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Standard studijního programu 
Mezinárodní rozvojová studia  

A. Specifika a obsah studijního programu: 

Typ programu bakalářský  
Oblast/oblasti vzdělávání  Vědy o Zemi 
Základní tematické okruhy Sociální a ekonomická geografie, Regionální a politická 

geografie 
Kód programu  B1301 Geografie   6702R004 – Mezinárodní rozvojová studia 
Rozlišení programu bez specializace  
Profil studijního programu   akademický 
Propojení studijního 
programu s tvůrčí činností 
či praxí 
 

Studijní program zahrnuje povinnou praxi v instituci (firmy, 
státní práva a samospráva, nevládní organizace) v délce čtyř 
týdnů. Ve výuce jsou zahrnuti experti z praxe v rámci 
specializovaného předmětu „Blok expertů“. Předmět 
Geografická exkurze do rozvoj. regionu seznamuje studenty 
s činností firem, vládních i nevládních institucí přímo v terénu. 

Forma studia prezenční 
Jazyk programu český 
Cíle programu 
 

Cílem bakalářského studijního programu Mezinárodní 
rozvojová studia je připravit odborníky v oblasti rozvojové 
politiky a praxe. Absolventi budou ovládat znalosti a 
dovednosti nutné pro působení ve vládních a nevládních 
institucích, které se zabývají rozvojovou problematikou. 
Především jde o vládní a nevládní instituce, které se podílí na 
české a evropské rozvojové spolupráci, nevládní think-tanky a 
mezinárodní organizace zabývající se rozvojovou 
problematikou. Komplexní znalost rozvojových regionů a 
silná jazyková vybavenost kvalifikují absolventy také pro 
práci v soukromých společnostech, které obchodují s 
rozvojovými zeměmi. Praktické a relativně široké zaměření 
studijního programu umožní absolventům uplatnění ve veřejné 
správě v České republice i mimo oblast rozvojové spolupráce. 

Soulad studijního programu 
s posláním a strategickým 
záměrem UP  
 

Program Mezinárodní rozvojová studia je jedním z prvních 
tohoto typu v České republice a v regionu střední a východní 
Evropy. Aktivně podporuje partnerství s regionální i globální 
komunitou akademických pracovišť, čímž pozitivně přispívá 
k internacionalizaci studijních programů.  Orientuje se na 
interdisciplinární spolupráci. 

Návaznost na národní a 
mezinárodní standardy 
programu: 

Studijní program je kompatibilní s mezinárodními standardy 
vzdělávání v dané oblasti. 

 

B. Mezinárodní rozměr studijního programu 

Předměty v cizím jazyce 
 

MRS/DEV1 Development Issues 1 
MRS/DEV2 Development Issues 2 
MRS/DEV3 Development Issues 3 
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Literatura v cizím jazyce V programu rozvojová studia je odborná a studijní literatura 
dostupná téměř výhradně v anglickém jazyce. K jednotlivým 
přednáškám je doporučována aktuální povinná i doporučená 
literatura v AJ ve formě vybraných kapitol z renomovaných 
učebnic, odborné články z akademických žurnálů a zprávy 
z respektovaných mezinárodních institucí. Zdroje jsou 
dostupné v knihovně UP a v rámci volně dostupných i 
placených databází oborových časopisů.  

Přímá účast studenta na 
mezinárodní spolupráci  

V bakalářském stupni se nevyžaduje, nicméně je aktivně 
podporována a realizována prostřednictvím programu 
Erasmus+ (Katedra rozvojových a environmentálních studií 
iniciovala více než 25 smluv s evropskými i mimoevropskými 
zeměmi). Katedra podporuje mezinárodní spolupráci studentů 
z prostředků Vavrouškova stipendia, jehož cílem je podpořit 
zahraniční studijní pobyty, odborné stáže, výzkumné projekty 
a další aktivity studentů v oblasti rozvojové spolupráce a 
udržitelného rozvoje. 

Mobility Zahraniční mobility studentů (zejména v oblasti studia a 
praxe) jsou v bakalářském stupni aktivně podporovány, ročně 
se jich účastní cca 8 studentů. 

