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Evropský magisterský program Master TEMA pořádá každoroční soustředění, které letos proběhlo ve dnech 27. až 30.
září na půdě Filozofické fakultě UK. Během setkání druhý ročník studentů TEMA prezentoval výsledky svého výzkumu
za první rok studia a noví studenti měli příležitost seznámit se s programem, zapojit se do akademické diskuse a poznat
univerzitní Prahu.

Dvouletý program TEMA European Territories: Identity and Development funguje díky úspěšné spolupráci čtyř
evropských univerzit pod záštitou projektu Erasmus+ (dříve Erasmus Mundus) již od roku 2011. TEMA stabilně vyniká
vysokou akademickou úrovní a dobrým uplatněním svých absolventů. Tento mezinárodní program interdisciplinárně
propojující společenské a humanitní vědy rozvíjí akademický výzkum problematiky národa, regionu, civilizace a města.
Studenti si na základě svých preferencí, výzkumu a zaměření volí studijní mobilitu na dvou až třech ze čtyř partnerských
univerzit (s pražskou Univerzitou Karlovou rovněž spolupracuje univerzita Eötvöse Loránda v Budapešti, univerzita École
des Hautes Études en Sciences Sociales v Paříži a univerzita v Catánii na Sicílii). Výuka probíhá v závislosti na zvolené
mobilitě v angličtině nebo ve francouzštině.
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Za pět let své existence program úspěšně absolvovalo celkem 63 studentů (obdrželi diplomy ze všech univerzit, na
kterých strávili alespoň jeden semestr) z 33 zemí světa. Diplom Univerzity Karlovy zatím získalo celkem 35 TEMA
absolventů, kteří nacházejí vesměs bez problémů profesní uplatnění, což je pozitivní zprávou. Program klade velký
důraz na rozvoj kritického myšlení a na vlastní vědeckou práci, a proto jsou absolventi mimořádně úspěšní v akademické
kariéře. Sedmnáct našich alumni úspěšně pokračuje v doktorském studiu buď na jedné ze čtyř partnerských univerzit,
nebo například ve švýcarské Ženevě (jako Dahlia z Libanonu) či v kanadském Montréalu (Nari z Kazachstánu a Serkan
z Turecka). Dalších osm se na doktorské studium připravuje a pět absolventů působí v různých pozicích v akademickém
prostředí.

Maďarský absolvent programu Miklós
rozvíjí svůj historický výzkum o srbském národním hnutí jako doktorand na univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti. Na
magisterský program vzpomíná v dobrém: „TEMA mi poskytlo velmi vhodné prostředí k tomu, abych si uvědomil, kam
bude směřovat můj výzkum. Široký interdisciplinární záběr třech univerzit, na kterých jsem studoval, mi přinesl vynikající
příležitost propojit svůj vlastní výzkum s různými proudy historie a společenských věd.“ Mezinárodní zkušenost poskytla
ideální vstup do akademické kariéry i dvěma českým studentkám TEMA, které v současné době začínají druhý a třetí
ročník doktorského studia v Semináři obecných a komparativních dějin na FFUK.
TEMA absolventi, kteří se hlásili k přijímacímu řízení s projektem výzkumu, ušli velký kus cesty a na základě
znalostí výzkumných metodologií, ale i životních zkušeností, které získali během prvního roku studia, rozvinuli, nebo
dokonce změnili problematiku a téma výzkumu. Většina z úspěšných absolventů popisuje, jak se zájem o výzkum
v sociálních vědách prohloubil díky spektru přístupů a metodologií, se kterými se setkali na katedrách v Budapešti,
Paříži, Katánii a v Praze. Protože každý student přichází z jiného kulturního a disciplinárního zázemí a s různým
zájmem o různou problematiku (od lingvistiky přes historii a sociální antropologii po architekturu). obohacují a inspirují
se navzájem a mnoho výzkumných otázek bylo zodpovězeno pomocí aplikace interdisciplinárního přístupu. Seznam
opravdu rozmanitých výzkumných témat můžete nalézt na webových stránkách programu .
Ne všichni TEMA absolventi ale touží po doktorském studiu. Celá řada jich zakotvila v nadnárodních či neziskových
organizacích, kde výborně uplatňují své jazykové a analytické schopnosti. Marina původem z Ukrajiny po dokončení
programu zůstala v Paříži, kde pracuje v antirasistické neziskové organizaci. I když nezvolila akademickou kariéru,
je přesvědčená o důležitosti společenských věd a kritického myšlení především v dnešní Evropě plné nenávistných
projevů a ultrapravicových tendencí: „Absolvovala jsem v roce 2014 a od té doby jsem pracovala v různých neziskových
organizacích obhajujících lidská práva v Belgii a ve Francii. Přála bych si, aby TEMA mohlo zažít mnoho generací
studentů. Není to jen o tom, být v akademickém prostředí, ale také o budování pout mezi různými kulturami a tedy o
vytváření silnější společnosti. TEMA proto není pouze pro ty, kteří chtějí pokračovat se studiem, ale i pro studenty, kteří
chtějí vytvořit novou budoucnost a tolerantní Evropu.“
Více o TEMA naleznete na webových stránkách mastertema.eu .
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