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Bezpečnostní a strategická studia 

Bakalářské prezenční studium  

Informace o studiu 
    
Obor Bezpečnostní a strategická studia se studuje na Katedře politologie FSS MU jako 
bakalářské studium. Studium je kreditního typu, ECTS se získávají absolvováním 
jednotlivých předmětů. 
Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musejí být v průběhu studia 
absolvovány. Povinně volitelné předměty tvoří uzavřený blok, z něhož student/ka volí dle 
svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet, aby dosáhl/a 
požadovaného počtu ECTS. Volitelné předměty jsou předměty vypisované na ostatních 
katedrách, fakultách a univerzitních ústavech MU nad rámec souboru předmětů obsažených v 
oboru bezpečnostní a strategická studia. Za předměty, které jsou nabízeny paralelně na více 
oborech, lze získat příslušné ECTS pouze jedenkrát - tedy lze je vykazovat pouze na jednom 
oboru, bez ohledu na to, zda je či byl druhý obor studován na FSS, na jiné fakultě MU, či na 
jiné VŠ. 
Studium oboru bezpečnostní a strategická studia na FSS MU se řídí nejen „Studijním a 
zkušebním řádem MU” (viz webové stránky FSS a MU), ale i jeho fakultními upřesněními, 
resp. upozorněními katedry, umístěnými na její úřední desce a jejích webových stránkách. 
Bakalářský stupeň trvá standardně 6 semestrů, což zpravidla představuje 5 semestrů vlastní 
výuky a šestý semestr určený pro diplomový seminář a sepsaní bakalářské práce. Katedra až 
výjimky nijak předem nepodmiňuje zápis do jednotlivých povinných předmětů. Existuje 
nicméně přirozená a přehledná následnost všech 6 vypsaných povinných předmětů, kterou 
Katedra studentům doporučuje respektovat (viz doporučené studijní plány). 
Imatrikulační ročník 2007/08 
K tomu, aby student či studentka byli připuštěni k závěrečné bakalářské zkoušce, musí získat 
90 ECTS; z tohoto počtu pak 58, nebo 52 ECTS z povinných předmětů; tyto počty plynou z 
toho, zda student na konci bakalářského studia píše bakalářskou práci (diplomový seminář k 
bakalářské práci za 6 ECTS) na oboru BSS, či na druhém studovaném oboru. Ze zbývajících 
32, resp. 38 ECTS, potřebných k dosažení požadovaného celkového počtu 90 ECTS, je 
možno nejvýše 5 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů. Dále musí mít splněny 
celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a minimální jazykové kompetence, 
kteréžto kredity se nezapočítávají do počtu 90 ECTS, a musí absolvovat alespoň jeden 
předmět vedený v anglickém jazyce - předmět stačí absolovovat na jednom ze studovaných 
oborů. 
 
Imatrikulační ročníky 2005/06 a 2006/07 
Aby se student/ka dvouoborového bakalářského studia imatrikulačních ročníků 2005/06 a 
2006/07 mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, musí získat 90 ECTS; z tohoto počtu pak 61, 
nebo 55 ECTS z povinných předmětů; tyto počty plynou z toho, zda student na konci 
bakalářského studia píše bakalářskou práci (diplomový seminář k bakalářské práci za 6 
ECTS) na oboru BSS, či na druhém studovaném oboru. V těchto počtech jsou započteny také 
1 ECTS za tělesnou výchovu a sport (viz Celouniverzitní tělesná výchova; další 1 ECTS je 
započítáván na druhém oboru) a 2 ECTS za minimální jazykovou kompetenci (viz požadavky 
minimální jazykové kompetence; další 2 ECTS jsou opět započítávány na druhém oboru). Ze 
zbývajících 29, resp. 35 ECTS za povinně volitelné předměty, potřebných k dosažení 
požadovaného celkového počtu 90 ECTS, je možno 5 ECTS získat absolvováním volitelných 
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předmětů mimo nabídku oboru. Student/ka též musí absolvovat alespoň jeden předmět vedený 
v anglickém jazyce - předmět stačí absolovovat na jednom ze studovaných oborů. 
Bakalářská zkouška 
Bakalářské studium je zakončeno bakalářskou zkouškou, kterou je obvyklé absolvovat na 
závěr šestého semestru studia. Po jejím složení získají studenti akademický titul bakalář. Její 
součástí je obhajoba bakalářské diplomové práce, pokud si student zvolí bezpečnostní a 
strategická studia jako obor diplomový. Požadavky na bakalářskou práci a její obhajobu jsou 
určeny zvláštním předpisem. Výběr oboru, na kterém je psána bakalářská práce, není z 
hlediska katedry určující při volbě oboru magisterského. 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

 

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
BSS101 Úvod do 

bezpečnostních a 
strategických studií 

M. Mareš, J. 
Smolík 

zk 7   

BSS102 Dějiny strategie a 
strategického 
myšlení 

M. Bastl, M. 
Strmiska, J. Šedo 

zk 8   

BSS105 Mezinárodní 
bezpečnostní 
politika 

L. Frank, M. Mareš zk 7   

BSS107 Bezpečnostní 
hrozby a rizika ve 
21. století 

M. Bastl, T. Šmíd zk 8   

M. Bastl, M. Mareš, 
J. Smolík, V. 
Stojarová, T. Šmíd 

BSS108 Diplomový seminář 
k bakalářské práci 

[hodnotí všichni 
vyučující 
pracoviště] 

z 6   

 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
BSS150 Terorismus M. Mareš, T. Šmíd zk 6   

BSS151 Zbrojní politika J. Procházka, K. 
Zetocha 

zk 6   
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BSS152 Informační válka M. Bastl, D. 
Prudíková 

zk 6   

BSS154 Úvod do činnosti 
zpravodajských 
služeb 

P. Zeman zk 6   

BSS166 Kriminální politika L. Pokorný, J. 
Smolík 

zk 6   

BSS167 Náboženský 
radikalismus 

J. Foral, T. Šmíd zk 6   

BSS168 Rizikové subkultury 
mládeže 

J. Smolík zk 6   

BSS169 Etnické konflikty T. Šmíd, V. Vaďura zk 6   

BSS170 Human Security N. Hynek zk 6   

POL183 Veřejná správa J. Nantl zk 6   

POL184 Nedemokratické 
režimy 

P. Hlaváček zk 6   

 
 

Jarní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
BSS103 Bezpečnostní 

politika ČR 
L. Frank, M. Mareš zk 7   

BSS104 Metodologie 
bezpečnostních a 
strategických studií 

N. Hynek, R. 
Chytilek, M. Mareš, 
J. Smolík 

zk 8   

BSS106 Soudobé ozbrojené 
konflikty 

M. Bastl, T. Šmíd zk 7   

Diplomový seminář 
k bakalářské práci 

M. Bastl, M. Mareš, 
J. Smolík, V. 
Stojarová, T. Šmíd 

BSS109 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

[ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 6   
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Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
BSS155 Partyzáni a hnutí 

odporu 
M. Mareš, D. 
Prudíková 

zk 6   

BSS156 Organizovaný 
zločin 

J. Smolík, T. Šmíd zk 6   

BSS157 Vojenská politika T. Raděj, K. 
Zetocha 

zk 6   

BSS158 Proliferace ZHN M. Mareš zk 6   

BSS160 Radikální levice M. Bastl zk 6   

BSS161 Pravicový 
extremismus 

J. Smolík zk 6   

BSS162 Zpravodajské služby 
v demokracii 

K. Zetocha zk 6   

Konflikty o 
suroviny 

BSS163 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

T. Šmíd, V. Vaďura zk 6   

BSS171 Strategické hry a 
simulace 

M. Bastl zk 6   

BSS172 Canadian security 
and foreign policy 

N. Hynek zk 6 souhlas 

Kapitoly z dějin 
strategie a 
strategického 
myšlení 

BSS173 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

M. Strmiska, J. 
Šedo 

zk 5   

Komunismus v ČR POL188 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

S. Balík zk 6   

POL209 Politická teorie 
sociálních hnutí 

O. Císař, M. 
Koubek 

zk 7   
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 Doporučený studijní plán pro prezenční bakalářské studium 
 
 
Strategie volby předmětů, která vychází z platných studijních předpisů (především Studijního 
a zkušebního řádu MU), má pomoci studentům a studentkám při volbě maximálně 
efektivního postupu při jejich studiu. Soustřeďuje se přitom především na „technologii” 
získávání kreditů z povinných předmětů. Vzhledem k modelu povinných předmětů 
prezenčního bakalářského studia BSS je situace velmi přehledná, neboť s výjimkou dvou 
prvních semestrů semestru je pro každý z následujících semestrů doporučen vždy jediný 
povinný předmět, a to s logickou návazností. Vzhledem k šíři nabídky povinně volitelných a 
volitelných předmětů a individuálním preferencím studentů a studentek není podrobněji 
rozpracováno sestavení plánu pro povinně volitelné předměty. Je rovněž nutné sledovat 
podmínky pro vstup do jednotlivých předmětů přímo v Informačním systému MU a 
povinností při zápisu do semestrů dle zmiňovaného SZŘ MU. 
Strategie všech studentů dvouoborového studia směřuje k zisku 90 kreditů nutných k dosažení 
oprávnění k zápisu k bakalářské státní zkoušce. Katedra doporučuje studentům a studentkám, 
aby od začátku studia zapracovali do svých individuálních studijních strategií i povinnost 
týkající se nutnosti získat ECTS za tělesnou výchovu, tj. v případě dvouoborového studia, 
jímž jsou BSS, po jednom kreditu na každém oboru. Pro plynulý průběh studia 
doporučujeme, aby si studenti a studentky tuto povinnost splnili v průběhu prvních dvou 
semestrů. Dobré je rovněž nepodcenit povinnost absolvovat alespoň jeden předmět v 
anglickém jazyce – pro splnění této povinnosti považujeme za ideální druhý ročník studia. 
Pro všechny studenty a studentky platí povinnost doložit minimální jazykovou kompetenci 
pro absolventa/absolventku bakalářského studia. Katedra doporučuje splnit si tuto povinnost v 
prvním roce studia. 
  
Semestr Povinně volitelné,  
    
A + B,C 

Povinné předměty 

volitelné předměty 
1. SEMESTR BSS 101 Úvod do 

bezpečnostních a 
strategických studií 

    
16+0 ECTS BSS 102 Dějiny strategie a 

strategického myšlení 
    
  Tělesná výchova 

  

2. SEMESTR BSS 103 Bezpečnostní 
politika ČR 

    
17+0 ECTS BSS 104 Metodologie 

bezpečnostních a 
strategických studií 

    
  Minimální jazyková 

kompetence 

  

3. SEMESTR BSS 105 Mezinárodní 1 až 2 povinně volitelné (případně 
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7+6-12 ECTS 

bezpečnostní politika volitelné) předměty 

4. SEMESTR 
  
7+6-12 ECTS 

BSS 106 Soudobé ozbrojené 
konflikty 

1 až 2 povinně volitelné (případně 
volitelné) předměty 

5. SEMESTR 
  
8+6-12 ECTS 

BSS 107 Bezpečnostní hrozby 
a rizika 21. století 

1 až 2 povinně volitelné (případně 
volitelné) předměty 

6. SEMESTR 
  
6 ECTS 

Diplomový seminář   

 
V případě potíží doporučujeme studentkám a studentům poradit se s Dr. Smolíkem jako 
konzultantem pro studium BSS. 
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Environmentální studia 

Bakalářské prezenční studium  

Informace o studiu  
   
Studijní obor Environmentální studia (dále ENS) na Katedře environmentálních studií je 
koncipován jako dvouborové prezenční studium, standardni doba studia je 3 roky (šest 
semestrů). Realizuje se na základě kreditního systému (ECTS). Předměty si lze zapisovat v 
libovolném sledu (optimální pořadí zápisu doporučujeme na konci tohoto oddílu). Výjimku 
tvoří předměty předpokládající znalosti předmětu jiného. Tuto posloupnost zápisu, jak je 
uvedena v seznamu přednášek a v IS MU, je nutno respektovat. Některé z uvedených 
předmětů se realizují pouze jednou za dva roky – viz informace k příslušným předmětům v 
IS. 
Aby se studující mohli přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, musí získat nejméně 90 ECTS. 
Ty získávají absolvováním tří typů předepsaných předmětů. Povinné předměty tvoří základ 
studovaného oboru a musejí být proto absolvovány povinně a všechny. Pokud studující 
některý z povinných předmětů již absolvovali v průběhu předchozího studia jiného oboru, 
může být uznán. Povinně volitelné předměty si studující zapisuje podle svých studijních 
zájmů. Volitelné předměty si studující volí nad rámec předmětů obsažených ve studijním 
programu oboru Environmentální studia, z nabídek vypisovaných na kterékoliv fakultě MU. 
Mohou za ně získat maximálně 5 ECTS. Za předměty, které jsou nabízeny paralelně na více 
oborech, lze získat příslušné kredity pouze jedenkrát – lze je vykazovat pouze na jednom 
oboru. Studující musí získat za povinné předměty 69 ECTS, v případě, že na oboru ENS 
nezpracovává bakalářskou práci, musí získat 63 ECTS. Zbývajících 21 kreditů nebo 27 
kreditů získává zapsáním povinně volitelných a volitelných předmětů.  
Studující imatrikulačního ročníku 2006/07 a dřívějších ročníků se mohou přihlásit ke státní 
bakalářské zkoušce po získání 90 ECTS, do kterých se započítávají pro jeden obor 
dvouoborového studia i 1 ECTS za absolvování tělesné výchovy (podle požadavků výuky 
tělesné výchovy a sportu, stanovené Masarykovou univerzitou v příslušném imatrikulačním 
roce) a 2 ECTS za absolvování minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského 
studia. Dále platí povinnost absolvovat v rámci studia nejméně 1 předmět vyučovaný v 
anglickém jazyce. 
Studující imatrikulačního ročníku 2007/08 se mohou přihlásit ke státní bakalářské zkoušce 
poté, co získali nejméně 90 ECTS v povinných, povinně volitelných a volitelných 
předmětech. Dále musí mít dále splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné 
výchovy a minimální jazykové kompetence, přičemž ECTS za jejich absolvování nejsou 
součástí minimálního počtu 90 ECTS nutného pro ukončení oboru. Dále platí povinnost 
absolvovat v rámci studia nejméně 1 předmět vyučovaný v anglickém jazyce. 
Součástí státní závěrečné bakalářské zkoušky je obhajoba bakalářské práce (pokud studující 
zvolí ENS jako obor diplomový). Požadavky na tyto práce jsou určeny Pravidly studia ENS, 
která stanoví katedra a zveřejňuje je na www stránce katedry.  
O podrobnostech studia informují „Pravidla studia ENS“, zveřejněná na www stránkách 
katedry. 
Informace k zápisu předmětů: 
ENS103 Základy ekologie zapisuje student, který absolvoval ENS116 a 
ENS118. 
ENS110 Seminář k bakalářské práci I je nutné absolvovat před zapsáním 
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ENS111. 
ENS111 Seminář k bakalářské práci II zapisuje student, který chce v daném 
semestru předložit bakalářskou práci. 
Předměty ENS201 + ENS219 se zapisují současně. 
Předmět Blok expertů I - IV je vyučován v průběhu čtyř semestrů. 
Předmět ENS108 Ekologie krajiny zapisuje student, který absolvoval 
ENS103 Základy ekologie.  