Mezinárodní spolupráce na 
výzkumu 

Studenti bakalářského stupně se do mezinárodního výzkumu 
zapojují pouze příležitostně v rámci svých zahraničních 
mobilit a odborných stáží v zahraničí. 

 

C. Absolvent 

Rámcový profil absolventa 
 

Absolvent bakalářského programu Mezinárodní rozvojová 
studia získá základní teoretické znalosti a praktické dovednosti 
pro analýzu rozvoje méně rozvinutých zemí. Z teoretických 
znalostí bude disponovat hlubokými znalostmi geografického 
základu a rozvojových regionů, širokými znalostmi 
společenských věd a environmentálních studií a 
specializovanými znalostmi rozvojové problematiky. Díky 
praktickým dovednostem dokáže absolvent získané znalosti 
aplikovat v praxi. Jedná se především o schopnost získávání, 
zpracovávání a vyhodnocování informací (prostřednictvím 
kvantitativních i kvalitativních metod), schopnost 
komunikovat ve dvou světových jazycích (z nichž jeden je 
angličtina) a schopnost řízení projektů a týmů ve vládním, 
nevládním i soukromém sektoru. Získané znalosti a 
dovednosti budou absolventi schopni uplatnit při řešení 
problémů, jak samostatně tak při práci v týmu. Kompetence 
k dalšímu učení ve spojitosti se získanými znalostmi a 
dovednostmi kvalifikují absolventa pro další studium 
v navazujících magisterských studijních oborech podobného 
zaměření. 

Rámcové uplatnění 
absolventa 
 

Vládní a nevládní instituce, které se podílí na české a evropské 
rozvojové spolupráci, nevládní think-tanky a mezinárodní 
organizace zabývající se rozvojovou problematikou. 
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Soukromé společnosti, které obchodují s rozvojovými zeměmi 
nebo v nich realizují rozvojové projekty. Veřejné správa 
v České republice i mimo oblast rozvojové spolupráce 

Relevantní profese 
 

Projektoví pracovníci nevládních rozvojových a 
humanitárních organizaci (terénní pracovníci i desk officers; 
např. Člověk v tísni, ADRA aj.); odborní pracovníci ve státní 
správě (např. Česká rozvojová agentura, resortní ministerstva), 
pracovníci územní samosprávy zaměřené na mezinárodní 
vztahy a rozvoj; odborní pracovníci v soukromých firmách 
(např. Dekonta) 

 

D. Pravidla pro vytváření studijních plánů 

Charakteristiky studijních 
předmětů 

Studijní program Mezinárodní rozvojová studia poskytuje 
studentům potřebné znalosti a dovednosti pro analýzu rozvoje 
méně rozvinutých zemí. Studijní plán programu klade důraz 
na geografické zaměření programu a na vyváženost ostatních 
disciplín přispívajících k porozumění vývoji v této skupině 
zemí.    
Z geografické oblasti je kladen důraz na základy fyzické 
geografie, základy obecné socio-ekonomické geografie, 
regionální geografii rozvojových regionů a environmentální 
studia. Společenskovědní oblast poskytuje základy 
relevantních disciplín, jako jsou ekonomie, sociologie a 
mezinárodní vztahy. Nedílnou součástí studia jsou 
specializované předměty zaměřené na rozvojovou 
problematiku (rozvojové teorie, rozvojová ekonomie a 
politika, rozvojová spolupráce). Praktická část studia je 
zaměřena na rozvoj dovedností, především v oblastech 
získávání, zpracovávání a vyhodnocování informací 
(kvantitativní a kvalitativní metody, práce s počítačem), 
jazykových kompetencí (anglický jazyk a jeden další světový 
jazyk) a managementu (řízení projektů). 

Pravidla pro návaznost 
studijních předmětů 

Předměty na sebe navazují po tematické stránce, a to v rámci 
geografického, environmentálního a rozvojového pilíře 
programu. Organizační návaznost – podmíněnost předmětů – 
je typická u předmětů jazykové přípravy a metodologických 
předmětů a prakticky zaměřených předmětů (např. terénních 
cvičení), které vyžadují předchozí osvojení teoretických 
poznatků v rámci přednášek. 

