PROFIL ABSOLVENTA

Obor: POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Typ studijního programu: BAKALÁŘSKÝ
Absolventi budou vybaveni širokou škálou znalostí a dovedností. Na prvním místě
půjde o všeobecný a zároveň odborně fundovaný přehled v rámci oblasti studia
politologie a mezinárodních vztahů. Absolventi se budou vyznačovat pokročilou
orientací ve všech oblastech, které jsou úzce svázány s veřejnou sférou, zejména pak
ve vnitřní a mezinárodní politice. Budou také schopni analyzovat domácí a mezinárodní
politické procesy i role jednotlivých politických aktérů. Získají vybavení ke
kvalifikovanému rozhodování o postupu své instituce, úřadu či politické organizace,
a to na nejrůznějších řídících úrovních. Absolventi také získají kompetence k řízení
týmů spolupracovníků a dále kompetenci účinně komunikovat svá rozhodnutí navenek,
a to osobně i prostřednictvím médií.
Celé studium je inspirováno nejmodernějšími požadavky praxe, zejména požadavkem
na samostatnost pracovníků i jejich schopnost pracovat v týmech, včetně přijímání
nejrůznějších týmových rolí. Důraz bude také kladen na maximální pracovní flexibilitu
každého absolventa i jeho ochotu pokračovat v procesu celoživotního vzdělávání
a zdokonalování.
Instituce, ve kterých budou absolventi moci uplatnit získané vzdělání, se dají rozdělit
do několika skupin:
První tvoří veřejná správa v nejširším možném smyslu, tedy v podobě státní správy
i samosprávy na úrovni obce, města, kraje či celého státu. Absolventi se v této sféře
uplatní nejen jako úředníci či střední a vyšší správní management, ale také jako volení
zástupci.
Druhý typ institucí, kde se absolventi uplatní, představují politické strany, a to
zejména jejich profesionální aparát na centrální, regionální či místní úrovni. Konkrétně
půjde o tajemníky, manažery či jiné zaměstnance místních, oblastních, okresních či
krajských kanceláří stran, nebo o analyticko-administrativní aparát stranických
centrál.
Třetí typ cílových institucí tvoří nejrůznější organizace občanské společnosti s národní
i mezinárodní působností, kde absolventi najdou své uplatnění jako analytici,
projektoví manažeři, pomocní vědecko-výzkumní či administrativní pracovníci. Své
uplatnění tak najdou především v rámci nadací, spolků, think-tanků, vzdělávacích
institucí, zájmových či nátlakových skupin, jejichž činnost se bezprostředně dotýká
politické sféry.
Čtvrtou významnou platformu pro uplatnění absolventů představují také sdělovací
prostředky. Právě v elektronických či tištěných médiích celostátního, regionálního,
místního, resortního či jiného zaměření budou absolventi nacházet uplatnění nejen
jako jejich redaktoři, komentátoři a editoři, ale také jako analytičtí pracovníci redakcí.
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Pátou oblastí je politické poradenství a poskytování konzultačních a administrativních
služeb voleným zástupcům na různých úrovních. A to nejen v roli členů konzultačních
a administrativních týmů, ale též jako jejich kvalifikovaní řídící pracovníci.
Vzhledem k zapojení ČR do evropských a transatlantických integračních procesů,
představuje poslední skupinu institucí, kde se budou absolventi studia uplatňovat, také
nejrůznější instituce, organizace, orgány a uskupení spojená s Evropskou unií, NATO,
Organizací spojených národů, ale také evropskými politickými stranami, nadnárodními
politickými organizace, mezinárodními zájmovými a nátlakovými skupinami apod.
Bakalářské studium dále připraví absolventy na možnost studia v navazujících
studijních oborech, jako je politologie, mezinárodní vztahy, evropská či teritoriální
studia, veřejná správa, bezpečnostní studia, příp. v dalších souvisejících oborech na
domácích i zahraničních univerzitách a vysokých školách.
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