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Akreditované studijní obory UK FHS a studijní plány

Akreditované studijní oboryUKFHS
astudijní plány

Bakalářský obor

Humanitní studia
Obor: Studium humanitní vzdělanosti

Magisterské navazující obory

Humanitní studia
Obor: Studia občanského sektoru
Obor: Orální historie - Soudobé dějiny
Obor: Obecná antropologie - Integrální studium člověka
Obor: Historická sociologie
Obor: Genderová studia

Ekologie a ochrana prostředí
Obor: Sociální a kulturní ekologie

Sociální politika a sociální práce
Obor: Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

Mediální a komunikační studia
Obor: Elektronická kultura a sémiotika

Filozofie
Obor: Německá a francouzská filozofie v Evropě (Eurofilozofie)

Vysvětlivky ke studijním plánům
Vztahy mezi jedním a ostatními předměty jsou vyjádřeny vždy za názvem

předmětu následovně:
K= Korekvizity = pro zápis kurzu je nutné mít současně zapsaný nebo již absolvo-
vaný kurz uvedený jako korekvizita;
P= Prerekvizity = pro zápis ke kurzu je nutné mít již absolvovaný kurz uvedený
jako prerekvizita;
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Akreditované studijní obory UK FHS a studijní plány

Z= Záměnnost = kdykoli je požadováno splnění (absolvování) předmětu, je dostaču-
jící absolvovat předmět uvedený jako záměnný;
N= Neslučitelnost = student si nemůže předmět zapsat v případě, že absolvoval
nebo má právě zapsaný předmět uvedený jako neslučitelný;
!! = Nevyučován = předmět se letos nekoná, ale bude vyučován v příštím roce.

Rozsah výuky je uveden v poli „Výukaÿ. Symbol [H] značí rozsah hodin za
semestr, [D] značí počet dní za semestr, [T] značí počet týdnů během semestru.
Ve všech ostatních případech jde o hodiny za týden.

Zkratka „Kr.ÿ označuje počet kreditů přiřazených danému předmětu.

Zkratka „Dop.r.ÿ značí doporučený ročník, ve kterém je vhodné předmět ab-
solvovat.

Bakalářský obor

Humanitní studia

obor: Studium humanitní vzdělanosti

Charakteristika oboru

Bakalářské studium humanitní vzdělanosti (SHV) je studijní obor humanitního
vzdělávání, soustředěného kolem vědních oborů filosofické, historické, kulturní a sociální
antropologie. Výrazným rysem tohoto programu je do značné míry otevřený studijní
plán, který ponechává široký prostor individuálním schopnostem a zájmům každého
studenta. Všichni studenti absolvují povinné předměty základních humanitních a spo-
lečenskovědních oborů a souborné zkoušky v těchto oborech. Vhodnou volbou dalších
předmětů se student může v průběhu studia postupně zaměřovat a specializovat buď
k dalšímu (magisterskému) studiu v některém z příbuzných teoretických oborů, anebo
k praktickému uplatnění.

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent oboru Studium humanitní vzdělanosti získá orientaci v řadě humanit-
ních disciplín (filosofii, sociologii, psychologii, historii, antropologii a ekonomii) a v jejich
vzájemné provázanosti, dobrou praktickou znalost nejméně jednoho cizího jazyka včetně
schopnosti odborného překladu, schopnost kritického myšlení a kultivovaný slovní a pí-
semný projev. Velký důraz se klade především na pěstování samostatnosti, odpovědnosti
a vlastní tvořivé práce, která umožní absolventům efektivně se dále vzdělávat a flexibilně
se přizpůsobovat měnícím se požadavkům trhu práce. Absolvent získá předpoklady pro
širokou sféru uplatnění, např. v oblasti státní správy a samosprávy, ve sféře nezisko-
vých organizací, ve vzdělávání, v oblasti výzkumných a badatelských aktivit různých
institucí či při poskytování poradenství v prostoru multikulturní sféry a humanitně
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Bakalářský obor

zaměřených institucí. Absolvent s převážně teoretickým zaměřením získá v průběhu
studia kromě všeobecného humanitního základu odbornost v některé z výše zmíněných
humanitních disciplín a bude adekvátně připraven k navazujícím magisterským studiím
v řadě humanitních oborů. Absolvent s převážně aplikačním zaměřením se díky prak-
ticky uplatnitelným dovednostem, jako je např. vytváření rešerší, editace a příprava
textů, zpracovávání informací a tvorba firemních prezentací, uplatní v oblastech jako
je public relation, reklama, média apod.

Studijní plán - Studium humanitní vzdělanosti (prezenční forma)

Části státní závěrečné zkoušky

1. Filosofická antropologie
2. Ověření jazykové kompetence
3. Obhajoba bakalářské práce
4. Evropské dějiny v kontextech
5. Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 180

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YBQL002ZI Letní škola pro posluchače
prezenčního studia

ZS 0/0 Z 2 1

YBZF01 Proseminář k interpretaci textuZ 0/2 KZ 2 1
YBZB71000 Reference — AJ ZS/LS 0/0 Zk 2 1
YBZB81000 Rozprava — AJ ZS/LS 0/0 Zk 2 1
YBZB40000 Úvod do antropologie ZS/LS 0/0 Zk 2 1
YBZB10000 Úvod do ekonomie ZS/LS 0/0 Zk 2 1
YBZB60000 Úvod do filosofie ZS/LS 0/0 Zk 2 1
YBZB50000 Úvod do historie ZS/LS 0/0 Zk 2 1
YBZB20000 Úvod do psychologie ZS/LS 0/0 Zk 2 1
YBZB30000 Úvod do sociologie ZS/LS 0/0 Zk 2 1
YBZA20000 Filosofická antropologie ZS/LS 0/0 Zk 10 2
YBZA10000 Ověření jazykové kompetence ZS/LS 0/0 Zk 10 2
YBZA30000 Evropské dějiny v kontextech ZS/LS 0/0 Zk 10 3
YBZA50000 Příprava bakalářské práceZ ZS/LS 0/0 Z 20 3
YBZA40000 Společenské vědy

v interdisciplinární perspektivě
ZS/LS 0/0 Zk 10 3

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 98
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http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBQL002ZI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZF01
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZB71000
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZB81000
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZB40000
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZB10000
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZB60000
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZB50000
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZB20000
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZB30000
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZA20000
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZA10000
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZA30000
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZA50000
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZA40000


Bakalářský obor

Povinně volitelné předměty

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně voli-
telné předměty: 98

Tato hodnota činí 54% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní
závěrečné zkoušky

Studijní plán - Studium humanitní vzdělanosti (kombinovaná forma)

Části státní závěrečné zkoušky

1. Filosofická antropologie
2. Ověření jazykové kompetence
3. Obhajoba bakalářské práce
4. Evropské dějiny v kontextech
5. Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 180

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YBQL001ZI Letní škola pro posluchače
kombinovaného studia

ZS 0/0 KZ 5 1

YBF019 Proseminář k interpretaci textu
(kombinované studium)Z

0/2 KZ 2 1

YBZB71000 Reference — AJ ZS/LS 0/0 Zk 2 1
YBZB81000 Rozprava — AJ ZS/LS 0/0 Zk 2 1
YBARA00EI Soustředění k Úvodu do

antropologie
LS 0/0 KZ 5 1

YBARE00EI Soustředění k Úvodu do ekonomie ZS 0/0 KZ 5 1
YBF0000BI Soustředění k Úvodu do filosofie ZS 0/0 KZ 5 1
YBHAA30BI Soustředění k Úvodu do historie

(pro kombinované studium)
ZS 0/0 KZ 5 1

YBARP00EI Soustředění k úvodu do
psychologie

ZS 0/0 KZ 5 1

YBARS00EI Soustředění k Úvodu do sociologie ZS 0/0 KZ 5 1
YBZB40000 Úvod do antropologie ZS/LS 0/0 Zk 2 1
YBZB10000 Úvod do ekonomie ZS/LS 0/0 Zk 2 1
YBZB60000 Úvod do filosofie ZS/LS 0/0 Zk 2 1
YBZB50000 Úvod do historie ZS/LS 0/0 Zk 2 1
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http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBQL001ZI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBF019
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZB71000
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZB81000
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBARA00EI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBARE00EI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBF0000BI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBHAA30BI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBARP00EI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBARS00EI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZB40000
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZB10000
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZB60000
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZB50000


Studia občanského sektoru

YBZB20000 Úvod do psychologie ZS/LS 0/0 Zk 2 1
YBZB30000 Úvod do sociologie ZS/LS 0/0 Zk 2 1
YBZA20000 Filosofická antropologie ZS/LS 0/0 Zk 10 2
YBZA10000 Ověření jazykové kompetence ZS/LS 0/0 Zk 10 2
YBZR02EI Soustředění k souborné zkoušce

z filosofické antropologie
ZS/LS 0/0 KZ 5 2

YBJ026 Soustředění ke skeletovému
překladu pro posluchače
kombinovaného studiaZ

0/2 Z 5 2

YBZA30000 Evropské dějiny v kontextech ZS/LS 0/0 Zk 10 3
YBZA50000 Příprava bakalářské práceZ ZS/LS 0/0 Z 20 3
YBZR01EI Soustředění k souborné zkoušce

Evropské dějiny v kontextechZ
0/2 Z 5 3

YBA033 Soustředění k souborné zkoušce
Společenské vědy
v interdisciplinární perspektivěZ

0/2 Z 5 3

YBZA40000 Společenské vědy
v interdisciplinární perspektivě

ZS/LS 0/0 Zk 10 3

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 130

Povinně volitelné předměty

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně voli-
telné předměty: 130

Tato hodnota činí 72% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní
závěrečné zkoušky

Magisterské obory

Humanitní studia

obor: Studia občanského sektoru
Charakteristika oboru

Studijní obor se skládá ze tří částí: filosofická, sociologická a antropologická te-
orie pro občanský sektor; ekonomie a právo; aplikační předměty. Výuka předmětů je
rozložena rovnoměrně zejména do prvních 3 semestrů, ve 4. semestru je ponecháno
více prostoru průběžné praxi a ekonomicko-právní praxi v nestátních neziskových or-
ganizacích nebo v institucích státní správy. Profilové předměty jsou doplněny semináři.
Studenti mohou navštěvovat kurzy jiných kateder a modulů UK FHS.
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http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZB20000
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZB30000
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZA20000
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZA10000
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http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBJ026
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZA30000
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZA50000
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZR01EI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBA033
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YBZA40000


Studia občanského sektoru

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent studijního oboru je dobře obeznámený se základními soudobými teore-
tickými poznatky o občanské společnosti z oblasti společenských věd a práva a dispo-
nuje prakticky uplatnitelnými ekonomickými a právními znalostmi. Má výborný přehled
o politickém systému a systému zprostředkování zájmů v České republice a Evropské
unii a dostatečné znalosti o tvorbě a vývoji veřejné politiky v národním i evropském
rámci. Absolvent též nabude cenných manažerských, organizačních a komunikačních
dovedností z oblasti řízení, provozu a personalistiky nestátních neziskových organizací
(NNO), využitelných v praxi. Uplatní se v nestátních neziskových organizacích (nadace,
nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti), v oblasti vzdělávání,
poradenství a osvěty, v médiích apod., ve státní správě nebo v mezinárodních insti-
tucích a organizacích. UK FHS realizovala mezinárodní výzkum „Role a vize nadací”
a spolupracuje na mezinárodním výzkumu občanského sektoru.

