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metropolitní univerzita praha otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby 
těmito dveřmi prošlo téměř 17500 absolventů bakalářských, magisterských a doktorských programů. 
Univerzita v  současné době poskytuje výuku přibližně 3000 studentům, a to jak v českém, tak 
i anglickém jazyce.  Výuka probíhá v moderně zrekonstruovaném prostředí, studenti mohou využívat 
nejen nejmodernější techniku, ale k odpočinku jim slouží i příjemné relaxační zóny.

zahraniční spolupráce je pro Metropolitní univerzitu Praha klíčovou aktivitou.  Svědčí o tom 
neustále narůstající počet partnerských univerzit po celém světě, zahraniční studenti z více než 70 
zemí světa, aktivní účast v programu Erasmus+, nabídka zahraničních stáží pro studenty i absolventy 
a také programy Double Degree, které umožňují studentům získat diplom dvou univerzit.

věDa a výzkum je stěžejní součástí akademické výuky na MUP a přispívá k jejímu 
vysokému standardu. MUP svým studentům nabízí četné doprovodné programy 
v rámci jednotlivých kateder či vědeckých center. Jedná se zejména o mezinárodní 
konference a kulaté stoly s významnými českými i zahraničními odborníky.

Škola Bez Bariér je sociální program pro studenty s pohybovým postižením, realizovaný 
Metropolitní univerzitou Praha od roku 2003. Za tento program byla MUP již několikrát 
oceněna. Každoročně na MUP studuje v rámci Školy bez bariér cca 50 studentů.

17500 
a b s o l ve nt ů

200
partnerských 
u n i v e r z i t

studentů 
v programu 

Škola bez bariér

7
vědeckých  
c e n t e r

výuka anglických programů je na MUP realizována v bakalářském, magisterském 
i  doktorském stupni studia. V anglickém jazyce je možné studovat programy Anglophone 
Studies, International Business / Regional Studies and International Business, International 
Relations - Asian Studies a International Relations - European Studies.

4 programy
k o m p l e t n ě 
v angličtině

stuDium na mup není drahé, měsíčně vychází pouze na 4500 Kč / 185,25 EUR 
u kombinované formy a 4917 Kč / 202,33 EUR u prezenční formy. Školné se platí za 
celý akademický rok a můžete si ho rozložit do více plateb.

4500

školné
od 4500 Kč
měsíčně

50

Metropolitní univerzita Praha se stala nejlépe hodnocenou soukromou vysokou školou. 
V  rámci historicky prvního žebříčku, sestaveného vládními institucemi na základě kvality vědy, získala 
MUP nejvyšší hodnocení mezi společenskovědními vysokými školami.
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studijní program specializace vyučovací jazyk Forma *

Bakalářské studium (titul Bc.)

Anglophone Studies AJ P + K

Cestovní ruch ČJ P + K

Finanční management ČJ P + K

Humanitní studia ČJ P

International Business AJ P

International Relations Asian Studies AJ P

International Relations European Studies AJ P

Mediální studia ČJ P + K

Mezinárodní obchod Podnikání v mezinárodním obchodě ČJ P + K

Mezinárodní vztahy Asijská studia ČJ P + K

Mezinárodní vztahy Evropská studia ČJ P + K

Veřejná správa Právo ve veřejné správě ČJ P + K

magisterské studium (titul mgr. / Ing.)

Anglophone Studies AJ P + K

Asijská studia ČJ P + K

Cestovní ruch ČJ P + K

Evropská studia a veřejná správa ČJ P + K

International Relations and European Studies AJ P

Mediální studia ČJ P + K

Mezinárodní vztahy a evropská studia ČJ P + K

Politologie ČJ P + K

Regionální studia a mezinárodní obchod ČJ P + K

Regional Studies and International Business AJ P

doktorské studium (titul ph.d.)

International Relations and European Studies AJ P + K

Mediální studia ČJ P + K

Mezinárodní vztahy a evropská studia ČJ P + K

Politologie ČJ P + K

rigorózní řízení (titul phdr.)

International Relations and European Studies AJ

Mediální studia ČJ

Mezinárodní vztahy a evropská studia ČJ

Politologie ČJ

* 
P - prezenční form

a studia 
K - kom

binovaná form
a studia

jen české akreDitace
exotické tituly od konkurence vypadají na vizitkách skvěle,  
ale s naším diplomem nemáte nikdy problém s uznáním titulu.
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přijímací řízení
přihláŠka ke stuDiu
•	 Přihlášku ke studiu na MUP je možné podat elektronicky 

na  prihlaska.mup.cz. Do aplikace je případně možné nahrát 
další požadované dokumenty (odborný životopis, motivační 
dotazník apod.).

termíny pro poDání přihláŠek a poDmínky přijímacího řízení 
pro akaDemický rok 2023/2024 
Termín pro podání přihlášek do Bc. a mgr. studia: do 30. září 2023.

Bakalářské studium
•	 Prezenční forma studia programů vyučovaných v  češtině 

i angličtině a kombinovaná forma studia programů vyučovaných 
v angličtině: přijímací zkoušky se konají formou online testu 
z anglického jazyka kontinuálně od 2. ledna do 31. října 2023.

•	 Kombinovaná forma studia programů vyučovaných v  češtině: 
uchazeči jsou přijímáni bez přijímací zkoušky.

magisterské studium
•	 Prezenční a kombinovaná forma studia programů vyučovaných 

v češtině: uchazeči jsou přijímáni bez přijímací zkoušky.
•	 Prezenční a kombinovaná forma studia programů vyučovaných 

v  angličtině: přijímací zkoušky se konají formou online testu 
z anglického jazyka kontinuálně od 2. ledna do 31. října 2023.

doktorské studium 
I. termín
•	Termín pro podání přihlášek: do 2. června 2023. 
•	přijímací zkouška se koná dne 23. června 2023.

II. termín
•	Termín pro podání přihlášek: do 4. září 2023. 
•	přijímací zkouška se koná dne 21. září 2023.

rigorózní řízení - termíny pro podání přihlášek
•	do 30. dubna 2023  

pro konání státní rigorózní zkoušky nejdříve v lednu 2024
•	do 31. července 2023  

pro konání státní rigorózní zkoušky nejdříve v červnu 2024 
•	do 30. září 2023  

pro konání státní rigorózní zkoušky nejdříve v září 2024

program škola bez bariér

Termín přijímací zkoušky: 21. září 2023

uhrazení Školného a uzavření smlouvy
Uchazeči, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu na MUP, 
budou zároveň vyzváni k uhrazení školného za první akademický 
rok a uzavření Smlouvy o studiu. 
U podpisu smlouvy musí uchazeč doložit úředně ověřenou kopii 
maturitního vysvědčení (pro bakalářské studium) nebo úředně 
ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (pro magisterské 
a doktorské studium a rigorózní řízení). 
Uchazeči, kteří absolvovali předchozí vzdělání na zahraniční 
škole, předloží i úředně ověřený doklad o uznání předchozího 
vzdělání (nostrifikaci).

zápis ke stuDiu
Před zahájením akademického roku proběhne zápis, kde se noví 
studenti dozvědí potřebné informace o organizaci studia.

Zkuste si přijímačky na MUP  
nanečisto na vzorovetesty.mup.cz
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Online přihláška 
na prihlaska.mup.cz

k nám se Dostanete Bez stresu
jednotné podmínky přijímacích zkoušek
přijímací zkoušky probíhají online
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Bakalářské stuDium (titul Bc.)
•	 Standardní doba studia v prezenční i kombinované formě je 3 roky. 
•	Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské 

studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního 
vysvědčení nebo jeho ekvivalentu v případě studia na 
zahraniční střední škole (s nostrifikační doložkou).

ukončení studia:
•	napsání a obhajoba bakalářské práce
•	 složení státní závěrečné zkoušky

magisterské stuDium (titul mgr. / ing.)
•	 Standardní doba studia v prezenční i kombinované formě je 2 roky. 
•	Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené 

vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené 
úředně ověřenou kopií diplomu. Absolventi studijních 
programů neakreditovaných v České republice přikládají 
úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání.

•	Prezenční i kombinovaná forma studia (kromě programů 
v angličtině) je bez přijímacích zkoušek.

ukončení studia:
•	napsání a obhajoba diplomové práce
•	 složení státní závěrečné zkoušky

prezenční forma stuDia
•	 Je založena na denní výuce od pondělí do pátku.  

Protože víme, že většina studentů při studiu také pracuje, 
jsou rozvrhy výuky většinou soustředěny do dvou nebo tří 
všedních dní.

Doktorské stuDium (ph.D.)
•	 Standardní doba studia v prezenční i kombinované formě je 3 roky. 
•	Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené 

vysokoškolské studium min. v  magisterském stupni 
doložené úředně ověřenou kopií diplomu. Absolventi 
studijních programů neakreditovaných v České republice 
přikládají úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání  
zahraničního vysokoškolského vzdělání.

•	Podmínky přijímacích zkoušek do prezenční a kombinované 
formy studia jsou popsány u jednotlivých programů.

ukončení studia:
•	 složení státní doktorské zkoušky
•	napsání a obhajoba dizertační práce 

rigorózní řízení (titul phDr.)
•	 Pro přijetí k rigoróznímu řízení je podmínkou ukončené magisterské 

vzdělání ve studijním programu, v němž rigorózní řízení probíhá, 
případně ve studijním programu podobného zaměření. Více 
informací viz kapitola věnovaná příslušnému programu.

podmínky pro přijetí:
•	návrh zamýšlené rigorózní práce v následujícím rozsahu:

 - název práce
 - vymezení tématu práce
 - teoretický rámec práce
 - orientační časový rámec zpracování
 - použitá metodologie
 - seznam informačních zdrojů

ukončení rigorózního řízení:
•	napsání a obhajoba rigorózní práce
•	 složení státní rigorózní zkoušky

komBinovaná forma stuDia
•	 Je kombinací účasti na výuce a samostudia.
•	Výuka probíhá o sobotách cca 5x za semestr. 
•	V bakalářském studiu v 1. a 2. ročníku jsou navíc 2 soboty 

v  semestru vyhrazeny pro výuku anglického jazyka. Studenti 
s odpovídající znalostí angličtiny si však mohou nechat atestaci 
uznat za některý z mezinárodních či tuzemských certifikátů 
anebo vykonat certifikační zkoušku na MUP před začátkem výuky; 
v takovém případě se pak nemusí výuky účastnit. Studentům, 
kterým nevyhovuje výuka angličtiny o sobotách, nabízíme její 
absolvování také ve všední dny spolu s prezenční formou studia.  
Více informací o uznávání atestací na www.mup.cz.

•	V magisterském studiu probíhá výuka v 1. ročníku v 7 sobotách 
za semestr a ve 2. ročníku ve 4 nebo 5 sobotách za semestr. 

Každý student může požádat o změnu formy studia, a to jednou 
za akademický rok. Studium si tak můžete flexibilně upravovat 
podle svých potřeb.

stuDium

StU
D

IU
M

stuDium zvláDnete
3 termíny pro složení zkoušky
4. termín na vyžádání
možnost převodu zkoušek do dalšího roku
výuka maximálně 3 dny v týdnu
výuka kombinovaného studia:
•	 jen o sobotách
•	 online záznamy přednášek
•	 online dostupné studijní materiály
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Studujte
MEDIÁLNÍ STUDIA

www.mup.cz

Bc. Veronika Brodská
studentka
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Bakalářské stuDijní programy
Bakalářské stuDium (titul Bc.)
•	Standardní doba studia v prezenční i kombinované formě je 3 roky. 
•	Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo 

jeho ekvivalentu v případě studia na zahraniční střední škole (s nostrifikační doložkou).

prezenční forma stuDia
•	 Je založena na denní výuce od pondělí do pátku. Protože víme, že většina studentů při studiu také pracuje, jsou rozvrhy výuky 

většinou soustředěny do dvou nebo tří všedních dní.

komBinovaná forma stuDia
•	 Je kombinací účasti na výuce a samostudia.
•	Výuka probíhá o sobotách cca 5x za semestr.
•	V 1. a 2. ročníku jsou navíc 2 soboty v semestru vyhrazeny pro výuku anglického jazyka. Studenti s odpovídající znalostí angličtiny si 

však mohou nechat atestaci uznat za některý z mezinárodních či tuzemských certifikátů anebo vykonat certifikační zkoušku na MUP 
před začátkem výuky; v takovém případě se pak nemusí výuky účastnit. Studentům, kterým nevyhovuje výuka angličtiny o sobotách 
nabízíme její absolvování také ve všední dny spolu s prezenční formou studia.

•	Studenti využívají e-learning a mají k dispozici online přístup k elektronickým databázím a studijním oporám.
Každý student může požádat o změnu formy studia, a to jednou za akademický rok. Své studium si tak můžete flexibilně upravovat 
podle vašich potřeb.

přijímací řízení
•	Prezenční forma studia programů vyučovaných v českém a v anglickém jazyce a kombinovaná forma studia programů vyučovaných 

v anglickém jazyce: přijímací zkouška se koná formou online testu z anglického jazyka.
•	Kombinovaná forma studia programů vyučovaných v českém jazyce: uchazeči jsou přijímáni bez přijímací zkoušky.

Uchazeči, kteří doloží úspěšné absolvování národní či mezinárodní zkoušky nebo certifikát, dokládající znalost anglického jazyka na 
úrovni B2, budou přijati ke studiu bez přijímací zkoušky. Seznam uznávaných zkoušek a certifikátů je na www.mup.cz.

ukončení stuDia
•	napsání a obhajoba bakalářské práce.
•	Složení státní závěrečné zkoušky.

 Anglophone Studies ........................................................................................................................................................ 8
 Cestovní ruch ................................................................................................................................................................. 10
 Finanční  management ................................................................................................................................................ 12
 Humanitní studia .......................................................................................................................................................... 14
 International Business .................................................................................................................................................. 16
 International Relations - Asian Studies ..................................................................................................................... 18
 International Relations - European Studies ............................................................................................................. 20
 Mediální studia ............................................................................................................................................................. 22
 Mezinárodní obchod .................................................................................................................................................... 24
 Mezinárodní vztahy - Asijská studia ........................................................................................................................... 26
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program Anglophone studies

jazyk AJ

Forma prezenční / kombinovaná

délka studia 3 roky

Titul Bc.

přijímací řízení
•	online test z anglického jazyka

zaměření stuDia
Studenti se v průběhu bakalářského studia zabývají širšími 
kulturními souvislostmi vývoje jednotlivých států daného teritoria. 
Studijní priority představuje dobrá znalost anglického jazyka, dále 
pak politického, kulturně-historického a  ekonomického vývoje 
anglofonních zemí. Přednášky a semináře vedou k prohlubování 
znalostí v oblasti historie, výtvarného umění, hudby, filmové 
a divadelní tvorby, jakož i literatury v anglofonních zemích.

Absolventi bakalářského studia získají jazykové kompetence 
na pokročilé úrovni jak v mluveném, tak i písemném projevu 
(výstupní úroveň B2+/C1).

Cíle studijního programu prohlubuje i nabídka volitelných 
předmětů, která již v  rámci bakalářského programu umožňuje 
získat aktuální pohled na multikulturalismus, etnicitu, národ 
a  kulturní region ve vztahu k  anglofonním zemím především 
Velké Británii, Spojeným státům americkým a anglofonní Indii 
a Africe. 

uplatnění aBsolventů
•	 státní správa – např. na ministerstvu kultury či zahraničí
•	grantové agentury
•	média
•	 české vládní i nevládní, charitativní a nadační organizace
•	 cestovní ruch
•	diplomatické služby a kulturní střediska anglofonních zemí

Bakalářský stuDijní program

anglophone stuDies
Chcete mluvit anglicky jako rodilý mluvčí a stát se odborníkem na anglofonní země? Pak je program Anglophone Studies přesně pro 
vás. Výuka probíhá v anglickém jazyce a studium se kromě prohlubování jazykových znalostí zaměřuje také například na kulturní 
a politický vývoj jednotlivých zemí.
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stuDijní plán programu anglophone stuDies

BAKALÁŘSKÉ	STUDIUM	•	PREZENČNÍ	A	KoMBINovANÁ	FoRMA	*)

I. ročník II. ročník III. ročník

I. semesTr II. semesTr III. semesTr Iv. semesTr v. semesTr vI. semesTr

Introduction to 
Communication Studies

Introduction to Cultural 
Studies of Anglophone 
World

English Phonetics  
and Phonology

Multiculturalism in 
Contemporary Practice

English literature: Culture 
and Society in literature 2 American literature

International Relations World Political and 
Economic geography

Introduction to literary 
Studies: literature Written 
in English

Democracy and  
(De-) Democratization  
in the globalized World

Advanced Writing Anglosaxon Political  
and Economic thought 2

Introduction to Studies  
of Anglophone World

Introduction to Political 
Science History of the USA 1 English literature: Culture 

and Society in literature 1
Anglosaxon Political  
and Economic thought 1

Reception and Reflection 
of U.S. and U.K. History 
and Politics in Popular 
Culture

History of great Britain 1 History of great Britain 2 global Issues History of the USA 2 Introduction to 
Anglophone Africa

Introduction to the 
Study of the Indian 
Subcontinent

Introduction to  
general linguistics English language English language English language Bachelor’s Dissertation 1 Bachelor’s Dissertation 2

English language Essentials of  
Academic Writing Free Choice Course Free Choice Course Free Choice Course Free Choice Course

*) Změny ve studijním plánu vyhrazeny.
Studenti si volí povinně volitelný předmět z aktuální nabídky pro každý semestr.

povinně volitelný předmět si studenti vybírají z nabídky, která je aktualizována pro každý akademický rok.
níže uvádíme pouze příklady nabízených předmětů:
•	English for Employability
•	 linguistic Aspects of British Political life
•	English in the news
•	Drama and theatre in English Speaking Countries
•	Domestic Politics of European Integration
•	Democracy and (De-)Democratization in the globalized World
•	 Special Issues in lexical Semantics
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program cestovní ruch

jazyk ČJ

Forma prezenční / kombinovaná

délka studia 3 roky

Titul Bc.

přijímací řízení
•	prezenční forma studia – online test z anglického jazyka
•	 kombinovaná forma studia – uchazeči jsou přijímáni bez 

přijímací zkoušky

zaměření stuDia
Studenti si osvojí znalosti a praktické dovednosti z fungování 
e-turismu, cestovních kanceláří, kongresových akcí, 
destinačního managementu, přístupného cestovního ruchu, 
hotelových a  gastronomických zařízení. Porozumí marketingu 
a  managementu podniků cestovního ruchu. Rozšířené zaměření 
programu na rozvíjející se segment e-commerce a informačních 
technologií připraví studenty pro činnosti a budoucí výzvy v rámci 
online trhu cestovního ruchu. Moderně koncipované studium 
zahrnuje také semestrální praxe, přednášky předních expertů,  
top manažerů a exkurze v podnicích cestovního ruchu. Působení 
absolventů v mezinárodním prostředí je podpořeno jedinečnou 
nabídkou zahraničních studijních pobytů a pracovních stáží.

uplatnění aBsolventů
•	e-commerce se specializací na online cestovní ruch 
•	 cestovní kanceláře a agentury
•	mezinárodní hotelové řetězce
•	 kongresový cestovní ruch a event management
•	Česká centrála cestovního ruchu (Czechtourism), ministerstva 

a krajské úřady
•	management gastronomických zařízení
•	 lázeňský cestovní ruch
•	 vlastní podnikání, start-upy

Bakalářský stuDijní program

cestovní ruch
Chcete, aby se váš koníček stal vaším zaměstnáním? nastartujte svoji kariéru studiem programu Cestovní ruch a poznávejte svět. 
Studenti si osvojí znalosti a praktické dovednosti z fungování e-turismu, cestovních kanceláří, kongresových akcí, destinačního 
managementu, hotelových a gastronomických zařízení. Moderně koncipované studium zahrnuje také semestrální praxe, přednášky 
předních expertů, top manažerů a exkurze v podnicích cestovního ruchu.
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stuDijní plán programu cestovní ruch

BAKALÁŘSKÉ	STUDIUM	•	PREZENČNÍ	FoRMA	*)

I. ročník II. ročník III. ročník

I. semesTr II. semesTr III. semesTr Iv. semesTr v. semesTr vI. semesTr

geografie cestovního 
ruchu světa a ČR Základy makroekonomie

Evropská kulturní 
rozmanitost a 
průvodcovské služby

Cestovní kanceláře  
a agentury

Příprava bakalářské 
práce 1

Příprava bakalářské 
práce 2

Marketing a jeho aplikace 
v cestovním ruchu Podniková ekonomika Základy hospitality 

managementu
On-line marketing 
cestovního ruchu

Antropologie cestovního 
ruchu řízená odborná praxe

Základy managementu Politická a ekonomická 
geografie světa

řízení cestovního ruchu  
v ČR a na úrovni destinací eturismus Přístupný (bezbariérový) 

cestovní ruch Povinně volitelný předmět

Základy práva Obchodní právo Marketingový výzkum  
v cestovním ruchu Finanční účetnictví

