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Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií: moderní spojení mladých oborů

PhDr. S vyjímkou doktorského studia se ve všech oborech studuje prezenčně. V českém jazyce

studií Fakulty sociálních studií Masaryko-

katedra vyučuje obory Evropská studia, Mezinárodní vztahy a Mezinárodní vztahy a energetic-

vy univerzity byla založena v roce 2002

ká bezpečnost. Ve spolupráci s Katedrou politologie na FSS MU pak vznikl program European

jako akademický ústav poskytující vzdělání

Politics, který je přednášen v anglickém jazyce. Obor hospodářská politika a mezinárodní

v oblasti mezinárodních teritoriálních studií.

vztahy je společným projektem katedry a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

V současnosti jsou na katedře přednášeny

Ve spolupráci s nizozemskou Universiteit Utrecht a německou Universität Konstanz je katedrou

čtyři české a tři anglické obory.

Studium: šest oborů v řadě podob

Katedra mezinárodních vztahů a evropských

vyučován druhý anglický obor European Governance. Anglické obory jsou zpoplatněné, studi-

Katedra je mladým a dynamickým pracovi-

komparativní studia střední a západní Evropy,

štěm. Tým katedry je vysoce kvalifikovaný,

politický vývoj v Evropské unii, zahraniční

um českých oborů je v zákonem garantované době bezplatné.

tvoří ho profesor, docenti a odborní asistenti.

politiku USA, strategická a bezpečnostní

Na katedře dále působí doktorští studenti,

studia či problematiku energetické bezpeč-

zahraniční vyučující a externí pedagogové.

nosti. Výzkumné aktivity členů katedry jsou

EVROPSKÁ STUDIA

Katedra spolupracuje s obdobnými instituce-

podporovány významnými grantovými insti-

Evropská studia jsou na katedře přednášena ve všech třech stupních. Cílem oboru je sezná-

mi v České republice a v zahraničí. Institu-

tucemi, jako jsou Evropská komise, Grantová

mit studenty s nejvýznamnějšími aspekty evropské integrace a moderní evropské politiky.

cionální a personální kontakty vytvářejí pro

agentura České republiky či Technologická

K povinným předmětům patří například Moderní politické dějiny Evropy či Evropská integrace

studenty prostor pro realizování studijních

agentura České republiky.

v bakalářském cyklu nebo Politický systém Evropské unie a Evropeizace politických systémů

pobytů na partnerských univerzitách a pra-

Nabídka studia je rozprostřena do všech třech

v magisterském cyklu. Povinné kurzy si studenti doplňují volitelnými předměty, které umožňují

covištích.

stupňů: bakalářské obory (Bc.), magister-

jejich specializaci. Patří sem například Evropská bezpečnostní a obranná identita, Česká republi-

Členové katedry se profilují v řadě aktuál-

ské obory (Mgr.) a studium doktorského

ka a EU, Skandinávie a evropská integrace a další.

ních vědeckých témat. Zařadit mezi ně lze

programu (PhD.). Získat lze rovněž titul

BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ OBORY

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Mezinárodní vztahy jsou na katedře vyučovány, stejně jako Evropská studia, ve všech třech
stupních. Koncepce studia oboru je vytvořena tak, aby si studenti osvojili a prohloubili znalosti
a na ně navazující souvislosti řady disciplín oboru. K povinným předmětům patří například Česká zahraniční politika a Bezpečnost v jaderném věku v bakalářském cyklu či Geopolitika: teorie
a případové studie, Strategická studia a bezpečnost v magisterském cyklu. Studenti se profilují
volbou výběrových předmětů, například kurzy Zahraniční politika USA, Analýza zahraniční
politiky, Zahraniční politika Ruské federace a další.
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Svět, energetika, ekonomika

evropské integrace či vývoj politiky ve státech střední a východní Evropy.

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VZTAHY

EUROPEAN GOVERNANCE

Od roku 2009 se katedra podílí na výuce inženýrského oboru Ekonomicko-správní fakulty MU

Obor European Governance je anglicky vyučovaným programem ve formátu double degree.

