
Hodnocení průběhu doktorského studia Mgr. Marka Německého 

Mgr. Marek Německý (nar. 23 .1. 197 5) absolvoval magisterské studium filosofie a 

politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V r. 2001 obhájil diplomovou 

práci na téma "Znovuoživení pojmu občanské společnosti v současné politické teorii". Ve 

stejném roce zahájil doktorské studium v rámci studijního programu politologie. Při volbě 

tématu disertační práce se inspiroval problémem, na který narazil při zpracování diplomové 

práce- jedná se o otázku: Co drží společnost pohromadě? 

Během doktorského studia orientoval M. Německý své odborné aktivity na oblast teoretické 

bádání zaměřeného na politické a sociální teorie a na oblast praktického vytváření politik. V této 

době absolvoval dva zahraniční stipendijní pobyty. Nejprve na Johann Wolfgang Goethe 

Universitiit ve Frankfurtu nad Mohanem (zimní semestr 2003/2004), poté v akademickém roce 

2004/2005 na Otto Friedrich Universitiit v Bambergu u předního představitele soudobé 

systémové teorie prof. Richarda Mtincha. Jako externí vyučující působil na Ústavu politologie a 

na katedře sociologie FF UK v Praze, v Plzni vyučoval na katedře sociologie FF ZČU; jeho 

kurzy byly věnovány problematice politických systémů impérií, N. Luhmannovi a teorii 

sociálních systémů, Eisenstadtově teorii rozmanitých modernit, dějinám sociologie a úvodu do 

sociologie. 

Zájem o otázky integrity a koheze ve společnosti vedly M. Německého k pracovním cestám 

do Bosny (Sarajevo 2001) a do Východního Turecka (Baskala 2002), kde pracoval jako 

dobrovolník v rámci neziskového projektu a měl příležitost studovat etnické konflikty v praxi. 

Participoval na odborných seminářích ECOSY (Young European Socialist) v Rumunsku 2004 a 

v Portugalsku 2005. V prosinci 2005 se zúčastnil kurzu politické komunikace organizovaného 

IRI (International Republican Institute) v Bledu ve Slovinsku. V r. 2006 absolvoval týdenní 

pobyt v Bruselu spojený s návštěvou institucí EU a NATO 

M. Německý pracuje jako politický analytik na politickoanalytickém oddělení ČSSD. 

V letech 2005-2006 se podílel na projektu Úřadu vlády orientovaném na řešení nezaměstnanosti 

na Ostravsku prostřednictvím práce na částečné úvazky. 

Má na svém kontě cca 1 O odborných statí (zveřejněných ve sbornících a odborných 

periodikách), řadu recenzí a několik vystoupení na odborných konferencích. Některé texty, které 

tvoří součást jeho disertace, již byly úspěšně publikovány. 

Ze všech uvedených faktů podle mého soudu vyplývá, že Marek Německý se uchází o titul 

Ph.D. zcela po právu. Jako jeho školitel mohu jednoznačně doporučit, aby jeho doktorská práce 

byla přijata k recenznímu řízení a obhajobě. ""·;.:~·'l·' ~t-~-;-~1 
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