Smart a mobilní 
technologie v cestovním 
ruchu

Základy cestovního ruchu Cestovní ruch  
v mezinárodním kontextu Anglický jazyk Anglický jazyk MICE turismus

Základy mikroekonomie Anglický jazyk Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět

Anglický jazyk Povinně volitelný předmět

*) Změny ve studijním plánu vyhrazeny.
Studenti si volí povinně volitelný předmět z aktuální nabídky pro každý semestr.

povinně volitelný předmět si studenti vybírají z nabídky, která je aktualizována pro každý akademický rok.
níže uvádíme pouze příklady nabízených předmětů:
•	Manažerská psychologie
•	Stress management
•	turistika za vínem, pivem a gastronomií
•	Mediální a komunikační aspekty cestovního ruchu
•	řízení a správa fiktivní banky
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program Finanční management

jazyk ČJ

Forma prezenční / kombinovaná

délka studia 3 roky

Titul Bc.

přijímací řízení
•	prezenční forma studia – online test z anglického jazyka
•	 kombinovaná forma studia – uchazeči jsou přijímáni bez 

přijímací zkoušky

zaměření stuDia
Studijní program je profesně zaměřen. Dochází k intenzivnímu 
propojení studentů s odbornou praxí již během studia. Komplexně 
pojatá skladba předmětů nabízí budoucím absolventům široké 
možnosti uplatnění. V předmětech jsou zahrnuty i nové moderní 
trendy, jako je vliv umělé inteligence nebo dopad průmyslu 4.0, 
které dnešní finance a bankovnictví ovlivňují. Program zahrnuje 
také praktické předměty Finanční strategie mezinárodních 
korporací nebo Praktikum účetnictví a  daní na PC. na výuce 
participují vybraní experti z praxe a pozvaní top manažeři. 
Uplatnění absolventů v dnešním mezinárodním prostředí je 
podpořeno rozsáhlou nabídkou pracovních pobytů a zahraničních 
stáží.

uplatnění aBsolventů
•	 ve všech oblastech finančního řízení podniků 
•	profesní organizace, účetní společnosti, auditorské firmy, 

banky, pojišťovny 
•	mezinárodní poradenské a konzultační firmy
•	 státní správa, finanční řízení, účetní a daňové poradenství 
•	 vlastní podnikání a startupy

Bakalářský stuDijní program

finanční management
Hledáte uplatnění ve světě financí? Přijďte studovat nový program Finanční management na MUP. Finanční management propojuje 
teoretické znalosti a praktické dovednosti pomocí přímého zapojení studentů do firem, bank a dalších finančních institucí formou 
rozsáhlé praxe. V programu se naučíte, jak fungují finanční trhy a jak efektivně řídit finance podniku. Dozvíte se, jak založit nebo řídit 
vlastní firmu podle svých představ. Můžete se také stát odborníkem v oblasti účetnictví a finančních operací ve velkých firmách či 
specializovaných finančních institucích.
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stuDijní plán programu finanční management

BAKALÁŘSKÉ	STUDIUM	•	PREZENČNÍ	A	KoMBINovANÁ	FoRMA	*)

I. ročník II. ročník III. ročník

I. semesTr II. semesTr III. semesTr Iv. semesTr v. semesTr vI. semesTr

Úvod do studia Finanční účetnictví Risk management a audit Podnikové finance Příprava bakalářské 
práce 1

Příprava bakalářské 
práce 2

Mezinárodní ekonomické 
vztahy Finanční management Bankovnictví a měnová 

politika
Účetnictví v bankách  
a finančních institucích Manažerské účetnictví Finanční strategie 

mezinárodních korporací

Základy managementu Podniková ekonomika Finanční reporting dle 
IFRS

Podnikové informační 
systémy Finanční analýza podniku řízená odborná praxe

Základy práva Základy makroekonomie Základy statistiky Obchodní právo Investiční a portfolio 
management

Základy marketingu Matematika pro ekonomy Finanční nástroje 
v mezinárodním obchodě Finanční právo Finanční trhy a instituce

Základy mikroekonomie Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Povinně volitelný předmět

Anglický jazyk Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět

*) Změny ve studijním plánu vyhrazeny. 
Studenti si volí povinně volitelný předmět z aktuální nabídky pro každý semestr.

povinně volitelný předmět si studenti vybírají z nabídky, která je aktualizována pro každý akademický rok.
níže uvádíme pouze příklady nabízených předmětů:
•	Politická a ekonomická geografie světa
•	Mezinárodní účetnictví
•	Praktikum účetnictví a daní na PC
•	Statistické metody ve financích
•	Simulace řízení firmy
•	 Finanční nástroje a politiky EU
•	 Introduction to Econometrics
•	 International trade theory
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Bakalářský stuDijní program

humanitní stuDia
Baví vás společenské vědy a tíhnete k politologii? Pak jsou Humanitní studia jasná volba. Program nabízí humanitní vzdělání s důrazem 
na porozumění sociálním, politickým, kulturním a občanským aspektům moderní společnosti.

program humanitní studia

jazyk ČJ

Forma prezenční

délka studia 3 roky

Titul Bc.

přijímací řízení
•	online test z anglického jazyka

zaměření stuDia
Studium nabízí humanitní vzdělání s důrazem na porozumění 
sociálním, politickým, kulturním a občanským aspektům moderní 
společnosti v kontextu současných globálních a integračních 
procesů a změn. Studium je doplněno předměty z problematiky 
mediálních studií. Absolventi získají hlubší znalosti o moderních 
dějinách české společnosti, pozornost je věnována také 
problematice demokratické transformace ČR po roce 1989. 
Program je koncipován jako interdisciplinární, což znamená, 
že studenti jsou seznámeni se základy politologie, sociologie, 
politické filozofie, moderní historie, sociální antropologie 
a ekonomie. 

uplatnění aBsolventů
•	média
•	diplomacie
•	osvětová, vzdělávací či vědecká oblast
•	organizační struktura neziskového sektoru či politických stran
•	 instituce veřejné správy, tj. státní správy i samosprávy
•	mezinárodní organizace a instituce
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stuDijní plán programu humanitní stuDia

BAKALÁŘSKÉ	STUDIUM	•	PREZENČNÍ	FoRMA	*)

I. ročník II. ročník III. ročník

I. semesTr II. semesTr III. semesTr Iv. semesTr v. semesTr vI. semesTr

Úvod do studia Politická a ekonomická 
geografie světa Dějiny 20. století 2 Dějiny politického 

myšlení 2
Příprava bakalářské 
práce 1

Příprava bakalářské 
práce 2

Úvod do studia 
komunikace Dějiny 20. století 1 Základy ekonomie Komparace moderních 

demokracií
Vývoj evropské  
spolupráce a integrace Státnicový seminář

Základy práva Česká společnost  
a politika 1918-1945

Česká společnost  
a politika 1945-1989 Střední Evropa na mapě Politické systémy střední  

a východní Evropy Média a politika

Základy sociologie Politologie Dějiny politického 
myšlení 1 Sovětský blok 2 Český politický systém Institucionální rámec 

evropské integrace

Kultura a její místo 
v současné společnosti Základy psychologie Sovětský blok 1 Anglický jazyk 4 Vztah kultur a civilizací – 

islám a Evropa Povinně volitelný předmět

Politika a společnost ve 
střední Evropě 1848-1918 Anglický jazyk 2 Anglický jazyk 3 Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět 

Anglický jazyk 1 Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět

*) Změny ve studijním plánu vyhrazeny.
Studenti si volí povinně volitelný předmět z aktuální nabídky pro každý semestr.

povinně volitelný předmět si studenti vybírají z nabídky, která je aktualizována pro každý akademický rok.
níže uvádíme pouze příklady nabízených předmětů:
•	Blízký východ - Společnost a politika
•	Analýza zahraniční politiky
•	 Jižní Korea: podnikatelské prostředí, ekonomika a společnost
•	Analýza politického systému USA 
•	geopolitika vybraných regionů
•	the International Politics of the Environment
•	Political Ideologies of the 20th Century
•	Conflicts in the Middle East
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Bakalářský stuDijní program

international Business
Sníte o vlastním podnikání a potřebujete impuls ke startu kariéry? Zkuste program International Business. Studium probíhá v angličtině 
a nabízí vzdělání v oblasti mezinárodního obchodu a mezinárodního podnikání. V rámci studia je posluchačům umožněno setkávání se 
s odborníky z praxe, kteří zastávají manažerské pozice v mezinárodních organizacích a institucích nebo v tuzemských či zahraničních 
firmách.

program International Business

jazyk AJ

Forma prezenční

délka studia 3 roky

Titul Bc.

přijímací řízení
•	online test z anglického jazyka

zaměření stuDia
Bakalářské studium se zabývá základními teoretickými přístupy 
i praktickými pravidly mezinárodního obchodu a  seznamuje 
studenty s podstatou mezinárodního podnikání. Posluchači získají 
znalosti potřebné k pochopení základních makroekonomických 
otázek a souvislostí mezinárodního obchodu a mezinárodních 
ekonomických vztahů. Studium programu jim poskytne potřebné 
vědomosti i k přípravě a  realizaci mezinárodních obchodních 
a platebních operací podnikatelských subjektů či specifické 
znalosti mezinárodního marketingu a managementu.

uplatnění aBsolventů
•	 české podniky se zaměřením na zahraniční obchod
•	nadnárodní společnosti v oblasti produkce a obchodu
•	mezinárodní organizace
•	 české i zahraniční poradenské společnosti
•	 instituce státní správy zaměřené na zahraniční obchod 

či obecně na vztahy se zahraničím
•	 vlastní podnikatelská činnost
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stuDijní plán programu international Business 

BAKALÁŘSKÉ	STUDIUM	•	PREZENČNÍ	FoRMA	*)

I. ročník II. ročník III. ročník

I. semesTr II. semesTr III. semesTr Iv. semesTr v. semesTr vI. semesTr

Study skills Principles to 
Macroeconomics International Finance International trade 1 Bachelor's Dissertation 1 Bachelor's Dissertation 2

Introduction to 
Interpersonal and Media 
Communication

World Political and 
Economic geography

Principles of World 
Economy Corporate Finance Methodological Seminar 

for Bachelor's Dissertation
International Business 
Operations

Principles of Management Business Economics Money, Banks, and 
Financial Markets

Principles of  
Development Economics International trade 2 International trade 3

Introduction to law Business law Principles of Statistics Financial Accounting International Marketing International 
Management

Principles of Marketing Mathematics  
for Economists International Business law International Business 

negotiations

transnational 
Corporations on global 
Markets

European Economic 
Integration

Principles of 
Microeconomics English language English language English language Marketing Market 

Research

English language Free Choice Course Free Choice Course Free Choice Course Free Choice Course
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*) Změny ve studijním plánu vyhrazeny.
Studenti si volí povinně volitelný předmět z aktuální nabídky pro každý semestr.

povinně volitelný předmět si studenti vybírají z nabídky, která je aktualizována pro každý akademický rok.
níže uvádíme pouze příklady nabízených předmětů:
•	Psychology and Decision Making 
•	Business Communication
•	Marketing Insights
•	 Information technologies for Economists
•	 labor Economicsn
•	Business Intelligence
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program
International relations
specializace: Asian studies

jazyk AJ

Forma prezenční

délka studia 3 roky

Titul Bc.

přijímací řízení
•	online test z anglického jazyka

zaměření stuDia
Specializace Asian Studies studentům nabízí základní znalosti 
mezinárodně politických, bezpečnostních a ekonomických 
aspektů studovaného teritoria. V  případě specializace Asian 
Studies je absolvent navíc vybaven znalostí mezinárodních 
vztahů, politického vývoje a politických systémů, a kulturně-
historickými souvislostmi zemí tichomořské Asie a Indického 
subkontinentu. Studium je zaměřeno též na objasnění základních 
zásad a hybných momentů zahraniční politiky států v  těchto 
regionech. 

možnost získat:
•	Certifikát iberoamerických studií

uplatnění aBsolventů
•	diplomacie
•	mezinárodní obchod
•	mezinárodní instituce a organizace
•	 instituce veřejné správy
•	 zpravodajská média
•	 české i mezinárodní neziskové a nevládní organizace

Bakalářský stuDijní program

international relations – asian stuDies
Chcete se stát odborníkem v oblasti mezinárodních vztahů a zajímáte se o politické a společenské dění v Asii? Studujte program 
International Relations se specializací Asian Studies. Studium se zabývá nejen mezinárodními vztahy v obecné rovině, ale nabízí i hlubší 
vhled do teritoriálních aspektů mezinárodních vztahů v asijském regionu. Výuka probíhá v angličtině a zajišťují ji zahraniční i čeští 
akademičtí pracovníci a odborníci.
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Studenti specializací International Relations – Asian Studies  
a International Relations – European Studies jsou zapsáni 
ve společném studijním programu International Relations. 
Studijní program se od 4. semestru dělí na dvě specializace: 
Asian Studies a European Studies, které si studenti sami zvolí. 
Závazná volba probíhá do konce 3. semestru, studenti si však 
orientačně volí specializaci již při podání přihlášky ke studiu 
za účelem zjištění zájmu o konkrétní specializaci; tato volba je 
však nezávazná a student ji může později změnit.
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stuDijní plán programu international relations – asian stuDies

BAKALÁŘSKÉ	STUDIUM	•	PREZENČNÍ	FoRMA	*)

I. ročník II. ročník III. ročník

I. semesTr II. semesTr III. semesTr Iv. semesTr v. semesTr vI. semesTr

Introduction to Economics World Political and 
Economic geography

History of the  
20th Century 2

Introduction  
to Japanese Studies

Introduction to the  
Study of Western Asia

Contemporary Issues of 
European Integration

Introduction to 
Interpersonal and Media 
Communication

History of the 20th 
Century 1

Introduction to  
Research Methods

Introduction  
to Chinese Studies Asian ethnical minorities Czech Political System

Introduction to law Introduction  
to Political Science

Principles of World 
Economy

Introduction to the 
Study of the Indian 
Subcontinent

Russia and Central Asia Contemporary Issues of 
International Relations

International Relations International 
Organisations global Issues Introduction to the Study 

of Southeast Asia
Introduction  
to Asian economies terrorism

Evolution of European 
Cooperation and 
Integration

International Conflicts and 
Conflict Resolution International law World Religions Bachelor's Dissertation 1 Bachelor's Dissertation 2

Introduction to  
Asian Studies English language English language English language Free Choice Course

English language Free Choice Course Free Choice Course Free Choice Course
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*) Změny ve studijním plánu vyhrazeny.
Studenti si volí povinně volitelný předmět z aktuální nabídky pro každý semestr.

povinně volitelný předmět si studenti vybírají z nabídky, která je aktualizována pro každý akademický rok.
níže uvádíme pouze příklady nabízených předmětů:
•	 Introduction to Diplomacy
•	the International Politics of the Environment
•	Conflicts in the Middle East
•	Contemporary Social Struggles and the World Order
•	United nations Peacekeeping
•	 Japonština
•	Čínština
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Bakalářský stuDijní program

international relations – european stuDies
Chcete se stát odborníkem v oblasti mezinárodních vztahů a udělat kariéru v diplomatických službách, vládních a evropských 
organizacích, médiích nebo mimovládním sektoru? Studujte program International Relations se specializací European Studies. Studium 
se zabývá nejen mezinárodními vztahy v obecné rovině, ale také významnými státy a oblastmi Evropy. Výuka probíhá v  angličtině 
a zajišťují ji zahraniční i čeští akademičtí pracovníci a odborníci.

program
International relations
specializace: european studies

jazyk AJ

Forma prezenční

délka studia 3 roky

Titul Bc.

přijímací řízení
•	online test z anglického jazyka

zaměření stuDia
Výuka programu probíhá kompletně v anglickém jazyce. 
Posluchači si osvojí znalosti z historických, právních, ekono-
mických a dalších humanitních oborů. Program věnuje zvýšenou 
pozornost teritoriálním aspektům studia mezinárodních vztahů. 
Studentům se nabízejí hlubší, teoreticky fundované poznatky, jež 
se týkají členství ČR v Evropské unii nebo souvisejí s konfliktním 
vývojem současných mezinárodních vztahů. 

možnost získat:
•	Certifikát iberoamerických studií

uplatnění aBsolventů
•	 vládní i nevládní instituce a organizace
•	úřady státní správy
•	média, diplomacie
•	neziskový sektor, soukromé firmy
•	 veřejné i soukromé výzkumné instituce
•	 akademická kariéra na vysokých školách a univerzitách

•	mezinárodní organizace, instituce EU
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Studenti specializací International Relations – European 
Studies a  International Relations – Asian Studies jsou zapsáni 
ve společném studijním programu International Relations. 
Studijní program se od 4. semestru dělí na dvě specializace: 
European Studies a Asian Studies, které si studenti sami zvolí. 
Závazná volba probíhá do konce 3. semestru, studenti si však 
orientačně volí specializaci již při podání přihlášky ke studiu 
za účelem zjištění zájmu o konkrétní specializaci; tato volba je 
však nezávazná a student ji může později změnit.
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stuDijní plán programu international relations - european stuDies

BAKALÁŘSKÉ	STUDIUM	•	PREZENČNÍ	FoRMA	*)

I. ročník II. ročník III. ročník

I. semesTr II. semesTr III. semesTr Iv. semesTr v. semesTr vI. semesTr

Introduction  
to Economics

World Political and 
Economic geography

History of the  
20th Century 2

Introduction  
to European law

EU and Eastern 
neighborhood

Contemporary Issues  
of European Integration

Introduction to 
Interpersonal and Media 
Communication

History of the  
20th Century 1

Introduction  
to Research Methods

Comparison of  
Modern Democracies

Central and Eastern 
European Political Systems Czech Political System

Introduction to law Introduction  
to Political Science

Principles of World 
Economy Introduction to EU Policies EU and non-Western 

Regions
Contemporary Issues of 
International Relations

International Relations International 
Organisations global Issues European Security the Czech Republic  

and the EU terrorism

Evolution of European 
Cooperation and 
Integration

International Conflicts  
and Conflict Resolution International law Institutional Framework  

of European Integration Bachelor's Dissertation 1 Bachelor's Dissertation 2

Introduction  
to Asian Studies English language English language English language Free Choice Course

English language Free Choice Course Free Choice Course Free Choice Course
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*) Změny ve studijním plánu vyhrazeny.
Studenti si volí povinně volitelný předmět z aktuální nabídky pro každý semestr.

povinně volitelný předmět si studenti vybírají z nabídky, která je aktualizována pro každý akademický rok.
níže uvádíme pouze příklady nabízených předmětů:
•	the International Politics of the Environment
•	 Introduction to Diplomacy
•	Conflicts in the Middle East
•	 Introduction to Canadian Studies
•	Area Studies : Iran
•	Political and Security Issues in latin America
•	United nations Peacekeeping
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Bakalářský stuDijní program

meDiální stuDia
Bakalářský studijní program Mediální studia kombinuje přípravu k práci v současných masových a síťových médiích s širokým humanitně 
a společenskovědně orientovaným vzděláním, převážně zaměřeným na studium dějin a současné podoby mezilidské komunikace. 
Vedle profesní přípravy chce tento program nabídnout především solidní základy kritického myšlení o současné společnosti a jejích 
komunikačních projevech, o masových a síťových médiích a jejich roli ve společnosti a o postavení těchto médií v životě jednotlivce. 

program mediální studia

jazyk ČJ

Forma prezenční / kombinovaná

délka studia 3 roky

Titul Bc.

přijímací řízení
•	prezenční forma studia – online test z anglického jazyka
•	 kombinovaná forma studia – uchazeči jsou přijímáni bez 

přijímací zkoušky

zaměření stuDia
Studijní program na bakalářské úrovni nabízí studium současných 
masových a síťových médií založené na širokém humanitním 
a  sociálněvědním základu, spojené s kritickou analýzou bohaté 
škály historických i současných mediálních produktů jako projevů 
mediální kultury (od zpravodajství přes reklamu po čtivo, televizní 
pořady a filmy). Hlavním cílem tohoto studijního programu 
je nabídnout porozumění médiím a jejich roli v soukromém 
a veřejném životě – toto poslání se opírá o skutečnost, že masová 
a síťová média hrají v životě jednotlivce i  mediálně saturované 
společnosti významnou, možná rozhodující společenskou, 
politickou, ekonomickou a kulturní roli. Profesní příprava 
je zaměřená na osvojení základních dovedností spojených 
s výkonem novinářského povolání, prací v reklamě a marketingu 
a působením v různých pozicích v audiovizuálních a internetových 
médiích.

certifikát meDiální specializace: žurnalistika
Studenti bakalářského studia mají možnost navštěvovat tříletý 
odborný a prakticky orientovaný kurz, který je zakončený 
obhajobou praktické novinářské práce a oceněný certifikátem. 
Cílem kurzu je nabídnout ucelený soubor praktických 
novinářských předmětů, díky kterým budou studenti připraveni 
pro práci novináře v elektronických a tištěných médiích. Během 
praktických seminářů získají dovednosti např. v psaní zpráv, 
reportáží, komentářů, rozhovorů, tiskových zpráv, natáčení 
rozhovorů a reportáží na mikrofon a kameru, vyzkoušejí si 
moderování zpráv v televizním studiu a projdou rétorickou 
a hlasovou průpravou.