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ENS101 Přehled 

environmentálních 
rizik 

Z. Ulčák zk 6   

ENS103 Základy ekologie V. Hula zk 6 ENS118 && 
ENS116 

ENS105 Praxe v instituci Z. Ulčák z 3   
ENS106 Ekologická 

ekonomie 
N. Johanisová k 4   

ENS109 Právo a 
environmentální 
problémy 

J. Chyba zk 4   

ENS110 Seminář k 
bakalářské práci 

Z. Ulčák z 6   

ENS111 Seminář k 
bakalářské práci 

H. Librová z 6   

ENS114 Úvod do studia 
environmentalistiky 

H. Librová zk 6   

ENS116 Uvedení do biologie 
I 

M. Vácha zk 4   

 
 

Povinně volitelné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ENS201 Životní hodnoty 

starověkého člověka 
L. Kysučan z 3   

ENS214 Nevládní neziskové 
organizace 

M. Veselý zk 4   

ENS215 Blok expertů I Z. Ulčák z 3   
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ENS216 Introduction to 
Environmental 
Sociology 

B. Vail zk 8   

ENS217 Seminář k Úvodu do 
studia 
environmentalistiky 

H. Librová z 6   

ENS219 Životní hodnoty 
starověkého člověka 
- seminář 

J. Bednaříková z 3   

ENS222 Sídla - krajina - 
divočina 

M. Hledíková, R. 
Lokoč, D. 
Zajoncová 

z 4   

ENS226 Badatelské projekty 
studentů 

N. Johanisová z 6   

ENS229 Studium v zahraničí N. Johanisová z     

ENS232 Úspěšné 
environmentální 
projekty II 

B. Binka z 4   

 

Jarní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ENS104 Základy geografie J. Demek k 4   

ENS105 Praxe v instituci Z. Ulčák z 3   

ENS107 Dějiny přírodních 
věd 

K. Stibral zk 6   

ENS108 Ekologie krajiny A. Dolný zk 4 ENS103 

ENS110 Seminář k 
bakalářské práci 

Z. Ulčák z 6   

ENS111 Seminář k 
bakalářské práci 

H. Librová z 6   

ENS115 Filosofie pro 
environmentalisty 

B. Binka zk 6   
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ENS117 Metodologické 
základy 
environmentálních 
studií 

P. Klvač zk 6   

ENS118 Základy botaniky L. Tichý zk 4   
 
 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ENS202 Globální 

ekosystémy a 
biotické krize v 
historii Země 

R. Brzobohatý z 5   

ENS203 Environmentální 
výchova 

M. Medek z 5   

ENS204 Ochrana 
biodiverzity 

M. Vlašín zk 6   

ENS211 Základy teorie práva M. Večeřa z 6   

ENS218 Blok expertů II Z. Ulčák z 3   

ENS223 Radikální 
ekologická hnutí 

B. Binka z 6   

ENS224 Environmentální 
aspekty využívání 
energie 

Y. Gaillyová, J. 
Hollan, P. Holub 

z 6   

ENS225 Příroda v dějinách 
evropského myšlení 
a kultury 

B. Binka, K. Stibral z 6   

ENS226 Badatelské projekty 
studentů 

N. Johanisová z 6   

ENS227 Příroda a krajina ve 
výtvarném umění 

K. Stibral zk 6   

ENS229 Studium v zahraničí N. Johanisová z     

ENS230 Tvorba 
environmentálního 
podnikatelského 
záměru 

B. Binka k 10   
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[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

ENS231 Křesťanská teologie 
a environmentální 
problémy 

M. Vácha z 6   

 
 
Doporučený studijní plán  
 
Doporučený studijní plán (rozpis studijních předmětů) 
  
  
Kód Název předmětu Semestr 

Úvod do studia ENS114     
environmentalistiky 

I 

ENS115 Filozofie pro environmentalisty II 
ENS101 Přehled environmentálních rizik I 
ENS116 Uvedení do biologie I I 
ENS118 Uvedení do biologie II II 
ENS103  Základy ekologie III 
ENS108 Ekologie krajiny IV 
ESN117 Metodologické základy environmentálních studií IV 

ENS110 Seminář k bakalářské práci I V 
ENS111 Seminář k bakalářské práci II VI 
  
Poznámka: Ostatní předměty jsou zapisovány na základě osobní strategie studenta. 
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Evropská studia 
 

Bakalářské prezenční studium dvouoborové  

Informace o studiu  
   
Obor Evropská studia se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS 
MU jako bakalářské (prezenční a kombinované) studium v kombinaci s jiným oborem nebo 
jako studium jednooborové (pouze v prezenční formě). Studium se řídí Studijním a 
zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je kreditního typu. Kredity (tzv. 
ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů. Povinné předměty jsou základem 
studovaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány. Povinně volitelné předměty 
tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace 
nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS. Vedle vypsaných 
povinných a povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 5 povinně volitelných 
ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty 
vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech MU nad rámec 
souboru předmětů obsažených v nabídce oboru Evropská studia. Za předměty, které jsou 
nabízeny paralelně na více oborech, mohou studenti získat ECTS pouze na jednom oboru. 
 
Standardní doba oboru ES v bakalářském stupni v prezenční formě je 6 semestrů. Obor je 
koncipován tak, aby student mohl v pěti semestrech absolvovat předměty a v šestém semestru 
se mohl věnovat vypracování bakalářské práce. Studium je ukončeno státní závěrečnou 
zkouškou.  
 
Imatrikulační ročník 2007/2008  
 
Aby se studenti imatrikulačního ročníku 2007/2008 mohli přihlásit ke státní závěrečné 
zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru ES 90 ECTS, z toho 60 ECTS za povinné předměty 
v případě uzavření oboru bakalářskou prací, a 52 ECTS, pokud budou bakalářskou práci 
odevzdávat na druhém oboru.  
V případě kombinace oborů MV - ES poměr povinných ECTS zohledňuje skutečnost, že 
předmět MVZ174 je zapisován pouze na jednom oboru. V součtu ECTS získaných na obou 
oborech proto student obdrží 110 ECTS za povinné předměty. 
Studenti dále musejí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a 
minimální jazykové kompetence, přičemž tímto způsobem získané ECTS se nezapočítávají do 
90 oborových ECTS. 
 
Imatrikulační ročník 2006/2007  
 
Aby se studenti imatrikulačního ročníku 2006/2007 mohli přihlásit ke státní závěrečné 
zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru ES 90 ECTS, z toho 63 ECTS za povinné předměty 
v případě uzavření oboru bakalářskou prací, a 55 ECTS, pokud budou bakalářskou práci 
odevzdávat na druhém oboru.  
V případě kombinace oborů MV - ES poměr povinných ECTS zohledňuje skutečnost, že 
předmět MVZ174 je zapisován pouze na jednom oboru. V součtu ECTS získaných na obou 
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oborech proto student obdrží 116 ECTS za povinné předměty. 
Studenti dále musejí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a 
minimální jazykové kompetence, přičemž tímto způsobem získané ECTS se započítávají do 
90 oborových ECTS (jedná se o 1 + 2 ECTS, přičemž další 1 + 2 ECTS jsou započítávány na 
druhém oboru). 
 
Imatrikulační ročník 2005/2006 
 
Aby se studenti imatrikulačního ročníku 2005/2006 mohli přihlásit ke státní závěrečné 
zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru ES 90 ECTS, z toho 63 ECTS za povinné předměty 
v případě uzavření oboru bakalářskou prací, a 55 ECTS, pokud budou bakalářskou práci 
odevzdávat na druhém oboru.  
Studenti dále musejí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a 
minimální jazykové kompetence, přičemž tímto způsobem získané ECTS se započítávají do 
90 oborových ECTS (jedná se o 1 + 2 ECTS, přičemž další 1 + 2 ECTS jsou započítávány na 
druhém oboru). 
 
Imatrikulační ročník 2004/2005 a předchozí 
 
Aby se studenti imatrikulačního ročníku 2004/2005 a předchozích mohli přihlásit ke státní 
závěrečné zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru ES 90 ECTS, z toho 61 ECTS za 
povinné předměty v případě uzavření oboru bakalářskou prací, a 53 ECTS, pokud budou 
bakalářskou práci odevzdávat na druhém oboru.  
Studenti dále musejí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy, 
přičemž tímto způsobem získaný 1 ECTS se započítává do 90 oborových ECTS (další 1 
ECTS jsou započítává na druhém oboru). 
Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky pro studenty všech imatrikulačních ročníků je také 
povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce - předmět 
stačí absolvovat na jednom ze studovaných oborů. 
Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru studia. Součástí 
státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce v rozsahu 30–40 stran textu 
(minimálně 54 000 znaků). V rámci dvouoborového studia se bakalářská práce píše pouze na 
jednom oboru. 
 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS101 Moderní politické 

dějiny Evropy 
V. Hloušek, O. 
Vondruška 

zk 10   

EVS102 Komparace 
evropských 
politických systémů 

M. Belko, P. Fiala, 
V. Hloušek, P. 
Vilímek 

zk 10   

EVS103 Rozšiřování ES/EU Z. Sychra zk 10 !MVE123 
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EVS106 Diplomový seminář 
k bakalářské práci 

M. Belko, M. 
Čejka, F. Černoch, 
B. Dančák, V. 
Dočkal, V. 
Hloušek, M. 
Hrabálek, J. 
Hynková-
Dvoranová, P. 
Kaniok, M. Kořan, 
O. Krpec, O. 
Krutílek, Z. Kříž, P. 
Kuchyňková, Ľ. 
Majerčík, D. 
Müller, M. Pitrová, 
I. Pospíšil, P. Pšeja, 
H. Smekal, P. 
Suchý, Z. Sychra, 
P. Vilímek, J. 
Závěšický 

z 8   

MVZ174 Metodologie 
výzkumu politiky a 
mezinárodních 
vztahů 

V. Hloušek, O. 
Krpec 

z 2   

 
 

Povinně volitelné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS110 Evropská 

bezpečnostní a 
obranná identita 

Z. Kříž, J. 
Závěšický 

z 5   

EVS115 Vztahy Evropské 
unie s arabskými 
státy 

Y. Šabacká z 4   

EVS118 Skandinávie a 
evropská integrace 

Z. Sychra z 4   

EVS123 Study visit M. Pitrová, P. 
Suchý 

z     

EVS131 Česká republika a 
EU 

O. Krutílek, P. 
Kuchyňková 

z 3   

EVS134 Úvod do studia 
lidských práv 

H. Smekal, z 4   

EVS137 EU jako hráč ve 
světové politice 

D. Müller z 4   
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EVS138 Jak chránit 
spotřebitele v EU 

K. Kopečková z 3 EVS104||MVE102

EVS146 Justice a vnitřní 
věci v EU 

M. Hrabálek z 4   

EVS153 Společná 
zemědělská 
politika Evropské 
unie 

P. Kuchyňková z 4   

EVS154 Political Issues 
and Social Policy 
in the European 
Union 

J. Wilton z 7 EVS104||MVE102

EVS159 Strukturální 
pomoc EU v ČR a 
projektové řízení 

V. Dočkal, J. 
Krištoforyová 

z 6   

EVS160 Evropský 
parlament 

V. Dočkal, P. 
Kaniok, D. 
Müller, J. 
Závěšický 

z 5   

MVZ115 Řešení 
ozbrojených 
konfliktů na 
globální úrovni 

M. Pavka z 3 !MVE120 

MVZ141 Mezinárodní 
ekonomické 
vztahy 

O. Krpec z 4   

MVZ152 Mezinárodní právo 
veřejné 

I. Pospíšil z 6   

MVZ155 Válečné zločiny a 
jejich stíhání 

Ľ. Majerčík z 4   

MVZ157 Malé evropské 
státy v současné 
světové politice 

M. Kořan z 4   

POL234 Konflikty a 
světová politika I. 
(1914-1945) 

D. Müller, T. 
Šmíd 

zk 4   
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Jarní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS104 Evropská integrace M. Pitrová, V. 

Dočkal, O. 
Krutílek, J. 
Závěšický 

zk 10 !MVE102 

EVS105 Instituce EU M. Pitrová, P. 
Kaniok, P. Fiala, 
M. Belko 

zk 10 !MVE109 

EVS106 Diplomový seminář 
k bakalářské práci 

M. Belko, M. 
Čejka, F. Černoch, 
B. Dančák, V. 
Dočkal, V. 
Hloušek, M. 
Hrabálek, J. 
Hynková-
Dvoranová, P. 
Kaniok, M. Kořan, 
O. Krpec, O. 
Krutílek, Z. Kříž, P. 
Kuchyňková, Ľ. 
Majerčík, D. 
Müller, M. Pitrová, 
I. Pospíšil, P. Pšeja, 
H. Smekal, P. 
Suchý, Z. Sychra, 
P. Vilímek, J. 
Závěšický 

z 8   

 
 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS116 Financování EU Z. Sychra z 5   

EVS122 Smlouvy a 
informační zdroje 
EU 

Z. Sychra, O. 
Krutílek, P. 
Kuchyňková 

z 2   

EVS123 Study visit M. Pitrová, P. 
Suchý 

z     
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EVS124 Evropa a islámský 
svět 

Y. Šabacká z 4   

EVS130 Současné dění v 
EU 

Z. Sychra, Ľ. 
Majerčík, V. 
Dočkal, M. 
Hrabálek, P. 
Kaniok, O. 
Krutílek, P. 
Kuchyňková, D. 
Müller, H. 
Smekal 

z 3 MVE102 || 
EVS104 

Euroskepticismus EVS136 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

P. Kaniok z 4   

EVS140 Transatlantické 
vztahy 

D. Müller z 5   

EVS141 Klíčové rozsudky 
ESD a jejich 
význam pro 
evropskou integraci 

H. Smekal z 4   

EVS142 Ochrana lidských 
práv v Evropě 

H. Smekal z 3   

EVS143 Economic, Political 
and Social Identity 
in the European 
Union 

J. Wilton z 8 EVS104||MVE102

EVS155 Firemní 
komunikace a 
řízení reputace 

M. Růžička z 6   

MVZ123 NATO a evropská 
bezpečnost 

Z. Kříž z 5 !MVE132 && 
!POL125 

MVZ129 Urovnávání 
ozbrojených 
konfliktů na 
regionální úrovni 

M. Pavka z 3 !MVE144 

MVZ135 Mezinárodní 
ekonomické 
organizace 

O. Krpec z 3   

MVZ139 Konflikty a světová 
politika II. (1945 - 
1991) 

D. Müller, T. 
Šmíd 

z 4   
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MVZ149 Současná Latinská 
Amerika 

M. Hrabálek z 4   

MVZ158 Francouzská 
zahraniční politika 
od konce 2. světové 
války 

P. Vilímek z 5   

MVZ163 Aktuální otázky 
mezinárodní 
ochrany lidských 
práv 

Ľ. Majerčík z 4   

MVZ167 Medzinárodné 
vyjednávanie 

M. Belko z 4   

Úvod do 
rozvojových studií 

MVZ178 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

V. Hodulák, D. 
Müller 

z 4   

SOC110 Sociální a kulturní 
aspekty 
mezinárodní 
migrace 

M. Vašečka, A. 
Červinková, R. 
Klvaňová, B. 
Mančíková 

zk 6 SOC101|| 
kredity_min(40) 

SOC130 Rozvojová studia 
(centra a periferie) 

A. Navrátilová zk 6   

 
 
Doporučený studijní plán  
 

Na základě platných studijních předpisů a s ohledem na co nejefektivnější formu studia katedra 
nabízí následující studijní plán. Předkládaná strategie odpovídá požadavkům Studijního 
a zkušebního řádu MU a studijním normám FSS.  

Katedra v souvislosti s povinností prokazovat jazykovou způsobilost upozorňuje studenty na 
možnost volby mezi využitím volitelných a povinně volitelných ECTS. Katedra neurčuje povinný 
jazyk, ale upozorňuje, že studium je postaveno převážně na četbě textů v anglickém jazyce. 

Semestr Počet ECTS Název povinného předmětu 

Počet povinně 
volitelných 
(volitelných) 
předmětů 

10 ECTS 
Moderní politické dějiny Evropy 1 

  
Metodologie výzkumu politiky a 
mezinárodních vztahů 

1.II 
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2 ECTS   
2 10 ECTS Evropská integrace 1 

3 10 ECTS 
Komparace evropských 
politických systémů 2 

4 10 ECTS Instituce EU 1.II 
5 10 ECTS Rozšiřování ES/EU 1.II 
6 8 ECTS Diplomový seminář 0 
 
 
 

Bakalářské prezenční studium jednooborové  

Informace o studiu  
 
   
Obor Evropská studia se studuje na Katedře mezinárodních vzt1ahů a evropských studií FSS 
MU jako bakalářské (prezenční a kombinované) studium v kombinaci s jiným oborem nebo 
jako studium jednooborové (pouze v prezenční formě). Studium se řídí Studijním a 
zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je kreditního typu. Kredity (tzv. 
ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů. Povinné předměty jsou základem 
studovaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány. Povinně volitelné předměty 
tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace 
nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS. Vedle vypsaných 
povinných a povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 5 povinně volitelných 
ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty 
vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech MU nad rámec 
souboru předmětů obsažených v nabídce oboru Evropská studia. Za předměty, které jsou 
nabízeny paralelně na více oborech, mohou studenti získat ECTS pouze na jednom oboru. 
 
Standardní doba oboru ES v bakalářském stupni v prezenční formě je 6 semestrů. Obor je 
koncipován tak, aby student mohl v pěti semestrech absolvovat předměty a v šestém semestru 
se mohl věnovat vypracování bakalářské práce. Studium je ukončeno státní závěrečnou 
zkouškou.  
 
Imatrikulační ročník 2007/2008  
Aby se studenti imatrikulačního ročníku 2007/2008 mohli přihlásit ke státní závěrečné 
zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru ES 180 ECTS, z toho 60 ECTS za povinné 
předměty.  
Studenti dále musejí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a 
minimální jazykové kompetence, přičemž tímto způsobem získané ECTS se nezapočítávají do 
180 oborových ECTS. 
 
