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PROČ STUDOVAT NA FSS

 ― Fakulta si vybírá nejlepší uchazeče, studenti jsou aktivní a silně motivovaní. 
 ― Fakulta intenzivně podporuje odborné praxe a stáže, studenti tak mají možnost nově 

nabyté znalosti okamžitě uplatnit.
 ― Fakulta aktivně podporuje studenty v tom, aby alespoň na semestr vycestovali na jednu 

z partnerských univerzit. Fakulta má uzavřeny desítky partnerských smluv s univerzi-
tami po celém světě.

 ― Fakultu každý semestr navštíví několik desítek zahraničních lektorů, kteří zde vedou 
intenzivní blokové kurzy. 

 ― Je obvyklé, že do  výzkumné činnosti akademiků na  fakultě jsou zapojeni i  samotní 
studenti. 

Jak bude studium probíhat?
Studium na  Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity je výrazně individualizované 
a  každý student si ho skládá podle svých potřeb. Je na  něm, jaké předměty si zapíše, je 
na něm, jak se bude ve svém oboru specializovat. Sám si volí témata seminárních, baka-
lářských i diplomových prací. Sám rozhoduje o tom, zda vycestuje do zahraničí, kam a kdy.

vysvětlení základních pojmů

STUDIJNÍ PROGRAM

Základním rámcem každého vysokoškolského studia je konkrétní studijní program. Masary-
kova univerzita nabízí tři typy studijních programů: bakalářský, magisterský, doktorský.
Studijní program se realizuje prostřednictvím studijních plánů. Fakulta sociálních studií 
nenabízí bakalářské studium v kombinované formě studia.

STUDIJNÍ PLÁN  

Studijní plán tvoří souhrn povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a volitelných 
předmětů, který je z hlediska časové a obsahové posloupnosti uspořádán tak, aby umožnil 
naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu ve standardní době 
studia. Studijní plán může mít tuto podobu:

 ― jednooborový;
 ― se specializací;
 ― pro sdružené studium, sestávající z hlavního studijního plánu a vedlejšího studijního 

plánu. 
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JEDNOOBOROVÝ STUDIJNÍ PLÁN

Studium se zaměřuje na zvládnutí jednoho oboru a jeho obsah si z velké části volí student 
sám. Jde o studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných před-
mětů, které si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů. Oproti 
studiu se specializací se zpravidla liší tím, že studentovi nechává větší volnost ve  výběru 
povinně volitelných i volitelných předmětů.  

STUDIJNÍ PLÁN SE SPECIALIZACÍ

Studium se zaměřuje na hlubší orientaci v jedné ze specifických částí oboru. Studium obsa-
huje společnou část předmětů s jednooborovým studijním plánem a předměty specializace. 
Studijní program může nabízet více specializací, student si vybírá vždy pouze jednu z nich.

STUDIJNÍ PLÁN PRO SDRUŽENÉ STUDIUM

Sdružené studium umožňuje, aby student získal ucelené znalosti a  dovednosti ze dvou 
studijních programů. Tvoří jej kombinace hlavního studijního plánu a vedlejšího studijního 
plánu. Kombinovat hlavní a vedlejší studijní plány nelze zatím zcela volně. Sdružené studium 
na  Masarykově univerzitě  je asymetrické (s  výjimkou učitelských studijních programů), tj. 
významně se liší objem studia v hlavním a vedlejším studijním plánu. 

 Hlavní studijní plán

Volba hlavního studijního plánu je pro studenta klíčová, protože profiluje jeho studium a stu-
dent v  rámci něj píše svoji bakalářskou práci. Hlavní studijní plán odpovídá dvoutřetinové 
studijní zátěži.  Student se zapisuje do studijního programu, kde studuje hlavní studijní plán. 
Každý studijní program může obsahovat pouze jeden hlavní studijní plán. 

 Vedlejší studijní plán

Vedlejší studijní plán je k hlavnímu studijnímu plánu doplňkový. Vedlejší studijní plán odpo-
vídá třetinové studijní zátěži. Student se nezapisuje do  studijního programu, kde studuje 
vedlejší studijní plán. V rámci jednoho studia lze studovat pouze jeden hlavní a jeden vedlejší 
studijní plán. 
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Pravidla pro přijímací řízení 

Do každého studijního programu může uchazeč podat nejvýše jednu přihlášku, za kterou
zaplatí jeden poplatek. Pokud studijní program umožňuje studium podle více studijních
plánů (např. pro sdružené studium nebo se specializací), může uchazeč v přihlášce označit 
až tři studijní plány v pořadí dle svých preferencí.
Některé studijní programy umožní odloženou volbu studijního plánu studentem, tj. student 
si bude moci zvolit konkrétní vedlejší studijní plán až po prvním roce studia. Tuto možnost 
by však měl uchazeč zvážit i s ohledem na to, že bude mít kratší čas na absolvování studia.

praktický postup

Zájemce o bakalářské studium na FSS si vybírá, zda chce absolvovat Test studijních 
předpokladů (TSP) organizovaný MU, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) 
organizovaný společností Scio. V obou případech musí absolvovat ještě test ze Základů 
společenských věd (ZSV) u společnosti Scio. Pro všechny své přihlášky do bakalářského 
studia na FSS si uchazeč musí vybrat stejný způsob přijímacího řízení.