Hospodářská politika a mezinárodní vztahy, jenž představuje unikátní kombinaci ekonomie

Na MU je ukončený titulem Mgr. a na Universiteit Utrecht je ukončen titulem M.A. Obor je

a mezinárodních vztahů. Tento výhradně magisterský obor je ukončen titulem Ing. Studium

zaměřen na problematiku evropského vládnutí, a to jak v perspektivě Evropské unie, tak v sou-

se zaměřuje jak na aplikovanou hospodářskou politiku vycházející ze standardní ekonomické

vislosti s konkrétními evropskými státy.

Double degree na FSS

MAGISTERSKÉ OBORY

teorie, tak na mezinárodní politickou ekonomii doplněnou teoriemi a dějinami mezinárodních
vztahů. K povinným předmětům oboru patří například Mezinárodní politická ekonomie hospodářského rozvoje. Studenti se profilují volbou výběrových předmětů zaměřených na konkrétní problémy. Příkladem může být Mezinárodní obchodní režim nebo Evropa v mezinárodní
ekonomice. Studium jako jediné z nabízených administrativně spadá pod ekonomicko-správní
fakultu.

MEZINÁRODNÍ VZTAHY A ENERGETICKÁ BEZPEČNOST
Obor mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost, který se na katedře vyučuje v magisterské formě od roku 2011, je zaměřen na oblast energetické bezpečnosti a mezinárodních
vztahů. Cílem oboru, jenž katedra nabízí jako první v České republice, je poskytnout studentům vědomosti k pochopení problematiky a využití získaných znalostí v praxi. Studenti mají
možnost spolupracovat s odborníky na výzkumných projektech a účastnit se stáží. K povinným
předmětům oboru patří například Energetická bezpečnost Evropské unie, k výběrovým kurzům
umožňujícím specializaci pak náleží předměty Technicko-ekonomické aspekty energetiky nebo
Energetická bezpečnost USA. Obor je od roku 2014 nabízen i v angličtině.

MAGISTERSKÉ OBORY V ANGLIČTINĚ
EUROPEAN POLITICS
Obor European Politics je anglicky vyučovány program ukončený titulem Mgr. Katedra při jeho
výuce spolupracuje s katedrou politologie. Obor cílí na studium komparativní politologie a ev-
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ropské integrace. Nabízené kurzy se zaměřují na stranické systémy evropských států, historii
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Zahraniční mobility

hraničí. Absolvované předměty započítávají

špičková výuka je možná jen v evropském

do jeho studijního výkonu. Může si zlepšit

a světovém kontextu. V rámci projektu

svou znalost cizích jazyků a poznat odlišnou

Erasmus a dalších bilaterálních smluv MU má

kulturu, mentalitu a vzdělávací systém.

pracoviště uzavřeny smlouvy o studentských
výjezdech s více než třiceti zahraničními

Praxe a stáže

Všechny obory jsou mezinárodní. Jejich

PARTNEŘI KATEDRY V ZAHRANIČÍ

univerzitami.
Katedra dbá na udržování a rozvoj mezinárodní spolupráce. Prakticky každý student tak
má šanci strávit jeden semestr studia v za-

Sciences Po Paris (Francie),
University of Maryland (USA),
Central European University Budapest (Maďarsko),
Missouri State University (USA),
University of Haifa (Izrael),
University of Bergen (Norsko),
University of Tartu (Estonsko),
Universidade do Porto (Portugalsko),
Università di Bologna (Itálie),
a řada dalších.

KAM ZA PRAXÍ?
Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii,
České centrum v Paříži,
Velvyslanectví České republiky v Estonsku,
CZELO v Bruselu,
Center for European Policy Analysis,
Ministerstvo zahraničních věcí,
Ministerstvo obrany,
a další.
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Stáže nejsou na katedře oborovou povinností,
ale zajímavou možností jak si během studia
vyzkoušet praxi v institucích, které jsou pro
studenty atraktivní z hlediska jejich uplatnění.
Jedná se o ministerstva, velvyslanectví, reprezentace krajů či think-tanky. Některé stáže
jsou spojeny s finanční podporou.
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Absolventi

Vítejte na palubě!

Absolventi oborů, které se vyučují na katedře, nacházejí pestré uplatnění v široké škále profesí.

SETKÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE

Přirozeným světem, do něhož se ubírají kroky bývalých studentů katedry, jsou státní úřady,
ministerstva či mezinárodní organizace, jako je například Evropské unie. Výjimkou není půso-

Studium není jen čas strávený v posluchárnách a učebnách, ale také dialog a komunikace

bení absolventů ve sdělovacích prostředcích, marketingu nebo ve špičkovém managementu.

za zdmi fakulty. Již tradičními událostmi jsou podzimní Summit a jarní Konvent, příznačně

Kompetence a dovednosti získané studiem, stejně jako přirozený kontakt s mezinárodním

pojmenované dle způsobu setkávání v mezinárodních vztazích. Podzimní Summit slouží k ne-

prostředím, umožňují absolventům uplatnit se jak v zahraničí, tak v České republice, ve státním

formálnímu seznámení se nových studentů se staršími kolegy a také se zaměstnanci katedry.

i soukromém sektoru.

Konvent se koná zpravidla v polovině jarního semestru, jeho program je rozsáhlejší a spojen je

KATEDRA OČIMA ABSOLVENTŮ

s řadou zábavných soutěží.

Roman Binder, Senior Account Manager, AMI Communications

„Studium mezinárodních vztahů a evropských studií se na mé budoucnosti podepsalo zájmem být u dění a snažit se
ovlivňovat věci kolem sebe. Při práci v public relations využívám, co jsem se při studiu naučil – schopnost věci analyzovat a na první pohled nesouvisející události dávat do vlastně logických souvislostí.“
Michaela Dodge, Policy Analyst, Heritage Foundation

„Znalosti získané na katedře mně umožnily úspěšně absolvovat magisterský program v zahraničí a posléze získat
zajímavou práci v oblasti jaderné bezpečnosti a protiraketové obrany. Ocenila jsem jak výuku teoretických předmětů,
tak možnost stáží.“
Vít Dočkal, Vice-chair, FNUSA-ICRC

„Vrcholový management evropského centra excelence, jakým je ICRC, se neobejde bez výborné znalosti mezinárodního
prostředí. To platí dvojnásob, jsou-li partnery prestižní zahraniční instituce, jako jsou Mayo Clinic, University of Minnesotha či University College London. Katedra mně poskytla dobrý základ, na který jsem mohl ve své práci navázat.“
Peter Kolesár, ekonomický diplomat, Velvyslanectví Slovenské republiky v Izraeli

„Štúdium na FSS mi dalo okrem vedomostí najmä kritické myslenie a veľa dobrých priateľov. Pedagógovia majú
na študentov vysoké nároky, ale zároveň sú veľmi féroví, čím vštepujú každému absolventovi pocit, že tvrdo študovať
a tvrdo pracovať sa človeku vyplatí.“
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Zaměstnanci katedry: tým odborníků

www.mves.cz

Na půdě FSS je publikován odborný, recenzovaný žurnál Politologický časopis a sídlí zde rovněž Mezinárodní politologický ústav, který ho vydává.
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Tým katedry je složen z profesionálů. V aka-

v respektovaných časopisech mezinárodní-

demickém roce 2012/2013 působili na kate-

ho významu a spolupracují se zahraničními

dře tito interní přednášející: jeden profesor,

kolegy na grantech a projektech. Řada

čtyři docenti a osm odborných asistentů

z přednášejících se k problematice evropské

s ukončeným doktorským vzděláním.

integrace či mezinárodního vývoje vyjadřuje

Výzkum a publikování jsou zárukou toho, že

také v médiích.

vyučované kurzy nejsou založeny na pouhé

Každý ze zaměstnanců se specializuje na kon-

reprodukci osvědčených poznatků, ale vy-

krétní oblast výzkumu a současně rozvíjí své

chází z tvůrčího přístupu. Studentům tak jsou

pedagogické dovednosti vysokoškolského

zprostředkovávány původní poznatky.

