
Baví t� 
geogra�e, ekonomie a cizí jazyky?

Zajímají t� otázky související s rozvojovými zem�mi v Africe, Asii 
a Latinské Americe?

·  Pro� jsou n�které zem� bohat�í ne� jiné? 
·  Pro� toho d�ti v rozvojových zemích umí tak málo, i kdy� chodí do �koly?
·  Jak mezinárodní obchod ovliv�uje rozvojové zem�?
·  Je rozvojová pomoc nejlep�í formou podpory rozvojových zemí?
·  Jak lze pou�ít data k analýze rozvojových problém�?

Zvol si ekonomické zam��ení na oboru Mezinárodní rozvojová studia v Olomouci 
a nau� se hledat odpov�di na tyto a podobné otázky. Ekonomické zam��ení v rámci 
studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia ti umo�ní porozum�t problém�m 
rozvojových zemí. Sám pozná�, �e r�zné teorie n�kdy vedou k odli�ným odpov�dím na 
otázky pro� a jak. Bude� v�ak mít p�íle�itost získat znalosti a dovednosti, které ti umo�ní 
dané otázky analyzovat a hledat jejich mo�ná �e�ení.

Uvítá t� p�átelský kolektiv mladých u�itel�, které zajímá to, co u�í, a kte�í ti cht�jí p�edat 
své znalosti. Nep�jde to v�ak bez tvé zvídavosti, motivace se u�it a vytrvalosti.

Dal�í informace o Kated�e rozvojových studií P�írodov�decké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci, studijních oborech a p�ijímacích zkou�kách najde� na webové stránce 
www.development.upol.cz. 



          Bakalá�ské studium

Ekonomické zam��ení v rámci geogra�ckého oboru Mezinárodní rozvojová studia 
ur�ují t�i základní p�edm�ty, které spole�n� tvo�í nápl� volitelného okruhu 
státních záv�re�ných zkou�ek. P�edm�t Základy ekonomie t� seznámí se 
základními ekonomickými koncepty a vztahy v oblastech mikroekonomie, 
makroekonomie a mezinárodní ekonomie. V p�edm�tech Rozvojová ekonomie 
a politika 1 a 2 probereme z ekonomického pohledu témata jako rozvoj a kvalita 
�ivota, ekonomický r�st, chudoba, nerovnost, populace, vzd�lání, zem�d�lství, 
p�írodní zdroje, industrializace, mezinárodní obchod, migrace, mikro�nance, 
rozvojová pomoc a dal�í. V jednotlivých tématech se zam��íme jak na teorii, tak na 
mo�nosti domácí a mezinárodní politiky ve prosp�ch rozvojových zemí.

Vybrat si m��e� dva dopl�ující ekonomické p�edm�ty. P�edm�t Alternativní 
ekonomické sm�ry t� seznámí s historickým vývojem ekonomie a její sou�asnou 
podobou v�etn� alternativních teorií. P�edm�t Ekonomie �ivotního prost�edí t� 
nau�í, jak se dají �e�it problémy �ivotního prost�edí s vyu�itím ekonomie, která 
s ochranou �ivotního prost�edí nemusí být v rozporu.

Kdy� bude� chtít zkoumat ekonomické aspekty mezinárodního rozvoje, 
pomohou ti metodologické p�edm�ty. Pro ekonomické zam��ení studia 
jsou d�le�ité kvantitativní metody, kterým se v�nují p�edm�ty Základy 
aplikované statistiky 1 a 2. A nemusí� se obávat: budou ti sta�it pouze 
základní znalosti matematiky. V�echno t� nau�íme tak, abys mohl 
nových znalostí vyu�ít nejen p�i studiu, ale také v praxi.