Varianta 1: ZSV (SCIO) + OSP (SCIO):
Uchazeč má možnost vykonat národní srovnávací zkoušky (NSZ) v pěti termínech. Při více 
pokusech se započítají nejlepší dosažené výsledky.

Varianta 2: ZSV (SCIO) + TSP (MU): 
Uchazeč má možnost vykonat zkoušku ZSV v pěti termínech. Při více pokusech se ucha-
zeči započítá nejlepší dosažený výsledek. Dále vykonává zkoušku TSP v termínu stanove-
ném MU, tu má možnost vykonat jednou, uplatní ji však i na některých dalších fakultách 
MU.

Celkový výsledek, z něhož se vychází pro stanovení pořadí uchazečů, tvoří ze 60 % test ZSV 
a ze 40 % test OSP (případně TSP). Výsledkem je přepočtený percentil.

 ― Uchazeč nejpozději do 28. února 2019 podá kompletně vyplněnou elektronickou při-
hlášku, závazně zvolí variantu přijímacího řízení a zaplatí administrativní poplatek.

 ― Paralelně se přihlašuje k  národním srovnávacím zkouškám (NSZ) – ZSV a  případně 
i k OSP, a to přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz/ nsz.

 ― Od  společnosti Scio obdrží po  svém přihlášení pozvánku k  NSZ (k  ZSV, případně 
i k OSP).

 ― MU posílá automaticky pozvánku k přijímací zkoušce pouze uchazečům, kteří si vybrali 
TSP (Varianta 2).
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Náhradní přijímací zkoušky se konat nebudou. Ani náhradní termíny TSP se nevypisují. V pří-
padě, že se z velmi závažných důvodů nemůžete zúčastnit TSP v řádném termínu, můžete 
podat žádost o mimořádný termín. Tato žádost se podává písemně prorektorovi pro vzdělá-
vací činnost.
Uchazeči, kteří se hlásí na  mezifakultní studium, budou muset případně splnit podmínky 
přijetí do vedlejšího studijního plánu na jiných fakultách MU.

důležité termíny

bakalářské studijní programy

od do poznámka

Dny otevřených dveří 18. ledna 2019 19. ledna 2019

podání přihlášky 1. listopadu 2018 28. února 2019

testy ZSV a OSP
u společnosti SCIO

8. prosince 2018
k testům 
u společnosti 
SCIO se uchazeč 
přihlašuje 
samostatně

1. února 2019

9. března 2019

30. března 2019

1. května 2019

testy TSP na MU 27. dubna 2019 28. dubna 2019

program jednoob. se spec. sdružené

hlavní vedlejší

Bezpečnostní a strategická studia ✔ ✔

Environmentální studia ✔ ✔ ✔

Evropská studia ✔ ✔ ✔

Mediální studia a žurnalistika ✔ ✔ ✔

Mezinárodní vztahy ✔ ✔ ✔

Politologie ✔ ✔ ✔

Psychologie ✔ ✔ ✔

Sociální antropologie ✔ ✔

Sociální práce ✔ ✔ ✔

Sociologie ✔ ✔ ✔ ✔

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje ✔ ✔ ✔
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bezpečnostní a strategická studia

Chcete porozumět soudobému bezpečnostnímu prostředí a  pochopit strategické pří-
stupy k řešení bezpečnostních výzev? Například co je to hybridní válka, v jakých formách se 
objevuje terorismus,  kdo rozhoduje o české i světové bezpečnostní politice, zda existuje 
systém ke zvládání ekologických hrozeb, proč je problémem kybernetická obrana či kolik 
má naše země zpravodajských služeb? Pak vám doporučíme náš studijní program Bezpeč-
nostní a strategická studia (BSS).

Získáte znalosti o:
 ― bezpečnostních hrozbách a rizicích (organizovaném zločinu, proliferaci zbraní hro-

madného ničení, extremismu apod.)
 ― bezpečnostní politice na  státní i  mezinárodní úrovni a  jejích aktérech („silových 

ministerstvech“, systémech krizového řízení, mezinárodních závazcích ke  společné 
obraně apod.)   

 ― historii bezpečnostní politiky ve střední Evropě i světě, dějinách vojenství a vývoji 
bezpečnostních sborů

 ― přístupech a metodách ke zkoumání bezpečnostní problematiky a o využití strategic-
kého myšlení.

 ČÍM JE STUDIUM BSS V BRNĚ VÝJIMEČNÉ? 

