studijního 
plánu. Tyto předměty se volí na základě plánovaného zaměření jednotlivých studentů. 
Vyrovnávací předměty jsou určeny pro doktorandy, kteří neabsolvovali magisterské studium 
na KSGRR. Po dohodě se školitelem si zapíší předměty z magisterského studia, pro doplnění 
základních znalostí a předpokladů pro doktorské studium. Níže jsou uvedeny předměty,  
které musíte splnit v rámci studia. Jejich podrobný popis budete mít v případě přijetí do studia 
předem k dispozici.  
 
Název předmětu Kredity Garant 

Společné předměty povinné pro všechny doktorandy (180 kreditů) 
Vybrané teoretické přístupy v sociální geografii  10 Siwek 
Metodologie v politické a ekonomické geografii 10 Ženka 
Státní závěrečná zkouška doktorská 30 Ženka 
Článek v impaktovaném časopise: kategorie Jimp 1 40 Ženka 
Publikační výstup typu C, Jsc nebo Jneimp 1 30 Ženka 
Odevzdání a obhajoba disertační práce 30 Ženka 
Doktorandské kolokvium 1 10 Hoch 
Doktorandské kolokvium 2 10 Hoch 
Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci 1 10 Macháček 
 

Společné předměty povinně volitelné (60 kreditů) 
Politická geografie 15 Kopeček 
Kulturní geografie 15 Baar 
Ekonomická geografie 15 Ženka 
Lokální a regionální rozvoj 15 Rumpel 
Rozvojová studia 15 Novotný 
Přírodní hrozby a reg. rozvoj v kontextu ekosys. služeb 15 Hradecký 
Zahraniční studijní nebo výzkumný pobyt 10 Laš 
Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci 2 10 Macháček 
Pedagogická činnost 1 5 Ženková Rudincová 
Pedagogická činnost 2 5 Ženková Rudincová 
Článek v impaktovaném časopise: kategorie Jimp 2 40 Dvořák 
Publikační výstup typu C, Jsc, nebo Jneimp 2 30 Dvořák 
Jiný výstup vědecké činnosti 1 10 Rumpel 
Jiný výstup vědecké činnosti 2 10 Rumpel 
Odborná monografie 40 Dvořák 
Zapojení do výzkumného projektu 1 20 Ženka 
Zapojení do výzkumného projektu 2 20 Ženka 
Studentská odborná praxe 1 5 Slach 
Studentská odborná praxe 2 5 Slach 
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Předmět vyučovaný na jiné univerzitě 5 Laš 
   

Vyrovnávací předměty 
Vybraný předmět 1,2,3,4 Každý 5 Macháček 

 
Pro řádné ukončení doktorského studijního programu Politická a ekonomická geografie musí 
student splnit tyto studijní povinnosti (v tomto pořadí):  
 

1. získat nejméně 240 kreditů v požadované struktuře dle studijního plánu, 
2. úspěšně absolvovat státní doktorskou zkoušku  

(zpravidla probíhá o rok dřív, než obhajoba),  
3. obhájit disertační práci. 

 
Součástí je také zapojení studenta do výuky. Časová zátěž spojená s pedagogickou činností 
nesmí omezovat studijní, výzkumnou a publikační aktivitu studenta. Zapojení doktoranda do 
výuky je povinné, nicméně vždy vychází z aktuálních potřeb katedry. Někteří doktorandi se 
zapojují do výuky přímo formou vedení seminářů, jiní pak například opravují seminární práce 
studentů apod. 
 
Student jednou ročně – na začátku každého akademického roku – předkládá zprávu o plnění 
svého individuálního studijního plánu svému školiteli a ten následně vyhotoví hodnocení tohoto 
plánu a předkládá ho ke schválení Oborové radě. Zpravidla na konci akademického roku  
se koná kolokvium, na kterém doktorandi seznamují své kolegy a členy katedry se svou 
činností za uplynulý akademický rok, s postupem svého výzkumu a s plány do budoucna.  
Tato kolokvia bývají organizována i ve spolupráci s jinými českými či zahraničními 
geografickými pracovišti a můžete tak mít možnost navázat na nich i důležité kontakty s Vašimi 
vrstevníky. Jednou z podmínek úspěšného dokončení studia doktoranda na KSGRR je,  
že publikované výstupy musí být vykazovány pod naší katedrou, což se týká i externistů  
již působících na jiných pracovištích, kteří si u nás doktorát dodělávají.  
 