podmínky získání certifikátu
Úspěšné absolvování 5 povinných a 9 povinně volitelných 
předmětů v programu Mediální studia. Více informací o kurzu 
a jednotlivých předmětech na www.mup.cz.

uplatnění aBsolventů
•	mediální organizace – vydavatelství, televize, rozhlasová 

stanice, internetové portály
•	 komunikační agentury – PR, reklama
•	 tiskové odbory na pozicích tiskových mluvčích státních, 

samosprávních i soukromých institucích
•	pracovní public relations oddělení v soukromém, veřejném 

i státním sektoru
•	 agentury pro průzkum trhu a veřejného mínění
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stuDijní plán programu meDiální stuDia

BAKALÁŘSKÉ	STUDIUM	•	PREZENČNÍ	A	KoMBINovANÁ	FoRMA	*)

I. ročník II. ročník III. ročník

I. semesTr II. semesTr III. semesTr Iv. semesTr v. semesTr vI. semesTr

Český jazyk Základy síťové 
komunikace Dějiny 20. století 2 Základy politologie Příprava bakalářské 

práce 1
Příprava bakalářské 
práce 2

Úvod do studia 
komunikace a médií Dějiny 20. století 1 tvorba www stránky Kapitoly z dějin  

světových médií Analýza médií 2 Státnicový seminář

Základy práva Stylistika současné češtiny Kapitoly z dějin kultury 1 Analýza médií 1 Média a kultura Struktura současných 
médií

Základy sociologie Základy novinářské 
práce 2 nová média Základy autorského práva 

a ochrany osobnosti
Kapitoly z dějin  
českých médií Mediální systémy

Kapitoly z kulturních 
a sociálních dějin do 
sklonku 19. století

Základy psychologie Základy práce v AV 
médiích 1

Základy PR  
a marketingové 
komunikace

Management médií Povinně volitelný předmět

Základy novinářské 
práce 1 Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk

PV předmět Praktický 
projekt (Marketing, 
Žurnalistika, Mediální 
tvorba

Anglický jazyk Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět
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*) Změny ve studijním plánu vyhrazeny.
Studenti si volí povinně volitelný předmět z aktuální nabídky pro každý semestr.

povinně volitelný předmět si studenti vybírají z nabídky, která je aktualizována pro každý akademický rok.
níže uvádíme pouze příklady nabízených předmětů:
•	 Internetová žurnalistika
•	Publicistický seminář
•	Zákulisí médií: diskusní fórum
•	Základy filmové řeči
•	Dilemata novinářské práce
•	Vedení rozhovoru v tV studiu  
•	Kreativní psaní a jeho specifika 
•	Children and the Media
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Bakalářský stuDijní program

mezinároDní oBchoD
Sníte o vlastním podnikání a potřebujete impuls ke startu kariéry? Zkuste program Mezinárodní obchod. Studium nabízí vzdělání 
v  oblasti mezinárodního obchodu a mezinárodního podnikání. V rámci studia je posluchačům umožněno setkávání se s odborníky 
z praxe, kteří zastávají manažerské pozice v mezinárodních organizacích a institucích nebo v tuzemských či zahraničních firmách.

program
mezinárodní obchod 
specializace:  
podnikání v mezinárodním obchodě

jazyk ČJ

Forma prezenční / kombinovaná

délka studia 3 roky

Titul Bc.

přijímací řízení
•	prezenční forma studia – online test z anglického jazyka
•	 kombinovaná forma studia – uchazeči jsou přijímáni bez 

přijímací zkoušky

zaměření stuDia
Bakalářské studium se zabývá základními teoretickými přístupy 
i praktickými pravidly mezinárodního obchodu a  seznamuje 
studenty s podstatou mezinárodního podnikání. Posluchači získají 
znalosti potřebné k pochopení základních makroekonomických 
otázek a souvislostí mezinárodního obchodu a mezinárodních 
ekonomických vztahů. Studium programu jim poskytne potřebné 
vědomosti i k přípravě a  realizaci mezinárodních obchodních 
a platebních operací podnikatelských subjektů či specifické 
znalosti mezinárodního marketingu a managementu.

specializace poDnikání v mezinároDním oBchoDě 
Cílem specializace je prohloubit znalosti studentů v oblasti 
řízení podniku v mezinárodním prostředí (tj. v oblasti účetnictví, 
finančního řízení podniku, mezinárodního managementu, 
mezinárodního marketingu či mezinárodního obchodního 
jednání). Vedle toho studenti získají hlubší znalosti vývoje 
současné světové ekonomiky, a to především s akcentem na 
vývoj v rámci EU a tzv. rozvojových ekonomik, které dlouhodobě 
posilují svoji pozici v mezinárodněekonomickém prostředí. 
Dílčím cílem je také umožnit studentům pochopit fenomén 
tzv. transnacionálních společností, logiku jejich rozhodování 
a souvislosti jejich působení ve světě.

uplatnění aBsolventů
•	 české podniky se zaměřením na zahraniční obchod
•	nadnárodní společnosti v oblasti produkce a obchodu
•	mezinárodní organizace
•	 české i zahraniční poradenské společnosti
•	 instituce státní správy zaměřené na zahraniční obchod 

či obecně na vztahy se zahraničím
•	 vlastní podnikatelská činnost

výuka jazyků
Studenti, kteří doloží doklad o složení mezinárodně uznávaných 
zkoušek nebo při přijímacích zkouškách ke studiu na MUP prokáží 
znalost anglického jazyka min. na úrovni C1 (pro program 
Mezinárodní obchod), resp. C2 (pro program International 
Business), mohou požádat o uznání předmětu Anglický jazyk  
v 1. i 2. ročníku bakalářského studia.
Ostatní studenti bakalářského studia, kteří požadovanou úroveň 
jazyka nedoloží, musí absolvovat výuku anglického jazyka jako 
povinného předmětu.
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stuDijní plán programu mezinároDní oBchoD

BAKALÁŘSKÉ	STUDIUM	•	PREZENČNÍ	A	KoMBINovANÁ	FoRMA	*)

I. ročník II. ročník III. ročník

I. semesTr II. semesTr III. semesTr Iv. semesTr v. semesTr vI. semesTr

Úvod do studia Základy makroekonomie Mezinárodní finance Mezinárodní obchod 1 Příprava bakalářské 
práce 1

Příprava bakalářské 
práce 2

Základy interpersonální  
a mediální komunikace Podniková ekonomika Základy světové 

ekonomiky
Základy rozvojové 
ekonomiky

Metodologický seminář  
k bakalářské práci

Mezinárodní obchodní 
operace

Základy managementu Politická a ekonomická 
geografie světa

Peníze, banky,  
finanční trhy Finanční účetnictví Mezinárodní obchod 2 Mezinárodní obchod 3

Základy práva Obchodní právo Základy statistiky Finanční řízení podniku Mezinárodní marketing Mezinárodní management

Základy marketingu Matematika pro ekonomy Právo mezinárodního 
obchodu 

Mezinárodní obchodní 
jednání

transnacionální korporace 
na globálních trzích

Evropská ekonomická 
integrace

Základy mikroekonomie Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Marketingový  
výzkum trhu 

Anglický jazyk Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět
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*) Změny ve studijním plánu vyhrazeny.

Studenti si volí povinně volitelný předmět z aktuální nabídky pro každý semestr.

povinně volitelný předmět si studenti vybírají z nabídky, která je aktualizována pro každý akademický rok.
níže uvádíme pouze příklady nabízených předmětů:
•	Stress Management 
•	Manažerská psychologie 
•	řízení a správa fiktivní banky
•	 Informatika pro ekonomy
•	 Jižní Korea: podnikatelské prostředí, ekonomika a společnost
•	Management rozvojových projektů
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program
mezinárodní vztahy
specializace: Asijská studia

jazyk ČJ

Forma prezenční / kombinovaná

délka studia 3 roky

Titul Bc.

přijímací řízení
•	prezenční forma studia – online test z anglického jazyka
•	 kombinovaná forma studia – uchazeči jsou přijímáni bez 

přijímací zkoušky

zaměření stuDia
Studium poskytuje posluchačům vyvážené znalosti z histo-rických, 
právních, ekonomických a  dalších společenskovědních disciplín 
s  důrazem na teritoriální aspekty. Specializace Asijská studia 
studentům nabízí základní znalosti mezinárodně politických, 
bezpečnostních a ekonomických aspektů studovaného teritoria. 
V  případě  Asijských studií je absolvent navíc vybaven znalostí 
mezinárodních vztahů, politického vývoje a politických systémů, 
a kulturně-historickými souvislostmi zemí tichomořské Asie 
a Indického subkontinentu. Studium je zaměřeno též na objasnění 
základních zásad a  hybných momentů zahraniční politiky států 
v těchto regionech.

možnost získat:
•	Certifikát iberoamerických studií

uplatnění aBsolventů
•	diplomacie
•	mezinárodní obchod
•	mezinárodní instituce a organizace
•	 instituce veřejné správy
•	 zpravodajská média
•	 české i mezinárodní neziskové a nevládní organizace

Bakalářský stuDijní program

mezinároDní vztahy – asijská stuDia
Studium se zabývá mezinárodními vztahy v obecné rovině, ale také významnými státy a oblastmi Evropy a dalších částí světa. 
Současně se zaměřuje na světová mocenská centra a klade důraz na porozumění základním otázkám evropského integračního procesu 
a zahraniční politiky nejen ČR (resp. Československa), ale i světových velmocí. Dále studium díky specializaci Asijská studia nabízí hlubší 
vhled do teritoriálních aspektů studia mezinárodních vztahů s důrazem na asijský region.

Studenti specializací Mezinárodní vztahy – Asijská studia 
a Mezinárodní vztahy – Evropská studia  jsou zapsáni ve 
společném studijním programu Mezinárodní vztahy. Studijní 
program se od 4.  semestru dělí na dvě specializace: Asijská 
studia a Evropská studia, které si studenti sami zvolí. Závazná 
volba probíhá do konce 3. semestru, studenti si však orientačně 
volí specializaci již při podání přihlášky ke studiu za účelem 
zjištění zájmu o  konkrétní specializaci; tato volba je však 
nezávazná a student ji může později změnit.
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stuDijní plán programu mezinároDní vztahy – asijská stuDia

BAKALÁŘSKÉ	STUDIUM	•	PREZENČNÍ	A	KoMBINovANÁ	FoRMA	*)

I. ročník II. ročník III. ročník

I. semesTr II. semesTr III. semesTr Iv. semesTr v. semesTr vI. semesTr

Základy ekonomie Politická a ekonomická 
geografie světa Dějiny 20. století 2 Úvod do studia Japonska Český politický systém Aktuální otázky 

mezinárodní politiky

Základy interpersonální  
a mediální komunikace Dějiny 20. století 1 Základy metodologie Úvod do studia Číny Asijské etnické menšiny Úvod do studia  

Západní Asie

Základy práva Základy politologie globální problémy světa Úvod do studia  
Indického subkontinentu Rusko a Střední Asie Aktuální otázky  

evropské integrace

Mezinárodní vztahy Mezinárodní organizace Světová ekonomika Úvod do studia 
Jihovýchodní Asie

Úvod do asijských 
ekonomik terorismus

Vývoj evropské  
spolupráce a integrace

Mezinárodní konflikty  
a jejich řešení Mezinárodní právo Světová náboženství Příprava bakalářské 

práce 1
Příprava bakalářské 
práce 2

Úvod do asijských studií Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Povinně volitelný předmět

Anglický jazyk Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět

*) Změny ve studijním plánu vyhrazeny.
Studenti si volí povinně volitelný předmět z aktuální nabídky pro každý semestr.

povinně volitelný předmět si studenti vybírají z nabídky, která je aktualizována pro každý akademický rok.
níže uvádíme pouze příklady nabízených předmětů:
•	 Japonština
•	Čínština
•	Mezinárodní vztahy v akci
•	Area Studies: Iran
•	Energetická bezpečnost Asie
•	United nations: Peacekeeping
•	národní bezpečnost a asymetrické hrozby
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Bakalářský stuDijní program

mezinároDní vztahy – evropská stuDia
Studium se zabývá mezinárodními vztahy v obecné rovině, ale také významnými státy a oblastmi Evropy a dalších částí světa. 
Současně se zaměřuje na světová mocenská centra a klade důraz na porozumění základním otázkám evropského integračního procesu 
a zahraniční politiky nejen ČR (resp. Československa), ale i světových velmocí. 

program
mezinárodní vztahy
specializace: evropská studia

jazyk ČJ

Forma prezenční / kombinovaná

délka studia 3 roky

Titul Bc.

přijímací řízení
•	prezenční forma studia – online test z anglického jazyka
•	 kombinovaná forma studia – uchazeči jsou přijímáni bez 

přijímací zkoušky

zaměření stuDia
Studium poskytuje posluchačům vyvážené znalosti z historic-
kých, právních, ekonomických a  dalších společenskovědních 
disciplín s důrazem na teritoriální aspekty. Studentům se rovněž 
nabízejí hlubší poznatky týkající se členství ČR v  Evropské unii 
nebo související s konfliktním vývojem současných mezinárodních 
vztahů. Magisterské studium nabízí hlubší znalosti klíčových 
předmětů mezinárodních vztahů s  důrazem na komplexní 
problematiku evropského integračního procesu v jeho právních, 
institucionálních a ekonomických aspektech.

možnost získat:
•	Certifikát iberoamerických studií

uplatnění aBsolventů
•	 vládní i nevládní instituce a organizace
•	úřady státní správy
•	média, diplomacie
•	neziskový sektor, soukromé firmy
•	 veřejné i soukromé výzkumné instituce
•	 akademická kariéra na vysokých školách a univerzitách
•	mezinárodní organizace, instituce EU

partnerské univerzity v programu DouBle Degree
univerzita vyučovací jazyk

Univerzita Mateja Bela, Slovensko slovenština

Studenti specializací Mezinárodní vztahy – Evropská studia 
a Mezinárodní vztahy – Asijská studia jsou zapsáni ve společném 
studijním programu Mezinárodní vztahy. Studijní program 
se od 4. semestru dělí na dvě specializace: Evropská studia 
a Asijská studia, které si studenti sami zvolí. Závazná volba 
probíhá do konce 3. semestru, studenti si však orientačně volí 
specializaci již při podání přihlášky ke studiu za účelem zjištění 
zájmu o  konkrétní specializaci; tato volba je však nezávazná 
a student ji může později změnit.
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stuDijní plán programu mezinároDní vztahy – evropská stuDia

BAKALÁŘSKÉ	STUDIUM	•	PREZENČNÍ	A	KoMBINovANÁ	FoRMA	*)

I. ročník II. ročník III. ročník

I. semesTr II. semesTr III. semesTr Iv. semesTr v. semesTr vI. semesTr

Základy ekonomie Politická a ekonomická 
geografie světa Dějiny 20. století 2 Evropské právo EU a východní sousedství Aktuální otázky 

mezinárodní politiky

Základy interpersonální  
a mediální komunikace Dějiny 20. století 1 Základy metodologie Komparace moderních 

demokracií
Politické systémy ve 
střední a východní Evropě

Vztahy EU a klíčových 
světových regionů

Základy práva Základy politologie globální problémy světa Úvod do politik EU Český politický systém Aktuální otázky evropské 
integrace

Mezinárodní vztahy Mezinárodní organizace Světová ekonomika Evropská bezpečnost Česká republika v EU terorismus

Vývoj evropské spolupráce 
a integrace

Mezinárodní konflikty  
a jejich řešení Mezinárodní právo Institucionální rámec 

evropské integrace
Příprava bakalářské 
práce 1

příprava bakalářské 
práce 2

Úvod do asijských studií Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Povinně volitelný předmět

Anglický jazyk Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět

*) Změny ve studijním plánu vyhrazeny.
Studenti si volí povinně volitelný předmět z aktuální nabídky pro každý semestr.

povinně volitelný předmět si studenti vybírají z nabídky, která je aktualizována pro každý akademický rok.
níže uvádíme pouze příklady nabízených předmětů:
•	Mezinárodní vztahy v akci
•	geostrategie a geopolitika
•	Politika rozšiřování EU
•	Analýza zahraniční politiky
•	Vnější hranice EU: bezpečnost, právo, politika
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Bakalářský stuDijní program

veřejná správa
Studium právního programu Veřejná správa se zaměřuje na oblast právní problematiky, například práva obchodního, občanského, 
finančního, pracovního, sociálního zabezpečení a dalších právních odvětví. Stěžejním tématem studia je správní právo a teorie veřejné 
správy. Pozornost je také věnována evropskému a mezinárodnímu právu.

program veřejná správa

jazyk ČJ

Forma prezenční / kombinovaná

délka studia 3 roky

Titul Bc.

přijímací řízení
•	prezenční forma studia – online test z anglického jazyka
•	 kombinovaná forma studia – uchazeči jsou přijímáni bez 

přijímací zkoušky

zaměření stuDia
Studium bakalářského programu Veřejná správa nabízí vzdělání 
v oblasti právní problematiky, například práva obchodního, 
občanského, finančního, pracovního, sociálního zabezpečení 
a  dalších právních odvětví. Důraz je kladen na správní právo, 
teorii veřejné správy, evropské a mezinárodní právo. Hlavním 
cílem studia je poskytnout absolventům vyvážené znalosti 
z  právních, politologických a dalších společenskovědních 
disciplín relevantních pro studium principů, organizace a forem 
činnosti veřejné správy. Studium je zaměřeno též na objasnění 
souvislostí a vztahů veřejné správy se systémem veřejné moci 
a politickým systémem České republiky a evropským integračním 
procesem včetně souvislostí členství v Evropské unii pro Českou 
republiku a v systému Rady Evropy. 

Právo ve veřejné správě je zaměřeno na získání hlubších znalostí 
o činnostech veřejné správy upravených předpisy odvětví 
správního práva a jeho derivátů jako práva sociálního zabezpečení 
a finančního práva, a dále na získání znalostí z odvětví práva 
pracovního, soukromého a trestního. Studium vede k hlubší 

znalosti správněprávních aspektů forem činnosti veřejné správy, 
zejména normotvorných, rozhodovacích a dozorčích činností 
veřejné správy, včetně správního řízení, správního trestání 
a  kontrolního zjišťování, jakož i evidenčních, dokumentačních 
a dalších neregulativních úkonů veřejné správy.

uplatnění aBsolventů
•	ústřední a místní správní úřady
•	orgány územní samosprávy
•	 vládní i nevládní organizace a instituce
•	mezinárodní a nadnárodní společnosti
•	média

partnerské univerzity v programu DouBle Degree

univerzita vyučovací jazyk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Slovensko slovenština
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stuDijní plán programu veřejná správa

BAKALÁŘSKÉ	STUDIUM	•	PREZENČNÍ	A	KoMBINovANÁ	FoRMA	*)

I. ročník II. ročník III. ročník

I. semesTr II. semesTr III. semesTr Iv. semesTr v. semesTr vI. semesTr

Úvod do studia Ústavní právo Systém sociálního 
zabezpečení ČR Evropské právo Příprava bakalářské 

práce 1
Příprava bakalářské 
práce 2

Úvod do studia 
komunikace teorie veřejné moci 2

Soukromé právo 1 
(Základy soukromého 
práva)

Správní právo 2 Správní právo 3 Státnicový seminář

teorie práva  
a právní filosofie

Komparace moderních 
demokracií Český politický systém Pracovní právo Základy managementu Civilní právo procesní

Dějiny veřejné správy Základy politologie Správní právo 1 Systém kontrolních 
činností ve veřejné správě

Politické systémy střední 
a východní Evropy

Základy autorského práva 
a ochrany osobnosti

Vývoj evropské integrace 
a spolupráce Anglický jazyk Základy mezinárodního 

práva veřejného
Soukromé právo 2 
(Obchodní právo) Soutěžní právo Správní soudnictví 

teorie veřejné moci 1 Povinně volitelný předmět Anglický jazyk Anglický jazyk Povinně volitelný předmět Finanční právo

Anglický jazyk Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět

VEřEJn
á

 SPRáVA

*) Změny ve studijním plánu vyhrazeny.
Studenti si volí povinně volitelný předmět z aktuální nabídky pro každý semestr.

povinně volitelný předmět si studenti vybírají z nabídky, která je aktualizována pro každý akademický rok.
níže uvádíme pouze příklady nabízených předmětů:
•	Systém kontrolních činností ve veřejné správě
•	Krizové řízení
•	Manažerská psychologie
•	Správní soudnictví
•	Vybraná osobní a politická práva v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
•	Ústavně-právní výzvy současných pluralitních demokracií
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magisterské stuDijní programy
magisterské stuDium (titul mgr. / ing.)
•	Standardní doba studia v prezenční i kombinované formě je 2 roky. 
•	Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou 

kopií diplomu. Absolventi studijních programů neakreditovaných v České republice přikládají úředně ověřenou kopii rozhodnutí 
o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.