BSS v Brně vhodně kombinují studium vnitřní bezpečnosti s problematikou vnější bezpeč-
nosti a strategickými přístupy. Vyučující využívají rozsáhlé zkušenosti z vědeckého půso-
bení i poznatky z dlouholeté spolupráce s bezpečnostními složkami, s médii a s neziskovým 
sektorem. Kromě běžného studia hrají velmi důležitou roli i neformální studentské aktivity 
(spolky, soutěže, besedy). 

Studenti a studentky BSS se seznámí s řadou sektorů bezpečnosti a s různými strategiemi. 
Velký důraz je kladen na práci s informacemi a na schopnost psát kvalitní odborné texty. 
Studenti mohou využít i široké sítě mezinárodních kontaktů k výjezdům do zahraničí. 

Studium se uskutečňuje formou přednášek i seminářů, doplňkem jsou i exkurze (na místa 
bojišť, do věznic, hasičských zařízení apod.). Studenti se mohou zapojit do různých aktivit 
organizovaných katedrou, včetně výzkumných projektů. Vyučující předmětu se snaží o  to, 
aby zdařilé studentské práce byly publikovány. Mnoha absolventům vyšly první články 
ve specializovaných časopisech již během studia a pomohly jim v dalším kariérním postupu.    
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environmentální studia

Environmentální studia na  bakalářském stupni vám nabídnou široký rozhled v  problema-
tice vazeb mezi společností a přírodním světem. Během tříletého prezenčního studia se 
budete věnovat otázkám ochrany přírody, krajiny a životního prostředí a jejím kulturním 
společenským, ekonomickým a politickým souvislostem. 

Kurzy bakalářského studia pro vás propojí poznatky přírodních věd (ekologie, geografie, 
biologie aj.), společenských věd (ekologická ekonomie, sociologie, filosofie, historie aj.) 
a  také širokého spektra prakticky zaměřených kurzů (podnikání, ekovýchova, neziskové 
organizace, hospodaření v krajině aj.) . Během studia absolvujete více než 80 hodin praxí 
zabývajících se životním prostředím. 
Protože Environmentální studia nabízejí řadu různorodých témat, považujeme za důležité, 
abyste si sami mohli zvolit svou studijní cestu – na výběr dáváme více než 30 volitelných 
kurzů a 3 studijní zaměření. Každý z vás si přitom může „namíchat“ do svého rozvrhu kurzy 
různých zaměření: 

1. Sociálně-ekologické podnikání vám nabídne specializaci na podnikání, které má jiné cíle 
než jen zisk, ať už ve sféře sociální, environmentální nebo kulturní. Je tedy primárně zamě-
řeno na praktické dovednosti užitečné v podnikatelském světě, ale zároveň se snaží tento 
svět teoreticky a kriticky nahlédnout a přesáhnout. 

2. Občanská angažovanost a veřejná správa vám nabídne ucelenou průpravu pro všechny, 
kteří se chtějí zasazovat o ochranu přírody a životního prostředí v rámci neziskových organi-
zací, ve státní správě či samosprávě. Kurzy vás seznámí s činností environmentálních orga-
nizací a naučí vás praktickým znalostem a dovednostem jako je vedení projektů, získávání 
finančních prostředků na neziskovou činnost, (spolu)práci s lidmi a další. 

3. Kulturní environmentalistika je určena pro ty z vás, kdo se zajímají o kořeny a širší souvis-
losti environmentálních problémů. Získáte zde jedinečný kulturně-historický přehled, který 
je solidním základem pro navazující studium společenskovědních i humanitních oborů. 

PRAXE

Neodmyslitelnou součástí bakalářského studia je povinné absolvování praxe. Díky ní si 
budete moci vyzkoušet odbornou práci v oblasti odpovídající vašemu zaměření. Vyzkoušíte 
si tak teoretické poznatky v reálných situacích, přiučíte se od profesionálů z oboru, případně 
s organizací navážete i dlouhodobou pracovní spolupráci. 
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evropská studia

Program Evropská studia klade důraz na nejvýznamnější aspekty evropského integračního 
procesu, které se týkají role a postavení Evropské unie, jejích členů a ostatních evropských 
států. Kromě toho program klade důraz na rozvoj dovedností, které jsou pro práci s evrop-
skou integrací potřeba – zejména schopnost používat cizí jazyky a schopnost kvalitně ana-
lyzovat společenské dění. 

Předměty, které vás během studia čekají, jsou jak teoreticky, tak prakticky zaměřené. Pro-
niknete do souvislostí evropské integrace a evropské politiky. Byť je program zaměřen 
především na  Evropskou unii, jako jeho studenti pochopíte také politické dění a  moderní 
historii Evropy v širším slova smyslu. 

Povinně volitelné předměty jsou průběžně obměňovány, aby reagovaly na aktuální vývoj. 
Kromě odborníků z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií je jejich výuka zajiš-
ťována i  experty z  praxe. Máte tak možnost setkávat se s  předními politiky, diplomaty či 
specialisty na dotace Evropské unie. 