Imatrikulační ročník 2006/2007 
Aby se studenti imatrikulačního ročníku 2006/2007 mohli přihlásit ke státní závěrečné 
zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru ES 180 ECTS, z toho 66 ECTS za povinné 
předměty.  
Studenti dále musejí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a 
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minimální jazykové kompetence, přičemž tímto způsobem získané ECTS se započítávají do 
180 oborových ECTS (jedná se o 2 + 4 ECTS). 
 
Imatrikulační ročník 2005/2006 
Aby se studenti imatrikulačního ročníku 2005/2006 mohli přihlásit ke státní závěrečné 
zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru ES 180 ECTS, z toho 66 ECTS za povinné 
předměty.  
Studenti dále musejí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a 
minimální jazykové kompetence, přičemž tímto způsobem získané ECTS se započítávají do 
180 oborových ECTS (jedná se o 2 + 4 ECTS). 
 
Imatrikulační ročník 2004/2005 
Aby se studenti imatrikulačního ročníku 2004/2005 mohli přihlásit ke státní závěrečné 
zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru ES 180 ECTS, z toho 62 ECTS za povinné 
předměty.  
Studenti dále musejí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy, 
přičemž tímto způsobem získané 2 ECTS se započítává do 180 oborových ECTS. 
 
Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky pro studenty všech imatrikulačních ročníků je také 
povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce. 
 
Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru studia. Součástí 
státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce v rozsahu 30–40 stran textu 
(minimálně 54 000 znaků). 
 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS101 Moderní politické 

dějiny Evropy 
V. Hloušek, O. 
Vondruška 

zk 10   

EVS102 Komparace 
evropských 
politických systémů 

M. Belko, P. Fiala, 
V. Hloušek, P. 
Vilímek 

zk 10   

EVS103 Rozšiřování ES/EU Z. Sychra zk 10 !MVE123 
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EVS106 Diplomový seminář 
k bakalářské práci 

M. Belko, M. 
Čejka, F. Černoch, 
B. Dančák, V. 
Dočkal, V. 
Hloušek, M. 
Hrabálek, J. 
Hynková-
Dvoranová, P. 
Kaniok, M. Kořan, 
O. Krpec, O. 
Krutílek, Z. Kříž, P. 
Kuchyňková, Ľ. 
Majerčík, D. 
Müller, M. Pitrová, 
I. Pospíšil, P. Pšeja, 
H. Smekal, P. 
Suchý, Z. Sychra, 
P. Vilímek, J. 
Závěšický 

z 8   

MVZ174 Metodologie 
výzkumu politiky a 
mezinárodních 
vztahů 

V. Hloušek, O. 
Krpec 

z 2   

 
 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS110 Evropská 

bezpečnostní a 
obranná identita 

Z. Kříž, J. 
Závěšický 

z 5   

EVS115 Vztahy Evropské 
unie s arabskými 
státy 

Y. Šabacká z 4   

EVS118 Skandinávie a 
evropská integrace 

Z. Sychra z 4   

EVS123 Study visit M. Pitrová, P. 
Suchý 

z     

EVS131 Česká republika a 
EU 

O. Krutílek, P. 
Kuchyňková 

z 3   

EVS134 Úvod do studia 
lidských práv 

H. Smekal, z 4   
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EVS137 EU jako hráč ve 
světové politice 

D. Müller z 4   

EVS138 Jak chránit 
spotřebitele v EU 

K. Kopečková z 3 EVS104||MVE102

EVS146 Justice a vnitřní 
věci v EU 

M. Hrabálek z 4   

EVS153 Společná 
zemědělská 
politika Evropské 
unie 

P. Kuchyňková z 4   

EVS154 Political Issues 
and Social Policy 
in the European 
Union 

J. Wilton z 7 EVS104||MVE102

EVS159 Strukturální 
pomoc EU v ČR a 
projektové řízení 

V. Dočkal, J. 
Krištoforyová 

z 6   

EVS160 Evropský 
parlament 

V. Dočkal, P. 
Kaniok, D. 
Müller, J. 
Závěšický 

z 5   

MVZ115 Řešení 
ozbrojených 
konfliktů na 
globální úrovni 

M. Pavka z 3 !MVE120 

MVZ141 Mezinárodní 
ekonomické 
vztahy 

O. Krpec z 4   

MVZ152 Mezinárodní právo 
veřejné 

I. Pospíšil z 6   

MVZ155 Válečné zločiny a 
jejich stíhání 

Ľ. Majerčík z 4   

MVZ157 Malé evropské 
státy v současné 
světové politice 

M. Kořan z 4   

POL234 Konflikty a 
světová politika I. 
(1914-1945) 

D. Müller, T. 
Šmíd 

zk 4   
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Jarní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS104 Evropská integrace M. Pitrová, V. 

Dočkal, O. 
Krutílek, J. 
Závěšický 

zk 10 !MVE102 

EVS105 Instituce EU M. Pitrová, P. 
Kaniok, P. Fiala, 
M. Belko 

zk 10 !MVE109 

EVS106 Diplomový seminář 
k bakalářské práci 

M. Belko, M. 
Čejka, F. Černoch, 
B. Dančák, V. 
Dočkal, V. 
Hloušek, M. 
Hrabálek, J. 
Hynková-
Dvoranová, P. 
Kaniok, M. Kořan, 
O. Krpec, O. 
Krutílek, Z. Kříž, P. 
Kuchyňková, Ľ. 
Majerčík, D. 
Müller, M. Pitrová, 
I. Pospíšil, P. Pšeja, 
H. Smekal, P. 
Suchý, Z. Sychra, 
P. Vilímek, J. 
Závěšický 

z 8   

 
 
 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS116 Financování EU Z. Sychra z 5   
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EVS122 Smlouvy a 
informační zdroje 
EU 

Z. Sychra, O. 
Krutílek, P. 
Kuchyňková 

z 2   

EVS123 Study visit M. Pitrová, P. 
Suchý 

z     

EVS124 Evropa a islámský 
svět 

Y. Šabacká z 4   

EVS130 Současné dění v 
EU 

Z. Sychra, Ľ. 
Majerčík, V. 
Dočkal, M. 
Hrabálek, P. 
Kaniok, O. 
Krutílek, P. 
Kuchyňková, D. 
Müller, H. 
Smekal 

z 3 MVE102 || 
EVS104 

Euroskepticismus EVS136 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

P. Kaniok z 4   

EVS140 Transatlantické 
vztahy 

D. Müller z 5   

EVS141 Klíčové rozsudky 
ESD a jejich 
význam pro 
evropskou integraci 

H. Smekal z 4   

EVS142 Ochrana lidských 
práv v Evropě 

H. Smekal z 3   

EVS143 Economic, Political 
and Social Identity 
in the European 
Union 

J. Wilton z 8 EVS104||MVE102

EVS155 Firemní 
komunikace a 
řízení reputace 

M. Růžička z 6   

MVZ123 NATO a evropská 
bezpečnost 

Z. Kříž z 5 !MVE132 && 
!POL125 

MVZ129 Urovnávání 
ozbrojených 
konfliktů na 
regionální úrovni 

M. Pavka z 3 !MVE144 
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MVZ135 Mezinárodní 
ekonomické 
organizace 

O. Krpec z 3   

MVZ139 Konflikty a světová 
politika II. (1945 - 
1991) 

D. Müller, T. 
Šmíd 

z 4   

MVZ149 Současná Latinská 
Amerika 

M. Hrabálek z 4   

MVZ158 Francouzská 
zahraniční politika 
od konce 2. světové 
války 

P. Vilímek z 5   

MVZ163 Aktuální otázky 
mezinárodní 
ochrany lidských 
práv 

Ľ. Majerčík z 4   

MVZ167 Medzinárodné 
vyjednávanie 

M. Belko z 4   

Úvod do 
rozvojových studií 

MVZ178 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

V. Hodulák, D. 
Müller 

z 4   

SOC110 Sociální a kulturní 
aspekty 
mezinárodní 
migrace 

M. Vašečka, A. 
Červinková, R. 
Klvaňová, B. 
Mančíková 

zk 6 SOC101|| 
kredity_min(40) 

SOC130 Rozvojová studia 
(centra a periferie) 

A. Navrátilová zk 6   

 
 
Doporučený studijní plán  
 

Na základě platných studijních předpisů a s ohledem na co nejefektivnější formu studia Katedra nabízí 
následující studijní plán. Předkládaná strategie odpovídá požadavkům Studijního a zkušebního řádu MU 
a studijním normám FSS.  

Katedra v souvislosti s povinností prokazovat jazykovou způsobilost upozorňuje studenty na možnost 
volby mezi využitím volitelných a povinně volitelných ECTS. Katedra neurčuje povinný jazyk, ale 
upozorňuje, že studium je postaveno převážně na četbě textů v anglickém jazyce.  
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Semestr Počet ECTS 
Název povinného 
předmětu 

Počet povinně volitelných 
(volitelných) předmětů 

10 ECTS 
Moderní politické 
dějiny Evropy 

2 ECTS 

Metodologie 
výzkumu politiky a 
mezinárodních 
vztahů 

1     3.IV 
2 10 ECTS Evropská integrace  3.IV 

3 10 ECTS 

Komparace 
evropských 
politických systémů 4.V 

4 10 ECTS Instituce EU 4.V 
5 10 ECTS Rozšiřování ES/EU 4 
6 8 ECTS Diplomový seminář 0 
 
 
 
 

Bakalářské kombinované studium (čtyřleté)  

Informace o studiu  
 
   
Tento studijní program se týká výhradně studentů imatrikulačního ročníku 2003/2004. 
Standardní doba oboru ES v bakalářském stupni v kombinované formě je 8 semestrů. Obor je 
koncipován tak, aby student mohl v sedmi semestrech absolvovat odborné předměty a v 
osmém semestru se mohl věnovat vypracování bakalářské práce. Studium je ukončeno státní 
závěrečnou zkouškou. Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, jsou 
povinni dosáhnout na oboru ES celkově 120 ECTS. 
Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr osmého semestru studia. Součástí 
státní bakalářské zkoušky je obhajoba bakalářské práce v rozsahu 30-40 stran textu 
(minimálně 54 000 znaků). V rámci dvouoborového studia se bakalářská práce píše pouze na 
jednom oboru. 
Kombinované studium probíhá formou konzultací a samostatného studia. Studenti se řídí 
studijními pokyny jednotlivých předmětů, uvedenými v sylabech a Informačním systému 
MU. Pořadí jednotlivých předmětů je pevně stanoveno. 
Základním komunikačním nástrojem je v případě kombinovaného studia e-mailové spojení. 
Katedra předpokládá, že studenti sledují svou e-mailovou poštu na univerzitě a rovněž i na 
fakultě. Prostřednictvím této pošty je bude katedra informovat o dalších změnách a postupech.  
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Podzimní semestr  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS713 Rozpočet a 

strukturální politika 
EU 

Z. Sychra zk 10   

EVS714 SZBP Z. Kříž zk 8   

EVS715 Diplomový seminář [ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 6   

 

Jarní semestr  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS715 Diplomový seminář [ hodnotí všichni 

vyučující pracoviště 
] 

z 6   

 
 
Doporučený studijní plán [ pod tímto názvem nejsou žádné další informace ] 
 

Bakalářské kombinované studium (tříleté)  

 
Informace o studiu  
 
Obor Evropská studia se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS 
MU jako bakalářské (prezenční a kombinované) studium v kombinaci s jiným oborem nebo 
jako studium jednooborové (pouze v prezenční formě). 
Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je 
kreditního typu. Kredity (dále jen ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů. V 
kombinované fomrě studia jsou všechny předměty definovány jako povinné, a musejí tedy být 
v průběhu studia absolvovány.  
 
Tento studijní program je určen studentům počínaje imatrikulačním ročníkem 2004/2005. 
Standardní doba oboru ES v bakalářském stupni je 6 semestrů. Obor je koncipován tak, aby 
student mohl v pěti semestrech absolvovat odborné předměty a v šestém semestru se mohl 
věnovat vypracování bakalářské práce.  
Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Aby se studenti mohli přihlásit ke státní 
závěrečné zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru ES celkově 90 ECTS.  
Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru studia. Součástí 
státní bakalářské zkoušky je obhajoba bakalářské práce v rozsahu 30–40 stran textu 
(minimálně 54 000 znaků). Vzhledem k dvouoborové podobě studia se bakalářská práce píše 
pouze na jednom oboru.  
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Kombinované studium probíhá formou konzultací a samostatného studia. Studenti se řídí 
studijními pokyny jednotlivých předmětů, uvedenými v sylabech a Informačním systému 
MU. Pořadí jednotlivých předmětů je pevně stanoveno. 
Základním komunikačním nástrojem je v případě kombinovaného studia e-mailové spojení. 
Katedra předpokládá, že studenti sledují svou e-mailovou poštu na univerzitě a rovněž i na 
fakultě. Prostřednictvím této pošty je bude katedra informovat o dalších změnách a postupech 

 

Podzimní semestr  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS800 Moderní politické 

dějiny Evropy 
V. Hloušek, O. 
Vondruška 

zk 8   

EVS804 Instituce EU P. Kaniok, M. 
Pitrová 

zk 10   

EVS806 Rozšiřování ES/EU O. Krutílek zk 8   

EVS807 SZBP Z. Kříž, J. 
Závěšický 

zk 8   

EVS808 Financování a 
strukturální politika 
EU 

Z. Sychra zk 8   

EVS809 Diplomový seminář [ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 10   

 

Jarní semestr  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS801 Komparace 

politických systémů 
V. Hloušek, P. 
Vilímek 

zk 8   

EVS802 Evropská integrace M. Pitrová, H. 
Smekal, J. 
Závěšický 

zk 10   

EVS803 Politické systémy 
členských států EU 

M. Belko, F. 
Černoch, B. 
Dančák, V. 
Hloušek 

zk 10   

EVS805 Politiky v EU Z. Sychra zk 10   
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EVS809 Diplomový seminář [ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 10   

 
 
 
Doporučený studijní plán [ pod tímto názvem nejsou žádné další informace ] 
 
 

Magisterské navazující studium  

Informace o studiu  
 
 Obor Evropská studia (dále ES) se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských 
studií FSS MU v magisterském cyklu. Standardní doba oboru ES v magisterském stupni je 4 
semestry. Obor je koncipován tak, aby student mohl ve třech semestrech absolvovat odborné 
předměty a ve čtvrtém semestru se mohl věnovat vypracování magisterské závěrečné práce. 
Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. 
 
Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr druhého roku studia. Součástí 
státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce v rozsahu 80–100 stran textu (min 144 
000 znaků). 
 
Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce na konci magisterského studia, 
jsou povinni dosáhnout na oboru ES celkově 120 ECTS, z toho 66 ECTS za povinné 
předměty a 54 za povinně volitelné předměty.  
Studenti dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou 
kompetenci, přičemž získané 4 ECTS se nezapočítávají do 120 kreditů, které je nutno získat, 
aby student/ka měl/a právo přihlásit se k magisterské zkoušce! 
 
Podmínkou účasti u magisterské zkoušky pro studenty všech imatrikulačních ročníků je pak 
také povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce. 
 
 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS401 Politický systém EU O. Krutílek, P. 

Fiala, P. Kaniok 
zk 12 !MVE402 

EVS402 Evropeizace 
politických systémů 

V. Hloušek zk 14   
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EVS408 Diplomový seminář [ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 14   

 
 
 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS410 Study visit M. Pitrová, P. 

Suchý 
z     

EVS413 Ústavní spory u 
ESD 

I. Pospíšil, H. 
Smekal 

z 6   

EVS416 Analýza policy V. Hloušek z 10 !MVE447 

EVS418 Euroamerické 
vztahy a proces 
rozšiřování EU 

B. Dančák, F. 
Černoch 

z 8 !MVZ412 

EVS420 Political Issues and 
Social Policy in the 
European Union 

J. Wilton z 7   

EVS425 Strukturální pomoc 
EU v ČR a 
projektové řízení 

V. Dočkal, J. 
Krištoforyová 

z 6   

MVZ425 Nuclear 
NonProliferation 
Studies 

B. Segbenou z 8   

 
 

Jarní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS403 Organizované zájmy 

v EU 
P. Fiala, M. Pitrová zk 12 !MVE404 

EVS404 Evropské 
bezpečnostní a 
obranné koncepty 

Z. Kříž zk 14   
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EVS408 Diplomový seminář [ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 14   

 
 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS410 Study visit M. Pitrová, P. 