přednášejícího. Právě díky tomu mohou stu-

Zaměstnanci katedry pravidelně vyjíž-

denti získat informace od těch nejkvalifikova-

dí na mezinárodní konference, absolvují

nějších: autorů publikací a členů výzkumných

stáže a výzkumné pobyty v cizině, publikují

týmů.
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Věda a studium

Vědci učiteli předmětů

Smyslem kvalitního univerzitního prostředí je
propojovat výzkum a výuku. Na špičkových
pracovištích jsou řešeny projekty, granty a badatelské výzvy a z nich potom vznikají monografie
a časopisecká produkce s nejnovějšími poznatky.
Výuka v akreditovaných oborech na vybraných
univerzitách se tak opírá o tyto nejnovější poznatky a nereprodukuje přitom staré učebnice.
Na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií se realizovala řada výzkumných
cílů, a proto i produkce odborných knih
a článků patří k nejvyšším v ČR. Každý z
vyučovaných oborů je zastoupen řadou
badatelů s mnoha známými tituly.
Členové katedry patří k předním autorům
odborných textů věnujících se evropské
integraci a mezinárodním vztahům v České
republice. Poukázat lze například na knihy Evropská unie, Strategie zadržování
v americké zahraniční politice: Vznik a vývoj
koncepce 1945-1953, Mezinárodní politická
ekonomie či sborník Rozšiřování ES/EU.
Odborné knihy a časopisecké články kolektivu brněnské katedry jsou páteří výzkumu
mezinárodních vztahů, EU a energetiky v ČR
a jsou standardní součástí studia na FSS MU.
Talentovaní studenti se mohou do výzkumu
a publikací zapojit.
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Projekty OPVK : výzva pro rozvoj oborů

nanci institucí EU a testy si sami, včetně

PROJEKT SOVA 21 - BLÍŽE SVĚTU

zpětné vazby, zkoušejí.
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2012 - 2015

PROJEKT INZA - BLÍŽE K PRAXI

na seminárním základě či předměty, které
mají formát simulační hry. Součástí projektu

Ambicí projektu INZA, jenž katedra usku-

Inovace existujících předmětů pak probíhají

Projekt SOVA 21 je na katedře realizován

je také letní škola, jež propojuje svět nových

tečňuje v období červenec 2012 – červenec

několika způsoby. Jednak jsou dosud česky

na magisterském stupni oborů evropská stu-

médií (facebook, twitter atd.) a mezinárodní

2015, je zvýšení praktičnosti kurzů, které jsou

vyučované předměty buď částečně či zcela

dia a mezinárodní vztahy ve stejné době jako

politiky. Důležitou součástí projektu SOVA je

na oborech evropská studia a mezinárodní

převáděny do cizích jazyků (typicky angličti-

projekt INZA. Jeho hlavní náplní je inovace

výuka zahraničních post-doktorských pracov-

vztahy vyučovány v bakalářském stupni.

na), nebo jsou do kurzů zvány přední osob-

kurzů magisterského studia tak, aby lépe od-

níků, kteří na KMVES přicházejí prostřednic-

Studentům tak jsou nabízeny dílem nové

nosti z praxe. Takto například v předmětu

praktické kurzy, dílem jsou stávající předměty

Česká zahraniční politika vystoupil na podzim

inovovány s důrazem na praktičnost získa-

2012 tehdejší první náměstek ministra zahra-

ných poznatků.

ničních věcí Jiří Schneider.

Příkladem zcela nového kurzu je předmět

Připravovány jsou také nové studijní mate-

Příprava na zaměstnání v institucích Evropské

riály a ve velké míře je do výuky zapojován

unie (EU). V jeho rámci jsou studenti bývalým

e-learning. Celkově je cílem projektu INZA

zaměstnancem instituce EU provedeni testy,

zvýšit vnímání bakalářského studia jako

které musí každý uchazeč absolvovat - mají

studia, které nabízí praktické uplatnění v řadě

možnost besedovat se současnými zaměst-

oblastí.

povídaly požadavkům trhů práce. Při inovaci

tvím výběrových řízení z předních evropských

klade katedra důraz na přednášky odborníků

pracovišť. Každý post-doktorský pracovník

z praxe, dlouhodobé působení zahraničních

vyučuje za akademický rok čtyři povinně-vo-

lektorů a další vzdělávání zaměstnanců

litelné kurzy v angličtině, čímž se podílí na

KMVES.

mezinárodním rozměru studia na KMVES.

Inovace a výuka nových kurzů probíhá po-

Projekt SOVA 21 pomáhá rozvíjet studenty

dobným způsobem, jako je tomu v projektu

magisterského stupně především v jejich

INZA. Mnohem větší důraz je ovšem kladen

analytických schopnostech. Podporou inter-

na rozvoj samostatného tvůrčího ducha

nacionalizace utváří podmínky k tomu, aby

studentů. V rámci inovací tak jsou především

absolventi obou oborů obstáli nejen v české,

vytvářeny a rozvíjeny kurzy, které pracují

ale také v mezinárodní konkurenci.
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