Součástí povinných předmětů jsou také prakticky zaměřené kurzy jako například Základy 
analýzy v Evropských studiích, které směrují na rozvoj analytických a jazykových dovedností 
studentů. Během studia máte také možnost absolvovat praxe na  relevantních institucích, 
s jejichž organizací vám rádi pomůžeme. 

JE STUDIUM PROGRAMU PRO VÁS? 

 ― Zajímá vás evropská politika? 
 ― Chcete porozumět vlivu evropské integrace a  disponovat schopnostmi, které vám 

umožní toto porozumění použít? Baví vás práce s informacemi? 
 ― Nechcete celý život strávit jen v  českém prostředí, ale získat schopnosti a  znalosti, 

které vám umožní profitovat ze všech výhod, které evropská integrace nabízí? 
 ― Představuje pro vás Evropa lákavý termín, jehož obsah chcete ovládat?
 ― Tušíte, že čeština je sice krásný jazyk, ale pro praktický život jen její znalost nestačí?

Potom neváhejte a podejte si přihlášku na studijní program Evropská studia.
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mediální studia a žurnalistika

Studovat na Masarykově univerzitě mediální studia a žurnalistiku znamená nejen naučit se 
vše podstatné pro práci novináře. V širším kontextu se také naučíte získávat informace, 
tvořit příběhy, psát čtivé texty, fotit pozoruhodné fotografie a  natáčet sledovaná videa. 
Po absolvování studia se tak můžete stát novinářem, autorem PR a reklamních textů, tisko-
vým mluvčím, ale i blogerem či youtuberem.

Budete postupovat od  teoretických základů k  tvůrčím seminářům, pracovat pro cvičné 
médium Stisk (www.munimedia.cz) a  také pro vybrané profesionální médium v  rámci 
povinné praxe. Vybrat si můžete, zda se budete profilovat jako textový, audio či video-
-tvůrce, využít k tomu můžete nejmodernější technické vybavení. V rámci studia a praxe se 
setkáte se špičkovými odborníky i profesionály a získáte kontakty v oboru. Zapojit se můžete 
také do studentských médií Radia R (www.radio-r.cz) či Studex TV (www.studex.tv). 

Jako absolvent budete umět na profesionální úrovni psát texty, fotit, natáčet audia či videa. 
Budete znát teorii, historii i současné problémy médií. Budete schopni získávat informace 
a  interpretovat je. Studium vás tedy připraví na  práci novináře, pracovníka PR, tiskového 
mluvčího či mediálního poradce. Můžete být také blogerem, youtuberem či solitérním pro-
ducentem mediálního obsahu. Díky získaným znalostem a zkušenostem se uplatníte všude 
tam, kde se získávají a  interpretují informace. Pracovní příležitosti můžete získat obecněji 
v propagaci, vydavatelství, mediální analytice či v cestovním ruchu.

JE STUDIUM PROGRAMU PRO VÁS? 

Studium mediálních studií a žurnalistiky je pro vás, pokud odpovídáte ano na otázky:

 ― Baví vás pátrat po informacích?
 ― Baví vás vyprávět příběhy?
 ― Píšete ve volném čase texty, fotíte či natáčíte audia nebo videa?
 ― Chcete pracovat s nejmodernější mediální technikou?
 ― Baví vás kreativní práce?

PRAXE

Povinnou součástí studia je tříměsíční novinářská praxe. Ta přináší nejen důležité zkuše-
nosti z každodenní práce novináře, ale také znalosti o fungování konkrétních médií. Praxe 
probíhají v celém spektru profesionálních médií v České republice, ale také na Slovensku, 
či v dalších zemích. Praktické dovednosti lze tedy získat například v České televizi, Českém 
rozhlase, Aktuálně.cz, Denníku N a podobně. V rámci volitelné praxe můžete proniknout také 
do práce PR odborníka.
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mezinárodní vztahy

Bakalářský program Mezinárodní vztahy vám poskytne potřebnou výbavu, díky níž se budete 
výborně orientovat v  problematice mezinárodní politiky a  mezinárodních vztahů. Silný 
důraz je kladen na  studium teorií mezinárodních vztahů, jelikož jsou nezbytné pro lepší 
pochopení procesů ve světové politice.  

Čekají vás předměty věnující se několika oblastem. Jsou jimi dějiny mezinárodních vztahů, 
zahraniční politika České republiky, bezpečnostní aspekty mezinárodních vztahů i jejich 
ekonomická dimenze. Dále se můžete profilovat dle vlastních představ a zájmů zapisová-
ním pravidelně obměňovaných povinně-volitelných předmětů. Ty jsou přednášeny v českém 
nebo anglickém jazyce a zaměřují se na konkrétní problémy mezinárodních vztahů, mezi-
národních organizací a na zahraniční politiku vybraných zemí a regionů. 