Studijní plán - Studia občanského sektoru (prezenční forma)

Části státní závěrečné zkoušky

1. Obhajoba diplomové práce
2. Sociologická, politologická a antropologická teorie pro občanský sektor (1. státní
zkouška)

3. Ekonomie a právo pro občanský sektor (2. státní zkouška)

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Obhajoba diplomové práce

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMN03PCZI Ekonomicko — právní praxe I. ZS 0/0 KZ 5 1
YMN02PSLI Diplomní seminář I. LS 0/0 KZ 3 1
YMN22PSLI Metody empirického výzkumu

občanského sektoru I. seminář
LS 0/0 KZ 3 1

YMN28PCZI Občanská společnost v Evropské
unii - cvičeníZ

0/2 Z 1 1

YMN28PSZI Občanská společnost v Evropské
unii - seminářZ

0/2 KZ 3 1

YMN05PPLI Občanská společnost, občanství
a demokracie

LS 0/0 KZ 3 1

YMN05PCLI Občanská společnost, občanství
a demokracie — cvičení

LS 0/0 KZ 2 1

YMN05PSLI Občanská společnost, občanství
a demokracie — seminář

LS 0/0 KZ 3 1
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http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMN03PCZI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMN02PSLI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMN22PSLI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMN28PCZI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMN28PSZI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMN05PPLI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMN05PCLI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMN05PSLI


Studia občanského sektoru

YMN03PCLI Ekonomicko — právní praxe II. LS 0/0 KZ 5 1
YMN26PSZI Reforma veřejné správy v ČR -

seminářZ
0/2 KZ 3 1

YMN05PPZI Sociologie institucí ZS 0/0 KZ 3 1
YMN05PCZI Sociologie institucí cvičení ZS 0/0 KZ 2 1
YMN06PPLI Ekonomie a právo pro občanský

sektor II.
LS 0/0 KZ 3 1

YMN06PCLI Ekonomie a právo pro občanský
sektor II. — cvičení

LS 0/0 KZ 2 1

YMN09PCLI Sociální marketing - cvičeníZ 0/1 Z 2 1
YMN09PSLI Sociální marketing - seminářZ 0/2 KZ 3 1
YMN04PPZI Teorie občanské společnosti I. ZS 0/0 KZ 3 1
YMN04PCZI Teorie občanské společnosti

cvičení
ZS 0/0 KZ 2 1

YMN04PPLI Teorie občanské společnosti II. LS 0/0 KZ 3 1
YMN06PPZI Ekonomie a právo pro občanský

sektor I.
ZS 0/0 KZ 3 1

YMN06PCZI Ekonomie a právo pro občanský
sektor I. cvičení

ZS 0/0 KZ 2 1

YMN27PPZX Veřejná politikaZ 2/0 Zk 3 1
YMN27PSZI Veřejná politika - seminářZ 0/2 KZ 3 1
YMN30PCZI Základy psaní akademických

textůZ
0/2 KZ 2 1

YMN02PCLI Diplomní seminář III. ZS/LS 0/0 KZ 2 2
YMN02PSZI Diplomní seminář II. ZS 0/0 KZ 3 2
YMN22PCZI Metody empirického výzkumu

občanského sektoru II. cvičení
ZS 0/0 KZ 2 2

YMN22PSZI Metody empirického výzkumu
občanského sektoru II. seminář

ZS 0/0 KZ 2 2

YMN050 Praxe v občanském sektoru II.Z 0/2 Z 1 2
YMN051 Praxe v občanském sektoru III.Z 0/2 KZ 2 2
YMN13PCZI Management a aplikované znalosti

pro občanský sektor III. cvičení
ZS 0/0 KZ 2 2

YMN13PSZI Management a aplikované znalosti
pro občanský sektor III. seminář

ZS 0/0 KZ 3 2

YMN001 Právní rámec občanského
sektoruZ

2/0 Zk 3 2

YMN08PCLI Právní rámec občanského sektoru
- cvičeníPZ

0/2 Z 2 2

YMN08PSLI Právní rámec občanského sektoru
- seminářPZ

0/2 KZ 3 2

YMN076 Regionální ekonomika 0/2 Zk 3 2
YMN84P4C0 Účetnictví a daňové předpisy pro

občanský sektor - cvičeníZ
0/2 Z 2 2
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Studia občanského sektoru

YMN84P4S0 Účetnictví a daňové předpisy pro
občanský sektor - seminářZ

0/2 KZ 3 2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 105

Povinně volitelné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMN07VEB0 Introduction to Multiculturalism 2/0 KZ 3 0
YMN045 Multicultural Education - Reading 0/2 Z 3 0
YMN058 The History of Human Rights 0/8 [HS] KZ 3 0
YYMN064 Social Enterprise 0/8 [HS] KZ 3 0
YMN046 Multicultural Education - Reading

(distant)
0/8 [HS] Z 3 0

YMN057 Introduction to Multiculturalism
(Distance Learning)

8/0 [HS] KZ 3 0

YMN67VSZI Podnikání nestátních neziskových
organizací - seminář

1/2 KZ 3 0

YMN003 Non-Profit Sector in the United
States

1/2 KZ 3 0

YMN091 History of Human Rights in
International Relations (Distance
Study)

0/8 [HS] Z 3 0

YMN084 Social Enterprise 0/8 [HS] Z 3 0
YMN080 History of Human Rights in

International Relations
0/2 Z 3 0

YMN082 Innovative Approaches to the
Study of Civil Society

0/2 Z 3 0

YMN090 Innovative Approaches to the
Study of Civil Society (Distance
Study)

0/8 [HS] Z 3 0

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 3

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Sociologická, politologická a antropologická teorie pro občanský sektor
(1. státní zkouška)

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMN05PPLI Občanská společnost, občanství
a demokracie

LS 0/0 KZ 3 1

YMN05PCLI Občanská společnost, občanství
a demokracie — cvičení

LS 0/0 KZ 2 1

YMN05PSLI Občanská společnost, občanství
a demokracie — seminář

LS 0/0 KZ 3 1

YMN05PPZI Sociologie institucí ZS 0/0 KZ 3 1
YMN05PCZI Sociologie institucí cvičení ZS 0/0 KZ 2 1
YMN04PPZI Teorie občanské společnosti I. ZS 0/0 KZ 3 1
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Studia občanského sektoru

YMN04PCZI Teorie občanské společnosti
cvičení

ZS 0/0 KZ 2 1

YMN04PPLI Teorie občanské společnosti II. LS 0/0 KZ 3 1
YMN27PPZX Veřejná politikaZ 2/0 Zk 3 1
YMN27PSZI Veřejná politika - seminářZ 0/2 KZ 3 1

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 27

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Ekonomie a právo pro občanský sektor (2. státní zkouška)

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMN26PSZI Reforma veřejné správy v ČR -
seminářZ

0/2 KZ 3 1

YMN06PPLI Ekonomie a právo pro občanský
sektor II.

LS 0/0 KZ 3 1

YMN06PCLI Ekonomie a právo pro občanský
sektor II. — cvičení

LS 0/0 KZ 2 1

YMN06PPZI Ekonomie a právo pro občanský
sektor I.

ZS 0/0 KZ 3 1

YMN06PCZI Ekonomie a právo pro občanský
sektor I. cvičení

ZS 0/0 KZ 2 1

YMN001 Právní rámec občanského
sektoruZ

2/0 Zk 3 2

YMN08PCLI Právní rámec občanského sektoru
- cvičeníPZ

0/2 Z 2 2

YMN08PSLI Právní rámec občanského sektoru
- seminářPZ

0/2 KZ 3 2

YMN076 Regionální ekonomika 0/2 Zk 3 2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 22

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně voli-
telné předměty: 157

Tato hodnota činí 131% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní
závěrečné zkoušky

Studijní plán - Studia občanského sektoru (kombinovaná forma)

Části státní závěrečné zkoušky

1. Obhajoba diplomové práce
2. Sociologická, politologická a antropologická teorie pro občanský sektor (1. státní
zkouška)

3. Ekonomie a právo pro občanský sektor (2. státní zkouška)
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Studia občanského sektoru

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Obhajoba diplomové práce

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMN044 Cvičení k praxi v občanském
sektoru (kombinovaná forma)Z

0/4 [HS] KZ 2 1

YMN025 Diplomní seminář I. (kombinovaná
forma)Z

0/4 [HS] KZ 3 1

YMN020 Metody empirického výzkumu
občanského sektoru I. - seminář
(kombinovaná forma)Z

0/8 [HS] KZ 3 1

YMN036 Občanská společnost v Evropské
unii - cvičení (kombinovaná
forma)Z

0/4 [HS] Z 1 1

YMN037 Občanská společnost v Evropské
unii - seminář (kombinovaná
forma)Z

0/8 [HS] KZ 3 1

YMN05PPLI Občanská společnost, občanství
a demokracie

LS 0/0 KZ 3 1

YMN015 Občanská společnost, občanství
a demokracie - cvičení
(kombinovaná forma)Z

0/1 [HS] KZ 2 1

YMN014 Občanská společnost, občanství
a demokracie - seminář
(kombinovaná forma)Z

0/8 [HS] KZ 3 1

YMN012 Praxe v občanském sektoru I.
(kombinovaná forma)Z

0/4 [HS] Z 1 1

YMN034 Reforma veřejné správy v ČR -
seminář (kombinovaná forma)Z

0/8 [HS] KZ 3 1

YMN05PPZI Sociologie institucí ZS 0/0 KZ 3 1
YMN029 Sociologie organizace pro občanský

sektor - cvičení (kombinovaná
forma)Z

0/4 [HS] KZ 2 1

YMN013 Sociální ekonomika (kombinovaná
forma)Z

12/0 [HS] Zk 3 1

YMN026 Sociální ekonomika - cvičení
(kombinovaná forma)Z

0/1 [HS] KZ 2 1

YMN017 Sociální marketing - cvičení
(kombinovaná forma)Z

0/1 [HS] Z 2 1

YMN018 Sociální marketing - seminář
(kombinovaná forma)Z

0/12 [HS] KZ 3 1

YMN027 Teorie občanské společnosti I.
(kombinovaná forma)Z

8/0 [HS] Zk 3 1
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Studia občanského sektoru

