
Obor Evropských studií při FSS MU je zamě-
řen na studium EU a  jejich členských států. 
Na magisterském stupni se studenti seznamu-
ji s  pokročilejšími teoretickými i  praktickými 
aspekty. Zvláštní důraz je kladen na kritickou 
analýzu problémů. Znalosti institucí, historie 
a  politických aktérů jsou vzájemně propojo-
vány a EU je posuzována jako komplex zájmů, 
vztahů a procesů. EU je posuzována jako kom-

plex zájmů, vztahů a procesů - je zkoumána coby aktér na mezinárodní scéně, 
soubor členských států s různými zájmy a také jako jedinečná politická struktura. 
Studenti mají v každém semestru jeden povinný předmět a dále se specializují 
dle svých osobních preferencí díky široké nabídce povinně volitelných předmě-
tů. Přijímací řízení se koná formou písemného testu.

ČÍM JE STUDIUM OBORU SPECIFICKÉ
Studium zaujme především ty uchazeče, kteří jsou připraveni o evropské politice 
a  evropské integraci kriticky přemýšlet. Teoretické znalosti si studenti mohou 
ověřit ve výzkumných projektech, do nichž jsou zapojováni. 
Samozřejmostí jsou povinně volitelné předměty v anglickém jazyce a možnost 
vycestovat na studijní pobyt do zahraničí.
 
KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
•	 fungování EU jako politického systému
•	 problematika evropeizace
•	 analýza společných politik EU
•	 lobbing v EU a prosazování organizovaných zájmů
•	 soudobé evropské dějiny

NÁVAZNOST NA DOKTORSKÉ STUDIUM
Studenti mohou na FSS v  Evropských studiích získat titul Ph.D. v  prezenč-
ní i kombinované formě. V rámci rigorózního řízení lze na katedře získat také 
titul PhDr.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Zkušenosti oboru s uplatněním absolventů jsou velmi dobré. Absolventi Evropských studií pracují ve špičkových po-
zicích v celé škále atraktivních oblastí - typickým příkladem jsou mezinárodní organizace (například Rada Evropy, in-
stituce Evropské unie), diplomatické a zastupitelské služby (například zastoupení krajů či ambasády České republiky), 
masová média, státní a veřejná správa či věda a výzkum. Výjimkou není ani úspěšné působení absolventů v soukromé 

sféře (například lobbing, public relati-
ons a marketing). 
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