Suchý 
z     

Ústavní revize EU EVS412 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

M. Pitrová z 6   

EVS414 Evropa jako pojem 
- utváření evropské 
identity 

P. Pšeja z 6   

EVS415 Ústavní soudnictví 
v evropských 
zemích v 
komparativním 
pohledu 

E. Wagnerová z 8 !MVE434 

EVS419 Ochrana menšin a 
azylová politika 

I. Pospíšil z 6   

EVS421 Firemní 
komunikace a 
řízení reputace 

M. Růžička z 6   

EVS423 Mechanismus 
prosazování zájmů 
v EU: lobby v 
Bruselu v praxi 

F. Černoch, M. 
Pitrová 

z 2 EVS403||MVE404

EVS424 Economic, 
Political and Social 
Identity in the 
European Union 

J. Wilton z 8   

Jazz a politika v 
Evropě 1930-1950 

EVS426 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

V. Hloušek z 3   
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Realismus v 
mezinárodních 
vztazích 

MVZ426 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

P. Pšeja z 8   

 
 
 
 
 
 
Doporučený studijní plán  
 

Vzhledem k otevírání nového studijního oboru budou předměty nabízeny postupně. Studentům 
magisterského stupně doporučujeme následující studijní plán pro 1. ročník studia. Zvláštní 
doporučení katedra směřuje studentům, kteří nejsou absolventy bakalářského stupně ES nebo 
MVES na FSS MU: za účelem srovnání objemu vědomostí by měli navštěvovat (formou náslechu) 
odpovídající předměty bakalářského stupně. Pedagogové katedry jsou ochotni jim poskytnout 
konzultace ohledně nejvhodnějších předmětů a jejich návaznosti. Další možností rozšíření znalostí 
je forma CŽV.  

Katedra upozorňuje na povinnost dokládat jazykovou způsobilost. Katedra neurčuje povinný jazyk, 
ale upozorňuje, že studium je postaveno převážně na četbě textů v anglickém jazyce. 

Semestr Počet ECTS 
Název povinného 
předmětu 

Počet povinně 
volitelných 
(volitelných) 
předmětů 

1 12 ECTS Politický systém EU 2 

2 12 ECTS 
Organizované zájmy 
v EU 3 

3 14 ECTS 
Evropeizace 
politických systémů 2.III 

14 ECTS 

Evropské 
bezpečnostní a 
obranné koncepty 

  Diplomový seminář 
4 12 ECTS   0 
 
 

Doktorské studium  

 
Informace o studiu  
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Postgraduální doktorandské studium oboru Evropská studia je definováno jako jednooborové, 
studuje se buď v prezenční, nebo kombinované formě. Jeho standardní délka je 8 semestrů, v 
odůvodněných případech lze studium se souhlasem školitele a předsedy oborové rady 
prodloužit. 
Povinností studentek a studentů je splnit všechny požadavky definované individuálním 
studijním plánem, který schvaluje oborová rada. Studentky a studenti jej vypracují se svým 
školitelem v prvním měsíci studia. Tento plán obsahuje etapy studia, termíny pro složení 
zkoušek a úkoly, související s publikováním v odborném tisku. Studijní plán může být 
průběžně doplňován a v opodstatněných případech se souhlasem školitele a předsedy oborové 
rady i změněn. Plnění uvedeného plánu kontroluje a hodnotí školitel.  
Studenti a studentky prezenčního doktorandského studia se zapojují do činnosti katedry, a to 
zejména participací na vědeckých a pedagogických úkolech a aktivitách dle dohody se 
školitelem a vedoucím katedry. 
Studium je organizováno jako kreditní.  
Předpokladem pro přihlášení se k obhajobě disertace a k závěrečné státní doktorské zkoušce 
je získání 240 kreditů; z toho 225 ECTS za absolvování povinných předmětů a 15 ECTS za 
absolvování předmětů povinně volitelných. Nad tento rámec je nutné splnit celouniverzitní 
požadavky na minimální jazykovou kompetenci. 
Na základě úspěšné obhajoby disertační práce a složení státní doktorské zkoušky je 
absolventkám/absolventům přiznán akademický titul Ph.D. 
 
 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS001 Výzkum evropské 

politiky 
Z. Kříž zk 20   

EVS002 Disertační práce I. B. Dančák, P. Fiala, 
V. Hloušek, Z. 
Kříž, M. Pitrová, P. 
Pšeja, P. Suchý 

k 50   

EVS003 Disertační práce II. B. Dančák, P. Fiala, 
V. Hloušek, Z. 
Kříž, M. Pitrová, P. 
Pšeja, P. Suchý 

k 80   

EVS004 Metodologický 
seminář I. 

B. Dančák, P. Fiala, 
V. Hloušek, Z. 
Kříž, M. Pitrová, P. 
Pšeja, P. Suchý 

z 20   
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EVS005 Metodologický 
seminář II. 

B. Dančák, P. Fiala, 
V. Hloušek, Z. 
Kříž, M. Pitrová, P. 
Pšeja, P. Suchý 

z 20   

EVS006 Prezentace vědecké 
práce 

B. Dančák, P. Fiala, 
V. Hloušek, Z. 
Kříž, M. Pitrová, P. 
Pšeja, P. Suchý 

z 20   

EVS007 Analýza evropské 
politiky 

B. Dančák, P. Fiala, 
V. Hloušek, Z. 
Kříž, M. Pitrová, P. 
Pšeja, P. Suchý 

z 20   

 
 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS008 Koncepty vývoje 

EU 
Z. Kříž, M. Mareš zk 15   

EVS010 Zahraniční studijní 
pobyt 

B. Dančák, P. Fiala, 
V. Hloušek, Z. 
Kříž, M. Pitrová, P. 
Pšeja, P. Suchý 

z 15   

EVS011 Individuální studijní 
plán 

B. Dančák, P. Fiala, 
V. Hloušek, Z. 
Kříž, M. Pitrová, P. 
Pšeja, P. Suchý 

z 15   

 
 

Jarní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS001 Výzkum evropské 

politiky 
Z. Kříž zk 20   
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EVS002 Disertační práce I. B. Dančák, P. Fiala, 
V. Hloušek, Z. 
Kříž, M. Pitrová, P. 
Pšeja, P. Suchý 

k 50   

EVS003 Disertační práce II. B. Dančák, P. Fiala, 
V. Hloušek, Z. 
Kříž, M. Pitrová, P. 
Pšeja, P. Suchý 

k 80   

EVS004 Metodologický 
seminář I. 

B. Dančák, P. Fiala, 
V. Hloušek, Z. 
Kříž, M. Pitrová, P. 
Pšeja, P. Suchý 

z 20   

EVS005 Metodologický 
seminář II. 

B. Dančák, P. Fiala, 
V. Hloušek, Z. 
Kříž, M. Pitrová, P. 
Pšeja, P. Suchý 

z 20   

EVS006 Prezentace vědecké 
práce 

B. Dančák, P. Fiala, 
V. Hloušek, Z. 
Kříž, M. Pitrová, P. 
Pšeja, P. Suchý 

z 20   

EVS007 Analýza evropské 
politiky 

B. Dančák, P. Fiala, 
V. Hloušek, Z. 
Kříž, M. Pitrová, P. 
Pšeja, P. Suchý 

z 20   

 

Povinně volitelné předměty 

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 

Strukturování 
evropského prostoru 

EVS009 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

V. Hloušek zk 15   

EVS010 Zahraniční studijní 
pobyt 

B. Dančák, P. Fiala, 
V. Hloušek, Z. 
Kříž, M. Pitrová, P. 
Pšeja, P. Suchý 

z 15   
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EVS011 Individuální studijní 
plán 

B. Dančák, P. Fiala, 
V. Hloušek, Z. 
Kříž, M. Pitrová, P. 
Pšeja, P. Suchý 

z 15   

  
 
Doporučený studijní plán  
 
1.semestr: EVS001 Výzkum evropské politiky 
2.semestr: EVS004 Metodologický seminář I. 
3.semestr: EVS007 Analýza evropské politiky 
4.semestr: EVS005 Metodologický seminář II. 
5.semestr: EVS008/009/010 
6.semestr: EVS002 Disertační práce I. 
7.semestr: EVS006 Prezentace vědecké práce 
8.semestr: EVS003 Disertační práce II. 
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Genderová studia 

Bakalářské prezenční studium dvouoborové  

Informace o studiu  
   
Obor genderová studia se studuje na Katedře sociologie jako bakalářské (prezenční i 
kombinované) studium. Předměty jsou rozděleny na povinné a povinně volitelné. Povinné 
předměty jsou základem studovaného oboru a musí být v průběhu studia absolvovány bez 
výjimky všechny. Úplný výčet povinných předmětů je pro jednotlivé imatrikulační ročníky 
stanoven obsahem Studijním katalogem vydaném v roce imatrikulace. Povinně volitelné 
předměty tvoří nabídku, z níž si studující volí tak, aby po absolvování všech předmětů 
získal/a celkový počet ECTS požadovaný pro úspěšné dokončení oboru. Část nabízených 
povinně volitelných předmětů se obměňuje každý akademický rok. Volitelné předměty jsou 
předměty vypisované na různých fakultách MU nebo univerzitních ústavech nad rámec 
souboru předmětů obsažených v programu genderových studií. Za předměty, které jsou 
nabízeny paralelně na více oborech, lze získat příslušné ECTS jenom jedenkrát – lze je 
vykazovat pouze na jednom oboru. 
Bakalářské studium genderových studií na FSS je dvouoborové. Genderová studia je možné 
studovat pouze v kombinaci s vybraným jiným oborem FSS. Standardní doba bakalářského 
studia v prezenční formě je 6 semestrů. 
Předměty jiných kateder jsou součástí nabídky oboru genderová studia pouze tehdy, jsou-li 
výslovně uvedeny v seznamu přednášek a lze v nich získat ECTS pouze tehdy, jsou-li 
absolvovány v semestru, pro který byly pro obor genderová studia vypsány. Za absolvování 
volitelných předmětů lze získat maximálně 5 ECTS. 
Studenti a studentky se mohou přihlásit ke státní bakalářské zkoušce poté, co na oboru 
genderová studia získají celkem 90 ECTS. Studující v kombinaci GEN - SOC musejí získat 
66 ECTS za povinné předměty a 24 ECTS za povinně volitelné předměty. Studující v jiných 
kombinacích musejí získat 78 ECTS za povinné předměty a 12 ECTS za povinně volitelné 
předměty.  
 
Pro studující imatrikulačních ročníků 2005/2006, 2006/2007 a 2007/08 platí podmínka splnit 
celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a minimální jazykové kompetence. 
Takto získané kredity se přitom nezapočítávají do požadovaného počtu 90 ECTS! 
 
Pro studující imatrikulačního ročníku 2004/2005 platí podmínka splnit celouniverzitní 
požadavky absolvování tělesné výchovy. Takto získané kredity se přitom započítávají do 
požadovaného počtu 90 ECTS! 
 
Pro studující prezenčního bakalářského studia také platí povinnost absolvovat v rámci studia 
nejméně jeden předmět vedený v anglickém jazyce - předmět stačí absolvovat na jendom ze 
studovaných oborů. Tuto povinnost lze splnit i absolvováním předmětu vedeného v anglickém 
jazyce na zahraniční univerzitě (v tomto případě je k uznání ECTS třeba předchozí konzultace 
s vedením katedry; studující se v Informačním systému zapisují do předmětu Zahraniční 
studia). 
Součástí státní bakalářské zkoušky je obhajoba bakalářské práce, pokud si studující zvolí 
genderová studia jako obor diplomový. Požadavky na práci jsou určeny zvláštním předpisem.  
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Podzimní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
GEN101 Sociologické teorie 

genderu 
K. Lišková zk 6   

GEN102 Historie ženského 
hnutí a feminismu 

L. Oates-
Indruchová 

zk 6   

GEN105 Gender a právo ČR 
a EU 

M. Hamrlová zk 6   

GEN106 Genderová struktura 
společnosti II. 

I. Šmídová zk 6 GEN103 

GEN108 Metody prosazování 
genderové rovnosti 

K. Machovcová zk 6 GEN104 

GEN109 Diplomový seminář L. Jarkovská, K. 
Lišková, K. 
Nedbálková, L. 
Oates-Indruchová, 
G. Šmausová, I. 
Šmídová 

z 12   

GEN110 Proseminář ke kurzu 
sociologické teorie 
genderu 

L. Jarkovská z 3   

GEN131 Praxe 2 K. Machovcová, L. 
Jarkovská 

zk 2 GEN130 

SOC101 Úvod do sociologie C. Szaló, E. 
Šlesingerová 

zk 6   

SOC104 Proseminář k úvodu 
do sociologie 

C. Szaló, S. 
Ferenčuhová, B. 
Haklová, P. 
Hanzlová, K. 
Klíčová, K. 
Lišková, L. 
Slepičková, E. 
Šlesingerová, B. 
Vacková, R. Vido 

z 6   
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Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
GEN114 Genderová 

socializace 
L. Jarkovská zk 6   

GEN135 Světový film z 
aspektu gender a 
feministické teorie 

P. Míčová zk 6   

SAN201 Sociální 
antropologie a 
sociální historie 
tělesnosti 

E. Šlesingerová zk 6   

SOC156 Rasa, etnicita a 
sebeurčení v 
sociologické teorii a 
praxi 

M. Vašečka zk 6 SOC101 

SOC159 Identity, 
identifikace, 
identifikátory 

J. Střítecký zk 6   

 
 

Jarní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
GEN103 Genderová struktura 

společnosti I. 
I. Šmídová zk 6 GEN101 

GEN104 Metodologie 
výzkumu genderové 
problematiky 

K. Nedbálková zk 6   

GEN107 Gender v terénu: 
metody 
kvalitativního 
výzkumu 

K. Nedbálková zk 6 GEN104 
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GEN109 Diplomový seminář L. Jarkovská, K. 
Lišková, K. 
Nedbálková, L. 
Oates-Indruchová, 
G. Šmausová, I. 
Šmídová 

z 12   

GEN130 Praxe 1 ke kurzu 
Prosazování 
genderové rovnosti 

L. Jarkovská z 1   

 
 

Povinně volitelné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
GEN111 Gender a věda K. Lišková zk 6   

GEN119 Násilí na ženách M. Hamrlová, A. 
Rezková 

zk 6   

Kritická mužská 
studia 

GEN121 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

I. Šmídová zk 6   

GEN124 Gender v literatuře L. Oates-
Indruchová 

zk 6   

GEN133 Gender v mediální 
praxi 

I. Baslarová, P. 
Binková, L. Oates-
Indruchová 

zk 6 souhlas 

Politiky rovnosti žen 
a mužů v EU 

GEN136 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

M. Kampichler zk 6   

Gender and Empire 
in Postcolonial 
Societies 

GEN137 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

L. Bunt zk 6   

SAN203 Rasismus a idea 
rasy 

E. Šlesingerová zk 6   
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SOC133 Sociologie kultury C. Szaló z 6   

Sociologie 
čarodejnice 

SOC162 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

J. Střítecký zk 6   

 
 
Doporučený studijní plán  
 
 

GEN101 Sociologické teorie 
genderu  

GEN110 Proseminář ke kurzu 
sociologické teorie genderu 

GEN102 
Historie 
ženského 
hnutí a 
feminismu1

(6 ECTS) (3 ECTS) (6 ECTS ) 
SOC101 Úvod do sociologie2 SOC104 Proseminář k úvodu 

do sociologie2 

1. 
SEMESTR 

(6 ECTS ) (6 ECTS) 

  

GEN103 Genderová struktura 
společnosti I 

GEN104 Metodologie 
výzkumu genderové 
problematiky 

Povinně 
volitelný 
předmět  

2. 
SEMESTR 

(6 ECTS) (6 ECTS) (6 ECTS) 
GEN106 Genderová struktura 
společnosti II 

GEN105 Gender a právo ČR a 
EU 

GEN102 
Historie 
ženského 
hnutí a 
feminismu2

(6 ECTS) (6 ECTS) (6 ECTS) 
Povinně volitelný předmět 

3. 
SEMESTR 

(6 ECTS) 
    

GEN107 Gender v terénu: 
metody kvalitativního výzkumu 

GEN130 Praxe 1 Povinně 
volitelný 
předmět 3 

4. 
SEMESTR 

(6 ECTS) (1 ECTS) (6 ECTS) 
GEN108 Metody prosazování 
genderové rovnosti a praxe 

GEN131 Praxe 2 

  (2 ECTS) 

5. 
SEMESTR 

(6 ECTS)   

  

Povinně volitelný 
předmět  

6. 
SEMESTR 

GEN109 Diplomový seminář k bakalářské práci4 (12 
ECTS). Ti, kdo odevzdání práce odloží, si musí dát 
pozor na ustanovení článku 12 „Studijního a 
zkušebního řádu MU“ o zápisech do semestrů!!! (6 ECTS)5 

          

1 – Předmět povinně zapisují studující v kombinaci GEN – SOC. Studující v ostatních 
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kombinacích předmět povinně zapisují ve třetím semestru studia.  

2 – Předmět povinně zapisují studující ve všech kombinacích kromě GEN – SOC. 
3 – Předmět zapisují studující v kombinaci GEN – SOC. 
4 – Do seminářů se zapisují povinně studující, kteří/které chtějí v daném semestru předložit 
bakalářskou práci. Za seminář lze ECTS získat pouze jednou (i když je navštěvován více 
než jeden semestr). ECTS se započítávají po převzetí práce katedrou k obhajobě, bez ohledu 
na její výsledek.  
5 – Předmět zapisují studující, pro které jsou genderová studia nediplomovým oborem. 
 