YMN028 Teorie občanské společnosti I. -
cvičení (kombinovaná forma)Z

0/4 [HS] KZ 2 1

YMN019 Teorie občanské společnosti II.
seminář (kombinovaná forma)PZ

0/8 [HS] KZ 3 1

YMN032 Veřejná ekonomika (kombinovaná
forma)Z

4/0 [HS] Zk 2 1

YMN033 Veřejná ekonomika - cvičení
(kombinovaná forma)Z

0/2 [HS] Z 1 1

YMN030 Veřejná politika (kombinovaná
forma)Z

8/0 [HS] Zk 3 1

YMN031 Veřejná politika - seminář
(kombinovaná forma)Z

0/4 [HS] KZ 3 1

YMN043 Základy psaní akademických textů
(kombinovaná forma)Z

0/4 [HS] KZ 2 1

YMN024 Diplomní seminář III.
(kombinovaná forma)PZ

0/4 [HS] KZ 12 2

YMN016 Diplomní seminář II.
(kombinovaná forma)PZ

0/8 [HS] KZ 6 2

YMN041 Metody empirického výzkumu
občanského sektoru II. - cvičení
(kombinovaná forma)PZ

0/4 [HS] Z 2 2

YMN042 Metody empirického výzkumu
občanského sektoru II. - seminář
(kombinovaná forma)PZ

0/8 [HS] KZ 3 2

YMN053 Praxe v občanském sektoru II.
(kombinovaná forma)Z

0/4 [HS] Z 1 2

YMN054 Praxe v občanském sektoru III.
(kombinovaná forma)Z

0/4 [HS] KZ 2 2

YMN038 Projektový management - cvičení
(kombinovaná forma)KZ

0/4 [HS] KZ 2 2

YMN023 Projektový management - seminář
(kombinovaná forma)KZ

0/8 [HS] KZ 3 2

YMN035 Právní rámec občanského sektoru
(kombinovaná forma)Z

8/0 [HS] Zk 3 2

YMN022 Právní rámec občanského sektoru
- cvičení (kombinovaná forma)PZ

0/4 [HS] Z 2 2

YMN021 Právní rámec občanského sektoru
- seminář (kombinovaná forma)PZ

0/8 [HS] KZ 3 2

YMN29PPZI Regionální ekonomika
(kombinovaná forma)

0/8 [HS] Zk 3 2

YMN039 Účetnictví a daňové předpisy pro
občanský sektor - cvičení
(kombinovaná forma)Z

0/4 [HS] Z 2 2
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Studia občanského sektoru

YMN040 Účetnictví a daňové předpisy pro
občanský sektor - seminář
(kombinovaná forma)Z

0/8 [HS] KZ 3 2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 105

Povinně volitelné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMN046 Multicultural Education - Reading
(distant)

0/8 [HS] Z 3 0

YMN057 Introduction to Multiculturalism
(Distance Learning)

8/0 [HS] KZ 3 0

YMN058 The History of Human Rights 0/8 [HS] KZ 3 0
YYMN064 Social Enterprise 0/8 [HS] KZ 3 0
YMN045 Multicultural Education - Reading 0/2 Z 3 0
YMN07VEB0 Introduction to Multiculturalism 2/0 KZ 3 0
YMN67VSZI Podnikání nestátních neziskových

organizací - seminář
1/2 KZ 3 0

YMN003 Non-Profit Sector in the United
States

1/2 KZ 3 0

YMN080 History of Human Rights in
International Relations

0/2 Z 3 0

YMN084 Social Enterprise 0/8 [HS] Z 3 0
YMN082 Innovative Approaches to the

Study of Civil Society
0/2 Z 3 0

YMN091 History of Human Rights in
International Relations (Distance
Study)

0/8 [HS] Z 3 0

YMN090 Innovative Approaches to the
Study of Civil Society (Distance
Study)

0/8 [HS] Z 3 0

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 3

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Sociologická, politologická a antropologická teorie pro občanský sektor
(1. státní zkouška)

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMN05PPLI Občanská společnost, občanství
a demokracie

LS 0/0 KZ 3 1

YMN015 Občanská společnost, občanství
a demokracie - cvičení
(kombinovaná forma)Z

0/1 [HS] KZ 2 1

YMN014 Občanská společnost, občanství
a demokracie - seminář
(kombinovaná forma)Z

0/8 [HS] KZ 3 1
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Studia občanského sektoru

YMN05PPZI Sociologie institucí ZS 0/0 KZ 3 1
YMN029 Sociologie organizace pro občanský

sektor - cvičení (kombinovaná
forma)Z

0/4 [HS] KZ 2 1

YMN027 Teorie občanské společnosti I.
(kombinovaná forma)Z

8/0 [HS] Zk 3 1

YMN028 Teorie občanské společnosti I. -
cvičení (kombinovaná forma)Z

0/4 [HS] KZ 2 1

YMN019 Teorie občanské společnosti II.
seminář (kombinovaná forma)PZ

0/8 [HS] KZ 3 1

YMN030 Veřejná politika (kombinovaná
forma)Z

8/0 [HS] Zk 3 1

YMN031 Veřejná politika - seminář
(kombinovaná forma)Z

0/4 [HS] KZ 3 1

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 27

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Ekonomie a právo pro občanský sektor (2. státní zkouška)

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMN034 Reforma veřejné správy v ČR -
seminář (kombinovaná forma)Z

0/8 [HS] KZ 3 1

YMN013 Sociální ekonomika (kombinovaná
forma)Z

12/0 [HS] Zk 3 1

YMN026 Sociální ekonomika - cvičení
(kombinovaná forma)Z

0/1 [HS] KZ 2 1

YMN032 Veřejná ekonomika (kombinovaná
forma)Z

4/0 [HS] Zk 2 1

YMN033 Veřejná ekonomika - cvičení
(kombinovaná forma)Z

0/2 [HS] Z 1 1

YMN035 Právní rámec občanského sektoru
(kombinovaná forma)Z

8/0 [HS] Zk 3 2

YMN022 Právní rámec občanského sektoru
- cvičení (kombinovaná forma)PZ

0/4 [HS] Z 2 2

YMN021 Právní rámec občanského sektoru
- seminář (kombinovaná forma)PZ

0/8 [HS] KZ 3 2

YMN29PPZI Regionální ekonomika
(kombinovaná forma)

0/8 [HS] Zk 3 2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 22

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně voli-
telné předměty: 157

Tato hodnota činí 131% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní
závěrečné zkoušky
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Orální historie - Soudobé dějiny

Humanitní studia

obor: Orální historie - Soudobé dějiny

Charakteristika oboru

Cílem studijního oboru je v návaznosti na bakalářské vzdělání vychovat vysoko-
školsky vzdělané odborníky v oblasti soudobých dějin a orální historie na magisterské
univerzitní úrovni. Obor navazuje na bakalářské studijní programy společenskovědního
a humanitního směru a zaměřuje se na velmi perspektivní problematiku soudobých
dějin v širokém interdisciplinárním, geografickém a časovém pojetí. Obor umožňuje
studentům, aby se profilovali ve dvou segmentech. Směr historický vedle základních
předmětů z oboru v hlavní nabídce umožňuje specializaci na konkrétní témata vyklá-
daná v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu. Směr metodologický se zaměřuje
především na teoretické i praktické otázky využití orální historie a dalších kvalitativ-
ních metod při výzkumu nedávné minulosti. Studium je v rámci obou směrů založeno
nejen na získávání teoretických a metodologických poznatků z nejrůznějších příbuzných
oborů zkoumajících dané téma (kromě historie a antropologie také z politologie, sociolo-
gie, sociální lingvistiky, psychologie, sociální geografie apod.), ale poskytuje studentům
adekvátní možnost aktivně se na výzkumu zkoumaného tématu podílet (formou prací,
zapojení do výzkumných projektů, účastí na konferencích).

Informace o uplatnění absolventů

Absolventi mají šanci se stát nejen úzce specializovanými odborníky s uplatněním
v oblasti vědecké a výzkumné činnosti provozované na akademické půdě, ale díky svým
znalostem, dovednostem a zkušenostem mají možnost širokého uplatnění ve sféře for-
málního a neformálního vzdělávání, v institucích univerzitního i neuniverzitního typu,
jako řadoví nebo vedoucí pracovníci ve státní a politické správě ústřední, krajské nebo
místní úrovně, v expertních skupinách EU, v agenturách sítě OSN, ve sféře památkové
péče a obecně ve sféře péče o kulturní dědictví (např. v památkových ústavech, v mu-
zeích apod.), dále pak na pozici správců novodobých archivních fondů a pracovníků
odpovědných za spisovou službu v archivech státních, ale také podnikových a firem-
ních. Samozřejmě pak mohou nalézt uplatnění v soukromém sektoru jako pracovníci
neziskových organizací působících např. v oblasti dodržování a obecné ochrany lidských
práv, v oblasti monitoringu genderových práv či práv menšin, nebo se budou specia-
lizovat na konkrétní sociální pomoc a poradenství u vybraných jednotlivců či skupin
obyvatel. Dále pak absolventi mohou působit jako řadoví pracovníci, resp. pracovníci
managementu domácích, evropských či globálních politických (či ekonomických) insti-
tucí a organizací, jako tvůrčí pracovníci tištěných, elektronických či audiovizuálních
médií nebo jako odborní analytici a experti v oblasti poradenství.

