
 

verze 1. 2. 2019 

 

Záměr studijního programu Přírodovědecké fakulty UP 

I: Název oblasti vzdělávání 

Vědy o Zemi 
 

II: Základní tematický okruh 

Sociální a ekonomická geografie, Regionální a politická geografie 
 

III: Název studijního programu, forma studia, jazyk studia 

Global Development Policy (GLODEP) – navazující magisterské prezenční studium 
v anglickém jazyce (v mezinárodním konsorciu tří univerzit vedených Univerzitou 
Palackého v Olomouci) 
 

IV: Garant studijního programu 

doc. Zdeněk Opršal, Ph.D. 
 

V: Uplatnění absolventa 

Absolventi získají teoretické znalosti v oblastech sociální, ekonomické i politické 
geografie a příbuzných oborů. Mezi praktické kompetence absolventů bude patřit 
robustní znalost kvantitativních i kvalitativních výzkumných metod. Absolventi v rámci 
studijního programu budou benefitovat ze studia na třech univerzitách (v rámci 
mezinárodního konsorcia vedeného Univerzitou Palackého v Olomouci jde o University of 
Clermont Auvergne ve Francii (UCA) a University of Pavia v Itálii (UNIPV). Studenti získají 
po úspěšném absolvování programu společný diplom (tzv. Joint Diploma) v souladu se 
třemi uvedenými národními legislativami a požadavky EU. Průřezové téma udržitelného 
rozvoje akcentované ve studijním programu všemi partnerskými univerzitami konsorcia 
dále posiluje relevantnost absolventů na trhu práce. Díky těmto předpokladům lze 
očekávat uplatnění absolventů v širokém spektru organizací a institucí, jmenovitě 
v rozvojově orientovaných úsecích státní správy a samosprávy ve svých domovských 
zemích, dále pak v mezinárodních organizacích, nevládních organizacích, rozvojově 
zaměřených finančních institucích, ale i v relevantních odborných think-tank a 
výzkumných institucích.  
 

VI: Cíle studia 

Cílem studia je vybavit studenty znalostmi problematiky mezinárodního rozvoje a 
rozvojové geografie, a to ve spolupráci se zahraničními univerzitami mezinárodního 
konsorcia. Mezí klíčové znalosti tedy patří porozumění příčinám, časovým a prostorovým 
souvislostem globálního rozvoje, přičemž studenti mají možnost prohloubit své znalosti o 
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předpokladech a bariérách rozvoje ve vybraných klíčových rozvojových regionech (Asie, 
Afriky a Latinské Ameriky). Praktické dovednosti zahrnují osvojení si pokročilých 
kvantitativních (ekonometrických) i kvalitativních výzkumných metod, specifických 
foresightových metod. Klíčovou znalostí, která prostupuje jako průřezové téma studijním 
program, je osvojení si konceptu udržitelného rozvoje. Specificky je toto téma 
akcentované například v předmětech Sustainable Development, Sustainable 
Development II, Global Environmental Geography nebo Food Economics and Agricultural 
Development. Mezi obecné kompetence nabyté či posílené v rámci studia je možné 
zmínit způsobilost týmové práce, spolupráce, orientace a rozhodování se v mezinárodním 
prostředí a v rámci různých kulturně-společenských okruhů. 
 
Důraz je kladen na mezinárodní rozměr studia, a to nejen v jeho obsahové rovině, ale 
také ve formě studia. Proto je program realizován v konsorciu tří univerzit (UPOL, UCA a 
UNIPV) pod vedením Univerzity Palackého v Olomouci. Studenti v rámci studijního 
programu podstoupí na každé ze tří partnerských univerzit jeden studijní semestr (1. 
sem. – UPOL v ČR, 2. sem. – UCA ve Francii, 3. sem. – UNIPV v Itálii). Čtvrtý semestr je 
určen na výzkum a/nebo odbornou stáž spojenou s vypracováním kvalifikační práce na 
některém z asociovaných akademických a dalších pracovištích. Mezi přidružené 
partnerské akademické instituce patří Royal University of Bhutan, Thimphu, Bhutan; 
University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa; Bethlehem University, 
Bethlehem, Palestine; International Ataturk-Alatoo University, Bishkek, Kyrgyzstan; 
Universidad Externado de Colombia, Bogota, Colombia; Hassan II University, Casablanca, 
Morocco.  Z těchto univerzit ve studijním programu participují také vybraní vyučující ve 
formě ad hoc „visiting professors“. 
 

 
 
Odůvodnění: 
 
Studijní program Global Development Policy (GLODEP) byl dosud realizován jako jedna ze 
specializací studijního programu Mezinárodní rozvojová studia, resp. (od roku 2020) 
Development Studies and Foresight. Nicméně z jednání se zástupci vedení Přírodovědecké 
fakulty UP v Olomouci (proděkan pro studijní záležitosti dr. Říha) a se zástupci Rektorátu 
Univerzity Palackého v Olomouci (Oddělení pro studium RUP) jakož i Rady pro vnitřní 
hodnocení Univerzity Palackého v Olomouci vyplynula potřeba původní variantu studia 
realizovanou konsorciem univerzit akreditovat jako samostatný studijní program, aby mohl 
být vydáván společný diplom (joint diploma). 
 
Tento studijní program realizovaný třemi univerzitami mezinárodního konsorcia (UPOL, UCA, 
UNIPV) je pokračováním již čtyři roky úspěšně existující spolupráce v rámci EU projektu 
Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) International Development Studies – 
GLODEP (viz. www.glodep.eu), přičemž Katedra rozvojových a environmentálních studií PřF 
UP je koordinačním (řídícím) pracovištěm konsorcia.  
 
Jedná se o historicky první projekt EMJMD na UP, ve kterém pracoviště UP má hlavní 
koordinační roli. Z toho se odvíjely některé nejasnosti ohledně uspořádání studia, vydávání 
společného diplomu, postupu v rámci institucionální akreditace apod., které byly průběžně 
konzultovány a řešeny s výše uvedenými partnery (děkanát PřF, RUP). Samostatná akreditace 
byla shledána z hlediska požadavků UP jako nejoptimálnější řešení.  