 

Bakalářský kombinované studium dvouoborové  

Informace o studiu  
 
 Bakalářské studium v kombinované formě je vždy dvouoborové, tj. genderová studia je na 
tomto stupni možné studovat pouze v kombinaci s jiným vybraným oborem FSS. Standardní 
doba bakalářského studia v kombinované formě je 6 semestrů. 
Studium probíhá převážně bez přímého kontaktu s vyučujícími. Studující pracují samostatně 
se studijními materiály a pomůckami na základě metodických instrukcí předávaných v 
kontaktní dny, které se konají maximálně třikrát za semestr – v koordinaci s ostatními obory. 
Studium tak klade vyšší nároky na průběžnou samostatnou práci se studijními materiály. Další 
informace nutné ke studiu jsou umisťovány do ISu (Informačního systému MU), případně 
rozesílány.  
Předměty v kombinované fomě studia není možné volit – je třeba absolvovat všechny 
předměty předepsané studijním programem. Diplomový seminář si studující zapisují v tom 
semestru, ve kterém dokončují a obhajují diplomovou práci.  
 
Podmínkou, aby se student či studentka kteréhokoli imatrikulačního ročníku mohli přihlásit 
ke státní závěrečné zkooušce, je získat na oboru celkem 90 ECTS.  
Pro studující imatrikulačního ročníku 2007/2008 pak dále vzniká podmínka splnit 
celouniverzitní požadavky minimální jazykové kompetence; takto získané kredity se přitom 
nezapočítávají do požadovaného počtu 90 ECTS.  
Součástí závěrečné státní bakalářské zkoušky je obhajoba bakalářské diplomové práce, pokud 
si student nebo studentka zvolí genderová studia jako obor diplomový. Požadavky na práci 
jsou určeny zvláštním předpisem. 
 

Podzimní semestr  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
GEN501 Sociologické teorie 

genderu 
K. Lišková zk 10   
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GEN504 Metodologie 
výzkumu genderové 
problematiky 

K. Nedbálková zk 8   

GEN506 Genderová struktura 
společnosti II. 

I. Šmídová zk 8 GEN503 

GEN507 Gender v terénu: 
metody 
kvalitativního 
výzkumu 

K. Nedbálková zk 8 GEN504 

GEN510 Praxe a kazuistický 
seminář 

L. Jarkovská, K. 
Machovcová 

z 8   

GEN511 Gender a věda K. Lišková zk 8   
 
 

Jarní semestr  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
GEN502 Historie ženského 

hnutí a feminismu 
L. Oates-
Indruchová 

zk 8   

GEN503 Genderová struktura 
společnosti I. 

L. Jarkovská, I. 
Šmídová 

zk 8 GEN501 

GEN505 Gender a právo ČR 
a EU 

M. Hamrlová, A. 
Rezková 

zk 8   

GEN508 Metody prosazování 
genderové rovnosti 

K. Lišková, K. 
Machovcová 

zk 8 GEN501 
&& 
GEN504 
&& 
GEN506 
&& 
GEN507 

Diplomový seminář GEN509 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

L. Jarkovská, K. 
Lišková, K. 
Nedbálková, L. 
Oates-Indruchová, 
G. Šmausová, I. 
Šmídová 

z 8   

GEN533 Gender v mediální 
praxi 

I. Baslarová, P. 
Binková 

zk 8 souhlas 
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[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

 
 
Doporučený studijní plán  
 
1. rok studia         
Podzimní 
semestr         
Kód Název předmětu       
GEN501 Sociologické teorie genderu       
GEN504 Metodologie výzkumu genderové 

problematiky 
      

          
Jarní semestr         
Kód Název předmětu       
GEN502 Historie ženského hnutí a 

feminismu 
      

GEN503 Genderová struktura společnosti 
I. 

      

          
2. rok studia         
Podzimní 
semestr         
Kód Název předmětu       
GEN506 Genderová struktura společnosti 

II. 
      

GEN507 Gender v terénu: metody 
kvalitativního výzkumu 

      

          
Jarní semestr         
Kód Název předmětu       
GEN508 Metody prosazování genderové 

rovnosti 
      

GEN505 Gender a právo ČR a EU       
          
3. rok studia         
Podzimní 
semestr         
Kód Název předmětu       
GEN510 Praxe a kazuistický seminář       
GEN511 Gender a věda       
          
Jarní semestr         
Kód Název předmětu       
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GEN509 Diplomový seminář        
GEN533 Gender v mediální praxi       
 
 



 
46

Humanitní environmentalistika 

Magisterské navazující studium  

Informace o studiu  
   
Studijní program Humanitní environmentalistika na Katedře environmentálních studií je 
koncipován jako tříleté magisterské prezenční studium. Realizuje se na základě kreditního 
systému (ECTS). Předměty si lze zapisovat v libovolném sledu (optimální pořadí zápisu 
vybraných předmětů je navrženo ve studijním katalogu). Výjimku tvoří předměty 
předpokládající znalosti z předmětu jiného. Tuto posloupnost zápisu, jak je uvedena v 
seznamu přednášek v IS MU, je nutno respektovat. Některé z uvedených předmětů se realizují 
pouze jednou za dva roky (viz poznámky). 
Aby se studující mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, musí získat nejméně 180 ECTS. 
Studující musí získat za povinné předměty 121 ECTS. Zbývajících 59 kreditů získává 
zapsáním povinně volitelných a volitelných předmětů. Kredity se získávají absolvováním tří 
typů předepsaných předmětů. Povinné předměty tvoří základ studovaného oboru a musejí být 
proto absolvovány povinně všechny. Pokud studující některý z povinných předmětů 
absolvovali v průběhu předchozího studia jiného oboru, může jim být uznán. Povinně 
volitelné předměty si studující zapisují podle svého studijního zájmu. Volitelné předměty si 
studující volí nad rámec předmětů obsažených ve studijním programu humanitní 
environmentalistiky, z nabídek vypisovaných na kterékoliv fakultě MU. Těchto volitelných 
kreditů lze získat maximálně 12.  
Podmínkou účasti u státní závěrečné zkoušky je doložení univerzitou stanovené minimální 
jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia.  
Pro studenty prezenčního magisterského studia dále platí povinnost absolvovat v rámci studia 
nejméně jeden předmět vedený v anglickém jazyce. 
Podrobnosti studia doplňují „Pravidla studia Humanitní environmentalistiky“, zveřejněná na 
www stránkách katedry. 
Informace k zápisu předmětů 
HEN403 Základy ekologie zapisují studující, kteří absolvovali HEN442 a HEN436. 
Předmět Blok expertů I - IV je vyučován v průběhu čtyř semestrů. Studující povinně zapisují 
dva 
předměty, zbývající dva si mohou zapsat v rámci povinně volitelných předmětů. 
HEN 526 Diplomový seminář I je nutné absolvovat před zapsáním HEN528. 
HEN528 Diplomový seminář II zapisují studující v posledním semestru studia, zápočet se 
uděluje 
za odevzdání diplomové práce. 
HEN567 Badatelské projekty studující zapisují pouze po schválení tvůrčího či badatelského 
projektu vyučujícím. 
HEN414 Ekologie krajiny zapisují studující, kteří absolvovali HEN403 Základy ekologie. 
Studující zapisuje společně HEN582 + HEN585. 

 

 



 
47

 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
HEN402 Přehled 

environmentálních 
rizik 

Z. Ulčák zk 6 SOUHLAS 

HEN403 Základy ekologie V. Hula zk 6 HEN442 
&& 
HEN436 

HEN405 Právo a 
environmentální 
problémy 

J. Chyba zk 4   

HEN407 Blok expertů I Z. Ulčák z 3   

HEN408 Praxe v instituci Z. Ulčák z 3   

HEN413 Ekologická 
ekonomie 

N. Johanisová zk 6   

HEN433 Úvod do studia 
environmentalistiky 

H. Librová zk 6   

HEN436 Uvedení do biologie 
I 

M. Vácha zk 4   

HEN440 Estetické vnímání 
přírody 

K. Stibral zk 8   

HEN526 Diplomový seminář H. Librová z 12   

HEN528 Diplomový seminář Z. Ulčák z 12   

HEN566 Globální politické 
otázky 

P. Daněk zk 7   

 
 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
HEN507 Enigma loci 

(architektura, člověk 
a krajina 16.-
20.století) 

J. Kroupa z 5   
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HEN567 Badatelské projekty 
studentů 

P. Klvač, Z. Ulčák z 6   

HEN568 Studium v zahraničí   z     

HEN572 Facilitation of 
Environmental 
Communication 
Processes 

J. Haverkamp, Z. 
Ulčák 

z 8   

HEN586 Seminář k Úvodu do 
studia 
environmentalistiky 

H. Librová z 6   

HEN603 Úspěšné 
environmentální 
projekty II 

B. Binka z 4   

 
 

Jarní semestr  

Povinné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
HEN404 Základy geografie J. Demek zk 4   

HEN408 Praxe v instituci Z. Ulčák z 3   

HEN409 Exkurze k envir. 
rizikům 

Z. Ulčák z 3   

HEN414 Ekologie krajiny A. Buček zk 6 HEN403 

HEN420 Blok expertů II Z. Ulčák z 3   

HEN428 Metodologické 
aspekty 
environmentálních 
studií 

P. Klvač zk 10   

HEN434 Filosofie pro 
environmentalisty 

B. Binka zk 6   

HEN437 Hospodaření v 
krajině 

Z. Ulčák, R. Lokoč zk 10   

HEN439 Environmentální 
etika 

B. Binka zk 10   

HEN442 Základy botaniky L. Tichý zk 4   

HEN526 Diplomový seminář H. Librová z 12   

HEN528 Diplomový seminář Z. Ulčák z 12   
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Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
HEN513 Alternativy 

"ekologického 
myšlení" 

T. Škrdlant, T. 
Škrdlant 

z 4   

HEN518 Základy teorie práva M. Večeřa z 6   

HEN554 Environmentální 
ideologie a všední 
den 

L. Musil z 8   

HEN563 Moderní 
architektura mezi 
utopií, ideálem a 
skutečností 

J. Kroupa z 5   

HEN567 Badatelské projekty 
studentů 

P. Klvač, Z. Ulčák z 6   

HEN568 Studium v zahraničí   z     

HEN573 Environmentální 
neziskové a 
nevládní organizace 

J. Haverkamp z 6   

HEN580 Exkurze - kulturní 
rozměr krajiny 

P. Klvač z 3   

HEN581 Životní způsob a 
environmentální 
problémy 

H. Librová z 10   

HEN582 Životní způsob na 
sklonku Říma-
seminář 

J. Bednaříková z 3   

HEN585 Životní způsob na 
sklonku Říma 

L. Kysučan z 3   

HEN590 Ekonomika malých 
a středních podniků 

E. Kubátová zk 8   

HEN591 Úspěšné 
environmentální 
projekty I 

B. Binka, R. Škapa z 4   

HEN600 Filozofie a estetika 
živé přírody 

K. Stibral zk 6   
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Tvorba 
environmentálního 
podnikatelského 
záměru 

HEN602 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

B. Binka k 10   

 
 
Doporučený studijní plán  
 
Doporučený studijní plán (rozpis studijních 
předmětů)     
      
Kód Název předmětu Semestr 
HEN433      Úvod do studia 

environmentalistiky 
I 

HEN402 Přehled 
environmentálních rizik 

I 

HEN434 Filozofie pro 
environmentalisty 

II 

HEN436 Uvedení do biologie I I 
HEN442 Uvedení do biologie II II 
HEN403 Základy ekologie III 
HEN428 Metodologické aspekty 

environmentálních studií 
IV 

HEN414 Ekologie krajiny IV 
HEN526 Diplomový seminář I V 
HEN528 Diplomový seminář II VI 
      
Poznámka: Ostatní předměty jsou zapisovány na základě osobní strategie studenta. 
  
 
 

Doktorské studium  

Informace o studiu  
 
   
Humanitní environmentalistika je akreditována jako součást kmenového doktorského 
programu Sociologie. Doktorské studium humanitní environmentalistiky má prezenční nebo 
kombinovanou formu. Standardní délka studia je 6 semestrů.  
Základním cílem doktorského studia je příprava na vědeckou dráhu. Student tedy v rámci 
studia získává zkušenosti s publikováním odborných textů. Páteří studia je příprava 
disertačního spisu (jeho námět je již součástí přijímacího řízení). Studium se řídí 
individuálním studijním plánem, který připravuje doktorand ve spolupráci se svým školitelem 
a který je každoročně inovován. Individuální studijní plán obsahuje absolutorium jednotlivých 
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předmětů, postup práce na disertačním spise, návrh publikací, plán zkoušek, u interních 
studentů charakteristiku spolupráce s katedrou. Průběh studia hodnotí každoročně oborová 
komise na základě výroční zprávy studenta a školitele. 
Další informace k povinnostem studia v DSP najdete ve „Studijním a zkušebním řádu MU“ 
(viz též www stránky MU a www stránky FSS). I v DSP platí povinnost zápisu předmětů v 
„Informačním systému“ Masarykovy univerzity (IS MU)! 
 
 

Podzimní semestr  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
HEN901 Aktuální otázky 

humanitní 
environmentalistiky 

H. Librová z 30   

HEN905 Studijní předmět 
prohlubující téma 
disertace I. 

  z 5   

HEN906 Současné 
sociologické teorie 

C. Szaló z 10   

HEN908 Studijní předmět 
prohlubující téma 
disertace II. 

  z 5   

HEN910 Příprava disertační 
práce - seminář 

H. Librová k 15   

HEN911 Badatelský seminář 
I. 

H. Librová z 10   

HEN912 Badatelský seminář 
II. 

H. Librová z 10   

HEN913 Badatelský seminář 
III. 

H. Librová z 10   

HEN915 Angličtina I   z 2   

HEN916 Angličtina II   z 4   

HEN917 Druhý jazyk   z 4   
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Jarní semestr  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
HEN901 Aktuální otázky 

humanitní 
environmentalistiky 

H. Librová z 30   

HEN905 Studijní předmět 
prohlubující téma 
disertace I. 

  z 5   

HEN906 Současné 
sociologické teorie 

C. Szaló z 10   

HEN908 Studijní předmět 
prohlubující téma 
disertace II. 

  z 5   

HEN910 Příprava disertační 
práce - seminář 

H. Librová k 15   

HEN915 Angličtina I   z 2   

HEN916 Angličtina II   z 4   

HEN917 Druhý jazyk   z 4   
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Mediální studia a žurnalistika 

Bakalářské prezenční studium  

Informace o studiu  
 
   
Obor Mediální studia a žurnalistika (dále MSŽU) mohou studenti absolvovat jako (1) 
dvouoborové prezenční bakalářské studium v kombinaci s jinými obory FSS anebo s 
vybranými obory Filozofické fakulty či Fakulty sportovních studií MU, (2) jednooborové 
prezenční navazující magisterské studium a (3) dvouoborové kombinované bakalářské 
studium (s výjimkou imatrikulačního ročníku 2006/2007, který je jednooborový). 
  
Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je 
kreditního typu. Kredity (European Credit Transferable System, dále jen ECTS) se získávají 
absolvováním jednotlivých předmětů. 
Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musejí být v průběhu studia 
absolvovány všechny. Povinně volitelné předměty tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí 
dle svého zájmu a své budoucí profesní orientace nejméně takový počet předmětů, aby 
dosáhl/a požadovaného počtu ECTS. Vedle vypsaných povinných a povinně volitelných 
předmětů mohou studenti za celkem 5 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou 5 ECTS za 
volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních 
pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v 
nabídce oboru MSŽU. Za předměty, které jsou nabízeny paralelně na více oborech, mohou 
studenti získat ECTS pouze na jednom oboru. 
  
Počet ECTS, které musí student/ka získat, je stanoven studijním plánem. Plán studia v 
prezenčních formách tvoří povinné předměty a povinně volitelné předměty. Plán studia v 
kombinovaném bakalářském studiu tvoří pouze povinné předměty. 
  
Jednotlivé povinné předměty jsou studentům nabízeny podle pevného harmonogramu ve 
stanovených termínech a v požadované návaznosti. Povinně volitelné předměty, obsažené ve 
studijním plánu oboru MSŽU, jsou naopak vypisovány pouze výběrově, vzhledem k prioritám 
Katedry MSŽU, anebo podle aktuálního zájmu studentů. 
  
Předměty jsou vypisovány buď v podzimním semestru (PS), nebo jarním semestru (JS). 
Některé povinně volitelné předměty jsou vypisovány v PS i JS, a pak jsou skutečně v PS i JS 
vyučovány. 
  