Studijní plán - Orální historie - Soudobé dějiny (prezenční / kombinovaná
forma)

14



Orální historie - Soudobé dějiny

Části státní závěrečné zkoušky

1. Obhajoba diplomové práce
2. Teorie a metodologie výzkumu soudobých dějin
3. Soudobé dějiny v českém a mezinárodním kontextu

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMO017 Analýza a interpretace narativních
pramenů

2/0 Zk 3 1

YMO007 Diplomový seminář I. 0/2 Z 2 1
YMO010 Interdisciplinární studium

soudobých dějin I. (české a světové
dějiny 1945 - 1968)

2/0 Zk 4 1

YMO013 Interdisciplinární studium
soudobých dějin I. (české a světové
dějiny 1945 - 1968) - seminář

0/2 Z 2 1

YMO011 Interdisciplinární studium
soudobých dějin II. (české
a světové dějiny 1968 - 1989)P

2/0 Zk 4 1

YMO014 Interdisciplinární studium
soudobých dějin II. (české
a světové dějiny 1968 - 1989) -
seminářP

0/2 Z 2 1

YMO004 Orální historie a metodologie
studia soudobých dějin

0/0 KZ 10 1

YMO016 Orální historie ve výzkumu
soudobých dějin

2/0 Zk 3 1

YMO019 Úvod do studia soudobých dějin
(paradigmata, metody, prameny,
specifika)

2/0 Zk 3 1

YMO008 Diplomový seminář II. 0/2 Z 2 2
YMO009 Diplomový seminář III. 0/2 Z 2 2
YMO005 Interdisciplinární studium

soudobých dějin - české a světové
dějiny (1945 - současnost)

0/0 Zk 10 2

YMO012 Interdisciplinární studium
soudobých dějin III. (č. a sv.
dějiny, tranzice)P

2/0 Zk 4 2
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Obecná antropologie - Integrální studium člověka

YMO015 Interdisciplinární studium
soudobých dějin III. (č. a sv.
dějiny, tranzice) - seminářP

0/2 Z 2 2

YMO006 Příprava diplomové práce 0/0 Z 24 2
YMO020 Terénní praxe 0/0 Z 12 2
YMO028 Historiografie a metodologie

historické vědyNZ
2/0 Z 3

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 92

Povinně volitelné předměty

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 16

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně voli-
telné předměty: 108

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní
závěrečné zkoušky

Humanitní studia

obor: Obecná antropologie - Integrální studium
člověka

Charakteristika oboru

Dvouletý navazující magisterský obor v prezenční formě studia nabízí důkladné
vzdělání ve fyzické, filosofické, historické, kulturní a sociální antropologii, v sociolin-
gvistice a archeologii. Součástí studia je i praxe v antropologickém terénním výzkumu,
zaměřeném zejména na sociální a etnické skupiny v ČR, na jejich setkávání a možné
konflikty. Student si vybírá z kombinace dvou specializačních modulů: povinným mo-
dulem navazujícího studijního oboru Obecná antropologie - Integrální studium člověka
je sociokulturní a lingvistická antropologie. Tento základní specializační modul si každý
student doplní jedním dalším ze seznamu:
- historická antropologie - kulturní dějiny
- filosofická antropologie
- humánní etologie.

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent jakýchkoli specializačních modulů oboru OA-ISČ kromě jazykových zna-
lostí, zvládá na vysoké úrovni metodologii a teorii zvolených specializací a je schopen
kvalitně provádět samostatný výzkum zaměřený na různé kulturní, společenské, his-
torické, filosofické aj. fenomény. Velmi dobře se orientuje ve složitých zákonitostech
a vztazích sociokulturního vývoje rozmanitých etnických, sociálních, konfesijních aj.
skupin a dovede zkoumat a analyzovat různé společenské a symbolické systémy a pro-
cesy, zdroje konfliktů uvnitř lidského společenství a iniciovat opatření k jejich řešení.
Absolvent nachází široké uplatnění např. v univerzitní sféře jako vysokoškolský učitel
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Obecná antropologie - Integrální studium člověka

a výzkumný pracovník, v nejrůznějších nadacích a neziskových organizacích, dále ve
státní správě, v žurnalistice, diplomatických službách, firemním výzkumu apod.

Studijní plán - specializace Humánní etologie (prezenční forma)

Části státní závěrečné zkoušky

1. Obhajoba diplomové práce
2. Teorie a metody sociokulturní a lingvistické antropologie
3. Etologie člověka a evoluční biologie

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMA035 Diplomní seminář pro filozofickou
antropologiiZ

2/0 KZ 5 0

YMA034 Diplomní seminář pro historickou
antropologiiZ

0/2 KZ 5 0

YMA004 Diplomní seminář ZS/LS 0/2 KZ 0 0
YMAS200LI Etnografie: metoda a žánrZ 2/0 KZ 6 0
YMA051 Etologické praktikum 0/2 Zk 6 0
YMA43PSZI Etologický seminář ZS 0/0 KZ 3 0
YMA26VPLI Etologie člověka LS 0/0 KZ 3 0
YMA40PPZI Evoluční biologieNZ 2/0 Zk 6 0
YMA07VSLI Interview jako antropologická

metoda: technika a analýza
mluveného slova

LS 0/0 KZ 3 0

YMA007 Jazyk, kultura a společnost —
Úvod do lingvistické antropologie

ZS 2/0 KZ 3 0

YMA01PSZI Seminář/Klíčové
texty-sociokulturní antropologie

ZS 0/0 KZ 3 0

YMA27VPLI Metodologie výzkumu chování LS 0/0 KZ 3 0

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 68

Povinně volitelné předměty

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 39

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně voli-
telné předměty: 107
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Obecná antropologie - Integrální studium člověka

Tato hodnota činí 89% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní
závěrečné zkoušky

Studijní plán - specializace Filosofická antropologie (prezenční forma)

Části státní závěrečné zkoušky

1. Obhajoba diplomové práce
2. Filosofická antropologie
3. Teorie a metody sociokulturní a lingvistické antropologie

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMA035 Diplomní seminář pro filozofickou
antropologiiZ

2/0 KZ 5 0

YMA034 Diplomní seminář pro historickou
antropologiiZ

0/2 KZ 5 0

YMA004 Diplomní seminář ZS/LS 0/2 KZ 0 0
YMAS200LI Etnografie: metoda a žánrZ 2/0 KZ 6 0
YMA43PSZI Etologický seminář ZS 0/0 KZ 3 0
YMA61PSZI Seminář k historii filozofické

antropologie I
ZS 0/0 KZ 3 0

YMA61PSLI Seminář k historii filozofické
antropologie II

LS 2/0 KZ 3 0

YMA07VSLI Interview jako antropologická
metoda: technika a analýza
mluveného slova

LS 0/0 KZ 3 0

YMA007 Jazyk, kultura a společnost —
Úvod do lingvistické antropologie

ZS 2/0 KZ 3 0

YMA01PSZI Seminář/Klíčové
texty-sociokulturní antropologie

ZS 0/0 KZ 3 0

YMA60PSZI Metodický seminář k filozofické
antropologii I

ZS 0/0 KZ 3 0

YMA60PSLI Metodický seminář k filozofické
antropologii II

LS 0/2 KZ 3 0

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 68
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Obecná antropologie - Integrální studium člověka

Povinně volitelné předměty

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 39

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně voli-
telné předměty: 107

Tato hodnota činí 89% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní
závěrečné zkoušky

Studijní plán - specializace Historická antropologie - kulturní dějiny
(prezenční forma)

Části státní závěrečné zkoušky

1. Obhajoba diplomové práce
2. Historická antropologie, kulturní dějiny a historiografie
3. Teorie a metody sociokulturní a lingvistické antropologie

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMA035 Diplomní seminář pro filozofickou
antropologiiZ

2/0 KZ 5 0

YMA034 Diplomní seminář pro historickou
antropologiiZ

0/2 KZ 5 0

YMA004 Diplomní seminář ZS/LS 0/2 KZ 0 0
YMAS200LI Etnografie: metoda a žánrZ 2/0 KZ 6 0
YMA43PSZI Etologický seminář ZS 0/0 KZ 3 0
YMA22PSZI Historická antropologie I ZS 0/0 KZ 3 0
YMA42PSLI Historická antropologie II LS 0/0 KZ 3 0
YMA21PPZI Historiografie a metodologie

historické vědy I
ZS 0/0 KZ 3 0

YMA41PPLI Historiografie a metodologie
historické vědy II

LS 0/0 KZ 3 0

YMA07VSLI Interview jako antropologická
metoda: technika a analýza
mluveného slova

LS 0/0 KZ 3 0

YMA007 Jazyk, kultura a společnost —
Úvod do lingvistické antropologie

ZS 2/0 KZ 3 0

19

http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMA035
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMA034
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMA004
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMAS200LI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMA43PSZI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMA22PSZI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMA42PSLI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMA21PPZI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMA41PPLI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMA07VSLI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMA007


Historická sociologie

YMA01PSZI Seminář/Klíčové
texty-sociokulturní antropologie

ZS 0/0 KZ 3 0

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 68

Povinně volitelné předměty

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 39

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně voli-
telné předměty: 107

Tato hodnota činí 89% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní
závěrečné zkoušky

Humanitní studia

obor: Historická sociologie

Charakteristika oboru

Cílem studijního oboru historická sociologie je rozvíjet badatelskou činnost a pe-
dagogickou přípravu odborníků se zaměřením na problematiku dlouhodobých sociál-
ních procesů a trendů, jež významným způsobem ovlivňují život soudobých společností.
Jedná se zejména o problematiku modernizace a sociální změny, globalizačních tendencí
a vlivů, integračních a dezintegračních procesů, vztahů kontinuity a diskontinuity, nábo-
ženské a kulturní plurality, propojování globálního a lokálního, identifikaci šancí a rizik
sociálního vývoje, analýzu konfliktních situací a možností jejich překonávání. Potřeba
porozumět všem těmto otázkám vyvolává požadavky na rozvoj adekvátních teoretic-
kých a metodologických přístupů a zároveň na specifickou přípravu vysokoškolských
studentů.

Informace o uplatnění absolventů

Absolventi oboru získají během studia teoretické znalosti historickosociologického
charakteru z oblasti sociální, kulturní, náboženské, politické a ekonomické, odborné
dovednosti založené na zvládnutí základních přístupů kvantitativní a kvalitativní his-
torickosociologické výzkumné metodologie a předpoklady pro profesní uplatnění jak
v akademické sféře, tj. na vysokoškolských pracovištích a výzkumných ústavech, tak
v mimoakademické sféře: ve státní správě a samosprávě, nevládních organizacích, agen-
turách, poradenských firmách, vzdělávacích institucích, kulturních organizacích a mé-
diích.

Studijní plán - Historická sociologie (prezenční forma)
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Historická sociologie

Části státní závěrečné zkoušky

1. Sociální struktura a dynamika
nebo Kulturní dějiny a sociologie volného času
nebo Historická sociologie politiky, nacionalismu a občanské společnosti

2. Obhajoba diplomové práce
3. Teoretické koncepce historické sociologie
4. Metody historickosociologického výzkumu a analýzy dat

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMH015 Analýza kvantitativních dat I.P 0/2 Z 2 1
YMH006 Biografický přístup: využití

kvantitativní a kvalitativní
sociologické metodologie

3/0 Zk 6 1

YMH016 Design kvantitativního výzkumu 0/2 Z 2 1
YMH012 Diskursivní analýza 0/2 Z 2 1
YMH005 Ekonomický systém

v historickosociologické
perspektivě

2/0 Zk 4 1

YMH009 Formování národa v procesu
evropské modernizace

2/0 Zk 4 1

YMH008 Grounded Theory 0/2 Z 2 1
YMH007 Historická narativita a výzkumný

rozhovor
0/2 Z 2 1

YMH011 Historická sociologie politiky 2/0 Zk 4 1
YMH003 Historická sociologie vědění,

kultury a náboženství
2/0 Zk 4 1

YMH001 Historická srovnávací sociologie 3/0 Zk 6 1
YMH013 Každodennost v perspektivě

historických sociálních věd
3/0 Zk 6 1

YMH014 Metodologie case studiesP 3/0 Zk 6 1
YMH004 Metodologie historických věd 0/2 Z 2 1
YMH010 Teorie dlouhodobých vývojových

procesů: seminář k dílu Norberta
Eliase

0/2 Z 2 1

YMH002 Četba k historické srovnávací
sociologiiK

0/2 Z 2 1

YMH021 Analýza kvantitativních dat II.P 3/0 Zk 6 2
YMH020 Diplomový seminář I. 0/4 Z 10 2
YMH023 Diplomový seminář II.P 0/4 Z 10 2
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Historická sociologie