Studium programu dále rozvine vaše analytické schopnosti a kritické myšlení. Vedle teo-
retických znalostí získáte řadu praktických dovedností. Například v kurzu Diplomatický pro-
tokol se naučíte, jak se vytváří zasedací pořádek na jednáních, jaký dress code je určen pro 
konkrétní akce či správnému oslovování v diplomatických kruzích nebo jak napsat protestní 
nótu. Tyto dovednosti pak uplatníte jak už v rámci svého studia, tak i v dalším vzdělávání, 
na pracovních stážích či v zaměstnání. 

Naše katedra má v zahraničí velmi širokou síť partnerských institucí, kterých lze využít pro 
vaše studijní výjezdy a stáže. Stejně tak se můžete ucházet i o stáže na domácích institucích, 
jako je například Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Tyto aktivity pak výrazně zvýší možnosti 
a skvělé vyhlídky na vaše uplatnění. A to napříč širokou škálou profesí a pracovních pozic, ať 
již doma nebo v zahraničí. 

JE STUDIUM PROGRAMU PRO VÁS? 

 ― Zajímají vás vztahy mezi státy a faktory, které je ovlivňují?
 ― Chcete dobře porozumět motivům jednání států i  nestátních aktérů a  jít za  rámec 

povrchních soudů a  závěrů? Láká vás osvojit si schopnosti, které vám umožní toto 
porozumění použít? Baví vás práce s informačními zdroji? 

 ― Chcete vidět za horizont malého českého dvorku? Nebojíte se cestovat? Probouzejí 
ve vás jiné kultury a země zvědavost a nikoliv strach? Vnímáte možnost pracovních 
a studijních pobytů v zahraničí jako příležitost pro další osobnostní i profesní růst?

 ― Máte rádi cizí jazyky, chcete je dále rozvíjet a hlavně také používat?

S naším bakalářským programem budete mít možnost se všem těmto oblastem věnovat. 
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politologie

Na co se politologie vlastně zaměřuje? Politologie je v první řadě vědou o moci. O tom, jak se 
moc získává, jak se dělí mezi nejrůznější hráče, jak se vykonává a jak se reprodukuje. Polito-
logové rozumí vztahům, které vznikají mezi aktéry politického procesu, dokáží v nich číst, 
orientovat se a do jisté míry je i předvídat.

Jako studenti politologie se budete učit o politických institucích v ČR i ve světě, demo-
kracii a  nedemokracii, fungování EU a  volební geografii. Zároveň se budete vzdělávat 
i v oblasti moderních politických dějin ČR, Evropy i světa a politické filozofii a politických 
doktrínách. Ty vám totiž poskytnou solidní základ pro pochopení současných jevů a situací.  
Čím je studium politologie v Brně specifické?

Nejsme „politologický učňák“. Dáváme studentům svobodu v  tom, co chtějí studovat. To 
vede k tomu, že naši absolventi nejsou jeden jako druhý. Naopak. Každý, kdo od nás odchází 
s  diplomem, je svým způsobem originál. Už od  samého začátku bakalářského studia se 
u  nás totiž můžete ve  výběrových předmětech profilovat a  věnovat se více tomu, co vás 
skutečně zajímá. Vybírat si můžete ze čtyř oblastí:

 ― Volební studia;
 ―  Komunikace v politice;
 ―  Politika v západních demokraciích;
 ―  Politické myšlení a současná demokracie.

Při studiu si osvojíte schopnost pracovat s  informacemi – vyhodnocovat je a  dávat je 
do souvislostí. Naučíte se porozumět světu, který vás obklopuje a z různých pohledů nazírat 
na jeho problémy.
Mimo samotné studium se můžete zapojit i do řady katederních aktivit – popularizačních 
i výzkumných. Ti nejlepší studenti mohou dostat i příležitost publikovat své první vědecké 
výstupy a udělat první kroky v budoucí vědecké kariéře. V řadě ohledů vám potom může být 
nápomocné členství v  jednom z nejaktivnějších studentských spolků – Studentské sekci 
Mezinárodního politologického ústavu.

JE STUDIUM PROGRAMU PRO VÁS?

 ― Zajímáte se o politické dění u nás, nebo v zahraničí a chcete se v něm více orientovat?
 ― Stojíte o náročné, ale zajímavé studium za férových podmínek?
 ― Chcete porozumět otázkám moci v nejrůznějších oblastech?
 ― Chcete se naučit porozumět zajímavým textům o politice, kriticky je zhodnotit, diskuto-

vat o nich a napsat různé žánry textů o politice a jejím výzkumu?

Pokud souhlasně přikyvujete, už neváhejte a podejte přihlášku.
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psychologie

Bakalářské studium psychologie je vstupní branou do  velmi rozmanitého oboru. Jeho 
cílem je předat studujícím základní psychologické poznatky a dovednosti, aby mohli zodpo-
vědně naplánovat své další profesní směřování, ať už v oboru psychologie, nebo mimo něj.
Pokud se rozhodnete pro studium psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy uni-
verzity, budete se vedle teorií lidského chování a prožívání učit překvapivě širokou řadu 
dovedností, které s  psychologií souvisí. Seznámíte se se základy užití psychologických 
znalostí v oblasti vzdělávání a ve firemním prostředí. Získáte představu o fungování profese 
psychologa ve zdravotnictví, o tom, jak funguje psychoterapie a psychologické poradenství.

