
Obor veřejná politika a lidské zdroje se zamě-
řuje na tvorbu, zavádění a  hodnocení veřej-
ných politik. Obor chápe rozvoj souvisejících 
institucí jako zásadní podmínku a nástroj for-
mování účinné veřejné politiky a  zkvalitnění 
jejích efektů. Zahrnuje všechny oblasti sociální 
a veřejné politiky jako je politika zaměstnanos-
ti, rozvoj lidských zdrojů, vzdělávací politika aj. 
Současně  studium zdůrazňuje rozvoj lidských 

zdrojů jako klíčovou podmínku rozvoje veřejných politik. 

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ
Zvolená specializace ovlivňuje obsah studia, tj. tématické zaměření předmětů, a 
je v souladu s akreditačními materiály uvedena na diplomu. Tematické zaměření 
předmětů se liší podle specializací.
V magisterském prezenčním studiu nabízíme tři specializace: 
•	 sociální politika;
•	 trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů;
•	 personální management a organizační rozvoj.
V magisterské kombinovaném studiu nabízíme dvě specializace:
•	 sociální politika;
•	 personální management a organizační rozvoj.

ČÍM JE STUDIUM OBORU SPECIFICKÉ
Obor sleduje průřezová hlediska, jako např. analýza a tvorba politiky, řízení a or-
ganizace veřejných a sociálních programů, řešení problémů aplikačního výzku-
mu. Cílem studia je propojení veřejných politik s oblastí rozvoje lidských zdrojů 
a s organizačním rozvojem institucí veřejné politiky a občanské společnosti.

KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
Specializace personálního managementu sleduje teorii organizace a řízení, roz-
voj lidských zdrojů, personální analýzu, plánování a strategie  a sociální rozvoj 
v organizacích. Zaměření na sociální politiku se věnuje tvorbě a implementaci 
sociálních programů, evaluačnímu výzkumu, fungování sociálního státu. V po-
slední specializaci je klíčová teorie pracovního trhu a politika zaměstnanosti.

NÁVAZNOST NA DOKTORSKÉ STUDIUM
Ano, existuje přímá návaznost na doktorské studium oboru sociální politika a sociální práce.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Přes 80 procent absolventů se úspěšně 
uplatňuje přímo v  oboru. Nejčastěji 
jako  vedoucí pracovníci nebo perso-
nální manažeři v organizacích veřejné 
a  sociální politiky, sociálních služeb, 
sociálního zabezpečení a  zaměstna-
nosti. Dále jako tvůrci, koordinátoři, 
výzkumníci a učitelé v oblasti veřejné 
a sociální politiky, politiky zaměstna-
nosti a rozvoje lidských zdrojů.
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