YMH022 Kolektivní paměť a její výzkum 0/2 Z 2 2
YMH019 Sociologická data a datové

archivyP
0/2 Z 2 2

YMH017 Úvod do civilizacionistikyP 3/0 Zk 6 2
YMH018 Četba k úvodu do

civilizacionistikyK
0/2 Z 2 2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 94

Povinně volitelné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMH029 Kulturní dějiny a dějiny
mentalitZ

2/0 Zk 4 0

YMH025 Seminář k sociologické teorii
jednání, systému a strukturyKZ

0/2 Z 2 0

YMH028 Seminář k sociologii her, sportu
a volnočasových aktivitKZ

0/2 Z 2 0

YMH024 Sociologická teorie jednání,
systému a strukturyZ

3/0 Zk 6 0

YMH027 Sociologie her, sportu
a volnočasových aktivitZ

3/0 Zk 6 0

YMH026 Teorie sociální změnyZ 2/0 Zk 4 0
YMH030 Historická sociologie světové

politikyZ
3/0 Zk 6 0

YMH031 Historická sociologie občanské
společnostiZ

0/2 Z 2 0

YMH032 Sociologie konfliktu, války
a terorismuZ

2/0 Zk 4 0

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 12

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně voli-
telné předměty: 106

Tato hodnota činí 88% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní
závěrečné zkoušky

Studijní plán - Historická sociologie (kombinovaná forma)

Části státní závěrečné zkoušky

1. Sociální struktura a dynamika
nebo Kulturní dějiny a sociologie volného času
nebo Historická sociologie politiky, nacionalismu a občanské společnosti

2. Obhajoba diplomové práce
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Historická sociologie

3. Teoretické koncepce historické sociologie
4. Metody historickosociologického výzkumu a analýzy dat

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMH115 Analýza kvantitativních dat I. -
kombinovaná formaP

0/8 [HS] Z 2 1

YMH106 Biografický přístup: využití
kvantitativní a kvalitativní
sociologické metodologie -
kombinovaná forma

8/0 [HS] Zk 6 1

YMH116 Design kvantitativního výzkumu -
kombinovaná forma

0/8 [HS] Z 2 1

YMH112 Diskursivní analýza - kombinovaná
forma

0/8 [HS] Z 2 1

YMH105 Ekonomický systém
v historickosociologické
perspektivě - kombinovaná forma

8/0 [HS] Zk 4 1

YMH109 Formování národa v procesu
evropské modernizace -
kombinovaná forma

8/0 [HS] Zk 4 1

YMH108 Grounded Theory - kombinovaná
forma

0/8 [HS] Z 2 1

YMH107 Historická narativita a výzkumný
rozhovor - kombinovaná forma

0/8 [HS] Z 2 1

YMH111 Historická sociologie politiky -
kombinovaná forma

8/0 [HS] Zk 4 1

YMH103 Historická sociologie vědění,
kultury a náboženství -
kombinovaná forma

8/0 [HS] Zk 4 1

YMH101 Historická srovnávací sociologie -
kombinovaná forma

8/0 [HS] Zk 6 1

YMH113 Každodennost v perspektivě
historických sociálních věd -
kombinovaná forma

8/0 [HS] Zk 6 1

YMH114 Metodologie case studies -
kombinovaná formaP

8/0 [HS] Zk 6 1

YMH104 Metodologie historických věd -
kombinovaná forma

0/8 [HS] Z 2 1
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Historická sociologie

YMH110 Teorie dlouhodobých vývojových
procesů: seminář k dílu Norberta
Eliase - kombinovaná forma

0/8 [HS] Z 2 1

YMH102 Četba k historické srovnávací
sociologii - kombinovaná formaK

0/8 [HS] Z 2 1

YMH121 Analýza kvantitativních dat II. -
kombinovaná formaP

8/0 [HS] Zk 6 2

YMH020 Diplomový seminář I. 0/4 Z 10 2
YMH023 Diplomový seminář II.P 0/4 Z 10 2
YMH122 Kolektivní paměť a její výzkum -

kombinovaná forma
0/8 [HS] Z 2 2

YMH119 Sociologická data a datové archivy
- kombinovaná formaP

0/8 [HS] Z 2 2

YMH117 Úvod do civilizacionistiky -
kombinovaná formaP

8/0 [HS] Zk 6 2

YMH118 Četba k úvodu do
civilizacionistiky - kombinovaná
formaK

0/8 [HS] Z 2 2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 94

Povinně volitelné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMH129 Kulturní dějiny a dějiny mentalit -
kombinovaná forma

8/0 [HS] Zk 4 0

YMH125 Seminář k sociologické teorii
jednání, systému a struktury -
kombinovaná forma

0/8 [HS] Z 2 0

YMH128 Seminář k sociologii her, sportu
a volnočasových aktivit -
kombinovaná forma

0/8 [HS] Z 2 0

YMH124 Sociologická teorie jednání,
systému a struktury - kombinovaná
forma

8/0 [HS] Zk 6 0

YMH127 Sociologie her, sportu
a volnočasových aktivit -
kombinovaná forma

8/0 [HS] Zk 6 0

YMH126 Teorie sociální změny -
kombinovaná forma

8/0 [HS] Zk 4 0

YMH130 Historická sociologie světové
politiky - kombinovaná forma

8/0 [HS] Zk 6 0

YMH131 Historická sociologie občanské
společnosti - kombinovaná forma

0/8 [HS] Z 2 0

YMH132 Sociologie konfliktu, války
a terorismu - kombinovaná forma

8/0 [HS] Zk 4 0

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 12
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Genderová studia

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně voli-
telné předměty: 106

Tato hodnota činí 88% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní
závěrečné zkoušky

Humanitní studia

obor: Genderová studia

Charakteristika oboru

Cílem studia je připravit absolventy pro další působení jak v teoreticko-výzkumné,
tak v prakticko-politické a poradenské oblasti, neboť toto studium klade důraz jak na
teoretické vzdělání a analytické dovednosti, tak i na schopnost jejich aplikace v praxi.
Kombinuje znalost současných diskusí k daným otázkám ve světě se znalostí konkrétních
kulturních, sociálních a politických problémů v České republice a způsobů jejich řešení.
Pojem gender označuje jeden z centrálních principů sociální organizace a produkce
významů. Studia genderu zkoumají především mechanismy, jakými gender v lidské kul-
tuře poznamenává sociální instituce, vztahy mezi lidmi, jazyk, vědu, technologii, umění,
sexualitu atd. Zkoumá se vznik a vývoj genderového řádu v určitých kulturách a spo-
lečenstvích, způsoby jeho naturalizace, jeho internalizace prostřednictvím socializace
a sociální kontroly, zahrnující mj. i jeho somatizaci, symbolické násilí apod.

Informace o uplatnění absolventů

Absolventky a absolventi tohoto oboru naleznou uplatnění zejména v organizacích
zabývajících se otázkami sociálními, otázkami rodiny, domácího a veřejného násilí, práv
na rovné příležitosti, rozvoje občanské společnosti, udržitelného rozvoje a pracovního
práva, v nově vznikajících nadnárodních organizacích, aj. Ve své práci, samostatné, tý-
mové či řídící (v roli zprostředkovatelů řešení problémů, ve výzkumu, vzdělávání dospě-
lých, osvětě, v plánování, v uplatňování metod sociální změny) budou schopni uplat-
ňovat rozvinutou genderovou senzibilitu, provádět aplikovanou genderovou analýzu,
hodnotit podnikové, stranické, státní, aj. programy. Budou tak, jinými slovy, přispívat
k tzv. „gender mainstreamingÿ, tj. k integraci genderových aspektů do rozhodování
státních i nestátních institucí, budou rozvíjet sociální spravedlnost, genderovou rov-
nost i základní lidské právo na jinakost, a stanou se tedy de facto i vlastními nositeli
sbližování právní a společenské praxe ČR s Evropskou unií. Absolventky a absolventi
specializace se budou moci uplatnit také v práci odborně teoretické a pedagogické na
univerzitní úrovni, a přispívat tak k rozvoji oboru na interdisciplinární a mezinárodní
úrovni.

Studijní plán - Genderová studia (prezenční forma)
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Genderová studia

Části státní závěrečné zkoušky

1. Obhajoba diplomové práce

2. Feministické teorie, metody a aplikovaný výzkum

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMG15PSLI Diplomní seminář I. LS 0/0 KZ 2 1
YMG32VPZI Feministická etika ZS 0/0 KZ 2 1
YMG32VSZI Feministická etika — seminář ZS 0/0 KZ 3 1
YMG46PPZI Feministická kulturní studiaK 2/0 Zk 2 1
YMG46PSZI Feministická kulturní studia -

seminářK
0/2 KZ 3 1

YMG45PPZI Feministické teorieKZ 2/0 Zk 2 1
YMG45PSZI Feministické teorie - seminářZ 0/2 KZ 3 1
YMG13PPZI Gender, sexualita a politika

identity
ZS 0/0 KZ 2 1

YMG13PSZI Gender, sexualita a politika
identity — seminář

ZS 0/0 KZ 3 1

YMG08PPZI Metodologické přístupy
v genderových studiích

ZS 0/0 KZ 2 1

YMG08PSZI Metodologické přístupy
v genderových studiích —
seminář

ZS 0/0 KZ 3 1

YMG07PPZI Stylistika, argumentace a literární
teorieK

2/0 Zk 2 1

YMG07PCZI Stylistika, argumentace a literární
teorie - seminář

0/2 KZ 3 1

YMG02PPZI Transformace intimity jako součást
modernizačních procesů

ZS 0/0 KZ 2 1

YMG02PSZI Transformace intimity jako součást
modernizačních procesů —
seminář

ZS 0/0 KZ 3 1

YMG01PPLI Základní pojmy sociální filozofie
a filozofie dějin

LS 0/0 KZ 2 1

YMG01PSLI Základní pojmy sociální filozofie
a filozofie dějin — seminář

LS 0/0 KZ 3 1

YMG15PSZI Diplomní seminář II. ZS 0/0 KZ 2 2
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Genderová studia

YMG55PSLI Diplomní seminář III. — psaní
diplomové práce

ZS/LS 0/0 KZ 10 2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 60

Povinně volitelné předměty

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 48

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně voli-
telné předměty: 108

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní
závěrečné zkoušky

Studijní plán - Genderová studia (kombinovaná forma)

