
 

Studijní program POLITOLOGIE 

Studijní obor POLITOLOGIE 
Student získá přehled o původu a tradici politického myšlení a základních teoreticko-

metodologických přístupech moderní politické vědy. Páteří bakalářského program politologie jsou 

několika semestrové dějiny politického myšlení od antiky po novověk, po dvacáté století. Bude také 

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 orientaci v hodnotách, na nichž jsou ústavní systémy ČR a EU založeny. 

 

Navazující magisterské studium  

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. 

 

 Výběr textů k přijímacímu řízení bakalářského programu:  
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 


