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1.

Organizovaný zločin a terorismus. Problémy spojené s imigrací na Západ s přihlédnutím
k situaci v ČR.

2.

Blízký východ ve světové politice. Otázka náboženství v mezinárodních vztazích.

3.

Geopolitická charakteristika jihovýchodní Evropy (Balkánu), její proměny v moderní
historii mezinárodních vztahů.

4.

Západní Evropa, zejména Francie a Velká Británie ve světové politice po 2. světové
válce.

5.

Ideologie nacionalismu, její vznik a vliv na světové politické dění. Německý nacionalismus
a jeho vývoj do počátku 2. světové války.

6.

Světová ekonomika ve vztahu ke světové politice po roce 1945, mezinárodní ekonomické
organizace a instituce, globalizace. Strategické surovinové zdroje včetně vody, jejich vliv
na mezinárodní a teritoriální vztahy.

7.

Úloha mocností a velmocí v mezinárodní politice. Významné teorie v dílech vlivných
myslitelů, politologů a politiků moderní doby. Teorie her a její aplikace na vybrané
problémy ze současnosti či historie mezinárodních vztahů.

8.

Latinská Amerika a USA v moderní historii mezinárodních vztahů. USA na cestě
k postavení supervelmoci v průběhu 20. století do současnosti.

9.

Proces dekolonizace, současnost bývalých kolonií. Afrika a její geopolitická charakteristika.

10. Středoevropský region v souvislostech evropské a světové politiky moderní doby.
Německo, otázka jeho postavení ve střední Evropě a ve světě po 2. světové válce.
11. Realismus a idealismus v historii mezinárodních vztahů, teorie v dílech významných
myslitelů, vysvětlení základních pojmů (rovnováha moci, koncert mocností, mezinárodní
organizace a mezinárodní právo,…).

12. Války v teorii mezinárodních vztahů, úsilí o omezení zbrojení, haagské a ženevské
právo. Moderní válečné konflikty a 2. světová válka jako příklad totální války, změny, které
2. světová válka přinesla do světového politického systému.
13. Základy československé státní samostatnosti v souvislostech evropské politiky 1. poloviny
20. století, koncepce československé zahraniční politiky (Masaryk, Kramář, Beneš, Hodža).
14. 20. a 30. léta 20. století, změny, které do geopolitického systému světa po 1. světové
válce přinesl versailleský systém, krizová 30. léta, nástup totalitních režimů a
appeasement.
15. Světová politika od konce 2. světové války, mezníky světového vývoje až ke karibské krizi
1962, politika velmocí v době studené války.
16. 60. a 70. léta 20. století ve světové politice (od karibské krize k nástupu R. Reagana).
17. Mezinárodní organizace, historické podmínky jejich vzniku po 2. světové válce, vliv na
mezinárodní vztahy. Organizace spojených národů.
18. Evropská unie jako nejvýznamnější regionální seskupení, proces sjednocování Evropy ve
světových a evropských souvislostech 20. století k současnosti.
19. Historie mezinárodních vztahů od počátku 80. let do současnosti.
20. Významné asijské země, jejich geopolitická charakteristika. Minulost a současnost
komunistických režimů (ČLR, Vietnam, KLDR, Kambodža,…). Ekonomicky úspěšné
země, „asijští tygři“, jejich vliv na regionální a světové dění.
21. Československá zahraniční politika po druhé světové válce, v rámci sovětského bloku,
po pádu komunistického režimu do současnosti.
22. Vliv teorie marxismu a sovětské ideologie na mezinárodní vztahy. Neomarxismus.
23. Ruská federace a postsovětský region v mezinárodních vztazích po roce 1991.
24. Vývoj konservatismu a liberalismu od vzniku obou ideologií, jejich vliv na světovou
politiku.
25. Demokracie a demokratický pluralismus versus autokracie a totalitní režimy v moderní
historii mezinárodních vztahů.