Části státní závěrečné zkoušky

1. Obhajoba diplomové práce
2. Feministické teorie, metody a aplikovaný výzkum

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMG15PSLI Diplomní seminář I. LS 0/0 KZ 2 1
YMG32VPZI Feministická etika ZS 0/0 KZ 2 1
YMG32VSZI Feministická etika — seminář ZS 0/0 KZ 3 1
YMG64PPZI Feministická kulturní studia (pro

kombinované studium)K
5/0 [HS] Zk 2 1

YMG64PSZI Feministická kulturní studia -
seminář (pro kombinované
studium)K

0/5 [HS] KZ 3 1

YMG54PPZI Feministické teorie (pro
kombinované studium)Z

5/0 [HS] Zk 2 1

YMG54PSZI Feministické teorie - seminář (pro
kombinované studium)Z

0/5 [HS] KZ 3 1

YMG83PPZI Gender, sexualita a politika
identity (pro kombinované
studium)

ZS 0/0 KZ 2 1
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Genderová studia

YMG83PSZI Gender, sexualita a politika
identity — seminář (pro
kombinované studium)

ZS 0/0 KZ 3 1

YMG98PPZI Metodologické přístupy
v genderových studiích (pro
kombinované studium)

ZS 0/0 KZ 2 1

YMG98PSZI Metodologické přístupy
v genderových studiích — seminář
(pro kombinované studium)

ZS 0/0 KZ 3 1

YMG97PPZI Stylistika, argumentace a literární
teorie (pro kombinované studium)

5/0 [HS] Zk 2 1

YMG97PCZI Stylistika, argumentace a literární
teorie - seminář (pro kombinované
studium)

0/5 [HS] KZ 3 1

YMG02PPZI Transformace intimity jako součást
modernizačních procesů

ZS 0/0 KZ 2 1

YMG02PSZI Transformace intimity jako součást
modernizačních procesů —
seminář

ZS 0/0 KZ 3 1

YMG01PPLI Základní pojmy sociální filozofie
a filozofie dějin

LS 0/0 KZ 2 1

YMG01PSLI Základní pojmy sociální filozofie
a filozofie dějin — seminář

LS 0/0 KZ 3 1

YMG15PSZI Diplomní seminář II. ZS 0/0 KZ 2 2
YMG55PSLI Diplomní seminář III. — psaní

diplomové práce
ZS/LS 0/0 KZ 10 2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 60

Povinně volitelné předměty

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 48

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně voli-
telné předměty: 108

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní
závěrečné zkoušky

Ekologie a ochrana prostředí

obor: Sociální a kulturní ekologie

Charakteristika oboru

Cílem je „multikultura rozvojeÿ, „kulturní diversitaÿ, „multikulturní paradigmaÿ,
tedy nalézání a uplatňování kooperativních strategií: ekonomických, právních, hodno-
tových, etických a dalších nástrojů, zejména založených na sociologickém a kulturolo-
gickém zkoumání a uplatněných ve veřejné a sociální politice. Úlohou sociální a kul-
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Sociální a kulturní ekologie

turní ekologie je pokusit se rozlišit sjednocující rysy trvale udržitelného rozvoje (v eko-
nomice, právu, občanských postojích, demokratické politické pluralitě atp.) od jejich
nezbytně odlišných implementací vzhledem ke kulturní, historické, etnické, estetické
tradici a paměti a přírodním podmínkám. Sociální a kulturní ekologie tedy zkoumá
uplatnění principů trvalé udržitelnosti v konkrétní kultuře, civilizaci, v politice a ve-
řejné a sociální politice. Sociální a kulturní ekologie se nezabývá výslovně technikou,
technologiemi, technologiemi šetrnými k životnímu prostředí a podobně. Táže se však
mj. po předpokladech vzniku techniky a technologií; nezkoumá jejich vliv na jednotlivé
složky životního prostředí, ale ptá se po jejich vlivu na podobu novodobé civilizace,
novodobé vědy a lidského poznání, prožívání a tvořivosti. Přírodu ve vztahu k technice
zkoumá v nejobecnějších souvislostech (vyčerpatelnost zdrojů, limitovaná asimilační
kapacita prostředí). Hledá strategie a kooperativní metody řešení globálních problémů
ve smyslu hesel „Mysli globálně, jednej lokálněÿ, „Od jedné Země k jednomu světuÿ
(„Think Globally, Act Locallyÿ, „From One Earth to One Worldÿ).

Informace o uplatnění absolventů

Absolventi oboru sociální a kulturní ekologie by měli být odborníky ve sféře spo-
lečenskovědních souvislostí trvale udržitelného rozvoje, včetně praktické orientace ve
společenském a veřejném životě, ve veřejné a sociální politice. Nebezpečí povrchních
poznatků by měla předcházet současná předmětová a problémová orientace výuky a or-
ganizace výuky a osobní profilace studenta. Žádoucím výsledkem je individuální vzdě-
lání odpovídající „teorii hřibuÿ: při slušné úrovni všeobecných znalostí a osvojení po-
znatků dílčích disciplín sociální a kulturní ekologie je absolvent pevně odborně zakotven
hlubokým metodickým i faktickým poznáním libovolné specializace. I pro vysokoškol-
ské studium zde platí zásada environmentální výchovy o trojím charakteru vzdělání ve
znalostech, postojích a dovednostech. Předpokládá se trojí uplatnění absolventů:

- vědecká činnost při zkoumání a rozvíjení strategií trvale udržitelného rozvoje;
- pedagogicko-vědecká činnost na školách připravujících učitele. Tomu odpovídá
i předpokládaná možnost doplnit studijní program sociální a kulturní ekologie
o pedagogickou kvalifikaci;
- jako odborníci kombinované environmentálně-společenskovědní orientace ve veřej-
ném a politickém životě, ať už v oblasti výkonné nebo zákonodárné moci, ve státní
správě nebo v samosprávě.

Dalšími oblastmi uplatnění jsou sdělovací prostředky a management a případně
další sféry.

Studijní plán - Sociální a kulturní ekologie (prezenční forma)

Části státní závěrečné zkoušky

1. Obhajoba diplomové práce
2. Přírodovědný rozměr sociální a kulturní ekologie
3. Politicko-právní rozměr sociální a kulturní ekologie
4. Společenskovědní rozměr sociální a kulturní ekologie
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Sociální a kulturní ekologie

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Obhajoba diplomové práce

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YME02P5LI Diplomní seminář II. 0/2 Z 3 1
YME01P2ZX Ekonomie životního prostředí I. ZS 0/0 KZ 3 1
YME02P2LX Ekonomie životního prostředí II. LS 0/0 KZ 3 1
YME005 Environmentální etika

udržitelného rozvoje
2/0 Zk 3 1

YME01P1ZX Globální problémy životního
prostředí

ZS 0/0 KZ 3 1

YME03P1ZX Kvantitativní metody analýzy
a popisu jevů v ŽP I.

ZS 0/0 KZ 3 1

YME04P1LX Kvantitativní metody analýzy
a popisu jevů v životním prostředí
II.

LS 0/0 KZ 3 1

YME02P1ZX Krajinná ekologie LS 0/0 KZ 3 1
YME03P6ZI Letní škola ZS 0/0 KZ 2 1
YME54PEV0 Metody empirického výzkumu ZS 0/0 KZ 2 1
YME05P2ZI Média a životní prostředí ZS 0/0 KZ 3 1
YME06P3LI Politika a ekonomie trvale

udržitelného rozvoje
LS 0/0 KZ 3 1

YME07P3LX Politika a právo životního
prostředí

LS 0/0 KZ 3 1

YME06P2ZI Sociální ekologie I. ZS 0/0 KZ 3 1
YME07P2LI Sociální ekologie II. LS 0/0 KZ 3 1
YME07P1LX Základy ekologie LS 0/0 KZ 3 1
YME11P2ZI Úvod do sociologie ZS 0/0 KZ 3 1
YME01P5ZI Diplomní seminář 1-Typy věd

a vědecké práce
ZS 0/0 KZ 3 2

YME04P5LI Diplomní seminář IV. LS 0/0 KZ 3 2
YME006 Diplomní seminář V. 0/2 KZ 5 2
YME02P3ZX Environmentální politika a právo

v Evropské unii pro neprávníky
ZS 0/0 KZ 3 2

YME10P4LI Příroda, životní prostředí
a společnost — sociologický
pohled

LS 0/0 KZ 3 2

YME08P3ZI Trvale udržitelný rozvoj —
seminář

ZS 0/0 KZ 3 2

YME09P2ZX Úvod do kulturní ekologie I. ZS 0/0 KZ 3 2
YME10P2LX Úvod do kulturní ekologie II. LS 0/0 KZ 3 2
YME05P4ZX Příroda, životní prostředí

a společnost — evoluční pohled
ZS 0/0 KZ 3
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Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

YME07P4ZI Příroda, životní prostředí
a společnost - kulturologický
pohled

2/0 Zk 3

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 86

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Přírodovědný rozměr sociální a kulturní ekologie

Počet kreditů nutných pro konání: 30

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Politicko-právní rozměr sociální a kulturní ekologie

Počet kreditů nutných pro konání: 60

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Společenskovědní rozměr sociální a kulturní ekologie

Počet kreditů nutných pro konání: 90

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně voli-
telné předměty: 86

Tato hodnota činí 72% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní
závěrečné zkoušky

Sociální politika a sociální práce

obor: Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických
organizacích

Charakteristika oboru

Obor využívá obecných poznatků a postupů vytvořených v oblasti managementu,
sociologie medicíny a sociální práce a za pomoci odborníků v příslušných oborech je
aplikuje na oblast zdravotních a sociálních služeb. Student získá teoretické základy
z oblasti metodologie, řízení a supervize, seznámí se s vlivy faktorů vnějšího a vnitř-
ního prostředí na chování a řízení organizace a naučí se provádět její analýzu. Pozná,
jak vypadá efektivní organizace z hlediska organizačního rozvoje a rozvoje lidských
zdrojů. Naučí se plánovat a získávat podporu pro organizační změnu ve vybrané so-
ciální nebo zdravotnické organizaci. Seznámí se se specifickými problémy zdravotně
a sociálně znevýhodněných skupin a jejich postavením v roli uživatelů služeb, s právy
uživatelů a etikou práce v sociální a zdravotnické sféře. Osvojí si některé metody reali-
zace/řízení změny s přihlédnutím k právům uživatelů a efektivitě služby. Student bude
pod vedením a ve spolupráci s kontaktní osobou v organizaci průběžně vyhodnoco-
vat implementaci procesu změny ve vztahu ke stanoveným cílům a provede závěrečnou
evaluaci. Očekává se, že takto připravení odborníci budou přínosem pro rozvoj nových
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Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

trendů v řízení zdravotního a sociálního sektoru. Mezi vyučujícími jsou odborníci, kteří
pocházejí z praxe, nové metody si osvojili převážně díky zahraničním kontaktům a zku-
šenostem a vlastní praxi získali při zavádění nových metod v ČR a tvorbě reforem, na
nichž se přímo angažovali.

