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BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
JEDNOOBOROVÉ
Studijní program: HUMANITNÍ STUDIA

ZÁKLADY HUMANITNÍ
		
VZDĚLANOSTI – ESTETIKA
Studijní obor:

Bakalářský obor Základy humanitní vzdělanosti – Estetika poskytuje nejenom základní přehled v humanitních vědách, ale i konkrétní
specializaci v oblasti estetiky. Díky tomu umožňuje absolventkám
a absolventům pokračovat v navazujícím magisterském (a případně doktorském) studiu na naší i dalších fakultách, v oborech zaměřených na antropologii, dějiny umění, estetiku, filosofii, filosofii
umění, galerijní provoz, a podobně směřovaných studiích, kde
poskytnuté kompetence dále může profilovat. Zároveň však poskytuje dostatečnou specializaci a možnost uplatnění již po absolvování studia. Absolventky a absolventi bakalářského studia
se mohou uplatnit na různých pozicích v kulturním a vzdělávacím
prostředí, v různých sférách světa umění, vzdělávacího systému, ve
spolcích, nadacích, v obecně prospěšných společnostech a mnoha
dalších institucích. Do kulturního života a činností různých institucí
je možnost se zapojit již v průběhu studia a získat tak potřebné
zkušenosti a praxi.
Zaměření oboru vychází ze specializace na estetiku. V rámci specializovaných kurzů (estetika, obecná teorie umění, systematická
estetika, filosofie umění) se studentky a studenti seznámí s odbornou terminologií, metodami a tematikou základních estetických
systémů (anglo-americká analyticky orientovaná estetika i kontinentální filosofická tradice, česká estetika apod.). Filosofická báze
oboru je orientována jak na systematickou filosofii, tak na dějiny
oboru, filosofii umění, a jednotlivé filosofické teorie (hermeneutika, fenomenologie, dekonstrukce, poststrukturalismus atp.).
V rámci studia je studentovi nabídnuto diachronní představení
estetiky jakožto tradičního oboru v souvislostech (dějiny umění,
kulturní historie, dějiny filosofie, sémiologie, strukturalismus, hermeneutika, poststrukturalismus) s dějinným vývojem a základními obraty v historii oboru. Pozornost je také věnována reflexi
současných trendů v oboru (teorie reprezentace, antropologie,
postkoloniální diskurs, genderově zaměřené teorie, kritická teorie, environmentální estetika, fenomén ANT, neuroestetika, spekulativní obrat apod.).

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
DVOUOBOROVÉ
Studijní program: POLITOLOGIE
Studijní obor:

POLITOLOGIE

Student získá přehled o původu a tradici politického myšlení a základních teoreticko-metodologických přístupech moderní politické vědy. Bude poučen o českém ústavním systému a jeho historii
a bude rozumět jednotlivým institucím z hlediska jejich složení
a funkce. Zorientuje se v uspořádání politických institucí EU a porozumí odlišnostem politických systémů nejdůležitějších evropských a mimoevropských států. Studium prohloubí jeho kompetence v uvedených oblastech a rozšíří jeho zaměření v příbuzných
oborech. Cílem studia je tak na jedné straně poskytnout dostatečnou odbornou erudici v politologických oborech, na druhé straně
umožní i jistou orientaci v hodnotách, na nichž jsou ústavní systémy ČR a EU založeny.
Studijní program: FILOSOFIE
Studijní obor:

FILOSOFIE

Absolvent by měl dosáhnout základních znalostí dějin filosofie
a systematické filosofie. Studium připravuje především pro navazující magisterské studium odborného i učitelského zaměření.
Absolvent může pokračovat na mateřské katedře v navazujícím
studiu Politické filosofie, popř. v programech Učitelství společenských věd pro SŠ. Na jiných univerzitách se může ucházet o přijetí
k navazujícímu studiu filosofie, environmentalistiky, kulturní antropologie a dalších humanitních věd. Pokud se absolvent rozhodne
dále ve studiu nepokračovat, má možnost uplatnění všude tam,
kde je vyžadován široký kulturní přehled, znalost cizích jazyků
a dobrá práce s textem – na kulturních referátech úřadů, v tisku,
v kulturních institucích, apod.
Studijní program:
Studijní obor:

HUMANITNÍ STUDIA

SPOLEČENSKÉ VĚDY

Studium oboru je profilováno převážně filosoficko-politologicky.
Student získá základní přehled ve společenských vědách, tj. filosofii, politologii, sociologii, ekonomii, etice, religionistice, environmentalistice atd. a měl by být schopen těmto disciplínám vyučovat.
Absolvování bakalářského studia umožňuje využít nabídku navazujících magisterských studií humanitního zaměření (občanská
výchova, společenské vědy, politická filosofie, historie). Absolventi
se rovněž mohou uplatnit v praxi, zejména v kulturních a společenských organizacích, nadacích, médiích apod.

