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Specializace Specializace Specializace Specializace Specializace Specializace 

Balkánská a 

středoevropská 
studia 

Evropská studia Německá a 
rakouská studia 

Ruská a 

východoevropská 

studia 

Severoamerická 

studia 

Západoevropská studia 

BAS ES NRS RES SAS ZES 



DŮVODY A MOTIVY ZMĚNY 

 1. Minimalizovat administrativní zátěž provozu potenciálně již šesti 
samostatných oborů jejich spojením do jednoho oboru 

 2. Uvolnit si ruce pro flexibilnější práci s teritorii (otevřít specializaci 
je byrokraticky jednodušší než akreditovat obor) 

 3.  Vytvořit režim srovnatelné náročnosti studia napříč celým 
magisterským oborem  

 4. Dosáhnout většího prolnutí specializací na úrovni PV předmětů, 
ale nadále možnost studovat jen PV předměty zvolené specializace 

 5. Posílit společné metodologické a disciplinární zázemí oboru, ale 
respektovat specifické přístupy ke studiu jednotlivých teritorií 



CO JE NOVÉHO? 

 1. Namísto pěti samostatných oborů šest teritoriálních 
specializací v rámci jednoho oboru  

 2. Jedna specializace upravená (severoamerická) a jedna 

rozdělená na dvě (rusko-eurasijská + balkánsko-

středoevropská) 
 3. Koš všech PV předmětů přístupný všem studentům napříč 

celým oborem  

 4. Průřezový, vyrovnaný a disciplinárně silnější společný model 
kultury akademické práce 

 5. Nový model státní závěrečné zkoušky založený na obhajobě 
a koncepční rozpravě k zadaným tématům. 

 



SKLADBA STUDIA 

 Celkové studijní povinnosti:      120 kreditů 

 

 Povinné předměty společného základu (PSZ) všechny    39 kreditů 

 

 Povinně volitelné předměty       69 kreditů 

 Z toho 

 povinné předměty v rámci specializace (PPS) všechny    36 kreditů 

 povinně volitelné v rámci specializace (PVS)  minimálně    18 kreditů 

 povinně volitelné v rámci oboru (PVO)  maximálně    15 kreditů 

 

 Volitelné předměty (VP):   maximálně    12 kreditů 

 (Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK ) 
   

  Magisterská státní zkouška: 
 1. Obhajoba diplomová práce 

 2. Rozprava na stanovené téma 

 



PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU (PSZ) 
Kód Název předmětu Vyučující Semestr Rozsah Ukončení Kredity 

01 Metodologický seminář   ZS 0/2 Z 3 

02 Diplomový seminář I*   LS 0/2 Z 4 

03 Diplomový seminář II*   ZS/LS 0/2 Z 4 

04 Diplomový seminář III*   ZS/LS 0/2 Z 4 

05 Jazyk I   ZS/LS 0/3 Z 6 

06 Kultura a historie**   ZS 1/1 ZK 6 

07 Politika a mezinárodní vztahy**   ZS 1/1 ZK 6 

08 Společnost a ekonomika**   ZS 1/1 ZK 6 

Studenti plní všechny předměty skupiny: 39 kreditů 

*diplomní semináře jsou organizovány podle jednotlivých specializací 
** předměty 06, 07, 08 jsou každý složeny ze šesti společných přednášek a šesti seminářů pro každou 
specializaci (12 hodin semestrálně) zvlášť, probírajících téma přednášky v kontextu příslušné specializace,  
Model např. pro BAS: 06 Kultura a historie = 6P (společný základ bez ohledu na specializaci) + 6S 
diskutujících obecné téma na vybraných příkladech ze specializace BAS 

Celek: 6 přednášek (BAS, ES, NRS, RES, SAS, ZES)   
+  6 seminářů (BAS) 
+ 6 seminářů (ES) 
+ 6 seminářů (NRS) 
+ 6 seminářů (RES) 
+ 6 seminářů (SAS) 
+ 6 seminářů (ZES) 



POVINNÉ PŘEDMĚTY SPECIALIZACÍ (PPS) 
 