Veškeré studijní záležitosti řeší student s Ing. Monikou Kočvarovou, která je samostatnou 
referentkou pro vědu a doktorské studium. Z důvodu rekonstrukce budovy A je její kancelář 
dočasně přestěhovaná na budovu L (místnost 442), a sídlí tedy na stejném patře jako naše 
katedra.   
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FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
Jedním z důvodů, proč váháte s doktorátem, může být finanční ohodnocení, proto je níže 
rozpracován systém financování doktoranda.  
 
Základní finanční ohodnocení práce doktoranda je doktorské stipendium, na které má každý 
doktorand v prezenční formě studia nárok. Stipendium je vypláceno na začátku každého 
měsíce od data zápisu ke studiu. Základní částka na OU činí 11 250 Kč. 
 
Důležité je vědět, že stipendium se nedaní a je studentovi vypláceno přímo na účet.  
Neodvádí se z něj příspěvky na sociální pojištění, nezapočítává se do příspěvku v mateřství  
a penze či na podporu v nezaměstnanosti. Není považováno za příjem ani např. v bance. 
Zdravotní pojištění je od roku 2018 hrazeno bez věkového omezení státem. Ve většině případů 
je však nutné doložit každý akademický rok nové potvrzení o studiu (nutno ověřit u Vaší 
pojišťovny). Nevýhodu absence sociálního pojištění Vám může kompenzovat pracovní úvazek 
(nejčastěji formou DPČ či DPP) na některém z projektů realizovaném na katedře. Není vhodné 
a žádoucí pracovat během doktorátu mimo studovaný obor, sice získáte finanční prostředky 
navíc, ale zároveň ztratíte velmi mnoho času a hlavně energie, která by mohla být vložena  
do výzkumu. 
 
Doktorandské stipendium či smlouva není jediným zdrojem finančních prostředků.  
Na OU jsou k dispozici další stipendia: 
 
1. Tvůrčí stipendium – stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké 

nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí podle § 91 odst. 2 písm. b) 
zákona. 
 
- Je vypláceno za vynikající výzkumné výsledky podpořené především publikačními 

výstupy.  
- Stipendium je vypláceno dvakrát za akademický rok na základě žádosti a zdůvodnění 

školitele. Do 31.3. za aktivity v zimním semestru a do 30.9. následujícího 
akademického roku za aktivity v předchozím letním semestru.  

- Výše stipendia se liší dle několika kritérií, přičemž za jeden článek je možné získat  
10–30 tisíc Kč. 

 
2. Akademické stipendium – toto stipendium náleží studentovi, který byl zvolen  

do AS PřF OU. Stipendium se vyplácí na základě docházky za jedno zasedání podané 
předsedou AS PřF OU.  
 
- Členovi je vypláceno 800 Kč, místopředsedovi 1000 Kč a zapisovateli 1200 Kč. 

 
3. Ubytovací stipendium – náleží studentovi prezenční formy studia s místem trvalého 

bydliště mimo území okresu Ostrava, který podal žádost o přiznání ubytovacího stipendia.  
  
- Stipendium je vypláceno třikrát za akademický rok a jeho částka činí cca 2000 Kč. 

 
4. Mimořádné stipendium – může přiznat studentovi rektor nebo děkan z moci úřední  

nebo na základě návrhu školitele ve formě mimořádného ocenění zejména za vzdělávací 
činnost, tvůrčí činnost nebo činnost pro občanskou společnost.  
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- Podmínky přiznání mimořádného ocenění a jeho výši stanoví rektor nebo děkan 
opatřením.  
 

5. Stipendium pro nadcházející studenty prvních ročníků – jedná se o stipendium vyhlášené 
rektorem v akademickém roce 2020/2021 a bude platné pro studenty prvních ročníků 
v roce 2021/2022. 
 