PRŮBĚH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
Pro uvedené bakalářské obory se přijímací zkouška na Katedře
politologie a filozofie skládá z ústního motivačního pohovoru:
Během pohovoru by měl uchazeč prokázat svůj zájem o studium
oboru (doporučuje se doložit např. seminárními pracemi ze střední školy, výsledky soutěží aj., včetně vlastní četby). Součástí pohovoru bude také prověření základní orientace ve společenských
vědách v rozsahu středoškolského gymnaziálního učiva a diskuse
nad předloženým seznamem četby.
Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než 10 bodů, neprospěl u přijímací zkoušky. Pro
přijetí uchazeče, který prospěl u přijímací zkoušky, je pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého
počtu bodů u přijímací zkoušky.

DOPORUČENÁ LITERATURA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
politologie:
výběr textů:
R. Dahl, O demokracii
G. Sartori, Srovnávací ústavní inženýrství
G. Sartori, Strany a stranické systémy
J. S. Mill, Úvahy o vládě ústavní
D. B. Schlosser, Úvod do politické vědy
S. Huntigton, Třetí vlna
F. Zakaria, Budoucnost svobody
úvodní studie:
L. Cabada, M. Kubát, Úvod do studia politické vědy, Praha 2002
R. David, Politologie. Základy společenských věd, Olomouc 1999
M. Novák, Úvod do studia politiky, Praha 2011
M. Romancov a kol., Mezinárodni organizace, Plzeň 2011
B. Říchová, Úvod do současné politologie, Praha 2002
filosofie:
výběr filosofických textů – uchazečům se doporučuje zvolit
minimálně 2–3 tituly:
Hérakleitos, Řeč o povaze bytí / Platón, Obrana Sókrata /
Xenofón, Vzpomínky na Sókrata / Seneca, O duševním klidu /
Marcus Aurelius, Hovory k sobě / Epiktétos, Rukojeť /
Abélard a Heloisa. Dopisy utrpení a lásky /
Boethius, Útěcha z filosofie / R. Descartes, Rozprava o metodě
D. Hume, Zkoumání o lidském rozumu
F. Nietzsche, Zrození tragédie z ducha hudby / Nečasové úvahy
H.-G. Gadamer, Člověk a řeč / M. Buber, Problém člověka /
K. Jaspers, Úvod do filosofie
úvodní studie:
E. Gilson, Bůh a filosofie, Praha 1994
Z. Kratochvíl, Studie o křesťanství a řecké filosofii, Praha 1994
M. Petříček, Úvod do (současné) filosofie, Praha 1992
W. Weischedel, Zadní schodiště filosofie, Olomouc 1995

estetika
J. Berger, O pohledu. Praha: Agite/Fra, 2009. Edice vizuální teorie.
M. Fišerová, Obraz a moc: rozhovory s francouzskými mysliteli.
Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015.
M. Petříček, Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým
myšlením pro středně nepokročilé. Praha: Herrmann, 2009.
H. J. Störig, Malé dějiny filosofie. Vyd 8., V KNA 2. Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 2000. Studium (KN).
P. Zahrádka, ed. Estetika na přelomu milénia: vybrané problémy
současné estetiky. Brno: Barrister, 2010.
V. Zuska, Estetika: úvod do současnosti tradiční disciplíny. Praha:
Triton, 2001. Filosofická setkávání.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
JEDNOOBOROVÉ
Studijní program: POLITOLOGIE
Studijní obor:

POLITICKÁ FILOSOFIE

Výuka je zaměřena na dva základní okruhy, na politickou filosofii
a politickou etiku, jež jsou pokryty následujícími tématy:
a) teorie státu
b) teorie demokracie
c) politické ideologie a teorie
d) politická etika
e) české politické myšlení
f) Evropa a Evropská unie
Nabídka kurzů by měla posílit znalosti a myšlení absolventů v oblasti politické filosofie i jejich schopnost recepce zahraniční odborné literatury. Studijní obor Politická filosofie je koncipován
jako dvouleté magisterské studium určené absolventům bakalářského studia politologie, filosofie, ale i dalších bakalářských
oborů, které poskytují adekvátní průpravu pro studium tohoto
magisterského oboru.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
DVOUOBOROVÉ
Studijní program: HUMANITNÍ STUDIA
Studijní obor:

SPOLEČENSKÉ VĚDY

Absolventi studia budou disponovat znalostmi společenských věd
v jejich co nejširším úhrnu a znalostí aktuálních problémů politického, společenského, ekonomického, kulturního a duchovního
života dnešní společnosti. Studium je určeno absolventům bakalářských oborů, kteří se rozhodli dále pokračovat v odborném
studiu. Absolventi magisterského studia se mohou dobře uplatnit
v oblasti médií, kulturních institucí a nadací, veřejné správě apod.
a mohou také pokračovat ve studiu některé z humanitních věd
v doktorském studijním programu na ostatních univerzitách v ČR
i v zahraničí.