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent je specialista v oblasti pomáhajících profesí, který se na základě šir-
šího vědního základu z oblasti humanitních věd a managementu orientuje v evrop-
ských systémech zdravotní a sociální péče a sociální politiky a rozumí jejich vývoji,
chápe souvislosti mezi faktory sociálního a ekonomického prostředí a jejich dopady
na rozhodování řídících pracovníků a je schopen komplexně analyzovat sociální nebo
zdravotnickou organizaci. Orientuje se ve specifických potřebách zdravotně a sociálně
znevýhodněných klientských skupin, v jejich právech a v etice zdravotnických a sociál-
ních profesí. Má přehled o problematice řízení a supervize v sociálních a zdravotnických
zařízeních, chápe úlohu supervizní práce v řízení a možnosti využití supervize pro zlep-
šení kvality. Je senzitizován pro mezioborovou spolupráci v týmech a pro spolupráci
řídících pracovníků s externími supervizory. Dovede navrhnout, podporovat a hodno-
tit organizační změnu s využitím adekvátních výzkumných metod a sledovat její efekt.
Absolvent se může uplatnit jako vysokoškolsky vzdělaný manažer státních i nestátních
sociálních a zdravotnických zařízení a pracovišť, pracovník státní a veřejné správy ve
zdravotnické a sociální oblasti. Absolventi mohou vykonávat ve zdravotnictví činnosti
související s poskytováním zdravotní péče dle vyhlášky č. 77/1981 Sb. a v sociálních
službách získají dle zákona 108/2006 Sb. odbornou způsobilost pro výkon povolání
sociálního pracovníka.

Studijní plán - zaměření Řízení (prezenční forma)

Části státní závěrečné zkoušky

1. Metody výzkumu
2. Obhajoba diplomové práce
3. Práva a potřeby uživatele

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMR19POLI Cizojazyčná prezentace LS 0/0 KZ 4 1
YMR15POLI Diagnostika organizace LS 0/0 KZ 5 1
YMR04POZI Dílna komunikace a pozorování ZS 0/0 KZ 5 1
YMR01POZI Etika pomáhajících profesí ZS 0/0 KZ 5 1
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YMR18POLI Evropské systémy sociální
politiky

LS 0/0 KZ 4 1

YMR14POLI Kvalitativní výzkum sociálních
a zdravotnických organizací I

LS 0/0 KZ 3 1

YMR05POZI Kvantitativní metody výzkumu
v praxi

ZS 0/0 KZ 3 1

YMR02POZI Personální management ZS 0/0 KZ 4 1
YMR06POZI Praktické právo v řízení

organizací I
ZS 0/0 KZ 2 1

YMR02PRLI Praktické právo v řízení organizací
II.

LS 0/0 KZ 2 1

YMR01PRBI Praxe řízení I LS 0/0 KZ 2 1
YMR03POZI Supervize v sociálních

a zdravotnických organizacích
ZS 0/0 KZ 5 1

YMR03VOZI Supervize v sociálních
a zdravotnických organizacích -
práceKZ

0/0 [HS] Zk 3 1

YMR07POZI Systémy zdravotní a sociální péče ZS 0/0 KZ 2 1
YMR07HOZI Systémy zdravotní a sociální

péče-vol.práce
ZS 0/0 KZ 2 1

YMR17POLI Zdravotnické systémy
v mezinárodním srovnání

LS 0/0 KZ 2 1

YMR03PRLI Základy ekonomie LS 0/0 KZ 2 1
YMR01PRLI Úvod do finančního řízení LS 0/0 KZ 2 1
YMR01VRLI Úvod do finančního řízení —

povinná práce
LS 0/0 KZ 2 1

YMR02PRZI Finanční řízení ZS 0/0 KZ 3 2
YMR03PRZI Finanční řízení-plán ZS 0/0 KZ 4 2
YMR08PRLI Komunitní rozvojK 10/10 [HS] Z 2 2
YMR14POZI Kvalita řízení služeb 6/14 [HS] Zk 4 2
YMR09POZI Kvalitativní výzkum sociálních

a zdravotnických organizací II
ZS 0/0 KZ 3 2

YMR04PRBI Praxe řízení II.P 0/80 [HS] Z 2 2
YMR16POBI Projekt diplomové práce 0/0 [HS] Z 3 2
YMR04PRZI Strategické plánování ZS 0/0 KZ 2 2
YMR01PRZI Systémové řízení ZS 0/0 KZ 2 2
YMR10POZI Zdravotní a sociální služby

z pohledu uživatele
ZS 0/0 KZ 2 2

YMR05PRZI Úloha manažera v řízení změny ZS 0/0 KZ 2 2
YMR19POBI Diplomová práce - přípravaPZ 0/7 [HS] Z 11
YMR10POBQDiplomová práce — zpracování ZS/LS 0/0 KZ 14

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 108

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně voli-
telné předměty: 108
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Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní
závěrečné zkoušky

Studijní plán - zaměření Řízení (kombinovaná forma)

Části státní závěrečné zkoušky

1. Metody výzkumu
2. Obhajoba diplomové práce
3. Práva a potřeby uživatele

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMR19POLI Cizojazyčná prezentace LS 0/0 KZ 4 1
YMR15POLI Diagnostika organizace LS 0/0 KZ 5 1
YMR04POZI Dílna komunikace a pozorování ZS 0/0 KZ 5 1
YMR01POZI Etika pomáhajících profesí ZS 0/0 KZ 5 1
YMR18POLI Evropské systémy sociální

politiky
LS 0/0 KZ 4 1

YMR14POLI Kvalitativní výzkum sociálních
a zdravotnických organizací I

LS 0/0 KZ 3 1

YMR05POZI Kvantitativní metody výzkumu
v praxi

ZS 0/0 KZ 3 1

YMR02POZI Personální management ZS 0/0 KZ 4 1
YMR06POZI Praktické právo v řízení

organizací I
ZS 0/0 KZ 2 1

YMR02PRLI Praktické právo v řízení organizací
II.

LS 0/0 KZ 2 1

YMR01PRBI Praxe řízení I LS 0/0 KZ 2 1
YMR03POZI Supervize v sociálních

a zdravotnických organizacích
ZS 0/0 KZ 5 1

YMR03VOZI Supervize v sociálních
a zdravotnických organizacích -
práceKZ

0/0 [HS] Zk 3 1

YMR07POZI Systémy zdravotní a sociální péče ZS 0/0 KZ 2 1
YMR07HOZI Systémy zdravotní a sociální

péče-vol.práce
ZS 0/0 KZ 2 1

34

http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMR19POLI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMR15POLI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMR04POZI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMR01POZI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMR18POLI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMR14POLI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMR05POZI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMR02POZI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMR06POZI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMR02PRLI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMR01PRBI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMR03POZI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMR03VOZI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMR07POZI
http://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=predmet&kod=YMR07HOZI


Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

YMR17POLI Zdravotnické systémy
v mezinárodním srovnání

LS 0/0 KZ 2 1

YMR03PRLI Základy ekonomie LS 0/0 KZ 2 1
YMR01PRLI Úvod do finančního řízení LS 0/0 KZ 2 1
YMR01VRLI Úvod do finančního řízení —

povinná práce
LS 0/0 KZ 2 1

YMR02PRZI Finanční řízení ZS 0/0 KZ 3 2
YMR03PRZI Finanční řízení-plán ZS 0/0 KZ 4 2
YMR08PRLI Komunitní rozvojK 10/10 [HS] Z 2 2
YMR14POZI Kvalita řízení služeb 6/14 [HS] Zk 4 2
YMR09POZI Kvalitativní výzkum sociálních

a zdravotnických organizací II
ZS 0/0 KZ 3 2

YMR04PRBI Praxe řízení II.P 0/80 [HS] Z 2 2
YMR16POBI Projekt diplomové práce 0/0 [HS] Z 3 2
YMR04PRZI Strategické plánování ZS 0/0 KZ 2 2
YMR01PRZI Systémové řízení ZS 0/0 KZ 2 2
YMR10POZI Zdravotní a sociální služby

z pohledu uživatele
ZS 0/0 KZ 2 2

YMR05PRZI Úloha manažera v řízení změny ZS 0/0 KZ 2 2
YMR19POBI Diplomová práce - přípravaPZ 0/7 [HS] Z 11
YMR10POBQDiplomová práce — zpracování ZS/LS 0/0 KZ 14

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 108

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně voli-
telné předměty: 108

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní
závěrečné zkoušky

Studijní plán - zaměření Supervize (kombinovaná forma)

Části státní závěrečné zkoušky

1. Metody výzkumu
2. Obhajoba diplomové práce
3. Práva a potřeby uživatele

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 120
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Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMR15POLI Diagnostika organizace LS 0/0 KZ 5 1
YMR04POZI Dílna komunikace a pozorování ZS 0/0 KZ 5 1
YMR04PGLI Dílna supervizního rozhovoru LS 0/0 KZ 3 1
YMR01POZI Etika pomáhajících profesí ZS 0/0 KZ 5 1
YMR18POLI Evropské systémy sociální

politiky
LS 0/0 KZ 4 1

YMR14POLI Kvalitativní výzkum sociálních
a zdravotnických organizací I

LS 0/0 KZ 3 1

YMR05POZI Kvantitativní metody výzkumu
v praxi

ZS 0/0 KZ 3 1

YMR05PGLI Modely a metody supervize LS 0/0 KZ 2 1
YMR02POZI Personální management ZS 0/0 KZ 4 1
YMR06POZI Praktické právo v řízení

organizací I
ZS 0/0 KZ 2 1

YMR01PGBI Praxe k supervizi I LS 0/0 KZ 4 1
YMR01VGBI Praxe k supervizi I - seminář LS 0/0 KZ 2 1
YMR06PGLI Skupinová intervize a individuální

supervize I
LS 0/0 KZ 2 1

YMR03POZI Supervize v sociálních
a zdravotnických organizacích

ZS 0/0 KZ 5 1

YMR03VOZI Supervize v sociálních
a zdravotnických organizacích -
práceKZ

0/0 [HS] Zk 3 1

YMR07POZI Systémy zdravotní a sociální péče ZS 0/0 KZ 2 1
YMR17POLI Zdravotnické systémy

v mezinárodním srovnání
LS 0/0 KZ 2 1

YMR14POZI Kvalita řízení služeb 6/14 [HS] Zk 4 2
YMR09POZI Kvalitativní výzkum sociálních

a zdravotnických organizací II
ZS 0/0 KZ 3 2

YMR04PGBI Praxe supervize II.KP 40/40 [HS] Z 2 2
YMR05PGBI Praxe supervize III.P 0/40 [HS] Zk 5 2
YMR16POBI Projekt diplomové práce 0/0 [HS] Z 3 2
YMR04VGZI Techniky ve skupině ZS 0/0 KZ 2 2
YMR05PGZI Supervize týmu a organizace ZS 0/0 KZ 2 2
YMR03PGZI Videoanalýza I ZS 0/0 KZ 2 2
YMR10POZI Zdravotní a sociální služby

z pohledu uživatele
ZS 0/0 KZ 2 2

YMR19POBI Diplomová práce - přípravaPZ 0/7 [HS] Z 11
YMR10POBQDiplomová práce — zpracování ZS/LS 0/0 KZ 14
YMR02PGZI Sebereflexe supervizora I ZS 0/0 KZ 2
YMR07HOZI Systémy zdravotní a sociální

péče-vol.práce
ZS 0/0 KZ 2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 108
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Elektronická kultura a sémiotika

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně voli-
telné předměty: 108

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní
závěrečné zkoušky

Mediální a komunikační studia

obor: Elektronická kultura a sémiotika

Charakteristika oboru

Studium vychází z koncepce rovnocennosti významu zdroje a příjemce sdělení,
a současně klade důraz na multiplikující efekty komunikačních kanálů - média, digi-
talizace, virtuální realita. Získané znalosti umožňují absolventům uplatnění především
v oblasti managementu kulturní a sociální sféry, v oblasti médií a kulturní správy,
v činnosti pedagogické, a dále všude tam, kde je kladen důraz na komunikativní kom-
petenci, zejména prostřednictvím interaktivních médií. Obor je strukturován do čtyř
specializací: sémiotika, média a komunikace, společnost a kultura, interaktivita a média.
Jedná se o kombinaci základní povinné části, společné pro všechny studenty, povinně
volitelných a výběrových přednášek a specializačního /diplomového/ semináře.