•	Prezenční i kombinovaná forma studia (kromě programů v angličtině) je bez přijímacích zkoušek.

prezenční forma stuDia
•	 Je založena na denní výuce od pondělí do pátku. Protože víme, že většina studentů při studiu také pracuje, jsou rozvrhy výuky 

většinou soustředěny do dvou nebo tří všedních dní.

komBinovaná forma stuDia
•	 Je kombinací účasti na výuce a samostudia.
•	Výuka probíhá v 1. ročníku v 7 sobotách za semestr a ve 2. ročníku v 4 nebo 5 sobotách za semestr. 
•	Studenti využívají e-learning a mají k dispozici online přístup k elektronickým databázím a studijním oporám.

Každý student může požádat o změnu formy studia, a to jednou za akademický rok. Studium si tak můžete flexibilně upravovat podle 
svých potřeb.

přijímací řízení
•	 Prezenční a kombinovaná forma studia programů vyučovaných v českém jazyce: uchazeči jsou přijímáni bez přijímací zkoušky.
•	 Prezenční a kombinovaná forma studia programů vyučovaných v  anglickém jazyce: přijímací zkouška se koná formou online testu 

z anglického jazyka.
Uchazeči, kteří doloží úspěšné absolvování národní či mezinárodní zkoušky nebo certifikát, dokládající znalost anglického jazyka na 
úrovni B2, budou přijati ke studiu bez přijímací zkoušky. Seznam uznávaných zkoušek a certifikátů je na www.mup.cz.

ukončení stuDia
•	napsání a obhajoba diplomové práce.
•	Složení státní závěrečné zkoušky.

 Anglophone Studies ..................................................................................................................................... 34
 Asijská studia ................................................................................................................................................. 36
 Cestovní ruch ................................................................................................................................................. 38
 Evropská studia a veřejná správa ................................................................................................................ 40
  International Relations and European Studies .......................................................................................... 42
 Mediální studia .............................................................................................................................................. 44
 Mezinárodní vztahy a evropská studia ........................................................................................................ 46
 Politologie ....................................................................................................................................................... 48
 Regionální studia a mezinárodní obchod .................................................................................................... 50
 Regional Studies and International Business ............................................................................................. 52
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magisterský stuDijní program

anglophone stuDies
Podstatnou část studia programu Anglophone Studies, připravujícího odborníky na anglofonní země, tvoří předměty, které jsou 
orientovány nejen na politický, kulturní a sociální vývoj USA a Velké Británie, ale také na studium dalších zemí anglofonního světa 
a jejich postavení a úlohu v současném mezinárodním systému (Kanadu, Austrálii i anglicky mluvící země Asie a Afriky).

program Anglophone studies

jazyk AJ

Forma prezenční / kombinovaná

délka studia 2 roky

Titul Mgr.

přijímací řízení
•	online test z anglického jazyka

zaměření stuDia
Absolventi magisterského studia programu Anglophone Studies 
získají odbornou kompetenci v komplexní znalosti anglofonních 

studií jako interdisciplinárního oboru zabývajícího se 
mezinárodními vztahy, literaturou a kulturou anglicky mluvících 
zemí a dále získají jazykové kompetence na velmi pokročilé 
úrovni jak v mluveném, tak i písemném projevu (výstupní úroveň 
C1+/C2).
Podstatnou část studia připravujícího odborníky na anglofonní 
země tvoří předměty, které jsou orientovány nejen na politický, 
kulturní a sociální vývoj USA a Velké Británie, ale i na studium 
dalších zemí anglofonního světa a jejich postavení a úlohu 
v současném mezinárodním systému (Kanadu, Austrálii i anglicky 
mluvící země Asie a Afriky).

uplatnění aBsolventů
•	 státní správa – např. na ministerstvu kultury či zahraničí
•	grantové agentury
•	média
•	 české vládní i nevládní, charitativní a nadační organizace
•	 cestovní ruch
•	diplomatické služby a kulturní střediska anglofonních zemí
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stuDijní plán programu anglophone stuDies

MAGISTERSKÉ	STUDIUM	•	PREZENČNÍ	A	KoMBINovANÁ	FoRMA	*)

I. ročník II. ročník

I. semesTr II. semesTr III. semesTr Iv. semesTr

Presidentialism and the Political System 
of the United States of America 

Parliamentalism and the Political System 
of the United Kingdom of great Britain 
and northern Ireland

Foreign Policies of the U.K.  
and the U.S.A.

literatures and Cultures on the British 
Isles and the Devolution of the U. K.

Moments of Modernity: Cultural History 
of Anglophone Countries 

Research Methods  
in International Relations 

Anglosphere and the Role of English  
in the Contemporary World Anglophone Africa

Anglosaxon Countries  
and World System 1 

Anglosaxon Countries  
and World System 2

Analysis of Academic texts  
and Academic Writing Anglophone India

International Organizations and Regimes Speech and language Acquisition Master’s Dissertation 1 Master’s Dissertation 2

theory and Methodology of Regional 
Studies Political geography and geopolitics Social Aspects of Speech 

Communication the Americas

*) Změny ve studijním plánu vyhrazeny.
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magisterský stuDijní program

asijská stuDia
Studijní program Asijská studia reaguje na rostoucí (geo)politický, bezpečnostní a ekonomický význam Asie. Seznamuje studentky 
a studenty s teoretickými a metodologickými předpoklady ke studiu asijských společností, politik a mezinárodních vztahů, ale zároveň 
jim předkládá i kultury, společnost a politický vývoj asijských států s důrazem na Japonsko, Čínu a Indii. Studium je zaměřeno mimo 
jiné na etnické, náboženské a jazykové aspekty, které povedou k hlubšímu pochopeni fungovaní společnosti jednotlivých států a jejich 
vzájemných vztahů v rámci studovaného regionu, a stejně tak i regionu jakožto celku a jeho vztahů se zahraničím.

program Asijská studia

jazyk ČJ

Forma prezenční / kombinovaná

délka studia 2 roky

Titul Mgr.

přijímací řízení
•	prezenční i kombinované studium bez přijímacích zkoušek

zaměření stuDia
Velká pozornost je rovněž věnována základním problémům či 
výzvám současné jižní, jihovýchodní a východní Asie, a to jak 
na úrovni jednotlivých států (vnitrostátní konflikty, menšiny, 
společenské změny atd.), tak na úrovni mezinárodních vztahů 
(teritoriální konflikty, terorismus, jaderné hrozby). 

Další studium je pak rozděleno na dvě části. První tematickou 
část tvoří kurzy zaměřené na reflexi Asie ve studiu mezinárodních 
vztahů a s nimi spřízněných oborů, jako je bezpečnost, 
mezinárodní politická ekonomie či politická geografie. Druhou 
tematickou část programu tvoří kurzy zaměřené na pochopení 
společností, kultur a historického vývoje jednotlivých asijských 
států se zaměřením na Čínu, Japonsko a Indii. tyto dvě základní 
kategorie jsou doplněny povinně volitelnými kurzy, které buď 
rozvíjejí znalost jednotlivých regionů, nebo umožňují studujícím 
doplnit specializaci o praktickou znalost asijských jazyků.

Asijská studia přímo navazují na bakalářský program Mezinárodní 
vztahy se specializací Asijská studia/Asian Studies, vyučovaný na 
Metropolitní univerzitě Praha. Mimo něj je program vhodný i pro 

absolventy a absolventky bakalářských programů se společenským 
zaměřením (politologie, mezinárodní vztahy, historie, sociologie 
atd.), ale i absolventům a absolventkám různých ekonomických 
či kulturně zaměřených programů (cestovní ruch, filologie atd.).

uplatnění aBsolventů
•	diplomacie
•	mezinárodní obchod
•	mezinárodní instituce a organizace
•	 instituce veřejné správy
•	 zpravodajská média
•	 české i mezinárodní neziskové a nevládní organizace
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stuDijní plán programu asijská stuDia

MAGISTERSKÉ	STUDIUM	•	PREZENČNÍ	A	KoMBINovANÁ	FoRMA	*)

I. ročník II. ročník

I. semesTr II. semesTr III. semesTr Iv. semesTr

Úvod do mezinárodních vztahů v Asii Metodologie výzkumu asijských studií Příprava diplomové práce 1 Příprava diplomové práce 2

teorie mezinárodních vztahů Politická geografie a geopolitika Moderní politický vývoj  
jihovýchodní Asie Komparace asijských ekonomik

Společnost a kultura Indického 
subkontinentu Politické myšlení v Asii Mezinárodní politika a náboženství Bezpečnost v Asii

Společnost a kultura Japonska Moderní politický vývoj Číny Kolonialismus a postkoloniální teorie Indický subkontinent v moderní době

Společnost a kultura Číny Energetická bezpečnost v Asii Moderní politický vývoj Japonska geostrategie a geopolitika

Moderní politický vývoj Koreje

*) Změny ve studijním plánu vyhrazeny.
Studenti si volí povinně volitelný předmět z aktuální nabídky pro každý semestr.

povinně volitelný předmět si studenti vybírají z nabídky, která je aktualizována pro každý akademický rok.
níže uvádíme pouze příklady nabízených předmětů:
•	 Japonština
•	Čínština
•	Energetická bezpečnost Asie
•	Moderní politický vývoj Koreje
•	Human Rights in International Relations
•	Middle Eastern Societies
•	Energy Security
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program cestovní ruch

jazyk ČJ

Forma prezenční / kombinovaná

délka studia 2 roky

Titul Ing.

přijímací řízení
•	prezenční i kombinované studium bez přijímacích zkoušek

zaměření stuDia
Magisterský program je určen zájemcům s ukončeným 
bakalářským stupněm studia ekonomického zaměření. Studenti 
získají znalosti z oblasti cestovního ruchu, ekonomických 
a manažerských disciplín. Porozumí marketingu a managementu 
podniků cestovního ruchu. Obsah studia je koncipován tak, aby 
studenti získali nejen teoretické znalosti, ale především praktické 
dovednosti nezbytné k výkonu jejich budoucího povolání. 
Studium představuje vhodnou příležitost pro navázání profesních 
kontaktů. Struktura programu nabízí široké možnosti uplatnění na 
manažerských pozicích jak České republice, tak v mezinárodním 
prostředí.

uplatnění aBsolventů
•	 ředitel, majitel cestovní kanceláře
•	obchodní a marketingový manažer hotelu
•	manažer kongresového centra
•	 ředitel krajské centrály cestovního ruchu
•	manažer destinační společnosti
•	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
•	manažer Agentury Czechtourism
•	 vlastní podnikání, start-upy

magisterský stuDijní program

cestovní ruch
Zajímá vás více prakticky orientovaná výuka než teoretické modely? Studujte profesně zaměřený magisterský program Cestovní ruch. 
tým zkušených akademických pracovníků a odborníků z praxe předá studentům nejnovější poznatky z oboru. Program je ukončen 
získáním titulu Ing.CE

St
O

Vn
í R

U
CH



39
CEStO

Vn
í RU

CH

stuDijní plán programu cestovní ruch

MAGISTERSKÉ	STUDIUM	•	PREZENČNÍ	A	KoMBINovANÁ	FoRMA	*)

I. ročník II. ročník

I. semesTr II. semesTr III. semesTr Iv. semesTr

Metodologie výzkumu  
a analýz pro praxi Mezinárodní ekonomické vztahy Příprava diplomové práce 1 Příprava diplomové práce 2

Ekonomie Manažerské dovednosti a psychologie Management hotelů  
a cestovních kanceláří Mezinárodní právo

geografie cestovního ruchu Evropy Destinační management Finanční management podniku Risk management a audit

Informační technologie  
v cestovním ruchu Cestovní ruch a kultura Přístupný cestovní ruch  

- případové studie řízená odborná praxe

Mezinárodní bezpečnost Závazkové právo a obchodní vztahy Evropský regionalismus

*) Změny ve studijním plánu vyhrazeny.
Studenti si volí povinně volitelný předmět z aktuální nabídky pro každý semestr.

povinně volitelný předmět si studenti vybírají z nabídky, která je aktualizována pro každý akademický rok.
níže uvádíme pouze příklady nabízených předmětů:
•	Mediální a komunikační aspekty cestovního ruchu
•	Manažerské dovednosti
•	Hotel Management
•	tourism in the Czech Republic
•	Stress Management
•	Antropology of tourism
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magisterský stuDijní program

evropská stuDia a veřejná správa
Program nabízí vzdělání v oblasti Evropské unie, Rady Evropy a dalších evropských a mezinárodních organizací, vazeb mezi Evropskou 
unií, členskými státy a významnými centry mezinárodních vztahů, a to z pohledu politického, právního, ekonomického, geografického 
aj. Studium rozvíjí jednak znalosti evropské problematiky jako obecného základu programu a dále dva speciální aspekty evropských 
studií – teritoriální a regionální studia a veřejnou správu v EU.

Absolventi programu Evropská studia a veřejná správa si odnesou do praxe podrobné teoretické i praktické znalosti a komparativní 
výhody z propojení jednotlivých  částí, které tvoří obsah studia.

program evropská studia a veřejná správa

jazyk ČJ

Forma prezenční / kombinovaná

délka studia 2 roky

Titul Mgr.

přijímací řízení
•	prezenční i kombinované studium bez přijímacích zkoušek

zaměření stuDia
Studijní program Evropská studia a veřejná správa je koncipován 
jako dvouleté navazující magisterské studium. Poskytuje 
komplementární pohled na evropská studia a prohlubuje poznatky 
studentů získané v bakalářském studiu v oblasti Evropské unie, 
regionalistiky, geografie a veřejné správy. V  programu převažují 

předměty politické, regionální, geografické, ekonomické a etické. 
Dále jsou zahrnuty i  speciální předměty právní zaměřené na 
veřejnou správu a právní aspekty politik EU. to vše s cílem rozšířit 
znalosti studentů o další poznatky orientované na přípravu 
projektů pro financování z fondů EU, kontakt úředníků veřejné 
správy s médii, regionalistické přístupy k agendě veřejné správy 
v EU aj. Důraz je kladen rovněž na regionální analýzy a teritoriální 
studia především o zemích EU.
Program sestává ze tří vzájemně provázaných částí. První část 
evropských studií lze označit jako obecný základ oboru. na něj 
navazují dva speciální aspekty evropských studií, a to veřejná 
správa a dále regionální a teritoriální studia.

uplatnění aBsolventů
•	orgány EU
•	mezinárodní organizace
•	 české orgány veřejné správy
•	 výzkumné a analytické týmy zaměřené na evropskou 

a regionální politiku
•	média
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stuDijní plán programu evropská stuDia a veřejná správa

MAGISTERSKÉ	STUDIUM	•	PREZENČNÍ	A	KoMBINovANÁ	FoRMA	*)

I. ročník II. ročník

I. semesTr II. semesTr III. semesTr Iv. semesTr

Metodologie výzkumu Srovnávací veřejná správa Příprava diplomové práce 1 Příprava diplomové práce 2

Ústavní právo srovnávací Politická geografie a geopolitika Společná zahraniční a bezpečnostní 
politika EU Státnicový seminář

Evropské správní právo Vnitřní bezpečnost Evropské unie Evropský regionalismus Soutěžní právo EU

teorie státní moci  
v evropském kontextu Sociální politika v EU Právo na spravedlivý proces Vybrané otázky pracovního práva

Evropský systém ochrany lidských práv Manažerské dovednosti a psychologie Ekonomie veřejného sektoru Kontrola ve veřejné správě

*) Změny ve studijním plánu vyhrazeny.
Studenti si volí povinně volitelný předmět z aktuální nabídky pro každý semestr.
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magisterský stuDijní program 

international relations anD european stuDies
Chcete si prohloubit znalosti evropské politiky stát odborníkem v oblasti mezinárodních vztahů a udělat kariéru v politice, 
diplomatických službách nebo médiích? Zkuste magisterský program International Relations and Euroepans Studies. Studium navazuje 
na bakalářský program International Relations se specializací Asian/European Studies a posluchači si osvojí znalosti z historických, 
právních, ekonomických a  dalších humanitních programů. Výuka probíhá v angličtině a zajišťují ji zahraniční akademičtí pracovníci 
a čeští odborníci.

program
International relations  
and european studies

jazyk AJ

Forma prezenční

délka studia 2 roky

Titul Mgr.

přijímací řízení
•	online test z anglického jazyka

zaměření stuDia
Výuka programu probíhá kompletně v anglickém jazyce a zajišťují 
ji především zahraniční, ale i čeští akademičtí pracovníci. Program 
věnuje zvýšenou pozornost teritoriálním aspektům studia 
mezinárodních vztahů. Studentům se nabízejí hlubší, teoreticky 
fundované poznatky, jež se týkají členství ČR v  Evropské unii 
nebo souvisejí s konfliktním vývojem současných mezinárodních 
vztahů. Magisterské studium nabízí hlubší znalosti klíčových 
předmětů mezinárodních vztahů s důrazem na komplexní 
problematiku evropského integračního procesu v jeho právních, 
institucionálních a ekonomických aspektech.

možnost získat:
•	Certifikát bezpečnostních studií
•	Certifikát iberoamerických studií

uplatnění aBsolventů
•	 vládní i nevládní instituce a organizace
•	úřady státní správy
•	média, diplomacie
•	neziskový sektor, soukromé firmy
•	 veřejné i soukromé výzkumné instituce
•	 akademická kariéra na vysokých školách a univerzitách
•	mezinárodní organizace, instituce EU

partnerské univerzity v programu DouBle Degree
univerzita vyučovací jazyk

Univerzita Mateja Bela, Slovensko slovenština

SRH Hochschule Berlin, německo angličtina

Universita degli Studi di trento, Itálie angličtina

Manipal Academy of Higher Education, Indie angličtina

výuka jazyků
•	Studenti, kteří doloží doklad o složení mezinárodně 

uznávaných zkoušek nebo při přijímacích zkouškách ke 
studiu na MUP prokáží znalost anglického jazyka na úrovni 
C2, mohou požádat o uznání předmětu Anglický jazyk  
v 1. i 2. ročníku bakalářského studia.