PŘÍKLAD BAS 

Kód Název předmětu Vyučující Semestr Rozsah Ukončení Kredity 

  Koncepce a interpretace dějin 
středovýchodní Evropy 

      6 

  Koncepce a interpretace balkánských 

dějin 

      6 

  Political Systems of East Central and 

South Eastern Europe in the 20th Century 

      6 

  Present political Systems of East Central 

and South Eastern Europe Today 

      6 

  Economic Transfomation of East Central 

and South Eastern Europe 

      6 

  Etnické a národnostní problémy 

středovýchodní a jihovýchodní Evropy 

      6 

Student plní všechny předměty této skupiny: 36 kreditů 



POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPECIALIZACÍ (PVS) 
 

PŘÍKLAD BAS 

Kód Název předmětu Vyučující Semestr Rozsah Ukončení Kredity 

Jazyk II 6 

Jazyk III 3 

Stáž 3 

Internship 3 

  Církve a náboženství současné středo- a 

jihovýchodní Evropy 

      6 

  Cohesion Policy of the EU in Central and 

East European Countries 

      6 

  Postkomunistická tranzice a 

transformace 

      6 

  Současná středo- a jihovýchodní Evropa       6 

  Diktatury, autoritativní a totalitní režimy 

středo- a jihovýchodní Evropy 

      6 

Studenti jsou povinni splnit předměty této skupiny v minimální výši 18 kreditů 



POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY V RÁMCI OBORU (PVO) 

Kód Název předmětu Vyučující Semestr Rozsah Ukončení Kredity 

  Stáž       3 

  Internship Abroad       3 

  Jazyk II       6 

  Jazyk III       3 

Všechny PV předměty pro specializaci BAS       

Všechny PV předměty pro specializaci ES       

Všechny PV předměty pro specializaci NRS       

Všechny PV předměty pro specializaci RES       

Všechny PV předměty pro specializaci SAS       

Všechny PV předměty pro specializaci ZES       

Studenti plní předměty této skupiny v maximální výši 15 kreditů 



PRŮCHOD STUDIJNÍM PLÁNEM 

 Např. student v rámci BAS bude mít „ideálně“ 

 a) všech 39 kreditů za P předměty společného oborového základu: PSZ = 39 

 b) všech 36 kreditů za P předměty své specializace: PPS = 36 

 c) min. 18 kreditů za PV předměty své specializace: PVS = 18 

 d) max. 15 kreditů za PV předměty v rámci oboru: PVO = 15 

 e) max. 12 kreditů za VP mimo studijní plán své specializace 

   

 V případě nepovinných předmětů (celkem 45 = 18+15+12) si student sám rozhodne 
o využití nabídky, tj. může si 

 a) namíchat předměty „ideálně“ v poměru 18:15:12 

 b) vzít předměty za 45 kreditů jen z nabídky PVS své specializace 

 c) vzít předměty za 33 kreditů z nabídky PVS své specializace a za 12 kreditů za VP 

 Rozšiřuje se tím portfolio předmětů, které si může (ale nemusí) zapsat jako PV mimo 
svou teritoriální specializaci 



PŘIJÍMAČKY 

 Přijímací zkoušky jsou nadále dvoukolové. 

   

 První kolo (písemná část) zahrnuje: 
 1. Odborně zaměřený test (v českém jazyce) 

 2. Písemnou práci/esej na zadané téma v cizím jazyce (prvním jazyce) zvoleném 

z výběru daným podmínkami příslušné specializace 

   

 Druhé kolo (ústní část) zahrnuje : 
 1. Motivační rozpravu vycházející ze seznamu odborné četby, který uchazeč přinese 

ke zkoušce 

 2. Rozpravu ověřující obecnou orientaci uchazeče v rámci jím zvolené specializace 

včetně prověření úrovně znalosti dalšího (druhého) cizího jazyka, opět dle zvolené 
specializace. Tento (druhý) jazyk musí být vždy jiný, než byl jazyk použitý v písemné 

části přijímacího pohovoru. 
 


