
POLITICKÉ TEORIE 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 27 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 54 
maximální počet přijímaných: 44 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
Požadavky studia 
Student musí disponovat dobrou pasivní znalostí anglického jazyka; studium klade vysoké nároky na intenzivní 
individuální práci, ochotu intenzivně i extenzivně číst odborné teoretické texty a na kritické myšlení. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
okruhy přijímací zkoušky:  
Ústní část 

1) debata o dosavadním průběhu studia (max. 10 bodů) 
2) debata o motivaci k dalšímu studiu politologie obecně a na FF UK zvlášť (max. 10 bodů) 
3) rozbor dvou děl z uchazečova seznamu odborné politologické literatury, případně jiných 

společenskovědních textů (max. 80 bodů) 
 
další požadavky ke zkoušce:  
Vlastní seznam prostudované společenskovědní a historické literatury (předkládá se u zkoušky). Ústav 
politologie nezveřejňuje žádný seznam doporučené literatury k přijímací zkoušce, protože jeho obsah, kvalita a 
šíře svědčí nejenom o dosavadním studiu uchazeče, ale i o jeho motivaci k dalšímu studiu. 
 
další informace:   
http://upol.ff.cuni.cz (Ústav politologie)     
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá teoretické poznatky z oblasti politické teorie, teorií mezinárodních vztahů a z problematiky 
politických režimů, demokratických i nedemokratických. V historické části studia pak získá přehled především v 
problematice studené války, světa po jejím skončení a ve vývoji komunistického režimu v ČR a následné 
demokratizaci země. Student je během studia veden ke schopnosti kriticky uvažovat, diskutovat a zaujímat 
neortodoxní pohledy na společenské problémy. Stejně tak je veden zpracovat velké množství materiálu, v 
drtivé většině cizojazyčného, a to v krátkém časovém prostoru. Převaha odborné anglické literatury v průběhu 
studia, doplněná o možnosti studia v zahraničí, pak zvýší jazykové schopnosti absolventa. Absolventi mohou 
najít uplatnění v různých institucích státní a veřejné správy, v politických stranách, neziskových organizacích 
atd. V neposlední řadě mohou pokračovat v doktorském studiu. Ústav se však primárně věnuje přípravě 
teoreticky vzdělaných a kriticky myslících lidí, nikoli konkrétních „expertů“ v daných profesích. 
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