•	Ostatní studenti bakalářského studia, kteří požadovanou 
úroveň jazyka C2 nedoloží, musí absolvovat výuku anglického 
jazyka jako povinného předmětu.
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stuDijní plán programu international relations anD european stuDies

MAGISTERSKÉ	STUDIUM	•	PREZENČNÍ	FoRMA	*)

I. ročník II. ročník

I. semesTr II. semesTr III. semesTr Iv. semesTr

theories of International Relations theories of European Integration Master's Dissertation 1 Master's Dissertation 2

International Security Research Methods  
in International Relations World Politics and Religion Human Security

Institutions and Decision Making  
in the EU Political geography and geopolitics EU Common Foreign  

and Security Policy Internal Security of the EU

International Organisations  
and Regimes International Economic Relations Conflict Resolution EU governance

transnational Migration Human Rights in International Relations terrorism and Counterterrorism Free Choice Course

Free Choice Course

*) Změny ve studijním plánu vyhrazeny.
Studenti si volí povinně volitelný předmět z aktuální nabídky pro každý semestr.

povinně volitelný předmět si studenti vybírají z nabídky, která je aktualizována pro každý akademický rok.
níže uvádíme pouze příklady nabízených předmětů:
•	Human Rights in International Relations
•	Monetary Integration in Europe
•	 the Americas
•	 the Political Economy of the global South
•	Area Studies: Iran
•	Middle Eastern Societies
•	United nations: Peacekeeping
•	Domestic Politics of European Integration
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magisterský stuDijní program 

meDiální stuDia
Program nabízí studium současných masových a síťových médií a sociálních teorií, které řeší vztah masových a síťových médií ke 
společnosti. Studium je založeno na nabídce solidního historického základu spojeného s kulturně a sémioticky orientovanou analýzou 
historických i současných mediálních produktů jako dokladů minulé i současné mediální kultury. Hlavním posláním programu je 
nabídnout porozumění médiím a jejich roli v soukromém i veřejném životě, dále pak hlubší vhled do pochopení komunikačních procesů, 
do nichž vstupují masová a síťová média jako jedna z klíčových sociálních institucí současnosti. Studenti programu si osvojí teoretická 
a metodologická východiska sociálních teorií, které se s existencí médií vyrovnávají, a získají dovednosti potřebné k samostatné 
analytické práci v oblasti základního i aplikovaného výzkumu médií a mediální komunikace.

program mediální studia

jazyk ČJ

Forma prezenční / kombinovaná

délka studia 2 roky

Titul Mgr.

přijímací řízení
•	prezenční i kombinované studium bez přijímacích zkoušek

zaměření stuDia
Magisterský program je určen zájemcům s ukončeným 
bakalářským stupněm studia humanitního, resp. společen-
skovědního zaměření (politologie, humanitní studia, teritoriální 
studia, moderní dějiny, antropologie apod.). Cílem studia ve 
studijním programu Mediální studia je nejen umožnit studentům 
osvojit si potřebné znalosti a dovednosti potřebné k rozvoji 
jejich samostatného kritického myšlení o společnosti a roli 
komunikace a médií v ní, ale zejména  nabídnout studentům 
znalosti a  dovednosti, které jim pomohou uplatnit se na trhu 
práce v oblasti mediální komunikace a práce s médii.

uplatnění aBsolventů
•	mediální organizace – vydavatelství, televize, rozhlasová 

stanice, internetové portály
•	 komunikační agentury – PR, reklama
•	 tiskové odbory na pozicích tiskových mluvčích státních, 

samosprávních i soukromých institucích
•	pracovní public relations oddělení v soukromém, veřejném 

i státním sektoru
•	 agentury pro průzkum trhu a veřejného mínění
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stuDijní plán programu meDiální stuDia

MAGISTERSKÉ	STUDIUM	•	PREZENČNÍ	A	KoMBINovANÁ	FoRMA	*)

I. ročník II. ročník

I. semesTr II. semesTr III. semesTr Iv. semesTr

Sociální teorie médií Vizuální gramotnost Příprava diplomové práce 1 Příprava diplomové práce 2

Základy sémiotiky Kulturní a sociální dějiny médií 1 Kulturní a sociální dějiny médií 2 Státnicový seminář

Média, jazyk, politika Sociální dimenze síťové komunikace Pragmatika mediální komunikace Dějiny a současnost AV médií

Přístupy k analýzám médií Výzkumný projekt Kritické teorie médií Veřejné mínění a média

Vizualita a vizuální komunikace Analýza diskusních pořadů Úvod do studia české populární kultury Média ve filmu

*) Změny ve studijním plánu vyhrazeny.
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magisterský stuDijní program

mezinároDní vztahy a evropská stuDia
Studium nabízí vzdělání v oblasti mezinárodních vztahů, významných států a oblastí v evropském regionu a současně se zaměřuje na 
světová mocenská centra. Magisterské studium prohlubuje  znalosti klíčových teoretických předmětů mezinárodních vztahů s důrazem 
na komplexní problematiku evropského integračního procesu v jeho právních, institucionálních a ekonomických aspektech. Dále se 
zaměřuje na rozhodovací procesy, tj. na zahraniční politiku Československa/Česka i velmocí, jako jsou Spojené státy americké a Rusko. 
Zabývá se členstvím České republiky v Evropské unii a neopomíjí konfliktní vývoj současných mezinárodních vztahů. Velká pozornost 
je věnována také teritoriálním aspektům studia mezinárodních vztahů.

program mezinárodní vztahy a evropská studia

jazyk ČJ

Forma prezenční / kombinovaná

délka studia 2 roky

Titul Mgr.

přijímací řízení
•	prezenční i kombinované studium bez přijímacích zkoušek

zaměření stuDia
Cílem studijního programu je poskytnout studentům nejen 
hlubší pochopení souvislostí, aktérů a procesů mezinárodních 
vztahů a evropské integrace, ale i seznámit studenty 
s  klíčovými teoretickými a metodologickými přístupy ke studiu 
mezinárodních vztahů i evropského integračního procesu. 
Velká pozornost je věnována také teritoriálním aspektům studia 
mezinárodních vztahů s důrazem na evropský region a Českou 

republiku. Současně se  program zaměřuje na klíčová aktuální 
témata (terorismus, lidská bezpečnost, migrace, gender) a  na 
prohloubení znalostí zahraniční politiky členských států Evropské 
unie (dále jen „EU“) a hlavních světových velmocí.

možnost získat:
•	Certifikát bezpečnostních studií
•	Certifikát iberoamerických studií

uplatnění aBsolventů
•	 vládní i nevládní instituce a organizace
•	úřady státní správy
•	média, diplomacie
•	neziskový sektor, soukromé firmy
•	 veřejné i soukromé výzkumné instituce
•	 akademická kariéra na vysokých školách a univerzitách
•	mezinárodní organizace, instituce EU

partnerské univerzity v programu DouBle Degree
univerzita vyučovací jazyk

Univerzita Mateja Bela, Slovensko slovenština
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stuDijní plán programu mezinároDní vztahy a evropská stuDia

MAGISTERSKÉ	STUDIUM	•	PREZENČNÍ	A	KoMBINovANÁ	FoRMA	*)

I. ročník II. ročník

I. semesTr II. semesTr III. semesTr Iv. semesTr

teorie mezinárodních vztahů teorie evropské integrace Příprava diplomové práce 1 Příprava diplomové práce 2

Mezinárodní bezpečnost Metodologie výzkumu  
mezinárodních vztahů Mezinárodní politika a náboženství lidská bezpečnost

Instituce a rozhodování EU Politická geografie a geopolitika Společná zahraniční  
a bezpečnostní politika EU Vnitřní bezpečnost Evropské unie

Mezinárodní organizace a režimy Mezinárodní ekonomické vztahy řešení konfliktů Vládnutí v EU

transnacionální migrace geostrategie a geopolitika terorismus a boj s terorismem Energetická bezpečnost

geopolitika Blízkého východu

*) Změny ve studijním plánu vyhrazeny.



48
PO

lI
tO

lO
g

IE

magisterský stuDijní program

politologie
Struktura programu je vedena snahou nabídnout vysoce kvalitní vzdělání v oblasti obecné politologie. Současně se tento program 
zaměřuje na problematiku politických systémů a politiky zemí střední Evropy, včetně prohloubeného studia současné české politiky.
Absolvent získá vedle politologického vzdělání i poměrně hluboký přehled v řadě společenskovědních, zejm. politologických oborů 
(politické teorie a komparativní politologie, teorie mezinárodních vztahů), respektive komplexní společenskovědní vzdělání vztahující 
se k prostoru střední Evropy.

program politologie

jazyk ČJ

Forma prezenční / kombinovaná

délka studia 2 roky

Titul Mgr.

přijímací řízení
•	prezenční i kombinované studium bez přijímacích zkoušek

zaměření stuDia
Program Politologie je primárně určen zájemcům s  ukončeným 
bakalářským stupněm studia společenskovědního zaměření 
(politologie, humanitní studia, teritoriální studia, antropologie 
apod.). V  rámci studia je kladen důraz na rozšíření a teoretické 
prohloubení znalostí týkajících se fungování politických systé-
mů a režimů, otázky demokracie, mezinárodních vztahů apod., 
především v kontextu střední Evropy, a to včetně komparativní 
roviny studia těchto oblastí. Studenti jsou zapojováni do 
vědeckovýzkumné činnosti katedry prostřednictvím aktivní 
účasti na odborných konferencích, seminářích či workshopech.

uplatnění aBsolventů
•	 vědeckovýzkumní pracovníci a VŠ, příp. SŠ pedagogové
•	média
•	nadace, think-tanky, vzdělávací instituce, nevládní organizace
•	 instituce státní a veřejné správy
•	politické strany a jejich profesionální aparát
•	politické poradenství a poskytování konzultačních 

a administrativních služeb
•	 instituce, organizace, orgány a uskupení vztahující 

se k institucím EU, nAtO, OSn

partnerské univerzity v programu DouBle Degree
univerzita vyučovací jazyk

Univerzita Mateja Bela, Slovensko slovenština
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stuDijní plán programu politologie

MAGISTERSKÉ	STUDIUM	•	PREZENČNÍ	A	KoMBINovANÁ	FoRMA	*)

I. ročník II. ročník

I. semesTr II. semesTr III. semesTr Iv. semesTr

Metodologie výzkumu Strany a stranické systémy Příprava diplomové práce 1 Příprava diplomové práce 2

Současná komparativní politologie Politická geografie a geopolitika Politická komunikace  
a politický marketing Státnicový seminář

Média, jazyk, politika Podstata evropského kulturního  
a politického vývoje

Visegrádská skupina - politika  
ve střední Evropě po roce 1989 Vlády a vládnutí ve střední Evropě

nedemokratické a hybridní režimy Politický extremismus a radikalismus Volební studia Československá a česká  
zahraniční politika

Moderní politické dějiny po roce 1945 Manažerské dovednosti a psychologie Regionální ekonomická geografie Populismus v současné politice

*) Změny ve studijním plánu vyhrazeny.
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magisterský stuDijní program

regionální stuDia a mezinároDní oBchoD
Struktura programu obsahově navazuje na bakalářský stupeň studia programu Mezinárodní obchod. Program je však určen i pro 
absolventy jiných bakalářských programů s orientací na mezinárodní ekonomii, mezinárodní ekonomické vztahy, mezinárodní obchod 
nebo mezinárodní podnikání, kteří si chtějí prohloubit své odborné vzdělání právě v těchto oblastech. Magisterský stupeň studia dále 
prohlubuje jejich teoretické znalosti a analytické dovednosti, zejména v oblasti práce se statistickými daty, současně je také detailněji 
seznamuje s ekonomickým vývojem v různých regionech světa a přináší poznatky z oblasti regionálních studií a mezinárodního práva. 
Program je zakončen získáním titulu Ing.
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program regionální studia a mezinárodní obchod

jazyk ČJ

Forma prezenční / kombinovaná

délka studia 2 roky

Titul Ing.

přijímací řízení
•	prezenční i kombinované studium bez přijímacích zkoušek

zaměření stuDia
Hlavním cílem studijního programu je porozumět fungování 
mezinárodního obchodu v současných podmínkách měnící se 
globální ekonomiky s důrazem na regionální dimenzi včetně 
regionálních specifik. Fundamentem k pochopení zákonitostí 
a realit mezinárodního obchodu je orientace v ekonomických 
kategoriích, pojmech a zákonitostech. Velkou pozornost 
program věnuje znalosti legislativního rámce působení 
ekonomických subjektů na mezinárodních trzích, dále pak 
aktuálním manažerským přístupům v oblasti mezinárodního 
podnikání a principům mezinárodního investičního a finančního 
rozhodování.

uplatnění aBsolventů
•	 české podniky se zaměřením na zahraniční obchod
•	nadnárodní společnosti v oblasti produkce a obchodu
•	mezinárodní organizace
•	 české i zahraniční poradenské společnosti
•	 instituce státní správy zaměřené na zahraniční obchod či 

obecně na vztahy se zahraničím
•	 vlastní podnikatelská činnost

partnerské univerzity v programu DouBle Degree
univerzita vyučovací jazyk

SRH Hochschule Berlin, německo angličtina
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stuDijní plán programu regionální stuDia a mezinároDní oBchoD 

MAGISTERSKÉ	STUDIUM	•	PREZENČNÍ	A	KoMBINovANÁ	FoRMA	*)

I. ročník II. ročník

I. semesTr II. semesTr III. semesTr Iv. semesTr

teorie a metodologie výzkumu  
v regionálních studiích Mezinárodní obchod a měnové systémy geopolitika a mezinárodní obchod Příprava diplomové práce 2

Ekonomie Mezinárodní finanční trhy Příprava diplomové práce 1 Komparativní ekonomika zemí Afriky 

Regionální ekonomická geografie Komparativní ekonomika zemí Evropy Rozvojová ekonomika Komparace asijských ekonomik

Mezinárodní bezpečnost Právo nekalé soutěže  
a antimonopolní právo Analýza finančních trhů USA a latinská Amerika

Právní ochrana duševního vlastnictví  
v mezinárodním obchodě

Strategie vstupů firem  
na zahraniční trhy 

Komparativní ekonomika zemí 
postsovětského prostoru Mezinárodní ekonomické vztahy

*) Změny ve studijním plánu vyhrazeny.
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magisterský stuDijní program

regional stuDies anD international Business
Struktura programu obsahově navazuje na bakalářský stupeň studia programu International Business. Program je však určen i pro 
absolventy jiných bakalářských programů s orientací na mezinárodní ekonomii, mezinárodní ekonomické vztahy, mezinárodní obchod 
nebo mezinárodní podnikání, kteří si chtějí prohloubit své odborné vzdělání právě v těchto oblastech. Magisterský stupeň studia dále 
prohlubuje jejich teoretické znalosti a analytické dovednosti, zejména v oblasti práce se statistickými daty, současně je také detailněji 
seznamuje s ekonomickým vývojem v různých regionech světa a přináší poznatky z oblasti regionálních studií a mezinárodního práva. 
Program je zakončen získáním titulu Ing. Výuka probíhá v angličtině a zajišťují ji zahraniční akademičtí pracovníci a čeští odborníci.

program regional studies and International Business

jazyk AJ

Forma prezenční

délka studia 2 roky

Titul Ing.

přijímací řízení
•	online test z anglického jazyka

zaměření stuDia
Hlavním cílem studijního programu je porozumět fungování 
mezinárodního obchodu v současných podmínkách měnící se 
globální ekonomiky s důrazem na regionální dimenzi včetně 
regionálních specifik. Fundamentem k pochopení zákonitostí 
a realit mezinárodního obchodu je orientace v ekonomických 
kategoriích, pojmech a zákonitostech. Velkou pozornost 
program věnuje znalosti legislativního rámce působení 
ekonomických subjektů na mezinárodních trzích, dále pak 
aktuálním manažerským přístupům v oblasti mezinárodního 
podnikání a principům mezinárodního investičního a finančního 
rozhodování.

uplatnění aBsolventů
•	 české podniky se zaměřením na zahraniční obchod
•	nadnárodní společnosti v oblasti produkce a obchodu
•	mezinárodní organizace
•	 české i zahraniční poradenské společnosti
•	 instituce státní správy zaměřené na zahraniční obchod či 

obecně na vztahy se zahraničím
•	 vlastní podnikatelská činnost

partnerské univerzity v programu DouBle Degree

univerzita vyučovací jazyk

SRH Hochschule Berlin, německo angličtina
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stuDijní plán programu regional stuDies anD international Business

MAGISTERSKÉ	STUDIUM	•	PREZENČNÍ	FoRMA	*)

I. ročník II. ročník

I. semesTr II. semesTr III. semesTr Iv. semesTr

theory and Methodology  
of Regional Studies

International trade  
and Monetary Systems geopolitics and International Business Master's Dissertation Consultations 2 

Economics International Financial Markets Master's Dissertation Consultations 1 Comparative Economics of Africa

Regional Economic geography Comparative Economics of Europe Development Economics Comparative Economics of Asia

International Security law Against Unfair Competition  
and Antimonopoly law Financial Markets Analysis the Americas

legal Protection of Intellectual  
Property law Market Entry Business Strategies Comparative Economics  

of the Post-Soviet Countries International Economic Relations
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*) Změny ve studijním plánu vyhrazeny.
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Studujte
MEZINÁRODNÍ VZTAHY
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Mgr. Jan Nezkusil
absolvent
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Doktorské stuDijní programy
Doktorské stuDium (ph.D.)
•	Standardní doba studia v prezenční i kombinované formě je 3 roky. 
•	Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v magisterském stupni doložené úředně ověřenou 

kopií diplomu. Absolventi studijních programů neakreditovaných v České republice přikládají úředně ověřenou kopii rozhodnutí 
o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.

•	Podmínky přijímacích zkoušek do prezenční a kombinované formy studia jsou popsány u jednotlivých programů.

Termín přijímacích zkoušek pro doktorské studium:
•	23. 6. 2023 – přihlášky se podávají do 2. 6. 2023
•	21. 9. 2023 – přihlášky se podávají do 4. 9. 2023

DoktoranDské stipenDium
Dle Stipendijního řádu MUP se doktorandské stipendium přiznává studentům studujícím v prezenční formě doktorských studijních 
programů. Doktorské stipendium lze přiznat v závislosti na pořadí úspěšnosti v přijímacím řízení ve formě prominutí celého školného.

stipenDium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost
Dle Stipendijního řádu MUP se stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost přiznává studentům magisterských nebo 
doktorských studijních programů, kteří jsou zapojeni do řešení projektů v rámci Interního grantového systému MUP.

ukončení stuDia
•	 složení státní doktorské zkoušky
•	napsání a obhajoba dizertační práce

  International Relations and European Studies ......................................................................................... 56
 Mediální studia .............................................................................................................................................. 57
  Mezinárodní vztahy a evropská studia ....................................................................................................... 58
 Political Science .............................................................................................................................................. 59
 Politologie ....................................................................................................................................................... 60
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Doktorské stuDium 

international relations anD european stuDies
Studium je koncipováno tak, aby byl absolvent schopen na patřičné úrovni vykonávat výzkum v oblasti mezinárodních vztahů 
a evropské integrace. Důraz je kladen především na fundované teoretické a metodologické uchopení studované problematiky tak, aby 
kvalita výstupů absolventů dosahovala úrovně srovnatelné s předními zahraničními univerzitami. Vedle vědecké práce bude absolvent 
kvalifikován také pro vysokoškolskou pedagogickou činnost. Výuka programu je výhradně v anglickém jazyce.

program
International relations  
and european studies

jazyk AJ

Forma prezenční / kombinovaná

délka studia 3 roky

Titul Ph.D.

oBsah stuDia
Studium je rozčleněno do bloků:

Blok I – povinné předměty
•	theories of International Relations and European Studies 

(základní teoretický předměty profilujícího základu) 
•	Research Methods of International Relations (základní 

metodologický studijní předměty profilujícího základu)
•	Doctoral Seminar: teaching, Research, Projects, Publications

Blok II – povinně volitelné předměty
V rámci druhého bloku a druhého ročníku studia si student dále 
volí ještě dva z následujících předmětů dle své vlastní specializace:

•	 International Security (předmět profilujícího základu) 
•	Conflict Resolution (předmět profilujícího základu)
•	Current Issues of the European Integration Process (předmět 

profilujícího základu)

Znalosti získané ve výše uvedených předmětech jsou následně 
ověřeny Státní doktorskou zkouškou.

přijímací zkouŠka
•	odborná zkouška z problematiky studijního programu 

na základě  písemných materiálů přiložených k přihlášce 
k  doktorskému studiu (seznam požadovaných dokumentů 
naleznete na www.mup.cz)

•	ústní zkouška z angličtiny – motivační pohovor v anglickém 
jazyce o vztahu uchazeče ke studijnímu programu a tématu 
navrhované dizertační práce; přečtení zadaného odborného 
textu v anglickém jazyce a jeho ústní interpretace (u uchazečů, 
kteří neabsolvovali magisterské studium v angličtině).
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Doktorské stuDium 

meDiální stuDia
Doktorský studijní program Mediální studia, v oblasti vzdělávání Mediální a komunikační studia, si klade za cíl poskytnout posluchačům 
hluboké a systematické znalosti soudobých sociálních teorií médií a mediální komunikace (a relevantních dílčích a příbuzných oborů) 
a  dějin masových a síťových médií a zprostředkovat znalosti a praktické využití výzkumných metod a  relevantních kognitivních 
procedur umožňujících další rozšiřování stávajícího stavu poznání ve výše zmíněných disciplínách. Struktura studia zohledňuje základní 
tematické okruhy a metodologické přístupy mediálních studií a metody a techniky empirických analýz médií a mediální komunikace 
a obsahové i metodologické vazby na další (zvláště zdrojové disciplíny), přičemž se dominantně zaměřuje na studium vztahu médií 
a kultury a kulturní dějiny mediální komunikace do současnosti. Stejně tak neopomíjí ani ostatní oblasti, jako je např. vztah médií 
a politiky a aplikovanou rovinu mediálních studií, především problematiku mediální gramotnosti a mediální výchovy.

program mediální studia

jazyk ČJ

Forma prezenční / kombinovaná

délka studia 3 roky

Titul Ph.D.

zaměření stuDia
Studium zohledňuje základní tematické okruhy a metodologické 
přístupy mediálních studií a metody a techniky empirických 
analýz médií a mediální komunikace a obsahové i metodologické 
vazby na další (zvláště zdrojové) disciplíny. Dominantně se 
zaměřuje na studium vztahu médií a kultury a kulturní dějiny 
mediální komunikace chápané jako dějiny a  současnost. Stejně 
tak neopomíjí ani ostatní oblasti, jako je např. vztah médií 
a  politiky, a aplikovanou rovinu mediálních studií, především 
problematiku mediální gramotnosti a mediální výchovy.

oBsah stuDia
Studium je rozčleněno do bloků:

Blok I – povinné předměty
•	teoretická reflexe médií a mediální komunikace
•	Média jako téma kulturních a politických dějin
•	Média a vizuální komunikace
•	Mediální realita a nová média

Blok II – povinně volitelné předměty (student musí během 
prvních dvou let studia absolvovat celkem 2 povinně volitelné 
předměty):
•	Média a narativita
•	Mediální studia v pedagogické praxi
•	Média a jazyk
•	Komunikace ve filozofické perspektivě

Blok III – doktorská konzultace 1-4

přijímací zkouŠka
•	odborná zkouška z problematiky studijního programu 

na základě  písemných materiálů přiložených k přihlášce 
k  doktorskému studiu (seznam požadovaných dokumentů 
naleznete na www.mup.cz)