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent oboru je vzdělaný, jazykově vybavený odborník, s širokými teoretickými
znalostmi z oblasti teorie sémiotiky, komunikace, médií a interaktivity, s dostatečným
analytickým zázemím a schopností pojmenovávat a definovat i jemné vazby a souvislosti
mezi transportem a translací jednotlivých forem a způsobů sdělení. Absolvent dovede
analyzovat různé sociální a symbolické systémy, procesy a vztahy, popisovat jejich zdroje
a kontexty, jakož i hledat oblasti možných informačních deficitů a kolizí, včetně mož-
nosti navrhnout adekvátní řešení. Absolventi programu jsou oborově vzdělaní odborníci
s širokým rozsahem znalostí z oblastí soudobých filosofických a sociálních aspektů ko-
munikace, sociologie kultury, sémiotiky, antropologie reklamy a elektronických médií
s ohledem na funkci a vliv tele-technologií, hyperreality a digitalizace komunikačních
prostředků a prostředí. Absolventi oboru ovládají základní techniky a dovednosti z ob-
lasti interaktivních médií, technologie interaktivity a tvorby mediálních programů.

Studijní plán - Elektronická kultura a sémiotika (prezenční forma)

Části státní závěrečné zkoušky

1. Obhajoba diplomové práce
2. Sémiotika a lingvistika
3. Média, komunikace a filosofie
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Elektronická kultura a sémiotika

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Obhajoba diplomové práce

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMM16PPZI Analytická filosofie jazyka I.Z 2/0 Z 3 1
YMM20PPLI Analytická filosofie jazyka II.Z 2/0 Z 3 1
YMM11PPLI Barthes a filosofie LS 0/0 KZ 3 1
YMM01PSZI Kvality vizuální řeči ZS 0/0 KZ 3 1
YMM01PSLI Kvality vizuální řeči II LS 0/0 KZ 3 1
YMM09PPZI Mediální právo ZS 0/0 KZ 3 1
YMM09PSLI Mediální právo — seminář LS 0/0 KZ 3 1
YMM15PPZI Média a agenturní praxe ZS 0/0 KZ 3 1
YMM02PPZI Sociální komunikace ZS 0/0 KZ 3 1
YMM006 Sociální komunikace II.Z 2/0 Z 3 1
YMM05PPLI Úvod do sémiotiky LS 0/0 KZ 3 1
YMM40PPZI Dějiny sémiotiky II ZS 0/0 KZ 3 2
YMM14PPZI Hermeneutika a metodologie

humanitních věd I
ZS 0/0 KZ 3 2

YMM14PPLI Hermeneutika a metodologie
humanitních věd II

LS 0/0 KZ 3 2

YMM54PPZI Komunikace a moc 2/0 Zk 3 2
YMM58PPLI Komunikace a městský prostor 2/0 Zk 3 2
YMM03PPZI Kritická teorie médií ZS 0/0 KZ 3 2
YMM03PPLI Kritická teorie médií II LS 0/0 KZ 3 2
YMM04PPLI Média a filosofie postmoderny ZS/LS 0/0 KZ 3 2
YMM41PPZI Média a filosofie postmoderny II ZS 0/0 KZ 3 2
YMM47PPZI Simulace a systémy ZS 0/0 KZ 3 2
YMM42PPLI Znaková tvorba skutečnosti IV LS 0/0 KZ 3 2
YMM010 Seminář k diplomové práci I. 1/1 Z 3
YMM40PSLI Seminář k diplomové práci LS 0/0 KZ 3
YMM60PPLI Sociální komunikace a teorie

systémůZ
2/0 Z 3

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 75

Povinně volitelné předměty

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 30

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Sémiotika a lingvistika

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMM16PPZI Analytická filosofie jazyka I.Z 2/0 Z 3 1
YMM20PPLI Analytická filosofie jazyka II.Z 2/0 Z 3 1
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Německá a francouzská filozofie v Evropě

YMM05PPLI Úvod do sémiotiky LS 0/0 KZ 3 1
YMM40PPZI Dějiny sémiotiky II ZS 0/0 KZ 3 2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 12

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Média, komunikace a filosofie

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMM11PPLI Barthes a filosofie LS 0/0 KZ 3 1
YMM02PPZI Sociální komunikace ZS 0/0 KZ 3 1
YMM006 Sociální komunikace II.Z 2/0 Z 3 1
YMM54PPZI Komunikace a moc 2/0 Zk 3 2
YMM58PPLI Komunikace a městský prostor 2/0 Zk 3 2
YMM04PPLI Média a filosofie postmoderny ZS/LS 0/0 KZ 3 2
YMM41PPZI Média a filosofie postmoderny II ZS 0/0 KZ 3 2
YMM47PPZI Simulace a systémy ZS 0/0 KZ 3 2
YMM60PPLI Sociální komunikace a teorie

systémůZ
2/0 Z 3

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 27

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně voli-
telné předměty: 144

Tato hodnota činí 120% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní
závěrečné zkoušky

Filozofie

obor: Německá a francouzská filozofie v Evropě
(Eurofilozofie)

Charakteristika oboru

Erasmus Master Mundus obor „Německá a francouzská filosofie v Evropěÿ (Eu-
rofilozofie) nabízí pro studenty z celého světa vybrané na základě přijímacího řízení
dvouletý navazující magisterský studijní obor zaměřený speciálně na německou a fran-
couzskou filosofii od 18. století do současnosti a na jejich vzájemné vlivy v intelektuál-
ním a kulturním evropském prostoru. Je vyučován na sedmi univerzitách v německém
a francouzském jazyce. Výuka na UK FHS se soustřeďuje především na německou a fran-
couzskou fenomenologii, ale nabízeny jsou pravidelně rovněž kurzy o německé klasické
filosofii a o současném francouzském myšlení. Další informace: www.europhilosophie.eu.

Informace o uplatnění absolventů

Absolventi oboru získají během studia teoretické znalosti dějin německé a francouz-
ské filozofie 18. a 19. století, znalost problematiky klasické fenomenologie v Německu
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Německá a francouzská filozofie v Evropě

a současné fenomenologie ve Francii, orientaci ve vybraných dílech autorů současné
filozofie německého a francouzského jazyka. Absolventi budou převážně navazovat na
úspěšné studium projektem doktorského studia na některé z univerzit konsorcia nebo
na jiné univerzitě. Kromě toho se díky svým jazykovým kompetencím a zkušenostem ze
studií ve třech evropských zemích budou moci dobře uplatnit v mimoakademické sféře
jako úředníci v evropských institucích, diplomatických službách, jako překladatelé, edi-
toři vědecké, ale i popularizační literatury, apod.

Studijní plán - Německá a francouzská filosofie (prezenční forma)

Části státní závěrečné zkoušky

1. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMF500 Fenomenologie pravdy: vědomí
a existence, překonání metafysiky
I.

2/0 Zk 3 1

YMF503 Fenomenologie pravdy: vědomí
a existence, překonání metafysiky
II.P

2/0 Zk 3 1

YMF510 Souborná zkouška I. 0/0 Zk 4 1
YMF511 Souborná zkouška II.P 0/0 Zk 4 1
YMF501 Transcendence, konečnost

a situovanost I.
2/0 Zk 3 1

YMF504 Transcendence, konečnost
a situovanost II.P

2/0 Zk 3 1

YMF502 Zkušenost, druhý, tělesnost
a jednání I.

2/0 Zk 3 1

YMF505 Zkušenost, druhý, tělesnost
a jednání II.P

2/0 Zk 3 1

YMF509 Diplomní seminář 0/2 Zk 4 2
YMF506 Fenomenologie pravdy: vědomí

a existence, překonání metafysiky
III.P

2/0 Zk 3 2

YMF513 Příprava diplomové práce 0/0 Z 20 2
YMF512 Souborná zkouška III.P 0/0 Zk 4 2
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Německá a francouzská filozofie v Evropě

YMF507 Transcendence, konečnost
a situovanost III.P

2/0 Zk 3 2

YMF508 Zkušenost, druhý, tělesnost
a jednání III.P

2/0 Zk 3 2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 63

Povinně volitelné předměty - skupina 1

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 1: 15

Povinně volitelné předměty - skupina 2

Kód Název Výuka Kr. Dop. r.

YMF514 Četba k Fenomenologii pravdy I. 0/2 KZ 3 0
YMF518 Četba k Fenomenologii pravdy II. 0/2 KZ 3 0
YMF524 Četba k Husserlově fenomenologii

a jejím následovníkům
0/2 KZ 3 0

YMF521 Četba k nové fenomenologii 0/2 KZ 3 0
YMF522 Filosofická antropologie na

přelomu 19. a 20. st.
0/2 KZ 3 0

YMF519 Heidegger: Bytí a čas četba 0/2 KZ 3 0
YMF515 Kant a německý idealismus -

četba
0/2 KZ 3 0

YMF520 Pohegelovská filosofie 19. st. 0/2 KZ 3 0
YMF523 Pozdní Heidegger 0/2 KZ 3 0
YMF516 Teoretikové bytnosti (Wesen);

Hegel a Schelling
0/2 KZ 3 0

YMF517 Utopie a určení člověka 0/2 KZ 3 0

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 2: 27

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně voli-
telné předměty: 105

Tato hodnota činí 88% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní
závěrečné zkoušky
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