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KATEDRA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ A EVROPSKÝCH
STUDIÍ, FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MU V BRNĚ

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
v Brně (FSS MU) byla založena v roce 2002 jako akademické pracoviště, poskytující komplexní vzdělání
evropské úrovně v oboru mezinárodních teritoriálních
studií. Její formování je spojeno s akreditací studijního oboru mezinárodní vztahy a evropská studia od
akademického roku 1999/2000, na jehož fungování se
původně podílela katedra politologie Fakulty sociálních studií MU. Umístění katedry na Fakultě sociálních
studií MU odpovídá klasickému zařazení mezinárodních teritoriálních studií jako samostatných vědeckých
disciplín mezi tzv. sociálně-vědní nauky.

v oblasti politických věd. Spolupráce probíhá v oblasti
výzkumných projektů, grantů, publikační činnosti,
organizace mezinárodních konferencí i odborně
vzdělávací činnosti pro veřejnost. Mezinárodní politologický ústav má i svou studentskou sekci, poskytující
zájemcům z řad studentů první kontakty s publikační
a badatelskou scénou.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
FSS MU úzce spolupracuje s obdobně se proﬁlujícími
pracovišti v českých zemích i zahraničí. Tyto kontakty (jak institucionální, tak personální) vytvářejí
pro přednášející i studenty prostor pro realizování
krátkodobých i dlouhodobých studijních pobytů na
zahraničních univerzitách. Například v rámci programu Erasmus uzavřela katedra smlouvy s univerzitami
v Bergenu, Plymouthu, Bologni, Chemnitzu, Istanbulu,
Magdeburgu nebo na Maltě.

Z hlediska odborné specializace a vědeckovýzkumného profilu katedry mezinárodních vztahů
a evropských studií je možné hovořit o širším tematickém spektru. Vědeckovýzkumné a publikační kroky
jednotlivých členů katedry, podložené podporou
renomovaných českých i zahraničních grantových
a nadačních institucí jako jsou Evropská komise, Grantová agentura ČR, Open Society Fund, Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR, Vzdělávací nadace Jana
Husa a další, odpovídají několika výzkumným oblastem. Ty tvoří komparativní studia prostoru střední
Evropy a jejich vazby na aktuálně probíhající evropské
sjednocovací procesy (Jean Monnet Project), problematika politického a institucionálního vývoje Evropské
unie, rozšiřování ES/EU, evropské politické strany,
výzkum fenoménu evropeizace, zahraniční politika
USA, strategická a bezpečnostní studia, oblast teorie
mezinárodních vztahů a integrační teorie. Vědecký
proﬁl katedry mezinárodních vztahů a evropských
studií se odráží v tematice publikovaných vědeckých
monograﬁí, přístupných širší odborné veřejnosti.

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
FSS MU v současnosti zajišťuje bakalářské studium
(prezenční a kombinované) a magisterské studium
(pouze prezenční) v oboru evropská studia a oboru
mezinárodní vztahy. Uchazeči o studium na FSS
o uvedené obory každoročně projevují velmi vysoký
zájem. Studium je koncipováno v bakalářském stupni
jako dvouoborové, a to v kombinaci buď mezi sebou,
nebo s jinými obory nabízených na FSS MU. V magisterském studijním programu je lze studovat v rámci
jednooborového studia, což poskytuje studentům větší
možnost jejich budoucí individuální proﬁlace. V rámci
magisterského studia je důraz kladen na rozvíjení
schopnosti samostatné analýzy politických fenoménů a procesů; studium přitom umožňuje jak získání
hlubších znalostí v konkrétních tématech, tak i přímou
participaci talentovaných studentů na výzkumných
projektech katedry.

V oblasti sledovaného vědeckého výzkumu je
významná především kooperace s Mezinárodním
politologickým ústavem MU (www.iips.cz), interdisciplinárním vědeckým pracovištěm, zaměřeným na
studium problematiky politického, sociálně-ekonomického a právního vývoje české společnosti, a podporujícím rozvoj a popularizaci sociálně-vědního výzkumu

Studenti, kteří mají zájem pokračovat ve vědeckovýzkumné činnosti, se mohou dále v rámci doktorského studijního programu politologie připravovat
na samostatnou vědeckou práci a věnovat se dílčím
problémům evropské integrace, nebo mezinárodních
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vztahů. Doktorské studium je deﬁnováno jako jednooborové, studuje se buď v prezenční nebo kombinované
formě.

Dančák, Břetislav – Fiala, Petr (eds.) (2000): Národnostní politika v postkomunistických zemích. Brno:
Masarykova univerzita – Mezinárodní politologický
ústav.