Z vypisovaných povinně volitelných předmětů se v jednotlivých semestrech otevírají pouze ty 
předměty, do nichž se přihlásí – nebude-li stanoveno jinak – alespoň 15 studentů. Menší počet 
studentů se předpokládá pouze v některých předmětech (dílnách) zaměřených na získávání 
praktických žurnalistických dovedností. 
  
Prezenční bakalářský studijní program MSŽU je rozčleněn do tří studijních orientací: 
digitální média – DIG (vedoucí Mgr. D. Kořínek),  
mediální studia – MED (vedoucí PhDr. J. Volek, Ph.D.) a  
žurnalistika – ZUR (vedoucí Ing. R. Burgr).  
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Tento model studijního plánu se týká výhradně studentů imatrikulačního ročníku 2004/2005 a 
ročníků následujících. Studenti starších imatrikulačních ročníků studují podle studijních plánů 
platných v roce jejich imatrikulace. 
Studijní orientace slouží jako vnitřní diferenciace oboru a umožňují studentům profilaci jejich 
studijního zaměření s ohledem na budoucí uvažované profesní uplatnění. Specializace nijak 
nemění charakter, obsah ani rozsah studijního programu MSŽU jako celku. Absolventi všech 
tří studijních orientací získávají diplom z oboru Mediální studia a žurnalistika. 
Studijní specializaci si studenti volí v průběhu 2. semestru studia poté, co v úvodních 
předmětech tzv. společného základu získají orientační přehled o struktuře oboru. Termín a 
pravidla zápisu vyhlašuje Katedra MSŽU. 
Každá z uvedených tří studijních orientací má svůj vlastní studijní program (viz níže). Ten 
tvoří sada povinných předmětů společných pro všechny studijní orientace (povinné předměty 
společného základu), sada povinných předmětů určených pouze pro studenty dané studijní 
orientace (povinné předměty studijní orientace) a sada povinně volitelných předmětů 
určených rovněž pro studenty dané studijní orientace (povinně volitelné předměty studijní 
orientace). Povinně volitelné předměty jednotlivých studijních orientací jsou doporučené 
studentům dané orientace, přístupné jsou však rovněž studentům jiných studijních orientací. 
Studijní orientace Žurnalistika se od ostatních dvou výrazně odlišuje vyšším důrazem na 
výuku praktických žurnalistických dovedností a na žurnalistickou praxi. Povinnou součástí 
výukového programu této orientace je souvislá dvanáctitýdenní (jednosemestrální) praxe v 
redakcích zpravodajských médií. Přesné podmínky určují pravidla, která jsou součástí sylabu 
předmětu. Tuto praxi lze vykonat v průběhu 4., nebo 5. semestru studia, popřípadě v průběhu 
letních prázdnin. Povinnou Žurnalistickou praxi v redakcích (12 ECTS) doplňuje Seminář k 
žurnalistické praxi (4 ECTS), který se koná v stanovených termínech, v průběhu konání 
praxe, na FSS MU. Praxi organizuje katedra. 
Studijní orientace Mediální studia a rovněž Digitální média povinnou žurnalistickou praxi v 
redakcích, doplněnou o povinný seminář k žurnalistické praxi, nemají. Povinné předměty 
daných orientací naopak rozšiřují a pokrývají relevantní témata a problémy z oblasti 
mediálních studií a digitálních médií. 
Studenti imatrikulačního ročníku 2003/2004 a ročníků starších, kteří dosud povinnou 
žurnalistickou praxi neabsolvovali, ji vykonají způsobem, který byl na katedře zaveden 
programem studia v ak. roce 2003/2004. Přesné podmínky praxe jsou součástí sylabu 
předmětu ZUR112, za tuto praxi získají studenti 6 ECTS. 
Pro studenty těchto imatrikulačních ročníků platí následující povinné předměty: ZUR101, 
ZUR103 (nebo ZUR138), ZUR104, ZUR105, ZUR106, ZUR107 (nebo ZUR139), ZUR108, 
ZUR109, ZUR112, ZUR114, ZUR130 (nebo ZUR131, ZUR132) a seminář k bakalářské 
práci, pokud ji student/ka zpracovává na oboru MSŽU. 
  
Ke státní bakalářské zkoušce je možné se přihlásit po splnění následujících požadavků: 
A/ Student musí získat minimálně 90 ECTS. Kreditovou hodnotu předmětů určuje tento plán 
studia. Minimum 90 ECTS je rozděleno následovně (dále zmíněné počty ECTS závisí na tom, 
zda student/ka zpracovává a odevzdává na oboru MSŽU bakalářskou práci – údaj za 
lomítkem, či ne – údaj před lomítkem): 
im. roč. 2007/2008 
60/66 povinných ECTS 
30/24 povinně volitelných ECTS  
Platí pro všechny tři studijní orientace. V tomto počtu nejsou zahrnuty ECTS, které student/ka 
získává za tělesnou výchovu a sport a cizí jazyk pro akademické účely. 
U imatrikulačních ročníků 2006/2007 a starších se poměr povinných a povinně volitelných 
ECTS liší: 
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im. roč. 2006/2007 
63/69 povinných ECTS 
27/21 povinně volitelných ECTS  
Platí pro všechny tři studijní orientace. V tomto počtu jsou zahrnuty ECTS, které student/ka 
získává za tělesnou výchovu a sport a cizí jazyk pro akademické účely. 
im. roč. 2005/2006 
63/69 povinných ECTS (MED), 57/63 ECTS (DIG), 61/67 ECTS (ZUR) 
27/21 povinně volitelných ECTS (MED), 33/27 ECTS (DIG), 29/23 ECTS (ZUR) 
V tomto počtu jsou zahrnuty ECTS, které student/ka získává za tělesnou výchovu a sport a 
cizí jazyk pro akademické účely. 
im. roč. 2004/2005 
59/61 povinných ECTS (MED), 61/61 ECTS (DIG), 63/65 ECTS (ZUR) 
31/29 povinně volitelných ECTS (MED), 29/29 ECTS (DIG), 27/25 ECTS (ZUR) 
V tomto počtu jsou zahrnuty ECTS, které student/ka získává za tělesnou výchovu a sport. 
  
B/ Student musí vypracovat a ve stanoveném termínu odevzdat bakalářskou práci (pokud ji 
nezpracovává na druhém oboru). Témata bakalářských prací vypisují prostřednictvím ISu 
vedoucí prací vždy na počátku PS a JS. Studenti si z této nabídky a na základě domluvy s 
vedoucím práce vybírají témata nejméně dva semestry před předpokládaným odevzdáním 
práce. 
C/ Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je dále doložení univerzitou stanovené minimální 
jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia. 
D/ Student musí splnit požadavky výuky tělesné výchovy a sportu stanovené MU. To 
znamená absolvovat 2 povinné semestry ukončené zápočtem po 1 povinném ECTS, což jsou 
dohromady 2 ECTS, v případě dvouoborového studia se započítá 1 ECTS na každý obor. 
E/ Pro studenty prezenčního bakalářského studia platí povinnost absolvovat v rámci studia 
nejméně jeden předmět vedený v anglickém jazyce, přičemž v případě dvouoborového studia 
stačí předmět absolvovat na jednom ze studovaných oborů. 
  
Součástí státní bakalářské zkoušky jsou písemné předmětové testy a obhajoba bakalářské 
práce. Podobu, zaměření a rozsah bakalářské práce a bakalářské zkoušky určují pravidla 
Katedry MSŽU. Viz také http://medzur.fss.muni.cz/ps2006/pravidla_pro_diplomky.pdf 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

Předměty společného základu  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ZUR104 Úvod do mediálních 

a komunikačních 
studií 

J. Volek, J. 
Dostálová 

zk 6   

ZUR105 Úvod do 
žurnalistiky 

L. Waschková 
Císařová 

zk 6   

ZUR106 Úvod do digitálních 
médií 

D. Kořínek zk 6   
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Digitální média  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ZUR141 Informační 

technologie a 
komunikace pro 
novináře 

I. Liška zk 6   

ZUR142 Kyberkultura J. Macek zk 6   

ZUR160 Vizuální 
komunikace v 
dějinách 

J. Šimáček zk 6   

 
 

Mediální studia  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ZUR110 Úvod do teorie 

masové 
komunikace: 
proměny výzkumu 
mediálních účinků 

J. Volek zk 6 smer(MED) 

ZUR135 Metody a techniky 
výzkumu médií I + 
statistické 
zpracování dat 

V. Štětka zk 6 smer(MED) 

ZUR155 Média, modernita a 
národní identita 

V. Štětka zk 6   

 
 

Žurnalistika  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ZUR108 Publicistické 

žánry v tištěných 
médiích 

R. Burgr zk 6 smer(ZUR) 

ZUR109 STISK - cvičné 
médium (dílna) 

R. Burgr, J. 
Čuřík, L. 
Waschková 

zk 6 smer(ZUR) 
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Císařová 

ZUR130 Úvod do 
zpravodajství 
(dílna) 

R. Burgr, J. 
Čuřík 

z 4 ZUR105&&smer(ZUR)

ZUR144 Žurnalistická 
praxe 

J. Čuřík z 12 smer(ZUR) 

 

Předměty pouze pro imatrikulační ročník 2003/2004 a starší  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ZUR112 Žurnalistická praxe J. Čuřík z 6 ZUR105 

ZUR106 
ZUR130 
ZUR108 
ZUR109 

ZUR114 Mediální projekt J. Pavelka zk 6   
 
 

Povinné předměty - diplomové semináře  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ZUR113 Seminář k 

bakalářské práci 
J. Pavelka z 6   

ZUR118 Seminář k 
bakalářské práci 

D. Kořínek z 6   

ZUR119 Seminář k 
bakalářské práci 

S. Navrátilová z 6   

ZUR120 Seminář k 
bakalářské práci 

J. Salaquardová z 6   

ZUR121 Seminář k 
bakalářské práci 

V. Štětka z 6   

ZUR122 Seminář k 
bakalářské práci 

P. Večeřa z 6   

ZUR123 Seminář k 
bakalářské práci 

J. Volek z 6   
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zur137 Seminář k 
bakalářské práci 

J. Poláček z 6   

ZUR145 Seminář k 
bakalářské práci 

R. Burgr z 6   

ZUR147 Seminář k 
bakalářské práci 

J. Čuřík z 6   

ZUR150 Seminář k 
bakalářské práci 

V. Kouřil z 6   

ZUR152 Seminář k 
bakalářské práci 

L. Waschková 
Císařová 

z 6   

ZUR159 Seminář k 
bakalářské práci 

J. Hanák z 6   

 
 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ZUR203 Současný český 

jazyk (Vybrané 
kapitoly pro 
žurnalisty - dílna) 

J. Salaquardová z 4 smer(ZUR) 

ZUR204 Tvůrčí psaní pro 
žurnalisty (dílna) 

J. Salaquardová z 4 smer(ZUR) 

ZUR205 Stylistika - vybrané 
kapitoly pro 
žurnalisty (dílna) 

J. Salaquardová z 4   

ZUR206 Desk top publishing L. Boček z 4   

ZUR213 Rétorika - základy 
dramatického a 
rozhlasového 
projevu 

D. Pilchová z 4   

ZUR214 Reportáž v tištěných 
médiích 

P. Žára, R. Burgr z 4 smer(ZUR) 

ZUR215 Interview (dílna) J. Salaquardová z 4   

zur225 Zahraniční stáž J. Pavelka z     

ZUR258 Průmysl populární 
hudby 

V. Kouřil zk 4 smer(ZUR) 
smer(MED) 

ZUR259 Videopostprodukce 
a speciální efekty I. 

D. Možný z 4 smer(DIG) 
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ZUR263 Webové aplikace a 
prezentace 

L. Nitče z 4   

ZUR264 Digitální vizuální 
kultura I 

F. Kůst z 4 smer(DIG) 

ZUR265 3D grafika D. Kořínek z 4   

ZUR266 E-Area D. Kořínek z 4   

ZUR267 Kyberkultura J. Macek z 4   

ZUR268 Revue pro média I. J. Miessler, J. 
Macek 

z 6 smer(ZUR) 
smer(MED) 
smer(DIG) 

ZUR271 Úvod do rozhlasové 
žurnalistiky 

J. Hanák z 4   

ZUR274 Internetová 
publicistika I. 

J. Macek z 4 smer(DIG) 
smer(ZUR) 

ZUR275 Revue pro média II. J. Miessler, J. 
Macek 

z 6 ZUR268 
smer(ZUR) 
smer(MED) 
smer(DIG) 

ZUR279 Kapitoly z dějin 
světových médií I 

P. Večeřa z 4   

ZUR285 Mediální systém 
USA 

V. Kouřil zk 4   

ZUR290 Sportovní 
žurnalistika 

R. Burgr, O. Tomek z 4 smer(ZUR) 

ZUR295 Tiskový mluvčí J. Klement, R. 
Burgr 

z 4   

ZUR296 Současná vizuální 
kultura - vybrané 
kapitoly 

D. Kořínek z 4 smer(DIG) 

ZUR297 Internetová 
publicistika II. 

J. Macek z 4 ZUR274 
smer(ZUR) 
smer(DIG) 

ZUR306 Organizace a vedení 
kulturní rubriky 

T. Mazáč z 4 smer(ZUR) 

ZUR307 Praxe - digitální 
média 

D. Kořínek z 4 smer(DIG) 

ZUR310 Tvorba odborného 
textu: formální esej 

R. Plášek z 4 smer(MED) 

ZUR312 Úvod do novinářské 
fotografie 

O. Ballon Mierny, 
R. Burgr 

z 4 smer(ZUR) 
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zur314 Seminář k 
žurnalistické praxi 

J. Čuřík z 4 smer(ZUR) 

ZUR315 Němčina pro 
žurnalisty 1 - 
začátečníci 

R. Burgr z 2 (smer(MED) 
smer(ZUR) 
smer(DIG) 
souhlas 

ZUR316 Němčina pro 
žurnalisty 3 - 
pokročilí 

R. Burgr zk 2 (smer(MED) 
smer(ZUR) 
smer(DIG)) 
souhlas 

ZUR317 Blok expertů (téma 
A) 

R. Burgr z 4 (smer(MED) 
smer(ZUR) 
smer(DIG)) 
souhlas 

ZUR318 Blok expertů (téma 
B) 

R. Burgr z 4 (smer(MED) 
smer(ZUR) 
smer(DIG)) 
souhlas 

ZUR319 Group of experts 
(subject C) 

R. Burgr z 4 smer(ZUR) 

ZUR321 Rešerše I. H. Homoláčová z 4   

ZUR328 Vybrané problémy 
právní regulace 
médií 

J. Kotásek, R. 
Polčák, M. Škop 

z 4 smer(MED) 

ZUR329 Kapitoly z dějin 
českých médií 

P. Večeřa z 4   

ZUR330 Němčina pro 
žurnalisty 2. - mírně 
pokročilí 

R. Burgr z 2 (smer(MED) 
smer(ZUR) 
smer(DIG)) 
souhlas 

ZUR331 Němčina pro 
žurnalisty 4. - práce 
s novinovým textem 

R. Burgr zk 4 (smer(MED) 
smer(ZUR) 
smer(DIG)) 
souhlas 

ZUR333 Fotografie a 
populární kultura 

M. Šimůnek z 4 smer(MED) 

ZUR334 Média, prostor a čas M. Šebeš z 4 smer(MED) 

zur336 Praktikum - základy 
práce na tiskovém a 
PR oddělení 

J. Čuřík z 4 smer(ZUR) 
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ZUR342 Kulturní časopisy 
20. století 

J. Poláček z 4   

ZUR346 Radio Management H. Loeser z 4 smer(MED) 

ZUR348 Novinář, globální 
problémy a 
rozvojová 
spolupráce 

J. Dostálová, Z. 
Havlíček 

z 4   

ZUR349 Zelená média J. Dostálová z 4   

ZUR352 Introduction to 
Phonetics and 
Phonology for 
Journalists 

Z. Havlíček z 4   

 
 

Jarní semestr  

Povinné předměty  

Předměty společného základu  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ZUR138 Úvod do studia 

kultury 
J. Pavelka zk 6   

ZUR139 Úvod do studia 
dějin médií 

P. Večeřa zk 6   

 
 

Digitální média  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ZUR140 Výrazové 

prostředky 
digitálního média I 

D. Kořínek zk 6 smer(DIG) 

ZUR143 Sociální teorie 
nových médií 

J. Macek zk 6 smer(DIG) 

 
 

Mediální studia  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
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ZUR134 Kritické teorie 
médií: masová 
kultura, média a 
společnost 

J. Volek zk 6 smer(MED) 

ZUR136 Kapitoly z dějin 
světových médií II. 

