Studijní program Humanitní studia
Studijní obor Společenské vědy:
Profil oboru: 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.

Navazující magisterské studium
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

Studijní obor: UČITELSTVÍ SPOLEČENSKÝCH VĚD PRO SŠ
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 pedagogickopsychologický 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 Ob- čanská výchova na ZŠ. Bude
schopen zprostředkovat žákům zá- klady 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.