Náš bakalářský program však nezůstává jen u toho. Současně se budete učit, jak myšlení, 
prožívání a chování lidí v nejrůznějších situacích efektivně zkoumat. Nacvičíte si v praxi, 
jak se správně ptát, jak získat odpovědi a  jak se shromážděnými daty pracovat. Nebudete 
usilovat jen o porozumění zákoutí mysli jednotlivých lidí, ale též o obecné poznání. Zvládnete 
proto od základů analýzu dat, přípravu výzkumů v reálném prostředí i pomocí různého soft-
ware a v online prostředí. Všechna praktická zjištění budete umět interpretovat v kontextu 
současného stavu poznání oboru psychologie. 

Když se skutečně rozhodnete pro psychologickou profesi, budete pokračovat v navazujícím 
magisterském studiu. Zejména pokud máte zájem o  uplatnění v  profesi klinického psy-
chologa, v psychoterapii či ve školství, volte jednooborové bakalářské studium. Pokud 
stojíte o šířeji postavené studium společenských věd, může pro vás být zajímavá kombi-
nace psychologie s libovolným dalším studiem z palety oborů nabízených Fakultou soci-
álních studií, nebo i napříč univerzitou. Už při plánování bakalářského studia zvažte výjezd 
na zahraniční studijní pobyt v programu Erasmus+.

JE STUDIUM PROGRAMU PRO VÁS? 

Psychologie je komplexní disciplína, spojující prvky přírodních a  společenských věd. 
V podobě, jak je vyučována na Fakultě sociálních studií, je její studium náročné a vyžaduje 
značné nasazení. Zamyslete se nad tím, zda:

 ―  Jste připraveni od počátku studia běžně pracovat s odbornými texty v angličtině.
 ―  Máte dobré vyjadřovací schopnosti, jak slovem, tak i písmem.
 ―  Se nebojíte matematiky a informačních technologií.
 ― Směřují vaše zájmy k akademickému studiu, v němž nelze oddělit dobrou praxi od slo-

žité teorie.
 ― Není vaše představa profese psychologa příliš ovlivněna jejím mediálním obrazem.
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sociální antropologie

Sociální antropolog studuje to, co je cizí, divné, exotické, vyzývavé, pobuřující, budící údiv – 
zkrátka to co je „jiné“. A to jak ve společnosti, tak v lidech samotných.

Žijeme ve světě, kde se denně potkáváme s  kulturními zvyky, hodnotami či formami komu-
nikace, které se výrazně liší od toho, v čem jsme byli vychováni sami. Je mnoho způsobů, jak 
s touto odlišností naložit. Můžeme před ní utéct, vyhýbat se jí, očerňovat ji či zesměšňovat. 
Nebo se ji můžeme snažit poznávat a porozumět. Sociální antropologie nás učí rozumět 
kulturním odlišnostem a  rozumět jiným kulturám. Sociální antropolog je člověk, který je 
tlumočníkem cizí kultury. 

Vedle trans-kulturního studia příbuzenství, náboženství, politiky a ekonomiky získáte během 
bakalářského studia rovněž důkladný vhled do teoretického ukotvení sociální antropologie 
a do metod jejího výzkumu. Podporujeme zapojování studentů do reálného výzkumu vede-
ného pedagogy. Již během bakalářského studia pro studenty vytváříme možnosti zapojit se 
do reálné terénní praxe.

Toto vše pak můžete sdílet s ostatními studenty i pedagogy v malých diskusních skupinách, 
na přednáškách a při společné práci na projektech v terénu. Jsme malý obor, kde panuje 
příjemná, klidná a rodinná atmosféra. Tomu odpovídá jak přístup ke studentům ze strany 
vyučujících, tak vztah mezi studenty napříč ročníky. Funguje tak řada neformálních setká-
vání i vzájemná podpora při studiu – a následné zábavě. Na tuto soudržnost jsme velmi pyšní 
a hýčkáme si ji. A komu by brněnský antropologický „kmen“ byl příliš těsný, toho rádi podpo-
říme ve výjezdu v rámci programu Erasmus, ať již po Evropě, nebo i mimo ni. 

JE STUDIUM PROGRAMU PRO VÁS? 

 ― Zajímáte se o  to, co je jiné, exotické, nezvyklé a  představuje výzvu? Jste připraveni 
vzdát se svého zaběhlého pohledu na svět a otevřít se novému vidění okolí i sami sebe? 
Sociální antropologie nabourá vaše stereotypy a přesvědčení. 