- Budou vybráni studenti na základě žádosti a doložení studijních a vědeckých úspěchů.  
- Částka je vyplácena formou stipendia měsíčně, a to 15 000 Kč minimálně do prosince 

2021. O případném udělení stipendia rozhoduje komise rektora. 
 
Další možností, ze které lze získat finanční prostředky nejen na výzkum, ale i osobní 
ohodnocení, je tzv. Studentská grantová soutěž (SGS). Cílem podpory je posílení samostatné 
tvůrčí činnosti studentů v oblasti výzkumu a vývoje směřující k intenzivnímu zapojení studentů 
do problematiky řešené zejména v rámci týmové výzkumné a vývojové činnosti na fakultách 
OU. Tato soutěž se vypisuje na jeden kalendářní rok a je poskytována na základě grantových 
žádostí. Týmem je stanoveno zastřešující téma a zapojení studenti pod tímto tématem realizují 
dílčí výzkumy. 
 
Na KSGRR se preferují týmové granty, kdy je ustanoven navrhovatel a spoluřešitelé.  
Hlavním řešitelem je buď akademický pracovník, nebo doktorand. Spoluřešitelé jsou 
doktorandi a studenti magisterského studia. Výstupem SGS je zpravidla odborný článek 
publikovaný v periodiku či účast na vybrané konferenci. Výhodou je, že tento výstup můžete 
použít ve své dizertační práci. V rámci tohoto grantu si student navíc osvojí projektové 
plánování a řízení.  
 
Díky SGS můžete získat finance: 

- na váš výzkum 
- na odborné knihy a data 
- na účast na konferenci 
- na různá školení 
- osobní stipendium.  
 

Osobní stipendia se vyplácejí dle rozpočtu a po dohodě řešitelského týmu nejčastěji třikrát  
za rok. Celková výše osobního stipendia se meziročně liší, nejčastěji dosahuje cca 30 tisíc Kč. 
 
V akademickém roce 2020/2021 byla taktéž vyhlášena nová Interní grantová soutěž – DGC. 
Je zaměřená na finanční podporu kvalitních badatelských výstupů, navýšení kompetencí 
postgraduálních studentů v oblasti procesu získání a úspěšného řešení grantových projektů, 
projektového managementu a jazykových kompetencí, zkvalitnění přípravy studenů 
postgraduálního studia Ostravské univerzity na výkon ve vědecké činnosti. O tuto finanční 
podporu mohou žádat doktorandi v 1. až 3. ročníku. V rámci tohoto grantu však nesmí být 
realizován výzkum na stejné téma, jako je dizertační práce žadatele.  
 
Výhodou tohoto grantu je: 

- pracovní smlouva – výše úvazku 0,5 
- doba trvání 18 měsíců 
- sestavení vlastního rozpočtu na přidělenou částku a stanovení vlastní mzdy 
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Tento grant může mít 1 až 3 členy, od čehož se odvíjí i celková částka, kterou je nutno 
důmyslně rozplánovat. Tato částka je pevně daná a není možné vyčerpat víc, ani méně. 
V rámci grantu je vyžadována vzdělávací aktivita v zahraničí. Komunikačním jazykem tohoto 
grantu je angličtina. Tento grant je nyní podporován operačním programem VVV projektem 
DOC4U.  Významným zdrojem financí pro výzkum, mzdu a vybavení (např. notebook)  
je spolupráce doktoranda na výzkumných grantech katedry, nejčastěji na základě DPČ,  
DPP nebo úvazku v rozsahu 0,1–0,5.  
 
V současnosti probíhají na katedře například tyto projekty: 
 

- SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech 
- Strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

na roky 2022–2027 s dlouhodobým výhledem do roku 2035 
- Zvyšování příjmů veřejných rozpočtů z rostoucí hodnoty nemovitostí, půdy a ploch  

v českých městech 
- Strukturální změny a občanská participace ve středoevropském prostoru 
- Politická geografie a koncept hybridity: hybridní hranice, hybridní etnicita a hybridní 

hrozby 
- Where have all the natsmen gone? Etnické menšiny v postsovětském prostoru  
- Mapping and Organizing Research on Dictatorship – Open Access Repository 

(MORDOR) – Erasmus+ Strategic Partnership 
 
Celý výčet projektů, kterými se členové katedry zabývají najdete na stránkách KSGRR,  
v sekci věda a výzkum – projekty a granty. 
 
 
Zpracovali doktorandi Mgr. Simona Šťastná a Mgr. Adam Kočí.  
Schválil doc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D., garant studijního programu Politická a ekonomická 
geografie. 
 
 
V Ostravě 17. března 2022. 
 
 
 
 
 
 