•	ústní zkouška z angličtiny – motivační pohovor v anglickém 
jazyce o vztahu uchazeče ke studijnímu programu a tématu 
navrhované dizertační práce; přečtení zadaného odborného 
textu v anglickém jazyce a jeho ústní interpretace
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Doktorské stuDium 

mezinároDní vztahy a evropská stuDia
Studium je koncipováno tak, aby byl absolvent schopen na patřičné úrovni vykonávat výzkum v oblasti mezinárodních vztahů 
a evropské integrace. Důraz je kladen především na fundované teoretické a metodologické uchopení studované problematiky tak, aby 
kvalita výstupů absolventů dosahovala úrovně srovnatelné s předními zahraničními univerzitami. Vedle vědecké práce bude absolvent 
kvalifikován také pro vysokoškolskou pedagogickou činnost.

program
mezinárodní vztahy  
a evropská studia

jazyk ČJ

Forma prezenční / kombinovaná

délka studia 3 roky

Titul Ph.D.

přijímací zkouŠka
•	odborná zkouška z problematiky studijního programu 

na základě  písemných materiálů přiložených k přihlášce 
k  doktorskému studiu (seznam požadovaných dokumentů 
naleznete na www.mup.cz)

•	ústní zkouška z angličtiny – motivační pohovor v anglickém 
jazyce o vztahu uchazeče ke studijnímu programu a tématu 
navrhované dizertační práce; přečtení zadaného odborného 
textu v anglickém jazyce a jeho ústní interpretace

oBsah stuDia
Studium je rozčleněno do bloků:

Blok I – povinné předměty prvního ročníku studia:
•	teorie mezinárodních vztahů a evropské 
•	Metodologie výzkumu mezinárodních vztahů

Blok II – povinně volitelné předměty (student musí během 
prvních dvou let studia absolvovat celkem 2 povinně volitelné 
předměty dle svého odborného zaměření):
•	Mezinárodní bezpečnost
•	řešení konfliktů
•	Aktuální otázky integračního procesu EU
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program political science

jazyk AJ

Forma prezenční / kombinovaná

délka studia 3 roky

Titul Ph.D.

přijímací zkouŠka
•	odborná zkouška z problematiky studijního programu 

na základě  písemných materiálů přiložených k přihlášce 
k  doktorskému studiu (seznam požadovaných dokumentů 
naleznete na www.mup.cz)

•	ústní zkouška z angličtiny – motivační pohovor v anglickém 
jazyce o vztahu uchazeče ke studijnímu programu a tématu 
navrhované dizertační práce; přečtení zadaného odborného 
textu v anglickém jazyce a jeho ústní interpretace

oBsah stuDia
Studium je rozčleněno do bloků:

Blok I – povinné předměty:

•	teorie a metodologie v politické vědě
•	Politická antropologie
•	Doctoral seminar: teaching, Research, Projects, Publications
•	Doktorský seminář 1–6 (konzultace disertační práce se 

školitelem) 

Studenti si vedle povinných předmětů prvního bloku zvolí ještě 
předměty specializace (celkem tři předměty, přičemž z každého 
z následujících bloků alespoň jeden)

Blok II – povinně volitelné předměty (student musí během 
prvních dvou let studia absolvovat celkem 3 povinně volitelné 
předměty):

•	teorie a praxe politiky ve střední Evropě
•	geopolitické a geokulturní koncepty střední Evropy
•	Politická komunikace a politický marketing
•	Vlády, koalice a koaliční vládnutí v teorii a praxi
•	Soudobé přístupy k výzkumu politických stran
•	Vybrané otázky komparativní politické ekonomie

Doktorské stuDium 

political science
Doktorské studium Political Science se zaměřuje na vzdělávání vysoce specializovaných odborníků v oblasti výzkumu politiky 
a politických procesů. Struktura studia zohledňuje základní politologická paradigmata, metody a podobory, přičemž se dominantně 
zaměřuje na studium politiky ve střední, resp. středovýchodní Evropě. Současně studium zdůrazňuje transdisciplinární přístupy, 
zejména s ohledem na prolínání mezi politickou vědou a komunikačními studii, moderní a soudobou historií, politickou sociologií a 
politickou antropologií.
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Doktorské stuDium 

politologie
Doktorské studium Politologie se zaměřuje na vzdělávání vysoce specializovaných odborníků v oblasti výzkumu politiky a politických 
procesů. Struktura studia zohledňuje základní politologická paradigmata, metody a podobory, přičemž se dominantně zaměřuje na 
studium politiky ve střední, resp. středovýchodní Evropě. Současně studium zdůrazňuje transdisciplinární přístupy, zejména s ohledem 
na prolínání mezi politickou vědou a komunikačními studii, moderní a soudobou historií, politickou sociologií a politickou antropologií.

program politologie

jazyk ČJ

Forma prezenční / kombinovaná

délka studia 3 roky

Titul Ph.D.

přijímací zkouŠka
•	odborná zkouška z problematiky studijního programu 

na základě  písemných materiálů přiložených k přihlášce 
k  doktorskému studiu (seznam požadovaných dokumentů 
naleznete na www.mup.cz)

•	ústní zkouška z angličtiny – motivační pohovor v anglickém 
jazyce o vztahu uchazeče ke studijnímu programu a tématu 
navrhované dizertační práce; přečtení zadaného odborného 
textu v anglickém jazyce a jeho ústní interpretace

oBsah stuDia
Studium je rozčleněno do bloků:

Blok I – povinné předměty:

•	teorie a metodologie v politické vědě
•	Politická antropologie 
•	teorie a praxe politiky ve střední Evropě 
•	Doktorský seminář 1–6 (konzultace disertační práce  

se školitelem) 

Studenti si vedle povinných předmětů prvního bloku zvolí ještě 
předměty specializace (celkem tři předměty, přičemž z každého 
z následujících bloků alespoň jeden)

Blok II – povinně volitelné předměty (student musí během 
prvních dvou let studia absolvovat celkem 2 povinně volitelné 
předměty):

•	geopolitika a politická geografie střední Evropy
•	Politická komunikace a politický marketing 
•	Politická kultura a postkomunismus 
•	Vlády, koalice a koaliční vládnutí v teorii a praxi 
•	Soudobé přístupy k výzkumu politických stran 
•	Pokročilé metody analýzy voleb
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Studujte
ASIJSKÁ STUDIA

www.mup.cz

Mgr. David Kožíšek
absolvent

Studujte
MEDIÁLNÍ STUDIA

www.mup.cz

Bc. Veronika Brodská
studentka

Studujte
INTERNATIONAL RELATIONS

www.mup.cz

Mgr. Jana Berousková
absolventka

Studujte
CESTOVNÍ RUCH

www.mup.cz

Ing. Petr Lžičař, Ph.D.
akademik

Studujte
VEŘEJNOU SPRÁVU

www.mup.cz

Bc. Michaela Hrapková
absolventka

Studujte 
ANGLOPHONE STUDIES

www.mup.cz

Bc. Gabriela Sottnerová
studentka

Studujte
MEZINÁRODNÍ VZTAHY

www.mup.cz

Mgr. Jan Nezkusil
absolvent

Studujte
MEZINÁRODNÍ OBCHOD

www.mup.cz

PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.
akademik

Studujte
CESTOVNÍ RUCH

www.mup.cz

Ing. Petr Lžičař, Ph.D.
akademik

Studujte
INTERNATIONAL RELATIONS

www.mup.cz

Mgr. Jana Berousková
absolventka

studujte
finanční management

www.mup.cz

doc. ing. irena jindřichovská, csc.
akademička

studujte
finanční management

www.mup.cz

doc. ing. irena jindřichovská, csc.
akademička

Studujte
MEDIÁLNÍ STUDIA

www.mup.cz

Bc. Veronika Brodská
studentka
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rigorózní řízení
rigorózní řízení (titul phDr.)
•	Pro přijetí k rigoróznímu řízení je podmínkou ukončené magisterské vzdělání ve studijním programu, v němž rigorózní řízení probíhá, 

případně ve studijním programu podobného zaměření. Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a ústní odborné 
zkoušky.

Termíny pro podávání přihlášek: 
•	do 30. dubna 2023  

pro konání státní rigorózní zkoušky nejdříve v lednu 2024
•	do 31. července 2023  

pro konání státní rigorózní zkoušky nejdříve v červnu 2024 
•	do 30. září 2023  

pro konání státní rigorózní zkoušky nejdříve v září 2024

poDmínky pro přijetí
•	návrh zamýšlené rigorózní práce v následujícím rozsahu:
•	název práce
•	 vymezení tématu práce
•	 teoretický rámec práce
•	použitá metodologie
•	 seznam informačních zdrojů
•	orientační časový rámec zpracování

ukončení stuDia
•	obhajoba rigorózní práce
•	 vlastní odborná zkouška

  International Relations and European Studies ......................................................................................... 64
 Mediální studia .............................................................................................................................................. 65
  Mezinárodní vztahy a evropská studia ........................................................................................................ 66
 Politologie ....................................................................................................................................................... 67
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rigorózní řízení 

international relations anD european stuDies
Kromě obhajoby rigorózní práce jsou uchazeči zadávány zkušební komisí dvě otázky vycházející z níže uvedených tematických okruhů 
s ohledem na téma vypracovávané rigorózní práce tak, aby se alespoň jedna otázka týkala jiné oblasti mezinárodních vztahů než téma 
rigorózní práce.

přijímací zkouŠka
Uchazeč nahraje jako přílohu k online přihlášce návrh zamýšlené 
rigorózní práce v následujícím rozsahu:
•	název práce
•	 vymezení tématu práce
•	 teoretický rámec práce
•	použitá metodologie
•	 seznam informačních zdrojů
•	orientační časový rámec zpracování práce

Uchazeči, kteří neabsolvovali magisterské studium na MUP, přiloží 
rovněž kopii obhájené diplomové práce.
Podmínkou pro podání přihlášky k rigoróznímu řízení je 
úspěšně ukončené vysokoškolské studium v magisterském 
stupni studia v téže oblasti studia zakončné titulem “magistr” 
doložené úředně ověřenou kopií diplomu. Absolventi studijních 
programů neakreditovaných v České republice zároveň přikládají 
úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání (nostrifikaci). tyto dokumenty mohou 
uchazeči nahrát jako přílohu k online přihlášce a úředně ověřenou 
kopii doložit u podpisu smlouvy.

zkuŠeBní okruhy
•	 Funkce společenských věd.
•	teorie mezinárodních vztahů; teoretické přístupy k otázkám 

MV a evropského integračního procesu.
•	Mezinárodní bezpečnost; bezpečnostní dilema, bezpečnostní 

společenství, bezpečnostní studia, činitelé bezpečnostní 
politiky, dimenze bezpečnosti a bezpečnostní politiky hrozby 
a rizika v 21. století.

•	 Institucionální struktura a rozhodovací procesy EU; formální 
a neformální kanály mocenských proudů, teoretické koncepty 
evropské integrace, rozhodovací procesy v ES/EU, vztahy mezi 
aktéry rozhodovacího procesu, formování a reformulování 
primárního legislativního rámce ES/EU, otázky legitimity, 
demokratického deficitu a projekce budoucího vývoje.

•	Politiky Evropské unie; analýza vybraných politik v kontextu 
aktuálních výzev rozhodovacího procesu v EU s přihlédnutím 
též na jejich vazby na financování z rozpočtu EU.

•	Současné integrační procesy v EU; interakce ekonomických 
a politických faktorů, vnitřních a vnějších, jakož i faktorů 
institucionálních, souvisejících s transformací EU.

•	Mezinárodní organizace (MO); teoretický rámec fungování MO; 
rozbor struktury a fungování významné MO (OSn, nAtO, OBSE 
apod.).
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rigorózní řízení 

meDiální stuDia
Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a vlastní odborné zkoušky, kdy účastník řízení odpovídá na jednu otázku 
z níže uvedených zkušebních okruhů ke státní rigorózní zkoušce. Otázka bude uchazeči zadávána komisí losem. Z losování budou 
vyloučeny otázky tematicky blízké vypracovávané rigorózní práci, aby se otázka týkala jiné oblasti než rigorózní práce.

přijímací zkouŠka
Uchazeč nahraje jako přílohu k online přihlášce návrh zamýšlené 
rigorózní práce v následujícím rozsahu:

•	název práce
•	 vymezení tématu práce
•	 teoretický rámec práce
•	použitá metodologie
•	 seznam informačních zdrojů
•	orientační časový rámec zpracování práce

Uchazeči, kteří neabsolvovali magisterské studium na MUP, přiloží 
rovněž kopii obhájené diplomové práce.

Podmínkou pro podání přihlášky k rigoróznímu řízení je 
úspěšně ukončené vysokoškolské studium v magisterském 
stupni studia v téže oblasti studia zakončné titulem “magistr” 
doložené úředně ověřenou kopií diplomu. Absolventi studijních 
programů neakreditovaných v České republice zároveň přikládají 
úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání (nostrifikaci). tyto dokumenty mohou 
uchazeči nahrát jako přílohu k online přihlášce a úředně ověřenou 
kopii doložit u podpisu smlouvy. 

zkuŠeBní okruhy
•	Vývoj odborného zkoumání médií. Přístupy k výkladu role 

médií v pojetí jednotlivých „škol“ (frankfurtské, torontské, 
birminghamské ad.) a tradic (kritická politická ekonomie 
komunikace, sémiotika, diskurzivní analýza ad.). Vývoj 
odborného zájmu o média v českém prostředí od počátků do 
současnosti

•	Studium chodu a fungování mediálních organizací a faktorů, 
které je ovlivňují. Mediální profese a jejich proměny v čase

•	Studium mediálních obsahů, resp. sdělení, a techniky či metody 
jejich analýzy

•	Studium publik, resp. uživatelů médií, a techniky jejich 
zkoumání. Recepce médií: kódování a dekódování mediálního 
sdělení, způsoby „čtení“ mediálních sdělení

•	Vývoj představ o vlivu masových a síťových médií na jednotlivce 
a společnost

•	Výklad specifik masové a síťové komunikace
•	Žurnalistika a její role ve společnosti. Žurnalistika a internetová 

médi: občanská žurnalistika, měnící se postavení novináře, 
interaktivita médií

•	Vztah médií a politického systému: čtyři teorie tisku, nWICO, 
Altschul, McQuail. marxistická teorie žurnalistiky, nerone, 
Hallin-Mancini, Hardy

•	Vztah masových a síťových médií a kultury
•	Vztah masových médií a moci (hegemonie, ideologie, 

propaganda)
•	Etapy ve vývoji českých médií od počátků do současnosti 

a  jejich charakteristika, vývoj struktury českých médií 
a  proměny jejich řízení. transformace českých médií po roce 
1989: hlavní etapy vývoje a proměny vlastnické struktury od 
roku 1990 do současnosti

•	Vznik a vývoj elitního (seriózního) tisku a masových a bulvárních 
médií ve světě a v českém prostředí od počátků do současnosti

•	Vztah médií a veřejného mínění, autoři (lippmann, lazarsfeld, 
Habermas, noelle-neumannová aj.) a koncepty (stereotyp, 
názorový vůdce, spirála mlčení ad.)

•	Počátky, nástup a vývoj internetu ve světě a v českém prostředí 
do současnosti

•	globalizace a konvergence médií. Prolínání hranic mezi 
jednotlivými médii, dopady globalizace médií.

•	Vývoj rozhlasového a televizního vysílání ve světě a v  českém 
prostředí

•	Role českých médií ve společensky významných situacích – 
vyberte si pro výklad jednu z následujících situací: (a) rok 1848, 
(b) Pražské povstání v květnu 1945, (c) srpen 1968 (d) listopad 
1989

•	Role českých médií a světových médií ve společensky 
významných situacích (např. rok 1848, Dreyfusova aféra, 
období tzv. druhé republiky, Pražské jaro, válka ve Vietnamu, 
aféra Watergate, aféra Monica lewinsky, Wikileaks)
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rigorózní řízení

mezinároDní vztahy a evropská stuDia
Kromě obhajoby rigorózní práce jsou uchazeči zadávány zkušební komisí dvě otázky vycházející z níže uvedených tematických okruhů 
s ohledem na téma vypracovávané rigorózní práce tak, aby se alespoň jedna otázka týkala jiné oblasti mezinárodních vztahů než téma 
rigorózní práce.
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přijímací zkouŠka
Uchazeč nahraje jako přílohu k online přihlášce návrh zamýšlené 
rigorózní práce v následujícím rozsahu:

•	název práce
•	 vymezení tématu práce
•	 teoretický rámec práce
•	použitá metodologie
•	 seznam informačních zdrojů
•	orientační časový rámec zpracování práce

Uchazeči, kteří neabsolvovali magisterské studium na MUP, přiloží 
rovněž kopii obhájené diplomové práce.

Podmínkou pro podání přihlášky k rigoróznímu řízení je 
úspěšně ukončené vysokoškolské studium v magisterském 
stupni studia v téže oblasti studia zakončné titulem “magistr” 
doložené úředně ověřenou kopií diplomu. Absolventi studijních 
programů neakreditovaných v České republice zároveň přikládají 
úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání (nostrifikaci). tyto dokumenty mohou 
uchazeči nahrát jako přílohu k online přihlášce a úředně ověřenou 
kopii doložit u podpisu smlouvy.

zkuŠeBní okruhy
•	 Funkce společenských věd.
•	teorie mezinárodních vztahů; teoretické přístupy k otázkám 

MV a evropského integračního procesu.
•	Mezinárodní bezpečnost; bezpečnostní dilema, bezpečnostní 

společenství, bezpečnostní studia, činitelé bezpečnostní 
politiky, dimenze bezpečnosti a bezpečnostní politiky hrozby 
a rizika v 21. století.

•	 Institucionální struktura a rozhodovací procesy EU; formální 
a neformální kanály mocenských proudů, teoretické koncepty 
evropské integrace, rozhodovací procesy v ES/EU, vztahy mezi 
aktéry rozhodovacího procesu, formování a reformulování 
primárního legislativního rámce ES/EU, otázky legitimity, 
demokratického deficitu a projekce budoucího vývoje.

•	Politiky Evropské unie; analýza vybraných politik v kontextu 
aktuálních výzev rozhodovacího procesu v EU s přihlédnutím 
též na jejich vazby na financování z rozpočtu EU.

•	Současné integrační procesy v EU; interakce ekonomických 
a politických faktorů, vnitřních a vnějších, jakož i faktorů 
institucionálních, souvisejících s transformací EU.

•	Mezinárodní organizace (MO); teoretický rámec fungování MO; 
rozbor struktury a fungování významné MO (OSn, nAtO, OBSE 
apod.).
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rigorózní řízení 

politologie
Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a vlastní odborné zkoušky, kdy účastník řízení odpovídá na jednu otázku 
z níže uvedených zkušebních okruhů ke státní rigorózní zkoušce. Otázka bude uchazeči zadávána komisí losem. Z losování budou 
vyloučeny otázky tematicky blízké vypracovávané rigorózní práci, aby se otázka týkala jiné oblasti než rigorózní práce.

přijímací zkouŠka
•	Rigorózní zkoušku skládá účastník/ce rigorózního řízení po 

odevzdání rigorózní práce
•	Zkouška se skládá ze dvou oddělených ústních částí, které 

jsou hodnoceny samostatně. První část zkoušky je obecná 
a zaměřuje se na základní orientaci v politické vědě a jejích 
hlavních podoborech. Druhá část je specializační, kdy účastník/
ce rigorózního řízení volí ze čtyř nabízených oblastí právě jednu 
dle vlastní preference.

•	 Jak pro obecnou část zkoušky, tak pro povinně volitelnou 
specializační zkoušku je účastníkovi/ci rigorózního řízení 
v  předstihu nabídnut orientační seznam knižních zdrojů pro 
studium. V průběhu zkoušky by měl/a účastník/ce rigorózního 
řízení prokázat znalost tématiky, jíž se dané publikace věnují. 
Předpokládá se, že účastník/ce rigorózního řízení je seznámen 
s obsahem všech publikací předepsaných k obecné zkoušce 
a polovinou publikací ke zvolené zkoušce specializační. Jako 
alternativu či komplement může účastník/ce rigorózního řízení 
před zkouškou komisi předložit vlastní seznam nastudované 
literatury – její obsah by se nicméně měl tematicky krýt 
s  hlavními oblastmi studia, jak je vymezuje předepsaná 
literatura.