Fakulta sociálních studií MU, na níž katedra
mezinárodních vztahů a evropských studií působí,
je mladou, otevřenou a dynamicky rostoucí institucí.
Sídlí přímo v centru města Brna, je moderně vybavena
a pedagogicky se orientuje na moderní, interaktivní
výukové metody. Elektronický informační systém MU
umožňuje rychlou, přehlednou a efektivní informovanost v rámci akademické obce. Cílem všech členů
katedry mezinárodních vztahů a evropských studií
FSS MU je vzájemná a oboustranná komunikace se
studenty, která má přispět k jejich zájmu o studovaný
obor, napomoci k získání prvních kontaktů a cenných
zkušeností, umožnit otevřenou a svobodnou diskusi
a přednášejícím přinést podnětnou zpětnou vazbu.

Fiala, Petr – Pitrová, Markéta (2003): Evropská unie.
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Fiala, Petr – Pitrová, Markéta (eds.) (2003): Rozšiřování
ES/EU. Brno: Masarykova univerzita – Mezinárodní
politologický ústav.
Fiala, Petr – Pitrová, Markéta (eds.) (2005): Evropská
referenda. Brno: Centrum pro studium demokracie
a kultury.
Pitrová, Markéta (2002): Institucionální struktura
Evropské unie. Vliv integračních paradigmat na
výstavbu institucí. Brno: Nadace Universitas Masarykiana.

Výběr z publikační činnosti:
Dančák, Břetislav – Fiala, Petr – Hloušek, Vít (eds.)
(2005): Evropeizace – nové téma politologického
výzkumu. Brno: Masarykova univerzita v Brně – Mezinárodní politologický ústav.

Fiala, Petr – Mareš, Miroslav (eds.) (2001): Evropské
politické strany. Brno: Masarykova univerzita v Brně
– Mezinárodní politologický ústav.
Hloušek, Vít – Sychra, Zdeněk (eds.) (2004): Rakousko
v evropské a středoevropské politice. Brno: Masarykova univerzita v Brně – Mezinárodní politologický
ústav.

Dančák, Břetislav (ed.) (2005): Euroamerické vztahy
a zájmy České republiky. Brno: Masarykova univerzita
v Brně – Mezinárodní politologický ústav.

Budova Fakulty sociálních studií MU v Brně
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Kříž, Zdeněk (2004): Civilní řízení a demokratická
kontrola armády v České republice. Peripetie transformace vojensko-civilních vztahů po roce 1989. Brno:
Masarykova univerzita – Mezinárodní politologický
ústav.

Suchý, Petr (2004): Reagan a říše zla. Vývoj americké
zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi
v letech 1981–1989. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Kuchyňková, Petra – Suchý, Petr (eds.) (2005): Vývoj
a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování.
Marnost nad marnost? Brno: Masarykova univerzita
– Mezinárodní politologický ústav.

Pšeja, Pavel (ed.) (2002): Zahraniční politika České
republiky vůči zemím Blízkého východu, Zakavkazska
a Střední Asie. Brno: Masarykova univerzita – Mezinárodní politologický ústav.

Kontaktní adresa:

Pšeja, Pavel (ed.) (2005): Přehled teorií mezinárodních
vztahů. Brno: Masarykova univerzita – Mezinárodní
politologický ústav.

PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských
studií
Fakulta sociálních studií
Masarykova univerzita v Brně
Joštova 10
602 00 Brno
Tel: 549 49 8126
Fax: 549 49 1920
E-mail: psuchy@fss.muni.cz
Internet: www.mves.cz

Strmiska, Maxmilián – Hloušek, Vít – Kopeček, Lubomír – Chytilek, Roman (2005): Politické strany moderní
Evropy. Analýza stranicko-politických systémů, Praha:
Portál.
Suchý, Petr (eds.) (2001): Zahraniční politika USA
v devadesátých letech dvacátého století. Brno: Masarykova univerzita – Mezinárodní politologický ústav.

STŘÍPKY MOUDROSTI
Gaius Plinius Secundus Maior

Marcus Tullius Cicero

Hodně čti, piš, přemýšlej, aby ses uměl vyjádřit, až
budeš chtít.

Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji
také užívat.

Lucius Annaeus Seneca

Francois de la Rochefoucauld

Dobrý je jenom ten, kdo je i moudrý.

Moudrost je pro duši totéž co zdraví pro tělo.

Arthur Schopenhauer

Abraham Lincoln

Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku
tak, aby jí každý rozuměl.

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než
včera.

Ch.-L. Montesquieu

Lev Nikolajevič Tolstoj

Člověk musí mnoho studovat, aby málo věděl.

Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe.
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