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CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE 

Vedlejší specializaci Dějiny mezinárodních ekonomických vztahů garantuje 

Katedra hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. 

Připravuje odborně kvalifikované ekonomy se zaměřením na moderní 

hospodářské a politické dějiny v mezinárodních souvislostech. K tomuto účelu 

jsou ve vedlejší specializaci zařazeny předměty, které ukazují, že současné 

problémy globálního světa mají často historické kořeny. Student se na jedné 

straně seznámí se soudobými diskusemi nad teoriemi mezinárodních vztahů a 

základními studiemi a prameny dějin mezinárodních vztahů a evropské 

integrace. Na druhé straně prohloubí znalosti o vývoji zahraničního obchodu ve 

vybraných ekonomikách a osvojí si práci s historickými prameny, odbornou 

literaturou, včetně rozvoje tvořivého myšlení a psaní vědeckého textu. 

 

Výhodou studia je propojení výuky ekonomických a humanitních disciplín nebo 

tematicky profilované cizojazyčné mimosemestrální kurzy vedené zahraničními 

odborníky. Pozitivem je rovněž odborné, multidisciplinární personální složení 

pedagogického kolektivu se vstřícným a pro odbornou diskuzi nakloněným 

přístupem. 

 

 

Absolvent je schopen se dobře uplatnit v oblasti školství a 

výzkumu, úspěšně zastávat funkce v ekonomických ústavech, 

nadnárodních institucích či v diplomacii. Může působit 

v neziskovém sektoru nebo státní správě. 

 

 

Studium tak může být vhodným doplňkem kvalifikace vysokoškolsky 

vzdělaného ekonoma. 
 

https://khd.vse.cz/homepage/vedlejsi-specializace/5mv-dejiny-mezinarodnich-vztahu/ 

 

https://khd.vse.cz/homepage/vedlejsi-specializace/5mv-dejiny-mezinarodnich-vztahu/


 

POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ 

 
Student musí získat celkem 30 ECTS ve stanovené struktuře. Státní závěrečná zkouška 5HD3 

se skládá z povinných předmětů. 

 

 

POVINNÉ PŘEDMĚTY (sP) 
 

Název předmětu Vyučující Kód  ECTS 
Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. 5HD409 4 

Dějiny mezinárodních vztahů po roce 1945 Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. 5HD410 4 

Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů Ing. Zdenka Johnson, Ph.D. 

 

5HD413 4 

 

 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (sV) 

 
Název předmětu Vyučující Kód  ECTS 
Hospodářské a politické dějiny totalitních 

režimů 

Ing. Klára Fabianková, Ph.D. 5HD336 3 

Dějiny Velké Británie po roce 1945 prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 5HD347 3 

Hospodářský a politický vývoj Dálného 

východu ve 20. století 

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, 

Ph.D. 

5HD337 3 

Geneze, aktuální problémy a budoucnost EU prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 5HD403 3 

Hospodářský vývoj USA po roce 1945 Ing. Zdenka Johnson, Ph.D. 5HD415 3 

Hospodářský a politický vývoj Evropy ve 20. 

století 

Ing. Jakub Drábek 5HD416 4 

Chapters in Economic History  5HD381 4 

Chapters in Economic History  5HD382 4 

Chapters in Economic History  5HD383 4 

 

 

 

 

 

 

 

 