UČITELSTVÍ
		
SPOLEČENSKÝCH VĚD
		
PRO SŠ
Studijní obor:

Studium je zaměřeno k přípravě učitelů Občanské nauky a Základů společenských věd na střední škole. Absolventi se budou orientovat ve stěžejních společenských vědách a budou připraveni
k odbornému výkladu aktuálních společenských problémů. K odborné přípravě se pojí pedagogicko-psychologický základ poskytující vzdělání a dovednosti nezbytné pro výkon profese učitele.
Cílem odborné části studia je doplnit a rozšířit vzdělání, kterého
se studentům dostalo v předchozím bakalářském studiu, o další
kursy, které by mu poskytly větší přehled v oblasti společenských
věd. Absolvent může navázat např. studiem oborové didaktiky
v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice.
Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Studijní obor:

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Absolvent je po ukončení studia oprávněn k výuce předmětu Občanská výchova na ZŠ. Bude schopen zprostředkovat žákům základy českého ústavního systému, vysvětlit jim hodnoty, na nichž
je založen, přivést je k porozumění začlenění naší země do sjednocující se EU a objasnit jim hlavní mezinárodní problémy. Obor Občanská výchova navazuje na bakalářské studium Společenských
věd, kde jsou vyloženy obecné základy společenských věd a aktuální problémy společenského a politického života.

PRŮBĚH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
OBORY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
V navazujícím jednooborovém magisterském oboru Politická
filosofie vykonávají uchazeči přijímací zkoušku, která se skládá
z ústního motivačního pohovoru:
Během pohovoru by měl uchazeč prokázat svůj zájem o studium
oboru. Pohovor bude zaměřen k oblasti politologie a filosofie. Podkladem bude materiál, který je uchazeč během pohovoru povinen
předložit. Jde o: (i) bakalářskou práci, (ii) přehled odborné četby
z oblasti politologie a filosofie. Vhodné je předložit i další materiály,
které prokazují zájem uchazeče o obor (např. přehled publikační činnosti, zapojení do projektů, osvědčení o praxi v oboru, o výkonu zaměstnání souvisejícího s oborem apod.).
Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než 10 bodů, neprospěl u přijímací zkoušky.
Pro přijetí uchazeče, který prospěl u přijímací zkoušky, je pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého celkového počtu bodů u přijímací zkoušky.

DOPORUČENÁ LITERATURA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
POLITICKÁ FILOSOFIE:
Platón, Ústava
Aristotelés, Politika
N. Machiavelli, Vladař nebo jednu z knih Rozprav
T. Hobbes, Leviathan
J. Locke, Druhé pojednání o vládě
Listy Federalistů
A. deTocqueville, Demokracie v Americe

V nabízených dvouoborových magisterských oborech je příjímací zkouška prominuta uchazečům, kteří absolvovali jakýkoli obor
ve studijních bakalářských programech Humanitní studia (B6107),
Filosofie (B6101), Politologie (B6701), Politologie – kombinovaná
(B6732), Sociologie (B6703), Sociologie – kombinovaná (B6733).
Ostatní uchazeči procházejí přijímací zkouškou, která se skládá
z ústního motivačního pohovoru: během pohovoru by měl
uchazeč nejprve prokázat svůj zájem o studium oboru. Podkladem pro tuto část zkoušky bude životopis uchazeče, který musí být
přiložen již k přihlášce do studia. V životopise by měla být obsáhleji
zdůvodněna i motivace uchazeče ke studiu oboru. Vhodné je doložit
zájem i dalšími prokazatelnými materiály (osvědčení o praxi, o výkonu zaměstnání, publikační činnost, účast v projektech apod.). Další
podstatnou součástí pohovoru bude také prověření znalostí z oboru na úrovni absolventa bakalářského studia společenských věd.
Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl
nižšího počtu než 10 bodů, neprospěl u přijímací zkoušky. Pro
přijetí uchazeče, který prospěl u přijímací zkoušky, je pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého
počtu bodů u přijímací zkoušky.

