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Ústav světových dějin

▪ Ústav světových dějin (ÚSD) se zabývá obecnými 
dějinami od raného středověku až do současnosti, s 
důrazem na evropské dějiny v celosvětovém 
kontextu

▪ ÚSD je členěn do čtyř seminářů: 

1) Seminář středověkých dějin

2) Seminář novověkých dějin

3)  Seminář nejnovějších dějin

4)  Seminář obecných a komparativních dějin

▪ Web http://usd.ff.cuni.cz/

http://usd.ff.cuni.cz/


Charakteristika oboru

▪ Bakalářský studijní program Historie –
Evropská studia se zaměřuje na studium 
evropských dějin středověku, novověku a 
nejnovějších dějin

▪ Výuka se soustřeďuje nejen na výklad 
politických dějin, ale také na nejrůznější 
sociální, geografické, náboženské a kulturní 
aspekty či na proměňující se vlivy a dopady 
mimoevropského světa na vývoj Evropy.

▪ jednooborové i dvouoborové studium; 
kombinovatelnost se všemi obory 
bakalářského studia, které to nevylučují



Uplatnění absolventů

▪ Absolvent oboru je vybaven 
základními znalostmi o politickém, 
sociálním, hospodářském a kulturním 
vývoji evropské společnosti od období 
středověku do současnosti. 

▪ Tyto znalosti může použít v 
navazujícím magisterském stupni ale i 
v praxi, zejména v různých stupních 
státní správy i v širší kulturní oblasti, 
jako jsou například cestovní ruch, 
žurnalistika, redakční a nakladatelská 
práce apod.



Předměty prvního ročníku

▪ Úvod do studia historie evropských studií

▪ Evropské středověké dějiny 

▪ Evropské raně novověké dějiny 

▪ Evropské novověké dějiny 

▪ Evropské nejnovější dějiny 



Předměty druhého ročníku

▪ Historická, politická a hospodářská geografie 
Evropy

▪ Evropa: problém centra a periferie 

▪ Náboženství v dějinách Evropy 

▪ Integrační a dezintegrační procesy v dějinách 
Evropy

▪ Evropa a svět: Evropa a (versus) Amerika 

▪ Instituce Evropské unie

▪ Specializační seminář



Předměty třetího ročníku

▪ Evropa v postmoderní době

▪ Evropa a svět II: Evropa, Afrika a (versus) Asie 

▪ Historický vývoj Evropy v komparativní 
perspektivě 

▪ Evropská kultura a vzdělanost

▪ Proměny evropské identity

▪ Praktické základy státní správy

▪ Bakalářský seminář



Přijímací zkouška

1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)

1) evropské dějiny od raného středověku do současnosti – v rozsahu gymnaziálního 
středoškolského učiva (max. 20 bodů)

2) evropské kulturní dějiny – v rozsahu gymnaziálního středoškolského učiva (max. 20 bodů)

3) všeobecný rozhled (max. 10 bodů)

2. kolo – ústní část

1) rozprava vycházející ze seznamu prostudované odborné literatury (max. 20 bodů)

2) rozprava nad konkrétním tématem zvoleným uchazečem (max. 20 bodů)

3) rozprava, jejímž cílem je zjistit hlubší zájem uchazeče o obor (max. 10 bodů) 

▪ Seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, případně seminární a 
ročníkové práce a ocenění prokazující zájem o obor.



Ústav světových dějin:

▪ http://usd.ff.cuni.cz/

▪ Sekce „Uchazeč“ 

▪ (lze zde najít doporučenou literaturu nebo modelové ukázky testů)

http://usd.ff.cuni.cz/