          Navazující magisterské studium

Také v navazujícím studiu t� v rámci ekonomického zam��ení �ekají t�i základní 
p�edm�ty, které i zde tvo�í nápl� volitelného okruhu státních záv�re�ných 
zkou�ek. P�edm�t Rozvojová ekonomie ti umo�ní analyzovat problémy 
rozvojových zemí z mikroekonomické perspektivy. Krom� problematiky 
ekonomického r�stu se blí�e podívá� na chudobu a nerovnost, popula�ní r�st �i 
strategie ekonomického rozvoje. P�edm�t Ekonomie lidského kapitálu t� 
nasm�ruje na dv� významné oblasti lidských zdroj� v rozvojových zemích � zdraví 
a vzd�lání. P�edm�t Mezinárodní obchod a rozvoj ti prohloubí znalosti 
o ekonomických, politických a právních aspektech mezinárodního obchodu 
a o pravidlech Sv�tové obchodní organizace, a to zejména z pohledu rozvojových 
zemí.

Vhodné dopln�ní ekonomického zam��ení ti poskytne p�edm�t Kvantitativní 
metody v rozvoji. V tomto p�edm�tu se praktickou formou nau�í� vyu�ívat 
základní ekonometrické modely pro zpracování ekonomických a sociálních dat 
v programu STATA. Své znalosti m��e� prohloubit i díky p�edm�tu 
Environmentální ekonomie, který navazuje na bakalá�ský p�edm�t Ekonomie 
�ivotního prost�edí.

Pohled studentky Kate�iny Hradilové: �Studium na Kated�e rozvojových studií 
mi umo�nilo porozum�t problém�m rozvojových zemí z r�zných perspektiv. B�hem 
studia se mi naskytlo mnoho p�íle�itostí roz�í�it si obzory v zahrani�í, nap�íklad díky 
exkurzi do mezinárodních institucí v �enev� a Bruselu, letní �kole rozvojové 
spolupráce v Belgii  nebo studijnímu programu Erasmus ve Francii. 
Z hlediska pracovního uplatn�ní je specializace v tomto oboru velkou výhodou. Já 
jsem se rozhodla pro ekonomické zam��ení, které pro m� bylo nejen odborným 
p�ínosem, ale také cestou ke stá�i v Mezinárodním obchodním centru v �enev�.� 



Studijní plán ekonomického zam��ení 
oboru Mezinárodní rozvojová studia

*Studijní plán je podmín�n reakreditací oboru od akademického roku 2015�2016.
P�edm�ty ZEK, KM1 a REP1 jsou povinné, ostatní p�edm�ty mají volitelný charakter.
P�edm�ty volitelného okruhu státní záv�re�né zkou�ky:  
Rozvojová ekonomie a politika (bakalá�ské studium)
 (navazující magisterské  studium)Socio-ekonomický rozvoj 
Student�m navazujícího magisterského studia bez základních znalostí rozvojové ekonomie 
a statistiky doporu�ujeme zapsat si jako volitelné p�edm�ty REP1, REP2 a KM2, p�ípadn� i dal�í.

Ro�ník Ekonomické p�edm�ty Statistické p�edm�ty
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ALTERNATIVNÍ EKONOMICKÉ SM�RY 
AES | Pavlík | 2 hodiny

ZÁKLADY EKONOMIE 
ZEK | Syrovátka | 4 hodiny 

ZÁKLADY APLIKOVANÉ STATISTIKY 1
KM1 | Harmá�ek | 4 hodiny

ROZVOJOVÁ EKONOMIE A POLITIKA 1 
REP1 | Syrovátka | 3 hodiny

ROZVOJOVÁ EKONOMIE A POLITIKA 2
REP2 | Syrovátka | 2 hodiny

ZÁKLADY APLIKOVANÉ STATISTIKY 2
KM2 | Harmá�ek | 4 hodiny

EKONOMIE �IVOTNÍHO PROST�EDÍ 
EZP | Pavlík | 2 hodiny

ROZVOJOVÁ EKONOMIE
REK | Harmá�ek | 3 hodiny

EKONOMIE LIDSKÉHO KAPITÁLU
EZV | Cahlíková | 2 hodiny

MEZINÁRODNÍ OBCHOD A ROZVOJ
MOR | Syrovátka | 2 hodiny

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIE
ENV | Pavlík | 3 hodiny

KVANTITATIVNÍ METODY V ROZVOJI 
KM3 | Harmá�ek | 3 hodiny