P. Večeřa zk 6 smer(MED) 

 
 

Žurnalistika  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ZUR108 Publicistické 

žánry v tištěných 
médiích 

R. Burgr zk 6 smer(ZUR) 

ZUR109 STISK - cvičné 
médium (dílna) 

R. Burgr, J. 
Čuřík, L. 
Waschková 
Císařová 

zk 6 smer(ZUR) 

ZUR130 Úvod do 
zpravodajství 
(dílna) 

R. Burgr, J. 
Čuřík 

z 4 ZUR105&&smer(ZUR)

ZUR144 Žurnalistická 
praxe 

J. Čuřík z 12 smer(ZUR) 

 
 
 

Předměty pouze pro imatrikulační ročník 2003/2004 a starší  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ZUR112 Žurnalistická praxe J. Čuřík z 6 ZUR105 

ZUR106 
ZUR130 
ZUR108 
ZUR109 

 
 

Povinné předměty - diplomové semináře  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
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ZUR113 Seminář k 
bakalářské práci 

J. Pavelka z 6   

ZUR118 Seminář k 
bakalářské práci 

D. Kořínek z 6   

ZUR119 Seminář k 
bakalářské práci 

S. Navrátilová z 6   

ZUR120 Seminář k 
bakalářské práci 

J. Salaquardová z 6   

ZUR121 Seminář k 
bakalářské práci 

V. Štětka z 6   

ZUR122 Seminář k 
bakalářské práci 

P. Večeřa z 6   

ZUR123 Seminář k 
bakalářské práci 

J. Volek z 6   

zur137 Seminář k 
bakalářské práci 

J. Poláček z 6   

ZUR145 Seminář k 
bakalářské práci 

R. Burgr z 6   

ZUR147 Seminář k 
bakalářské práci 

J. Čuřík z 6   

ZUR150 Seminář k 
bakalářské práci 

V. Kouřil z 6   

ZUR152 Seminář k 
bakalářské práci 

L. Waschková 
Císařová 

z 6   

ZUR159 Seminář k 
bakalářské práci 

J. Hanák z 6   

 
 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ZUR202 Úvod do 

žurnalistické etiky 
S. Navrátilová z 4 smer(ZUR) 

smer(MED) 

ZUR203 Současný český 
jazyk (Vybrané 
kapitoly pro 
žurnalisty - dílna) 

J. Salaquardová z 4 smer(ZUR) 
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ZUR212 Proměny české 
prorektorátní 
žurnalistiky 

P. Večeřa z 4 smer(ZUR 
smer(MED) 

ZUR213 Rétorika - základy 
dramatického a 
rozhlasového 
projevu 

D. Pilchová z 4   

zur225 Zahraniční stáž J. Pavelka z     

ZUR227 Vývojové tendence 
médií 

J. Jirák, B. 
Köpplová 

z 5 smer(MED) 

ZUR228 Public Relations I V. Svoboda z 4 smer(ZUR) 

ZUR237 Videopostprodukce 
a speciální efekty II. 

D. Možný z 4   

ZUR238 Regionální média L. Waschková 
Císařová 

z 4 smer(ZUR) 
smer(MED) 

ZUR241 Stylistika - glosa, 
sloupek, fejeton 
(dílna) 

J. Salaquardová z 4 smer(ZUR) 
ZUR205 

ZUR244 Masová média a 
politické strany v 
Československu v 
letech 1918-48 

P. Večeřa z 4   

ZUR249 Stylistika - reportáž, 
feature (dílna) 

J. Salaquardová z 4 smer(ZUR) 
ZUR205 

ZUR260 Grafický design J. Kremláček z 4 smer(DIG) 

ZUR268 Revue pro média I. J. Miessler, J. 
Macek 

z 6 smer(ZUR 
smer(MED 
smer(DIG) 

ZUR270 Verbální a 
neverbální 
komunikace 
(Vybrané kapitoly 
pro žurnalisty) 

J. Salaquardová z 4 smer(ZUR) 
smer(DIG) 

ZUR272 Rozhlasový 
dokument 

J. Hanák z 4 smer(ZUR 
smer(DIG) 

ZUR274 Internetová 
publicistika I. 

J. Macek z 4 smer(DIG) 
smer(ZUR) 

ZUR275 Revue pro média II. J. Miessler, J. 
Macek 

z 6 ZUR268 
smer(ZUR) 
smer(MED) 
smer(DIG) 



 
65

ZUR284 Média, globalizace a 
proměny identity 

V. Štětka z 4 smer(MED) 

ZUR286 Sociální teorie 
nových médií 

J. Macek z 4 smer(ZUR) 
smer(MED) 

ZUR289 Úvod do televizního 
zpravodajství 

R. Ondrůj, D. 
Kořínek 

z 4 smer(ZUR) 
smer(DIG) 

ZUR292 Reklama V. Svoboda z 4 smer(ZUR) 

ZUR293 Management a 
marketing médií 

J. Čuřík z 4 smer(ZUR) 

ZUR294 Editorská praxe R. Burgr z 4 smer(ZUR) 
ZUR130 

ZUR297 Internetová 
publicistika II. 

J. Macek z 4 ZUR274 
smer(ZUR 
smer(DIG) 

ZUR299 3D grafika a 
animace 

L. Nitče z 4 smer(DIG) 

ZUR302 Digitální vizuální 
kultura II 

F. Kůst z 4 smer(DIG) 

ZUR307 Praxe - digitální 
média 

D. Kořínek z 4 smer(DIG) 

ZUR309 Televize a její 
publikum v 
každodenní 
perspektivě + 
Ratingová analýza 

J. Volek zk 4 smer(MED) 

ZUR313 Fotografie v 
tištěných médiích 

J. Symon z 4 smer(ZUR) 

zur314 Seminář k 
žurnalistické praxi 

J. Čuřík z 4 smer(ZUR) 

ZUR315 Němčina pro 
žurnalisty 1 - 
začátečníci 

R. Burgr z 2 (smer(MED) 
smer(ZUR) 
smer(DIG)) 
souhlas 

ZUR316 Němčina pro 
žurnalisty 3 - 
pokročilí 

R. Burgr zk 2 (smer(MED) 
smer(ZUR) 
smer(DIG) 
souhlas 
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ZUR317 Blok expertů (téma 
A) 

R. Burgr z 4 (smer(MED) 
smer(ZUR) 
smer(DIG) 
souhlas 

ZUR318 Blok expertů (téma 
B) 

R. Burgr z 4 (smer(MED) 
smer(ZUR) 
smer(DIG) 
souhlas 

ZUR319 Group of experts 
(subject C) 

R. Burgr z 4 smer(ZUR) 

ZUR320 Média a neziskový 
sektor 

V. Kouřil, V. Štětka z 4   

ZUR322 Rešerše II. H. Homoláčová z 4   

ZUR323 Tvorba odborného 
textu: formální esej 
(DIG) 

R. Plášek z 4 smer(DIG) 

ZUR324 Rozhlasové vysílání 
ve světě 

V. Moravec z 4 smer(MED) 

ZUR326 Výzkum mediálních 
obsahů metodou 
diskursivní analýzy 

P. Binková z 4   

ZUR330 Němčina pro 
žurnalisty 2. - mírně 
pokročilí 

R. Burgr z 2 (smer(MED) 
smer(ZUR) 
smer(DIG) 
souhlas 

ZUR331 Němčina pro 
žurnalisty 4. - práce 
s novinovým textem 

R. Burgr zk 4 (smer(MED) 
smer(ZUR) 
smer(DIG)) 
souhlas 

ZUR332 European Media 
Politics and Systems 

V. Štětka z 4 smer(MED) 

ZUR335 Teorie vizuální 
kultury 

M. Šimůnek z 4 smer(MED) 

zur336 Praktikum - základy 
práce na tiskovém a 
PR oddělení 

J. Čuřík z 4 smer(ZUR) 

ZUR337 Webové aplikace - 
Flash 

L. Nitče z 4   

ZUR338 Úvod do 
metodologie 

J. Macek, K. 
Škařupová 

zk 6 smer(ZUR) 
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mediálního 
výzkumu 

zur339 Český fejeton J. Poláček z 6   

ZUR340 Spisovatelé-
žurnalisté 

J. Poláček z 6   

ZUR347 Umění, média a 
politika 

P. Motyčka, D. 
Kořínek 

z 4 smer(DIG) 
smer(ZUR) 

ZUR350 Making News Z. Havlíček z 4   

ZUR351 Reading and 
Interpreting Agenda 
Setting Theory as an 
Approach to Mass 
Media Content 
Analysis 

Z. Havlíček z 4   

ZUR352 Introduction to 
Phonetics and 
Phonology for 
Journalists 

Z. Havlíček z 4   

 
 
 
Doporučený studijní plán  
 
Prezenční bakalářské studium 
  
V rozpisech doporučených studijních plánů je vždy v závorce za názvem předmětu uveden 
počet a hodnota ECTS, které lze za absolvování kurzu získat (A = povinný předmět, B = 
povinně volitelný předmět). 
Doporučené povinně volitelné předměty jsou obecně jakýmsi optimálním studijním profilem, 
student/ka si samozřejmě může svoji profilaci modelovat výběrem z aktuální a dostupné 
nabídky všech povinně volitelných předmětů. 
  
Studijní orientace Digitální média (90 ECTS) 
  

ZUR105 Úvod do 
žurnalistiky (6A) 

ZUR106 Úvod do digit. médií (6A) 
1. 
SEMESTR Další povinně volitelné předměty 

ZUR138 Úvod do studia 
kultury (6A) 

ZUR139 Úvod do studia dějin médií (6A) 
2. 
SEMESTR Další povinně volitelné předměty 

ZUR142 3. 
SEMESTR 

ZUR141 Informační 
technologie a komunikace 
pro novináře (6A) 

Kyberkultura (6A) 
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ZUR266 E-Area (HCCI) 
(4B) 

ZUR263 Webové 
aplikace a animace 
(4B) 

ZUR264 Digitální vizuální 
kultura (4B) 

ZUR140 Výrazové 
prostředky dig. médií (6A) 

ZUR143 Sociální 
teorie nových médií 
(6A) 

ZUR338 Úvod do 
metodologie mediálního 
výzkumu (4B)* 

ZUR274 Internetová 
4. 
SEMESTR 

ZUR260 Grafický design 
(4B) 

publicistika I (4B) 

ZUR323 Tvorba 
odborného textu: formální 
esej (4B) 

5. 
SEMESTR 

ZUR160 Vizuální 
komunikace v dějinách (6A) 

ZUR265 3D grafika 
– základy (4B) 

ZUR259 
Videopostprodukce (4B) 

6. 
SEMESTR 

Seminář k bakalářské práci 
(6A) 

    

        
Poznámky: 
* Tento předmět by si měli zapsat ti studenti/ky, kteří budou zpracovávat bakalářskou práci 
vyžadující použití výzkumných metod. 
  
  
Studijní orientace Mediální studia (90 ECTS) 
  

ZUR104 Úvod do med. a 
komunikačních studií (6 A) 

ZUR106 Úvod do 
digit. médií (6 A) 

ZUR105 Úvod do 
žurnalistiky (6A) 1. 

SEMESTR Další povinně volitelné předměty 
ZUR138 Úvod do studia 
kultury (6A) 

ZUR139 Úvod do 
studia dějin médií 
(6A) 

  

2. 
SEMESTR Další povinně volitelné předměty 

ZUR110 Úvod do teorie 
mas. komunikace (6A) 

ZUR135 Metody a 
techniky výzkumu 
médií (6A) 

ZUR279 Kapitoly z dějin 
světových médií I (4B) 

3. 
SEMESTR 

ZUR310 Tvorba odborného 
textu: formální esej (4B) 

ZUR328 Vybrané 
problémy právní 
regulace médií (4B) 

ZUR329 Kapitoly z dějin 
českých médií  (4B) 

4. 
SEMESTR 

ZUR136 Kapitoly z dějin 
světových médií II (6A) 

ZUR324 Rozhlasové 
vysílání v Evropě 
(4B) 

ZUR227 Vývojové 
tendence médií (4B) 

ZUR155 

5. 
SEMESTR 

Média, modernita a národní 
stát  (6A) 

ZUR244 Masová 
média a politické 
strany 
v Československu 
(1918-1939)  (4B) 

  

6. 
SEMESTR 

ZUR134 Kritické teorie 
médií (6A) 
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ZUR309 Televize a její 
publikum v každodenní 
perspektivě (4B) 

ZUR284 Média, 
globalizace a 
proměny identity 
(4B) 

FAV111 Programové 
strategie televize veřejné 
služby (4B) 

  
  
Studijní orientace Žurnalistika (90 ECTS) 
  

ZUR105 Úvod do 
žurnalistiky (6A) 

ZUR106 Úvod do 
digit. médií (6A) 

ZUR104 Úvod do med. a 
komunikačních studií (6A)1. 

SEMESTR Další povinně volitelné předměty 

2. 
SEMESTR 

ZUR138 Úvod do studia 
kultury (6A) 

ZUR139 Úvod do 
studia dějin médií 
(6A) 

Další povinně volitelné 
předměty 

ZUR130 Úvod do 
zpravodajství (6A)* 

ZUR108 
Publicistické žánry 
v tištěných médiích 
(6A)* 

Další povinně volitelné 
předměty 

ZUR271 Úvod do 
rozhl. žurnalistiky 

3. 
SEMESTR 

ZUR203 Současný český 
jazyk (4B) 

(4B) 

ZUR312 Úvod do 
novinářské fotografie (4B) 

ZUR109  STISK – cvič. 
médium (6A)* 

ZUR338 Úvod do 
metodologie 
mediálního výzkumu 
(4B)** 

Další povinně volitelné 
předměty 

ZUR294 Základy 

4. 
SEMESTR 

ZUR202 Úvod do žurnal. 
etiky (4B) 

editor. praxe (4B) 

ZUR238 Regionální média 
(4B) 

5. 
SEMESTR 

ZUR144 Žurnalistická praxe 
(12A) 

ZUR314 Seminář 
k žur. praxi (4B) 

  

6. 
SEMESTR 

Seminář k bakalářské práci 
(6A) 

ZUR289 Úvod do 
televizního 
zpravodajství (4B) 

  

Poznámky: 
* Předměty se vypisují v obou semestrech, lze je tedy kombinovat i jinak, než je doporučeno 
v plánu. 
** Tento předmět by si měli zapsat ti studenti/ky, kteří budou zpracovávat bakalářskou práci 
vyžadující použití výzkumných metod. 

 
 

Magisterské navazující studium  
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Informace o studiu  
   
Obor Mediální studia a žurnalistika (dále MSŽU) mohou studenti absolvovat jako (1) 
dvouoborové prezenční bakalářské studium v kombinaci s jinými obory FSS anebo s 
vybranými obory Filozofické fakulty či Fakulty sportovních studií MU, (2) jednooborové 
prezenční navazující magisterské studium a (3) dvouoborové kombinované bakalářské 
studium (s výjimkou imatrikulačního ročníku 2006/2007, který je jednooborový). 
Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je 
kreditního typu. Kredity (European Credit Transferable System, dále jen ECTS) se získávají 
absolvováním jednotlivých předmětů. 
Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musejí být v průběhu studia 
absolvovány všechny. Povinně volitelné předměty tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí 
dle svého zájmu a své budoucí profesní orientace nejméně takový počet předmětů, aby 
dosáhl/a požadovaného počtu ECTS. Vedle vypsaných povinných a povinně volitelných 
předmětů mohou studenti za celkem 5 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou 5 ECTS za 
volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních 
pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v 
nabídce oboru MSŽU. Za předměty, které jsou nabízeny paralelně na více oborech, mohou 
studenti získat ECTS pouze na jednom oboru. 
Počet ECTS, které musí student/ka získat, je stanoven studijním plánem. Plán studia v 
prezenčních formách tvoří povinné předměty a povinně volitelné předměty. Plán studia v 
kombinovaném bakalářském studiu tvoří pouze povinné předměty. 
Jednotlivé povinné předměty jsou studentům nabízeny podle pevného harmonogramu ve 
stanovených termínech a v požadované návaznosti. Povinně volitelné předměty, obsažené ve 
studijním plánu oboru MSŽU, jsou naopak vypisovány pouze výběrově, vzhledem k prioritám 
Katedry MSŽU, anebo podle aktuálního zájmu studentů. 
Předměty jsou vypisovány buď v podzimním semestru (PS), nebo jarním semestru (JS). 
Některé povinně volitelné předměty jsou vypisovány v PS i JS, a pak jsou skutečně v PS i JS 
vyučovány. 
Z vypisovaných povinně volitelných předmětů se v jednotlivých semestrech otevírají pouze ty 
předměty, do nichž se přihlásí – nebude-li stanoveno jinak – alespoň 15 studentů. Menší počet 
studentů se předpokládá pouze v některých předmětech (dílnách) zaměřených na získávání 
praktických žurnalistických dovedností. 
K státní magisterské zkoušce je možné se přihlásit po splnění následujících požadavků: 
A/ Student musí získat nejméně 120 ECTS, z toho je 
80 povinných ECTS a 
40 povinně volitelných ECTS. 
B/ Dále student musí vypracovat a ve stanoveném termínu odevzdat diplomovou 
magisterskou práci. Témata diplomových prací vypisují vedoucí prací vždy na počátku PS a 
JS. Studenti si vybírají z této nabídky a na základě domluvy s vedoucím práce témata svých 
prací nejméně jeden semestr před předpokládaným odevzdáním práce. 
C/ Podmínkou účasti u magisterské zkoušky studentů imatrikulačních ročníků 2005/06 a 
mladších je pak doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro 
absolventa magisterského studia. Získané ECTS se přitom nezapočítávají do 120 kreditů, 
které je nutno získat, aby student/ka měl/a právo přihlásit se k magisterské zkoušce! 
D/ Pro studenty prezenčního magisterského studia platí povinnost absolvovat v rámci studia 
nejméně jeden předmět vedený v anglickém jazyce. 
Součástí státní magisterské zkoušky jsou písemné předmětové testy a obhajoba magisterské 
diplomové práce. Podobu, zaměření a rozsah magisterské diplomové práce a magisterské 
zkoušky určují pravidla Katedry MSŽU. 
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Viz také http://medzur.fss.muni.cz/ps2006/pravidla_pro_diplomky.pdf 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ZUR401 Základy studia 

kultury 
J. Pavelka zk 10   

ZUR404 Etika a média P. Macků zk 12   

ZUR410 TMK: Historické 
proměny výzkumu 
mediálních účinků 

J. Volek zk 12   

ZUR427 Mediální projekt a 
produkt 

J. Pavelka zk 8   

 
 