Pravidla pro vytváření 
studijních plánů 

Studijní program je jednooborový a respektuje standardy 
přijaté na UP. 

Tvůrčí činnost V bakalářském studiu je tvůrčí činností míněno zpracování 
bakalářské práce v souladu s výzkumným zaměřením 
garantujícího pracoviště. 
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E. Personální zajištění programu 

Garant studijního programu 
 

Současným garantem programu je doc. RNDr. Pavel Nováček, 
CSc., uznávaný odborník na problematiku mezinárodních 
rozvojových studií v českém i evropském kontextu. Splňuje 
všechna kritéria garanta studijního programu. Perspektivně se 
počítá s Mgr. Zdenkem Opršalem, Ph.D., jako garantem 
bakalářského studijního programu. 

Garant základních 
teoretických předmětů 
profilujícího základu 
programu 

Garanty základních teoretických předmětů profilujícího 
základu programu jsou převážně profesoři a docenti, 
habilitovaní v oboru Geografie a příbuzných disciplín. 

Odborníci podílející se na 
výuce 

Do výuky jsou zapojování odborníci z praxe, především 
v rámci předmětů typu „Blok expertů“ resp. „Development 
Challenges“ 

Personální zajištění 
programu 

Docenti: 6; akademičtí pracovníci s vědeckou hodností Ph.D.: 
10, ostatní akademičtí pracovníci: 4, lektoři: 4 

 

F. Metody výuky a hodnocení výsledků studia 

Poměr přímé výuky a 
samostudia 

Převládá přímá výuka s účastí studentů na přednáškách, 
seminářích a cvičeních. Samostudium zahrnuje domácí 
přípravu na semináře a cvičení a dále studium doporučené 
literatury. 

Celkový počet kreditů 180 
Hodnota 1 kreditu 
v hodinách odpovídající 
práci studenta 

27 hodin práce studenta za 1 kredit 
 

 

G. Tvůrčí činnost 

Tvůrčí činnost 
akademických pracovníků 

Akademičtí pracovníci zapojení do výuky se věnují výzkumu 
v oblasti rozvojových studií a příbuzných oborů a publikují 
články v odborných časopisech v respektovaných databázích 
WoS a Scopus. 

Tvůrčí činnost studentů Studenti se soustavně věnují tvůrčí činnosti v rámci tématu své 
bakalářské práce. Dále mohou být zapojeni do projektů IGA 
studentské grantové soutěže či dalších výzkumných projektů 
garantujícího pracoviště. 

Podíl akademických 
pracovníků – řešitelů, 
spoluřešitelů nebo 
podílejících se na tvůrčí 
činnosti  

Většina akademických pracovníků se podílejí na tvůrčí 
činnosti (publikační aktivitě) bez ohledu na skutečnost, zda 
jsou řešiteli nebo spoluřešiteli výzkumných grantů. 
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H. Finanční, materiální a další zabezpečení programu 

Finanční zabezpečení 
programu 

Studijní program je majoritně financován z dotačního zdroje 
MŠMT 11. 

 Studijní program je financován z příspěvku MŠMT. 
Materiální zabezpečení 
programu 

Studijní program je materiálně zabezpečený v souladu s čl. 19 
směrnice rektora Standardy pro institucionální akreditaci a 
standardy studijních programů. Garantující pracoviště 
disponuje výukovou laboratoří GIS s moderním přístrojovým 
vybavením. 

Další zabezpečení 
programu 

Kromě výukové laboratoře GIS mohou studenti do využívat i 
dalších specializovaných laboratoří spravovaných Katedrou 
geografie.  

 

I. Studium v cizím jazyce 

Dostupnost vnitřních 
předpisů a norem 
v anglickém jazyce 

 

Dostupnost informací 
týkajících se studia 
v anglickém jazyce 

 

Zajištění praxe v anglickém 
popř. v jiném cizím jazyce 

 

Kvalifikační práce a 
posudky v anglickém popř. 
v jiném cizím jazyce 

 

Zajištění komunikace 
týkající se studia 
v anglickém jazyce 

 

 