•	Obě zkoušky probíhají formou rozpravy, kdy členové komise 
na základě seznamu zdrojů položí v rámci každé z otázek 1–3 
základní dotazy, resp. navrhnou témata k prezentaci orientace 
účastníka/ce rigorózního řízení v rámci dané oblasti politické 
vědy.

zkuŠeBní okruhy
•	Postmoderní stát a masová politika
•	Ústavní inženýrství ve střední Evropě
•	transformační a konsolidační procesy ve středovýchodní 

Evropě
•	Volební reformy a efektivita vládnutí
•	Koaliční vládnutí ve středoevropských evropských zemích
•	Problematika vládních modelů v parlamentních systémech
•	teorie koalic a její aplikace: konkrétní případové studie 

středoevropských zemí
•	nová sociální hnutí – jejich vliv na formu a témata politického  

jednání
•	nedemokratické režimy ve 21. století – případ středovýchodní 

Evropy a postsovětského prostoru
•	Hybridní demokracie jako produkt přechodu k demokracii
•	Současné teorie přechodů k demokracii
•	Stranická soutěž ve středovýchodní Evropě: role nových 

politických stran
•	Strany mezery ve stranicko-politických systémech střední 

Evropy
•	Problematika „vyrovnávání se s dědictvím komunistického 

režimu“ jako fenomén demokratické transformace
•	Komparace role tzv. hnutí za národní rekonstrukci při utváření 

stranického systému po roce 1989 ve dvou vybraných zemích 
střední Evropy

•	Možnosti a limity aplikace teorií totalitarismu při analýze 
komunistických režimů ve střední Evropě

•	KSČM a teorie antisystémové strany
•	Racionalizovaný parlamentarismus: jeho možnosti a limity 

v zemích středních Evropy
•	 Faktory ovlivňující stabilitu koaličních vlád ve vybraném 

regionu (např. Visegrád, Pobaltí, býv. Jugoslávie)
•	Vliv fragmentace stranického systému na formování a stabilitu 

vládních koalic v České republice
•	Vliv a role hlavy státu při formování vlád / koalic v parlamentních 

režimech (případová studie)
•	Strany národnostních menšin ve vládních koalicích 

v postkomunistické Evropě po roce 1989
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výuka cizích jazyků
Katedra cizích jazyků realizuje výuku cizích jazyků pro všechny studijní programy Metropolitní univerzity Praha, konkrétně jazyka 
anglického, německého, francouzského, španělského a češtiny pro cizince. V rámci programu celoživotního vzdělávání katedra nabízí 
intenzivní kurzy českého jazyka pro cizince.

nedílnou součástí bakalářského stupně studijních programů na 
MUP je výuka angličtiny. Zájemci mají možnost studovat i druhý 
cizí jazyk jako povinně volitelný předmět. Studenti mají na výběr 
z těchto jazyků:

•	francouzština
•	němčina
•	španělština

Zahraniční studenti mohou navštěvovat kurzy češtiny pro 
cizince.

výuka asijských jazyků
Kurzy jsou koncipovány jako povinně volitelné pro studenty 
oborů specializovaných na asijská studia, dle aktuální situace 
obsazení kurzů je možné nabízet je i ostatním studentům.

Po úspěšném absolvování kurzu v rozsahu dvou semestrů mohou 
zájemci získat Certifikát z asijského jazyka.

nabízené jazyky:   •	čínština			•	japonština

přípravný rok českého jazyka pro cizince 
semestrální kurz českého jazyka pro cizince
Jedná se o intenzivní dvousemestrální či semestrální kurz českého 
jazyka pro cizince. Cílem obou kurzů je připravit účastníky ke 
studiu na vysoké škole s češtinou jako vyučovacím jazykem 
a seznámit je s kulturními, společenskými a historickými reáliemi 
ČR. 

přípravný rok českého jazyka pro cizince je určen pro úplné 
začátečníky, kteří chtějí studovat na vysoké škole v ČR, ale brání 
jim v tom jazyková bariéra.

•	denně 4 × 40 min.
•	pondělí – pátek

•	2 semestry
•	 individuální přístup

tento kurz je nabízen v základní a rozšířené verzi. 

základní verze
•	 akademický rok:  

2. 10. 2023 – 30. 9. 2024
•	 začátek výuky: 16. 10. 2023
•	délka výuky: 30 týdnů

rozšířená verze
•	 akademický rok:  

4. 9. 2023 – 30. 9. 2024
•	 začátek výuky: 4. 9. 2023
•	délka výuky: 36 týdnů

semestrální kurz českého jazyka pro cizince je určen pro 
mírně pokročilé uživatele českého jazyka (úroveň A2/B1), kteří 
chtějí studovat na vysoké škole v ČR, ale brání jim v tom jazyková 
bariéra.

•	denně 4 × 40 min.
•	pondělí – pátek

•	1 semestr
•	 individuální přístup

•	 akademický rok: 2. 10. 2023 – 30. 9. 2024
•	 začátek výuky: 26. 2. 2024
•	délka výuky: 15 týdnů

Po úspěšném ukončení kurzu absolventi získají certifikát 
MUP o dosažení jazykové úrovně dle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky (CEFR).
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>130 
evropských univerzit>70 

mimoevropských univerzit

>200 
studentů ročně 
na studiu v zahraničí

>300 
výměnných studentů ročně na mup
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Zahraniční spolupráce patří mezi klíčové aktivity Metropolitní 
univerzity Praha. MUP dlouhodobě rozvíjí kontakty s prestižními 
univerzitami v rámci programu Erasmus+ i v rámci mimoevropské 
spolupráce. Studentům tak nabízí možnost absolvovat jeden 
semestr nebo celý akademický rok na partnerské univerzitě 
v zahraničí. V případě splnění studijního plánu schváleného před 
výjezdem na studijní pobyt garantuje MUP plné uznání studijních 
výsledků. Každoročně této možnosti využívá více než 200 
studentů. neustále také roste zájem přijíždějících zahraničních 
studentů, kteří přispívají k vytváření multikulturní atmosféry na 
škole.

program erasmus+
Program Erasmus+ nabízí následující aktivity finančně podpo-
rované grantem Evropské unie:
•	 studijní pobyty na zahraničních vysokých školách v  progra-

mových zemích
•	praktické stáže ve firmách a institucích v zemích zapojených do 

programu Erasmus+

Studenti mohou vyjíždět na studijní pobyty a praktické stáže 
Erasmus+ opakovaně. V rámci jednoho studijního cyklu (Bc., Mgr., 
Ph.D.) lze strávit v zahraničí až 12 měsíců.

podmínky účasti na studijním pobytu
•	Studovat prezenční či kombinovanou formu bakalářského, 

magisterského nebo doktorského studijního programu.
•	V akademickém roce, v němž mají studenti vycestovat na 

studijní pobyt, musejí být zapsáni do 2. nebo 3. ročníku 
bakalářského studia, do 1. nebo 2. ročníku magisterského 
studia nebo do doktorského studia.

podmínky účasti na praktické stáži
•	Studenti mají možnost během studia absolvovat stáž 

v  minimální délce dvou měsíců v zahraničních firmách 
a  institucích, kde získávají praktické zkušenosti. tato účast na 
stáži je podporována grantem Erasmus+.

•	Praktické stáže se studenti mohou zúčastnit již v 1. ročníku 
jakéhokoliv stupně studia a také jako absolventi do 1 roku od 
ukončení studia.

kritéria výběru studentů pro studijní pobyt/praktickou stáž
•	přihláška do výběrového řízení vyhlášeného zahraničním 

oddělením, v případě stáže se přihláška posuzuje individuálně
•	 zkouška z jazyka, ve kterém budou studenti v zahraničí studovat
•	motivační dopis pro účast na studijním pobytu
•	předchozí studijní výsledky na MUP

seznam partnerských univerzit v rámci programu erasmus+
stát název univerzity

Belgie Université Catholique de louvain, Mons

Belgie Saint-louis University, Brussels

Belgie ghent University

Bulharsko American University in Bulgaria

Bulharsko University of national and World Economy

Dánsko Aarhus University

Dánsko Copenhagen School of Design and Technology

Dánsko University of Southern Denmark

Estonsko tallinn University of technology

Estonsko University of tartu

Finsko University of lapland

Finsko University of tampere

Francie InSEEC Business School Bordeaux

Francie InSEEC Business School Paris

Francie Université Catholique de lille

Francie Université de nantes

Francie Université de Picardie Jules Verne

Francie University of Haute-Alsace

Francie University of Rennes 1

Francie University of Strasbourg

Francie University Paris-Est Créteil Val de Marne

Francie University of new Caledonia

Chorvatsko University of Zagreb

Irsko Institute of technology tallaght (Itt Dublin)

Irsko University of limerick

zahraniční spolupráce mup

stuDujte v zahraničí
celé studium v zahraničí vám bude uznáno

neprodlužujete si dobu studia

finanční příspěvek z grantu
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stát název univerzity

Island University of Iceland

Island Reykjavik University

Itálie University of Bologna

Itálie la Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa

Itálie University of Catania

Itálie University of Macerata

Itálie University of Perugia

Itálie University of trento

Itálie Roma tre University

Itálie University of Calabria

Itálie University of Pisa

Kypr European University Cyprus

Kypr University of Cyprus

Kypr University of nicosia

litva Kaunas University of technology

litva Kazimieras Simonavičius University

litva Klaipėda University

litva Mykolas Romeris University

litva International Business School at Vilnius University

lotyšsko Riga technical University

Maďarsko University of Debrecen

Maďarsko University of Pécs

Maďarsko Central European University

Maďarsko national University of Public Service

Makedonie First Private University FOn

Makedonie South East European University - tetovë

německo European University Viadrina

německo Helmut Schmidt University / University of the Federal Armed Forces Hamburg

německo Bremen University of Applied Sciences

německo Rosenheim University of Applied Sciences

německo Ruhr University Bochum

německo Otto von guericke University Magdeburg

německo SRH University Berlin

německo Deggendorf Institute of technology

německo University of Bremen

německo Europa-Universität Flensburg

německo Wiesbaden Business School

německo technische Hochschule nürnberg georg Simon Ohm

německo SRH Hochschule Heidelberg

německo BSP Business School Berlin

německo University of Vechta

nizozemsko the Hague University of Applied Sciences

nizozemsko Fontys University of Applied Sciences

nizozemsko University of groningen

nizozemsko Inholland University of Applied Sciences

nizozemsko University of Applied Sciences leiden

nizozemsko Windesheim University of Applied Sciences

norsko nlA University College

norsko norwegian University of Science and technology

norsko Volda University College

Polsko Jagiellonian University in Krakow

stát název univerzity

Polsko Opole University

Polsko University of Wrocław

Polsko College of Economics and Computer Science

Polsko PWStE in Jaroslaw

Polsko University of Silesia on Katowice

Polsko University of Szczecin

Portugalsko Instituto Politécnico de Santarém

Portugalsko University Institute of Maia

Portugalsko Universidade de lisboa

Portugalsko University of the Azores

Portugalsko Universidade lusófona do Porto

Rakousko Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Rakousko University of Applied Sciences Kufstein

Rakousko Webster Vienna Private University

Rumunsko Bucharest University of Economic Studies

Rumunsko Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

Rumunsko University Babes-Bolyai

Rumunsko University of Craiova

řecko Aristotle University of thessaloniki

řecko University of Crete

řecko University of Piraeus

řecko Panteion University of Social and Political Sciences

Slovensko Constantine the Philosopher University in nitra

Slovensko Matej Bel University in Banska Bystrica

Slovensko Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Slovensko University of SS. Cyril and Methodius in trnava

Slovensko University of Žilina

Slovinsko graduate School of government and European Studies

Slovinsko Faculty of Media

Slovinsko School of Advanced Social Studies in nova gorica

Slovinsko University of ljubljana

Spojené království Aston University

Spojené království nottingham trent University

Spojené království University of Bradford

Spojené království University of Salford

Španělsko Complutense University of Madrid

Španělsko Iriarte University College

Španělsko Universidad Autónoma de Madrid

Španělsko University of Deusto

Španělsko University of león

Španělsko University of Salamanca

Španělsko University of Santiago de Compostela

Španělsko University of the Basque Country

Španělsko Universitat Autònoma de Barcelona

Španělsko Francisco de Vitoria University

Španělsko Universidad Europea Madrid 

Španělsko Universidad de Oviedo

Švédsko linköping University

Švédsko linnaeus University

Švédsko Mid Sweden University

Švédsko Södertörn University
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stát název univerzity

Argentina Universidad Empresarial Siglo 21, Córdoba

Argentina Universidad Argentina John F. Kennedy

Arménie yerevan Haybusak University

Austrálie Bond University (podepsáno memorandum o budoucí spolupráci)

Azerbajždán Khazar University (Baku)

Bhútán Royal thimphu College

Bolívie Universidad técnica de Oruro

Bosna a Hercegovina International Burch University

Bosna a Hercegovina Sarajevo School of Science and technology

Brazílie Universidade do Vale do Itajaí 

Brazílie University of Santa Cruz do Sul

Dominikánská republika Instituto tecnológico de Santo Domingo

Ekvádor Universidad Internacional del Ecuador

Filipíny Ateneo de Manila University, Quezon

gruzie International Black Sea University

Chile Universidad Finis terrae

Indie Manipal University

Indie University of Calcutta, Kolkata  
(podepsáno memorandum o budoucí spolupráci)

Indie Kalinga Institute of Industrial technology

Indonésie Universitas Pembangunan nasional "Veteran", yogyakarta

Indonésie Universitas Hamzanwadi

Indonésie Universitas Mahasaraswati Mataram

Indonésie Universitas Mataram

Indonésie Universitas Muhammadiyah Mataram

Japonsko Osaka gakuin University

Japonsko nanzan University

Japonsko Kyoto Sangyo University

Japonsko Ritsumeikan Asia Pacific University

Jihoafrická republika tshwane University of technology

Jižní Korea Pukyong national University

Jižní Korea yonsei University Wonju

Jižní Korea Kangwon national University

Jižní Korea Soongsil University

Jižní Korea Sookmyung Women's University

Jižní Korea Woosong University (SolBridge International School of Business)

Kanada University of Winnipeg

Kanada Saint Mary's University

Kazachstán Almaty Management University 

stát název univerzity

Kolumbie Politécnico grancolombiano, Bogotà

Kolumbie Universidad del Rosario, Bogotà

Kolumbie Universidad Pontificia Bolivariana

Kyrgyzstán Kyrgyz Economic University named after M. Ryskulbekov

Malajsie Universiti Kebangsaan Malaysia  
(smlouva pro akademickou spolupráci)

Malajsie taylor's University, lakeside Campus

Maroko Université Mohammed VI Polytechnique de Rabat/ 
Faculty of governance, Economics and Social Sciences

Maroko Université Mohammed V de Rabat

Maroko Université International de Rabat

Maroko Hassan II University of Casablanca

Mexiko University of Monterrey, Campus Cuernavaca

Mexiko Universidad Internacional

Mongolsko national University of Mongolia

Peru Universidad San Ignacio de loyola

SAE Manipal Academy of Higher Education - Dubai Campus

SAE the Emirates Academy of Hospitality Management

Salvador Universidad tecnológica de El Salvador

Singapur nanyang technological University

Švýcarsko University of Fribourg

taiwan I-Shou University

taiwan national Chengchi University

taiwan Providence University

taiwan tunghai University

taiwan national Chi nan University

thajsko Suan Sunandha Rajabhat University

thajsko Stamford International University

thajsko Rajamangala University of technology Krungthep

Ukrajina Zaporizhzhya national University

Ukrajina Sumy State University

USA University of Illinois Chicago School of law

USA Colorado State University-Pueblo

USA northeastern Illinois University

USA West Virginia University

USA Hamline university

Uzbekistán Samarkand State University

Uzbekistán Bukhara State University

Vietnam national Economics University

Vietnam tay Do University

seznam ostatních partnerských univerzit

Aktuální seznam partnerských univerzit: www.mup.cz
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stát název univerzity

Švédsko Dalarna University

turecko Akdeniz University

turecko Ankara University

turecko Bahcesehir University

turecko Beykent University

turecko Ege University

stát název univerzity

turecko Istanbul Aydin University

turecko Istanbul Kültür University

turecko İstanbul Şehir University

turecko Melikşah University

turecko Sabanci University

turecko yaşar University



74

programy DouBle Degree
Programy Double Degree umožňují dvousemestrální studium 
na partnerské univerzitě ve shodném studijním programu. Jsou 
otevřeny pro studenty bakalářského i magisterského studia, 
výběrové řízení se koná v průběhu studia. Účast je studentům 
MUP umožněna bez dalšího příplatku ke školnému a může být 
finančně podpořena grantem Erasmus+ (kromě studia na Manipal 
Academy of Higher Education v Indii). 

Každá strana realizuje vlastní výběrové řízení. nominovaní 
studenti musí být následně potvrzeni partnerskou univerzitou. Po 
úspěšném ukončení studia absolventi získají diplom partnerské 
univerzity a Metropolitní univerzity Praha.
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partnerské univerzity v programu double degree

Univerzita Stupeň studia Programy Vyučovací jazyk

SRH Hochschule Berlin, německo Mgr.

International Relations and European Studies;
Mezinárodní vztahy a evropská studia; 

Regional Studies and International Business;
Regionální studia a mezinárodní obchod

angličtina

Università degli Studi di trento, Itálie Mgr.
International Relations and European Studies;

Mezinárodní vztahy a evropská studia
angličtina

Univerzita Mateja Bela, Slovensko Bc., Mgr.
International Relations and European Studies (Bc., Mgr.); 

Mezinárodní vztahy a evropská studia (Bc., Mgr.);
Politologie (Mgr.)

slovenština

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Slovensko Bc. Veřejná správa slovenština

Manipal Academy of Higher Education, Indie Mgr.
International Relations and European Studies; 

Mezinárodní vztahy a evropská studia
angličtina
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Od roku 2003 Metropolitní univerzita Praha úspěšně realizuje 
program Škola bez bariér. Studenti s pohybovým postižením si 
mohou v souladu se Stipendijním řádem MUP požádat o přiznání 
stipendia ve výši 90 % školného pro celou dobu studia na 
MUP. V  rámci tohoto programu umožňuje MUP uchazečům 
s  pohybovým postižením studium v kompletně bezbariérových 
objektech.

program zahrnuje:
•	 stipendium
•	 studium v bezbariérových budovách
•	možnost speciálního studijního režimu ve výši 90 % školného 

po celou dobu studia a přizpůsobení komunikace individuálním 
možnostem

•	péče studijní poradkyně
•	bezplatné pomůcky (notebooky, diktafony, studijní literatura, 

software pro přepis mluveného slova)

ocenění programu Škola Bez Bariér
Metropolitní univerzita Praha získala

•	 cenu v kategorii „projekty“ v celostátní soutěži pořádané 
Moravskoslezským krajem Rekordy handicapovaných hrdinů 
2017 

•	druhé místo v soutěži Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2016 
za zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

•	Pečeť kvality 2015 za program mobilit pro osoby se zdravotním 
postižením

•	ocenění MOSty 2014 za sociální program Škola bez bariér pro 
studenty s pohybovým postižením

•	umístění na prvním místě v soutěži Stejná šance – 
Zaměstnavatel roku 2014 za zaměstnávání lidí se zdravotním 
postižením

•	umístění na třetím místě v soutěži Stejná šance – Zaměstnavatel 
roku 2010 za zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

•	ocenění Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové za nejlepší 
projekt roku 2009 zaměřený na vysokoškolské studenty se 
zdravotním postižením

•	ocenění HAnDInnOV EUROPE 2008 za nejlepší projekt ve 
prospěch mladých lidí s handicapem

MUP podporuje řadu akcí společenského i sportovního charakteru, 
které umožňují aktivní zapojení také studentů s pohybovým 
postižením (plesy, výlety, kulturní akce, sportovní turnaje atd.).

stuDenti a aBsolventi
Během 20 let programu Škola bez bariér na MUP studovalo 
více než 360 studentů se zdravotním postižením pohybového 
ústrojí, z toho jich více než 260 úspěšně absolvovalo (jeden 
získal titul PhDr.). Každoročně je do programu zařazeno ve všech 
programech i ročnících přes 50 studentů. řada studentů se 
zúčastnila studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ i v rámci 
mimoevropské spolupráce a zahraničních pracovních stáží. 
Metropolitní univerzita Praha také několik studentů a absolventů 
programu Škola bez bariér zaměstnává.
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Knihovna buduje informační fond zaměřený na oblasti vzdělávání 
studované na Metropolitní univerzitě Praha. V  knihovním 
fondu je zastoupena veškerá relevantní studijní literatura 
doplněná o tuzemská i zahraniční odborná periodika a přístup 
k  elektronickým informačním zdrojům. Část fondu knihovny 
MUP tvoří knižní dary Informační kanceláře Rady Evropy v Praze 
a nadace Jiřího z Poděbrad.