 ― Čtete rádi? Čtete v angličtině? Antropologové zachycují své poznatky o jiných kulturách 
nejčastěji ve svých knihách, ať již monografiích (popis jednotlivých kultur) nebo v teo-
retických textech. Znalost těchto textů pak představuje základní předpoklad k poznání 
jejich odlišností. Kdo nečte, studijním programem neprojde. 

 ― Jste iniciativní, kreativní, samostatní a  ochotní zkoušet staré věci novými způsoby? 
Na antropologii pracujeme v týmu i samostatně. Pedagog je partner i průvodce, nikoliv 
diktátor a soudce. Je na každém z vás, jakou měrou využijete nabízené možnosti. Stu-
dijní plán je pro vás určitou kostrou, která vás studiem provede. Vy sami si ale rozhod-
nete o jejím konkrétním doplnění. 
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sociologie

Sociologie je pro všechny, kteří chtějí porozumět světu kolem nás. Učí totiž nahlížet na spo-
lečenské jevy, sociální problémy i osobní příběhy v širších souvislostech. Ptáte se, jak a proč 
vznikají sociální nerovnosti? Jak funguje občanská společnost a zda se mění rodina? 
Nebo obecněji – jaké jsou důvody, podoby i  dopady našeho jednání? Sociologie vám 
nabídne odpovědi na tyto otázky a navíc vás naučí je samostatně hledat.

Bakalářský studijní program vás seznámí s moderní kritickou sociální teorií, historií sociál-
ního myšlení i s praktickými předměty oborových sociologií. Řadu nabytých dovedností si 
budete moci vyzkoušet i prakticky – při výzkumné praxi nebo na stáži v organizaci, kterou 
podrobíte sociologické analýze. Čekají vás přednášky, ale také seminární výuka. Nebudete 
tedy jen poslouchat, ale probíranou látku budete skupinově diskutovat se spolužáky i vyuču-
jícími. Díky tomu problematice důkladně porozumíte. 

Zní vám to stále příliš obecně? Konkrétně se můžete těšit na témata jako stárnutí společ-
nosti, náboženství, globalizace, migrace, vzdělanostní nerovnosti nebo proces utváření 
sociálně kulturních identit v  transnacionálních a  mezikulturních souvislostech. Stejně 
tak vám nabídneme i předměty zaměřené na urbánní studia, kulturní sociologii či popu-
lační a genderová studia. Právě na genderová se můžete zaměřit detailněji v rámci studijní 
specializace.

Během studia vás naučíme používat širokou škálu výzkumných technik a analyzovat data 
za užití moderních statistických a interpretačních postupů. Tento důraz na výzkumné metody 
a postupy je pro sociologii charakteristický a připraví vás k samostatné výzkumné činnosti. 
Nabyté vědomosti a analytické schopnosti totiž využijete i za hranicemi oboru – například 
v poradenství, mezinárodním obchodu a dalších oblastech.

JE STUDIUM PROGRAMU PRO VÁS? 

 ― Chcete porozumět světu, ve kterém žijete, a nebojíte se důkladné četby a přemýšlení? 
Přemýšlet dá práci, ale stojí to za to! Zažijte s námi JINÝ svět.

 ― Baví vás nahlížet pod pokličku domácností, chcete přijít na  kloub fungování organi-
zací nebo byste chtěli vědět, s jakou logikou se staví třeba město?  Podivujete se nad 
populismem, interpretací migrační krize nebo jednostranným výkladem přetrvávajících 
sociálních nerovností? 

Pokud jste zvídaví a nezdají se vám černobílá vidění světa, pak vás sociologie jistě zaujme 
a snadno pohltí.
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sociální práce

Chcete pomáhat lidem a  máte potřebu účinně ovlivňovat jejich špatnou životní situaci? 
Hledáte studijní program, který by vás na takovou práci připravil? Studium sociální práce je 
dobrá cesta, jak pro to získat potřebné profesní znalosti a praktické dovednosti. 

V průběhu studia projdete teoretickou přípravou pro výkon sociální práce, tedy poskyto-
vání pomoci na profesionální úrovni. Postupně si osvojíte metody a techniky práce s lidmi 
v  obtížných životních situacích – v  sociální práci obvykle zkráceně říkáme klienti. Nau-
číte se obtížné situace popisovat, vyhodnocovat a určovat vhodný způsob pomoci. Dozvíte 
se také o  výzkumných metodách, které jsou pro sociální práci přínosné. Získáte rovněž 
poznatky z různých vědních oborů, jako je například sociální politika, sociologie a psycho-
logie, které vám umožní porozumět obtížným situacím klientů sociální práce v širších 
souvislostech. 

Bakalářské studium sociální práce se opírá o  propracovanou strukturu odborných 
předmětů, díky kterým krok za  krokem potřebné profesní znalosti zvládnete. Výuku 
v předmětech zajišťují kvalifikovaní odborníci – členové katedry a externí spolupracovníci 
z významných a zajímavých organizací – kteří vás seznámí s nejnovějšími poznatky v oboru. 
Do  výuky jsou pravidelně zváni také přednášející ze zahraničí. Nebo můžete rovnou část 
studia absolvovat v zahraničí na některé z řady partnerských vysokých škol.

