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Okruhy k magisterské státní zkoušce 

platné od LS 2016/2017 

 

 

Magisterská státní zkouška se skládá z následujících částí: 
1) Obhajoba diplomové práce 
2) Ústní zkouška: 
Povinné části: a) Mezinárodní vztahy (1 otázka) 
  b) Evropská studia (1 otázka) 
Povinně volitelná část, kterou si student volí v přihlášce k SZZ: 

c) Mezinárodní ekonomické vztahy, Mezinárodní právo nebo Mezinárodní 
organizace (1 otázka) 

 
Níže uvedená témata jsou okruhy, ke kterým se vztahují konkrétní otázky, které student 
zodpovídá v průběhu státní zkoušky. Zveřejňují se pouze okruhy, nikoliv otázky, k SZZ. 
 
K přípravě na SZZ využijte literaturu povinných předmětů oboru Mezinárodní vztahy. 
 

 

Mezinárodní vztahy 

1) Vývoj oboru, velké debaty 

2) Filosofie a ontologie mezinárodních vztahů 

3) Realistická tradice v mezinárodních vztazích 

4) Liberální tradice v mezinárodních vztazích 

5) Marxistická tradice v mezinárodních vztazích 

6) Behavioralistická metodologie v analýze mezinárodních vztahů 

7) Reflektivistické / konstruktivistické přístupy ke studiu mezinárodních vztahů 

8) Koncept bezpečnosti; bezpečnostní systémy v historické perspektivě 

9) Mezinárodní konflikty; konfliktní cyklus; prevence konfliktů; zvládání konfliktů; řešení 

konfliktů 

10) Užití síly v mezistátních vztazích; válka 

 

Evropská studia 

1) Teoretická reflexe evropského integračního procesu 

2) Historický vývoj evropského integračního projektu 

3) Instituce Evropské unie v historické perspektivě 
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4) Politický proces v Evropské unii (aktéři, zastoupení, rozhodovací procesy, implementace 

politiky) 

5) Regulační dimenze tvorby politiky Evropské unie (zejm. vnitřní trh, hospodářská a měnová 

unie, energetická politika, společná obchodní politika) 

6) Redistributivní dimenze tvorby politiky Evropské unie (zejm. rozpočet, společná 

zemědělská politika, hospodářská a sociální soudržnost) 

7) Vnější politiky EU (Společná zahraniční a bezpečnostní politika, Společná obranná a 

bezpečnostní politika, Evropská politika sousedství ap.) 

8) Vnitřní politiky EU (spravedlnost a vnitřní věci) 

9) Současné výzvy, jimž čelí EU 

 

Mezinárodní ekonomické vztahy 

1) Historiografie MEV 

2) Hospodářský regionalismus 

3) Rozvojové ekonomiky jako samostatný segment MEV 

4) Rozvojový diskurs – teorie rozvoje v MEV 

5) Geoekonomika v podmínkách ekonomické globalizace 

6) Globální problémy – vymezení  

7) Teorie mezinárodní politické ekonomie 

8) Teorie mezinárodního obchodu 

9) Mezinárodní měnové vztahy – vývoj 

 

Mezinárodní právo 

1) Subjekty mezinárodního práva 

2) Postavení státu a mezinárodní organizace vládní povahy v mezinárodním právu 

3) Prameny a druhy pravidel mezinárodního práva včetně mezinárodního práva smluvního 

4) Vztah (poměr) mezinárodního práva k právu vnitrostátnímu 

5) Právní režim státního území a mezinárodních prostorů 

6) Postavení obyvatelstva a jednotlivců 

7) Mezinárodní ochrana lidských práv 

8) Odpovědnost a donucení v mezinárodním právu 

9) Státní orgány pro mezinárodní styky 
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10) Mírové urovnávání mezinárodních sporů 

11) Právo ozbrojených konfliktů a mezinárodní humanitární právo 

12) Mezinárodní právo trestní 

 

Mezinárodní organizace 

1) Historický vývoj MO 

2) Organizační struktura a aktivity MO 

3) Teoretické přístupy ke studiu mezinárodních institucí 

4) OSN a bezpečnost I. – cíle, orgány, nástroje   

5) OSN a bezpečnost II. – mírové operace 

6) OSN a bezpečnost III. – donucující akce (sankce, vojenské akce, humanitární intervence, 

Odpovědnost za ochranu)  

7) Světová obchodní organizace 

8) Mezinárodní měnový fond, Světová banka 

9) Mezinárodní instituce a ochrana životního prostředí (OSN, environmentální režimy, režim 

klimatické změny) 

 