Publikace z nadace Jiřího z Poděbrad zahrnují i osobní 
knihovnu Jiřího Hájka, podle kterého nese knihovna na MUP své 
jméno. Knihovna poskytuje výpůjční a rešeršní služby, přístup 
k  odborným e-zdrojům, umožňuje samoobslužné reprografické 
služby a  prodej publikací vydaných univerzitou. Knihovna 
rovněž pořádá během akademického roku řadu vzdělávacích 
akcí zaměřených na rozvoj studijních a osobních dovedností. 
Hosty knihovny často bývají zajímaví autoři, kteří studentům 
a veřejnosti prezentují své publikace.

vyBavení knihovny
•	 celkem cca 50 000 svazků
•	 české i zahraniční monografie, studijní texty
•	 kvalifikační práce
•	elektronické informační zdroje (EBSCO, JStOR, Anopress, ASPI)
•	 specializované sbírky – publikace Depozitní knihovny WIPO, 

dar Informační kanceláře Rady Evropy v Praze
•	odborné časopisy
•	66 studijních míst, 19 PC, stolní skenery a multifunkční 

reprografický stroj

online DataBáze
Univerzita má v současné době předplacen přístup do dvou 
rozsáhlých databází zahraničních článků z oblasti humanitních 
věd, mezinárodních vztahů, ekonomie, politologie (EBSCO, JStOR) 
a do knižní databáze Cambridge Core. Z českých e-zdrojů má 
univerzita k dispozici mediální archiv článků Anopress a systémy 
právních informací ASPI a CODExIS.

online katalog
Všechny publikace je možné vyhledat v online katalogu. Online 
katalog umožňuje registrovaným čtenářům prodlužování, 
objednávání a rezervaci výpůjček, ale také vzdálený přístup 
k odborným e-zdrojům.

Více na knihovna.mup.cz.

služBy knihovny
Informační služby a zdroje jsou veřejně přístupné nejen pro 
studenty a zaměstnance MUP, ale i pro absolventy MUP a širokou 
veřejnost. Knihovna je optimalizovaná pro klienty s  pohybovým 
postižením a je plně bezbariérová.

Depozitní knihovna světové organizace  
DuŠevního vlastnictví (Wipo)
Odborná knihovna Jiřího Hájka plní roli Depozitní knihovny 
Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a zpřístupňuje 
řadu publikací vydaných WIPO. tato knihovna je jediná v České 
republice a nachází se v budově MUP v Praze ve Strašnicích.

oDBorná knihovna jiřího hájka
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Metropolitní univerzita Praha vydává řadu odborných publikací ve vlastním vydavatelství Metropolitan University Prague Press  
(www.mup-press.cz), které se zaměřuje jak na vydávání učebních textů, tak na vydávání odborných knih dle kritérií RIV. 

vyDavatelství mup press
www.mup-press.cz VyD

AVAtElStVí M
U

P PRESS

eShop METROPOLITNÍ 
UNIVERZITA PRAHA

central european journal of international & security stuDies (cejiss)
www.cejiss.org
Odborný recenzovaný časopis v anglickém jazyce, jehož cílem je vytvořit mezinárodní platformu 
pro výměnu názorů, teorií a  myšlenek ze strany akademické obce i odborné veřejnosti, a to 
v  oblastech jako např. mezinárodní, evropská, regionální bezpečnost a ekonomie či teritoriální studia  
v kontextu mezinárodních vztahů. Vychází čtyřikrát ročně a je zařazen do databáze SCOPUS.

cejiss.org

cejiss.org

Volu
m

e 15, N
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m
ber 1, 2021

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL 

OF INTERNATIONAL AND SECURITY STUDIES

    

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit

Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia

Power of Civilisations

ISSN 1802-548X, eISSN 1805-482X

Volume 15, Number 1, 2021

politics in central europe
www.politicsincentraleurope.eu
Odborný recenzovaný časopis je vydáván ve spolupráci s Central European Political Science Asociation. tematicky 
se zaměřuje na problematiku výzkumu politiky, politické kultury a demokracie v zemích střední a středovýchodní 
Evropy. Časopis vychází třikrát ročně a jeho pracovním jazykem je angličtina. Časopis je zařazen do tří desítek 
databází včetně SCOPUS a ERIh plus.

P O L I T I C S
IN CENTRAL EUROPE

THE JOURNAL 
OF THE CENTRAL EUROPEAN 
POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

Volume 18

Number 1

March 2022

ISSN 1801-3422
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Publikace z nabídky vydavatelství Metropolitan University Prague Press, další 
vybrané publikace a propagační předměty univerzity je možné zakoupit v  e-shopu  
na eshop.mup.cz.
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centrum Bezpečnostních stuDií (c4ss)
c4ss.mup.cz
Centrum se orientuje na aktivity, které zahrnují výroční studentské konference s panely na aktuální bezpečnostní témata, expertní 
konference, diskusní kulaté stoly s odborníky z praxe a studentské debaty na aktuální témata. V rámci interního grantového systému 
centrum zapojuje studenty do společných výzkumných projektů s pedagogy MUP. Od roku 2014 je druhou klíčovou oblastí činnosti 
C4SS vědeckovýzkumná činnost.  Hlavními cíli C4SS v této oblasti je propojení mezinárodně uznávaného výzkumu globální, regionální 
a lokální bezpečnosti s vytvořením intelektuálních podmínek pro výchovu budoucí generace odborníků z ČR i zahraničí. 

centrum pro komparativní výzkum anglofonních zemí (ckvaz) 
ckvaz.mup.cz
Centrum pro komparativní výzkum anglofonních zemí bylo zřízeno jako odborné pracoviště tvořící autonomní součást katedry 
politologie a anglofonních studií. Centrum se kromě výzkumu problematiky anglofonních zemí v širokém mezioborovém záběru 
využívajícího přístupy politologických, teritoriálních, historických, literárně a kulturně historických a antropologických věd zaměřuje 
především na komparativní civilizační studium a dějiny idejí. Aktivity centra zahrnují publikační výstupy v podobě odborných studií 
a  monografií, pořádání workshopů a mezinárodních konferencí, navazování spolupráce s příbuznými pracovišti v ČR a zahraničí, 
přípravu vědeckých a vzdělávacích projektů a realizaci osvětových přednášek určených pro střední školy, širokou veřejnost a další 
instituce.  

centrum pro stuDium afriky (asc)
asc.mup.cz
Centrum pro studium Afriky je výzkumným centrem zaměřeným na 
interdisciplinární výzkum současného vývoje Afriky, zejména s ohledem 
na jeho dopady na vzájemné vztahy dvou sousedních regionů – Afriky 
a Evropy, potažmo České republiky a Afriky. Afrikou rozumíme celý 
geografický kontinent, tj. včetně zemí Maghrebu.

centrum pro stuDium Blízkého výchoDu (cmes)
cmes.mup.cz
Centrum pro studium Blízkého východu je autonomní akademické 
pracoviště v rámci katedry International Relations and European 
Studies. Hlavním posláním CMES je zvyšovat informovanost 
o záležitostech Blízkého východu či islámského světa obecně. Za tímto 
účelem se CMES zapojuje do akademické výuky, organizování seminářů 
a diskusních stolů, pořádání výročních konferencí s mezinárodní účastí 
a publikování vlastních vědeckých výstupů.

věDecká centra
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centrum pro stuDium meDiální kultury (csmk)
csmk.mup.cz
CSMK je vědeckým pracovištěm katedry mediálních studií sdružující odborníky z oblasti mediálních studií, specializující se na zkoumání 
veřejných komunikačních praktik v prostředí minulých i současných forem české mediální kultury. takto profilovaný výzkum se snaží 
zjistit, do jaké míry je medializace v českém kulturním prostředí determinována dobovým nastavením diskursivních regulativů (cenzura, 
dohled, kritika atd.) a politicky privilegovanými trendy masové komunikace (normalizace, amerikanizace, globalizace atd.).

centrum srovnávacího veřejného a evropského práva (csvep)
csvep.mup.cz
Centrum je vědeckovýzkumnou skupinou sdružující interní a externí pracovníky katedry právních disciplín a veřejné správy, případně 
jiných kateder MUP nebo další přizvané externisty. Koncipuje, projednává a organizuje vědeckou činnost zaměřenou na odborné granty, 
konference, publikace apod. Centrum garantuje úroveň a zabezpečení vědeckého obsahu výuky programů Veřejná správa a Evropská 
studia a veřejná správa v souladu s jejich akreditací.

iBeroamerické centrum (iac)
iac.mup.cz
IAC je interdisciplinární pracoviště zabývající se výzkumem, výukou a publikační činností týkající se regionu „Amerik“. Svým zaměřením 
na oblast západní hemisféry v IAC zdůrazňuje vzájemnou provázanost zemí Severní a latinské Ameriky, v  nichž některá regionální 
a transnacionální témata jako obchod, bezpečnost či migrace postupně nahrazují agendu jednotlivých států. Aktivity IAC zahrnují 
expertní konference, diskuse s  odborníky z praxe a studentské debaty na aktuální témata. V  rámci interního grantového systému 
centrum zapojuje studenty do společných výzkumných projektů.
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Aktuální a nejdůležitější informace týkající se Metropolitní 
univerzity Praha najdete vždy na webových stránkách  
www.mup.cz. Stránky jsou navrženy tak, aby na nich uchazeči 
nalezli důležité informace k jednotlivým studijním programům, 
přijímacím zkouškám a činnosti univerzity.

imup
na portálu www.imup.cz naleznete aktuální články a fotografie 
z dění na univerzitě.

kluB aBsolventů
Klub absolventů byl založen v roce 2011 s cílem udržovat spojení 
univerzity s bývalými studenty a  posilovat jejich sounáležitost 
s alma mater.

Členem Klubu absolventů se může stát každý, kdo úspěšně 
absolvoval bakalářské, magisterské nebo doktorské studium. 
Pro  přihlášení do Klubu absolventů stačí vyplnit formulář na 
www.mup.cz.

mup na sociálních sítích
Aktuální informace o dění na Metropolitní univerzitě Praha 
najdete také na Facebooku, twitteru, youtube a Instagramu.

Univerzitu můžete kontaktovat i přímo prostřednictvím 
kontaktního formuláře na www.mup.cz.

mup online
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Sportovní klub MUP, z.s., se zaměřuje na využití volného času 
studentů a vytváří pro ně v průběhu celého roku širokou nabídku 
sportovních aktivit.

semestrální sportovní kurzy
•	badminton
•	basketbal
•	bodystyling
•	bosu
•	 florbal

•	golf
•	 karate
•	 kruhový trénink
•	malá kopaná
•	plážový volejbal

•	powerjóga
•	 sebeobrana
•	 taekwon-do
•	 tenis
•	 thajský box

turnaje pořáDané sk mup
•	turnaj v badmintonu
•	Mikulášská trefa (turnaj v halové kopané)
•	turnaj v plážovém volejbale
•	O pohár rektora MUP (turnaj v malé kopané)
•	turnaj v tenise (dvouhra, čtyřhra)

víceDenní sportovní kurzy
•	 lyžařské akce v ČR a zahraničí
•	 cykloturistické, turistické akce a vodácké akce
•	 sportovně-seznamovací akce

sportovní akce pro sportovce s pohyBovým postižením
Oddíl bez bariér organizuje v průběhu celého roku řadu sportovně 
společenských akcí:

•	mezinárodní turnaj ve florbalu na elektrických vozících
•	 turnaj v boccie
•	Electric Eccentric – vícedenní jízda na vozících po ČR
•	 atletický kroužek
•	Běchovice - Praha - účast v inline závodě
•	orientační závod vozíčkářů

výhoDy a DalŠí možnosti zapojení
Studenti mohou využít slevy ve vybraných sportovních centrech 
v Praze a také se aktivně zapojit do některé ze štafet Metropolitní 
univerzity Praha v dálkových bězích (pražský 1/2Maraton 
a Maraton, závod Běchovice – Praha na 10 km).

Metropolitní univerzita Praha rovněž podporuje studenty, kteří ji 
reprezentují na vrcholných akademických soutěžích.

sportovní kluB mup
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Bakalářské a magisterské stuDium
Studium na MUP není drahé. měsíčně školné vychází pouze na 4 917,- kč / 202,33 eur u prezenční formy a 4 500,- kč / 185,25 eur 
u kombinované formy. Školné se platí za celý akademický rok a můžete si ho rozložit do splátek:

platba za jeden akademický rok
výše jedné splátky při rozložení 
platby za jeden akademický rok 

na dvě splátky

prezenční forma studia 59 000 Kč / 2 428 EUR 31 000 Kč / 1 276 EUR

kombinovaná forma studia 54 000 Kč / 2 223 EUR 28 000 Kč / 1 153 EUR

kombinovaná forma – studium se slevou * 48 000 Kč / 1 976 EUR 25 000 Kč / 1 029 EUR

poplatek za přihlášku ke studiu 550 Kč / 22 EUR

*) Kombinované studium se slevou se vztahuje pouze na případy, kdy Smlouvu o studiu v kombinované formě studia bakalářských a magisterských programů uzavře s MUP 
současně skupina alespoň 3 studentů ze stejného pracoviště, profesní asociace, svazu, komory nebo sdružení. Více viz Ceník poplatků MUP na www.mup.cz.

rozložení ročního Školného Do více plateB
nestačí vám rozložení plateb školného na dvě splátky? 
MUP umožňuje rozložení plateb do více splátek na základě individuálních potřeb. 
Stačí pouze podat žádost studijnímu oddělení. napište nám na info@mup.cz. 

současné stuDium Druhého programu
Studovat můžete i dva studijní programy najednou. například jeden v kombinované a jeden v prezenční formě studia. 
Za druhý studijní program platíte podstatně méně: 

platba za jeden akademický rok

13 000 Kč / 535 EUR

Školné a poplatky
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víte, kolik platíte
přehledně – konkrétní částky bez skrytých poplatků 

jednotná cena u všech bakalářských i magisterských 
programů v češtině i angličtině

flexibilní splátky podle vaší potřeby

víte, komu platíte
jsme česká firma 

žádné naše zisky neputují ani akcionářům,  
ani do daňových rájů

jsme obecně prospěšná společnost,  
a proto veškerý zisk investujeme do provozu  
a rozvoje univerzity
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Doktorské stuDium

platba za jeden akademický rok

prezenční i kombinovaná forma ** 27 000 Kč / 1 112 EUR

poplatek za přihlášku ke studiu 1 500 Kč / 62 EUR

** Doktorské stipendium lze přiznat v závislosti na pořadí úspěšnosti v přijímacím řízení ve formě prominutí celého školného.

rigorózní řízení
poplatek za rigorózní řízení 37 000 Kč / 1 523 EUR

poplatek za přihlášku k rigoróznímu řízení 1 500 Kč / 62 EUR

programy celoživotního vzDělávání v rámci akreDitovaných stuDijních programů

platba za jeden akademický rok
výše jedné splátky při rozložení 
platby za jeden akademický rok 

na dvě splátky

prezenční forma studia 59 000 Kč / 2 428 EUR 31 000 Kč / 1 276 EUR

kombinovaná forma studia 54 000 Kč / 2 223 EUR 28 000 Kč / 1 153 EUR

poplatek za přihlášku ke studiu 550 Kč / 22 EUR

intenzivní kurzy českého jazyka pro cizince

platba za jeden akademický rok

přípravný rok  českého jazyka pro cizince
základní verze rozšířená  verze

59 000 Kč / 2 428 EUR 65 000 Kč / 2 675 EUR

semestrální kurz českého jazyka pro cizince  
(kurz otevřen pouze v letním semestru akademického roku)

32 000 Kč / 1 317 EUR

poplatek za přihlášku ke studiu 550 Kč / 22 EUR

Školné a poplatky se hradí výhradně formou bezhotovostní platby převodem na účet MUP, případně vkladem na účet MUP.

Ceny školného a ceny za služby spojené se studiem jsou určeny primárně v CZK. Ceny v EUR se mohou měnit v závislosti na změnách kurzu.  
Aktuální Ceník poplatků MUP v platném znění je k dispozici na www.mup.cz.
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Bankovní spojení při platBě v kč (czk)
Veškeré platby v českých korunách (CZK) plaťte prosím na účet 
vedený u České spořitelny, a.s., Vršovické nám. 67/8, CZ – 101 00 
Praha 10.

Číslo účtu/kód banky: 294158339/0800
Variabilní symbol:
•	uchazeči – číslo přihlášky; 
•	 studenti – číslo smlouvy o studiu

mezinárodní formát bankovního spojení  
pro platby v kč (cZk)

Banka: Česká spořitelna, a.s., Vršovické nám. 67/8,  
CZ – 101 00 Praha 10

IBAn: CZ3308000000000294158339

BIC (SWIFt): gIBACZPx

Účel platby: uchazeči – číslo přihlášky; 
studenti – číslo smlouvy o studiu

Bankovní spojení při platBě v eur
Veškeré platby v eurech (EUR) plaťte prosím na účet vedený 
u  Sparkasse Oberlausitz-niederschlesien, Frauenstraße 21,  
D – 02763 Zittau.

Banka: Sparkasse Oberlausitz-niederschlesien, 
Frauenstraße 21, D – 02763 Zittau

IBAn: DE17850501000232013519

BIC (SWIFt): WElADED1gRl

Účel platby: uchazeči – číslo přihlášky; 
studenti – číslo smlouvy o studiu

Platby v EUR plaťte prosím vždy jako platbu SEPA.

Ceník poplatků v plném znění je k dispozici na www.mup.cz.

Poplatek za přihlášku a další vybrané poplatky 
lze platit kartou online.

stipenDia
•	 sociální a ubytovací stipendia

Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha umožňuje 
studentům požádat o sociální a ubytovací stipendia. 
Jejich vyplácení je závislé na výši příspěvku poskytnutého 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

•	 stipendium pro studenty s pohybovým postižením
Stipendium může být přiznáno ve formě prominutí části 
školného studentům, kteří byli přijati ke studiu v bakalářských 
nebo magisterských programech v rámci programu „Škola 
bez bariér“ a jsou držiteli průkazu ZtP, ZtP/P nebo předloží 
potvrzení o invaliditě. Součástí stipendia pro studenty 
s  pohybovým postižením není prominutí dalších poplatků 
spojených se studiem. Další podrobnosti stanovuje Stipendijní 
řád MUP a ceník poplatků MUP viz www.mup.cz.

•	doktorandské stipendium
Dle Stipendijního řádu MUP se doktorandské stipendium 
přiznává studentům studujícím v prezenční formě doktorských 
studijních programů. Doktorandské stipendium sestává 
z  jedné části, a to z prominutí celého školného. Maximální 
počet studentů, kterým lze přiznat doktorandské stipendium 
v  plné výši v jednom akademickém roce, je stanoven Ceníkem 
poplatků MUP.

•	 stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost  
Dle Stipendijního řádu MUP se stipendium na výzkumnou, 
vývojovou a inovační činnost přiznává studentům magisterských 
nebo doktorských studijních programů, kteří jsou zapojeni do 
řešení interních grantových projektů v rámci IgS MUP.

možnosti uBytování
MUP dlouhodobě spolupracuje s vybranými ubytovacími 
zařízeními pro studenty. Aktuální nabídku a kontakty naleznete 
na www.mup.cz.
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Dny otevřených Dveří

program Dnů otevřených Dveří
1. Společný úvod v 17:00 hod. (cca 50 minut) – vedení univerzity 

včetně rektora prof. Michala Klímy představí celou univerzitu 
se všemi jejími studijními programy, možnostmi studia 
v zahraničí, výukou cizích jazyků, seznámí vás s podmínkami 
přijímacího řízení a dalšími aktivitami univerzity. 

2. Informační semináře jednotlivých kateder (cca 30 minut) – 
zde si vyberete program, který vás zajímá; během semináře 
vám představitel katedry podrobně představí studijní plán, 
zodpoví všechny vaše dotazy a zažijete i ukázku přednášky. 
Rozpis místností jednotlivých seminářů obdrží účastníci na 
společném úvodu v 17:00 hod.

místo konání
Dny otevřených dveří probíhají v budově MUP v Praze-Strašnicích, 
Dubečská 900/10, Praha 10.

těšíme se na viděnou!
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termíny Dnů otevřených Dveří v roce 2023

11. 1. 15. 2. 22. 3. 19. 4. 

17. 5. 14. 6. 6. 9. 20. 9. 

Dny otevřených dveří jsou nyní realizovány také online na dod.mup.cz.
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informace pro uchazeče
Informační centrum – budova Strašnice
Dubečská 900/10, 100 00  Praha 10 – Strašnice
tel.: +420 274 815 044
e-mail: info@mup.cz
url: www.mup.cz
gPS: 50°4‘8.978“n, 14°29‘53.009“E
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kontakty

Úřední hodiny studijního oddělení

po-čt 10.00–17.00

pá 10.00–15.00

so 10.00–15.00 (ve dnech výuky)

moDerní prostřeDí a vyBavení
•	bezbariérové budovy v Praze ve Strašnicích a na Jarově
•	moderně vybavené posluchárny
•	plně vybavená multimediální studia, kde mají studenti možnost naučit se práci 

s kamerou, zkusit si moderování ve studiu, natočit reportáž a následně ji samostatně 
zpracovat

•	 zabezpečené wifi access pointy
•	 studijní informační systém pro studenty
•	 vydávání ISIC a AlIVE karet pro studenty
•	 relaxační zóny pro setkávání studentů
•	hlídané cyklostojany pro studenty v objektu univerzity

členství v oDBorných asociacích

Úřední hodiny Informačního centra

po-čt 8.00–19.00

pá 8.00–18.00
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www.mup.cz
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Dny otevřených dveří v roce 2023 

11. 1. 15. 2. 22. 3. 19. 4. 

17. 5. 14. 6. 6. 9. 20. 9. 