PRAXE

Profesní příprava v sociální práci vyžaduje nejen kvalitní teoretickou přípravu, ale také získá-
vání praktických dovedností. A odborné praxe v oboru budete mít v průběhu studia opravdu 
dostatek. Celkem 416 hodin! Systému praxí v oboru sociální práce je na katedře věnovaná 
už mnoho let velká pozornost a je nastaven s důrazem na kvalitu a komunikaci vyučujících, 
studentů a odborníků z jednotlivých organizací. 
Od  začátku druhého roku studia si budete každý semestr zapisovat předměty spojené 
s  praxí v  našich partnerských organizacích. Budete mít na  výběr řadu pracovišť, kde 
můžete odbornou praxi vykonávat – nevládní nebo církevní organizace, městské a krajské 
úřady, sociální služby, výchovná zařízení, úřady práce a mnoho dalších. 

Během odborné praxe si ověříte své teoretické znalosti, vyzkoušíte si metody a  techniky 
sociální práce a  získáte zkušenosti s  pracovními vztahy a  postupy práce v  organizacích. 
A samozřejmě také můžete získat zajímavé kontakty pro hledání budoucího pracovního 
uplatnění nebo pro téma bakalářské práce. 
Stejně jako teoretickou přípravu, také praxi můžete zčásti absolvovat v zahraničí. Vyučující 
katedry se podílí na řešení vědeckých projektů, nad rámec oborové praxe získáte nové prak-
tické zkušenosti také při zapojení do výzkumu. 
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veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Máte sociální cítění, není vám lhostejné uspořádání společnosti, ve které žijete a chcete se 
stát profesionály, jimž jejich vzdělání umožňuje kvalifikovaně posoudit dění v oblasti veřejné 
a sociální politiky? Chcete umět analyzovat sociální problémy, navrhovat jejich řešení a stát 
se hybateli společenských změn? Rádi byste byli odborníky, kteří pracují s lidmi a řídí a roz-
víjejí jejich pracovní potenciál? Chcete si ověřit a prohlubovat vlastní analytické a koncepční 
dovednosti a pohybovat se ve společnosti stejně orientovaných kolegů? Pak je náš studijní 
program určen právě vám. 

V průběhu tří let vám nabídneme téměř tři desítky odborných kurzů a seminářů, v nichž si 
osvojíte a navzájem propojíte klíčové poznatky z disciplín jako jsou sociologie, ekonomie, 
sociální politika, politologie, personalistika, právo nebo sociálně-vědní výzkum. Jejich pro-
střednictvím pochopíte celou řadu sociálních problémů, které ztěžují hladké fungování 
současné společnosti, naučíte se je analyzovat, vyhodnocovat a tvůrčím způsobem řešit. 
Jde zejména o problematiku nezaměstnanosti, vzdělávání, migrace, péče o předškolní děti 
či staré lidi, a  také o problematiku rozvoje existujících programů pro jejich řešení, včetně 
rozvoje personálních činností při organizování těchto programů a služeb.

Aby studium u nás bylo pro vás zajímavé a přínosné a abychom co nejvíce rozvíjeli vaše prak-
tické dovednosti a zkušenosti, nabízíme vám nejen zázemí početného a pestrého souboru 
akademických pracovníků, ale také možnost podílet se na rozvoji oboru formou účasti 
v  řadě tuzemských i  mezinárodních projektů. Budete pravidelně seznamováni s  nejno-
vějšími poznatky v oboru, získáte přístup k významným světovým databázím informačních 
zdrojů, budete se moci účastnit zajímavých konferencí, workshopů nebo odborných diskusí. 

PRAXE

Praxe je neodmyslitelnou součástí studia na naší katedře. Snažíme se tak podporovat váš 
osobní a profesní růst a zajistit vám dovednosti nezbytné pro uplatnění na pracovním trhu. 
Dlouhodobě spolupracujeme s řadou organizací, v nichž působí experti na danou proble-
matiku (setkáte se tak s rozmanitými skupinami klientů, jako jsou například rodiny s dětmi, 
nezaměstnaní, senioři aj. a budete moci přispět k řešení různorodých sociálních problémů). 

Díky praxi (v rozsahu 150 hodin) budete moci aplikovat teoretické poznatky v reálném pro-
středí špičkových organizací. Může se vám podařit s vybranou organizací navázat i dlouhodo-
bou profesní a pracovní spolupráci. Vybírat můžete z řady zajímavých institucí: od pracovišť 
státní správy přes nevládní neziskové organizace až po  personální oddělení významných 
firem). Výběr organizace je ponechán na vás: můžete si vybrat ze široké nabídky spolupracu-
jících institucí nebo si domluvit praxi sami. V obou případech můžete očekávat naši podporu 
a reálnou pomoc při vyjednávání podmínek a postupu praxe.  