Povinné předměty - diplomové semináře  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ZUR407 Seminář k 

magisterské 
diplomové práci 

J. Pavelka z 8   

ZUR414 Seminář k 
diplomové práci 

D. Kořínek z 8   

ZUR415 Seminář k 
diplomové práci 

S. Navrátilová z 8   

ZUR416 Seminář k 
diplomové práci 

J. Salaquardová z 8   

ZUR417 Seminář k 
diplomové práci 

V. Štětka z 8   

ZUR418 Seminář k 
diplomové práci 

P. Večeřa z 8   

ZUR419 Seminář k 
diplomové práci 

J. Volek z 8   

ZUR420 Seminář k 
diplomové práci 

R. Burgr z 8   

ZUR428 Seminář k 
diplomové práci 

J. Hanák z 8   
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ZUR429 Seminář k 
diplomové práci 

L. Waschková 
Císařová 

z 8   

ZUR431 Seminář k 
diplomové práci 

J. Poláček z 8   

 
 
 

 

 

 

Povinně volitelné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ZUR505 Kamera ve 

zpravodajství a 
publicistice 

M. Špaček z 6   

ZUR508 Zvuková média I 
(Rozhlasová 
publicistika) 

O. Jeřábková z 6   

ZUR511 Umělecká kritika v 
tištěných médiích 

J. Pavelka z 6   

ZUR517 An Introduction to 
Sociolinguistics 

H. Katrňáková z 6   

ZUR524 Televizní dokument 
I 

P. Aujezdský z 6   

ZUR531 Televizní 
publicistika 
(dramaturgie) 

D. Kořínek z 6   

ZUR534 Revue pro média I. J. Miessler, J. 
Macek 

z 6   

ZUR535 Kapitoly z dějin 
světových médií I. 

P. Večeřa z 6   

ZUR536 Internetová 
publicistika I. 

J. Macek z 6   

ZUR537 Revue pro média II. J. Miessler, J. 
Macek 

z 6 ZUR534 

ZUR538 Internetová 
publicistika II. 

J. Macek z 6 ZUR536 
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ZUR541 Zahraniční stáž J. Pavelka z     

ZUR542 Kulturní časopisy 
20. století 

J. Poláček z 6   

ZUR544 Novinář Karel 
Čapek 

J. Poláček z 6   

ZUR547 Praktická 
environmentální 
žurnalistika (PREZ) 
II 

S. Navrátilová z 8   

ZUR550 Vznik a vývoj 
knižní kultury 

T. Mazáč z 6   

ZUR554 Komunikační 
management 

V. Svoboda z 6   

ZUR555 Religion and Media 
in South-East Asia - 
The Role of the 
Internet 

J. Petřicová z 6   

ZUR556 Digitální 
fotožurnalismus pro 
pokročilé 

D. Musil z 6   

ZUR557 Mediální 
antropologie 

J. Dostálová z 6   

ZUR559 Metody a techniky 
výzkumu médií I + 
statistické 
zpracování dat 

V. Štětka zk 6 souhlas 

ZUR560 Kapitoly z dějin 
českých médií 

P. Večeřa z 6   

 
 
 

Jarní semestr  

Povinné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ZUR402 Kritické teorie 

masových médií: 
masová kultura, 
média a společnost 

J. Volek zk 10 ZUR410 
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ZUR403 Hypermédia D. Kořínek zk 8   

ZUR409 Televize a její 
publikum v 
každodenní 
perspektivě + 
Ratingová analýza 

J. Volek zk 14   

ZUR413 Kapitoly z dějin 
světových médií II 

P. Večeřa zk 8   

 
 

Povinné předměty - diplomové semináře  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ZUR407 Seminář k 

magisterské 
diplomové práci 

J. Pavelka z 8   

ZUR414 Seminář k 
diplomové práci 

D. Kořínek z 8   

ZUR415 Seminář k 
diplomové práci 

S. Navrátilová z 8   

ZUR416 Seminář k 
diplomové práci 

J. Salaquardová z 8   

ZUR417 Seminář k 
diplomové práci 

V. Štětka z 8   

ZUR418 Seminář k 
diplomové práci 

P. Večeřa z 8   

ZUR419 Seminář k 
diplomové práci 

J. Volek z 8   

ZUR420 Seminář k 
diplomové práci 

R. Burgr z 8   

ZUR428 Seminář k 
diplomové práci 

J. Hanák z 8   

ZUR429 Seminář k 
diplomové práci 

L. Waschková 
Císařová 

z 8   

ZUR431 Seminář k 
diplomové práci 

J. Poláček z 8   

 

Povinně volitelné předměty  
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kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ZUR501 Kapitoly z dějin 

myšlení o jazyce 
J. Pavelka z 6   

ZUR504 Televizní dílna D. Kořínek, M. 
Špaček 

z 6   

ZUR509 Zvuková média II 
(Rozhlasová 
publicistika) 

O. Jeřábková z 6   

ZUR520 Televizní 
publicistika II. 

D. Kořínek z 6   

ZUR521 Umění a média J. Pavelka z 6   

ZUR523 Proměny 
protektorátní 
žurnalistiky 

P. Večeřa z 6   

ZUR525 Mediální systém 
USA 

V. Kouřil z 6   

ZUR526 Televizní 
dokument II 

P. Aujezdský z 6   

ZUR530 Reportáž P. Žára z 6   

ZUR534 Revue pro média 
I. 

J. Miessler, J. 
Macek 

z 6   

ZUR536 Internetová 
publicistika I. 

J. Macek z 6   

ZUR537 Revue pro média 
II. 

J. Miessler, J. 
Macek 

z 6 ZUR534 

ZUR538 Internetová 
publicistika II. 

J. Macek z 6 ZUR536 

ZUR541 Zahraniční stáž J. Pavelka z     

ZUR543 Spisovatelé - 
novináři 

J. Poláček z 6   

ZUR545 Český fejeton J. Poláček z 6   

ZUR548 PREZ - Praktická 
environmentální 
žurnalistika II. 
(dílna) 

R. Burgr z 6   

ZUR551 Stylistika - 
argumentace vs. 
manipulace 
(dílna) 

J. Salaquardová z 6   



 
76

ZUR553 Média, 
globalizace a 
proměny identity 

V. Štětka z 6   

Úvod od 
metodologie 
mediálního 
výzkumu 

zur558 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

K. Škařupová zk 6 smer(ZUR)||smer(DIG)

 
 
 
 
Doporučený studijní plán  
 

V rozpisech doporučených studijních plánů je vždy v závorce za názvem předmětu 
uveden počet a hodnota ECTS, které lze za absolvování kurzu získat (A = povinný 
předmět, B = povinně volitelný předmět). 
  

Doporučené povinně volitelné předměty jsou obecně jakýmsi optimálním studijním 
profilem, student/ka si samozřejmě může svoji profilaci modelovat výběrem z 
aktuální a dostupné nabídky všech povinně volitelných předmětů. 
  

ZUR401 Základy studia 
kultury 

(10A) 

ZUR410 TMK: 
historické proměny 
výzkumu masme-
diálních účinků (8A) 

  

1. 
SEMESTR Další povinně volitelné předměty 

ZUR402 Kritické teorie 
masových médií: masová 
kultura, média a společnost 
(10A) 

ZUR403 Hypermédia 
(8A) 

ZUR413 
Kapitoly z dějin 
světových médií 
(8A) 2. 

SEMESTR Další povinně volitelné předměty 
ZUR404 Etika a média (8A) ZUR427 Mediální 

projekt a produkt 
(8A) 

  

3. 
SEMESTR Další povinně volitelné předměty 

ZUR409 Televize a její 
publikum v každodenní 
perspektivě + ratingová 
analýza (14A) 

Seminář k  
diplomové práci (8A)

  

4. 
SEMESTR Další povinně volitelné předměty 
  
  
Kombinované bakalářské studium dvouoborové 
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I. ročník 
Podzimní semestr  
ZUR701 Úvod do zpravodajství Waschková ZK 
ZUR702 Úvod do studia kultury Pavelka ZK 
  
Jarní semestr  
ZUR703 Kapitoly z dějin českých 

médií 
Večeřa ZK 

ZUR704 Teorie masové komunikace I Volek ZK 
  
II. ročník 
Podzimní semestr  
ZUR705 Teorie masové komunikace 

II 
Volek ZK 

ZUR706 Současný český jazyk 
(Vybrané kapitoly pro 
žurnalisty) 

Salaquardová ZK 

ZUR714 Úvod do žurnalistické etiky Navrátilová ZK 
  
Jarní semestr  
ZUR707 Úvod do digitálních médií Kořínek ZK 
ZUR712 Základy editorské praxe Burgr ZK 
  
III. ročník 
Podzimní semestr  
ZUR708 Publicistické žánry Burgr ZK 
ZUR710 Stylistika (Vybrané kapitoly 

pro žurnalisty) 
Salaquardová ZK 

ZUR718 Management a marketing 
médií* 

Čuřík ZK 

ZUR768 Management a marketing 
médií** 

Čuřík ZK 

  
Jarní semestr  
ZUR709 Mediální projekt Pavelka ZK 
ZUR713 Seminář k bakalářské 

práci*** 
učitelé katedry ZK 

Poznámky: 
* Tento předmět si zapisují studenti/ky imatrikulačních ročníků 2004/2005 a 
následujících (s výjimkou im. roč. 2006/2007), kteří nebudou na oboru MSŽU 
zpracovávat a odevzdávat bakalářskou práci. 
** Tento předmět si zapisují studenti/ky imatrikulačních ročníků 2003/2004 a 
starších, kteří nebudou na oboru MSŽU zpracovávat a odevzdávat bakalářskou 
práci. 
*** Seminář k bakalářské práci si zapisují jen studenti/ky, kteří chtějí bakalářskou 
práci vypracovat a odevzdat na oboru MSŽU. 

 



 
78

 
 

Bakalářské kombinované studium - dvouoborové  

Informace o studiu  
   
Kombinované bakalářské studium  
Obor Mediální studia a žurnalistika (dále MSŽU) mohou studenti absolvovat jako (1) 
dvouoborové prezenční bakalářské studium v kombinaci s jinými obory FSS anebo s 
vybranými obory Filozofické fakulty či Fakulty sportovních studií MU, (2) jednooborové 
prezenční navazující magisterské studium a (3) dvouoborové kombinované bakalářské 
studium (s výjimkou imatrikulačního ročníku 2006/2007, který je jednooborový). 
Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je 
kreditního typu. Kredity (European Credit Transferable System, dále jen ECTS) se získávají 
absolvováním jednotlivých předmětů. 
Počet ECTS, které musí student/ka získat, je stanoven studijním plánem. V rámci 
kombinované formy studia jsou všechny předměty definovány jako povinné, to znamená, že 
musejí být v průběhu studia všechny absolvovány. Jednotlivé povinné předměty jsou 
studentům nabízeny podle pevného harmonogramu ve stanovených termínech a v požadované 
návaznosti. Předměty jsou vypisovány buď v podzimním semestru (PS), nebo jarním semestru 
(JS).  
Kombinované bakalářské studium je definováno pro studenty imatrikulačního ročníku 
2003/2004 a starší jako osmisemestrální, pro studenty imatrikulačního ročníku 2004/2005 a 
následujících jako šestisemestrální studium, a to jako dvouoborové vždy v kombinaci s 
vybranými obory FSS MU. Výjimkou je imatrikulační ročník 2006/2007, který byl otevřen 
jako kombinované bakalářské studium jednooborové. 
Každý semestr jsou studentům nabízeny dva až čtyři předměty, poslední semestr je věnován 
psaní diplomové práce. 
Základní formu výuky v kombinovaném studiu představuje e-learning v rámci IS MU, 
samostudium a kolektivní pracovní setkání s vedoucím předmětu. V průběhu každého 
semestru jsou plánována tři takováto setkání. Komunikaci mezi vedoucím předmětu a 
studenty zprostředkovávají dále individuální konzultace, e-mailová pošta, klasická listovní 
pošta a telefon. Studenti adresují na učitele dotazy, ten na ně odpovídá a pomáhá studentům 
řešit vzniklé studijní problémy. Základními výstupy každého předmětu jsou písemné práce, 
nejdůležitější z nich je seminární práce. Přijetí prací a jejich hodnocení spolu s výsledkem 
závěrečného písemného testu (zkouškou) představují podklad pro výsledné hodnocení 
studenta. 
K tomu, aby se studenti mohli přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, musí splnit následující 
požadavky: 
A/ Musí úspěšně absolvovat všechny předměty daného studijního programu a získat: 
90 povinných ECTS (dvouoborové studium), nebo 
180 povinných ECTS (jednooborové studium). 
V tomto počtu nejsou zahrnuty ECTS, které student/ka získává za absolvování minimální 
jazykové kompetence. 
B/ Musí vypracovat a ve stanoveném termínu odevzdat bakalářskou práci, pokud ji 
nezpracovává na druhém oboru. Témata bakalářských prací vypisují vedoucí prací vždy na 
počátku PS a JS. Studenti si z této nabídky a na základě domluvy s vedoucím práce vybírají 
témata nejméně dva semestry před předpokládaným odevzdáním práce. 
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C/ Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je dále doložení univerzitou stanovené minimální 
jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia. 
Součástí státní bakalářské zkoušky jou písemné předmětové testy a obhajoba bakalářské 
práce, kterou je nutné odevzdat v termínu stanoveném katedrou. Podobu, zaměření a rozsah 
bakalářské práce a bakalářské zkoušky určují pravidla katedry MSŽU. 
Viz také http://medzur.fss.muni.cz/ps2006/pravidla_pro_diplomky.pdf 

Podzimní semestr  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ZUR701 Úvod do 

zpravodajství 
L. Waschková 
Císařová 

zk 6   

ZUR702 Paradigmatické 
systémy kultury 

J. Pavelka zk 8   

ZUR705 Teorie masové 
komunikace II 
(Historické 
proměny teorie 
mediálních 
účinků) 

J. Volek zk 6   

ZUR706 Současný český 
jazyk (Vybrané 
kapitoly pro 
žurnalisty) 

J. 
Salaquardová 

zk 8   

ZUR708 Publicistické 
žánry I 

R. Burgr zk 6   

ZUR710 Stylistika 
(Vybrané 
kapitoly pro 
žurnalisty) 

J. 
Salaquardová 

zk 6   

ZUR713 Seminář k 
bakalářské práci

[ hodnotí 
všichni 
vyučující 
pracoviště ] 

zk 10   

ZUR714 Žurnalistická 
etika 

S. Navrátilová zk 10   

ZUR718 Management a 
marketing médií

J. Čuřík zk 8   

  
zapisují si studenti, kteří nebudou na oboru MSZU obhajovat bakalářskou práci 
ZUR768 Management a 

marketing médií
J. Čuřík zk 10   
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zapisují si studenti im. ročníku 2003/4 a starších, kteří nebudou na oboru MSZU obhajovat 
bakalářskou práci 
 
 
 

Jarní semestr  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ZUR703 Kapitoly z dějin 

českých médií 
P. Večeřa zk 8   

ZUR704 Teorie masové 
komunikace I 

J. Volek zk 8   

ZUR707 Úvod do digitálních 
médií 

D. Kořínek zk 6   

ZUR709 Mediální projekt J. Pavelka zk 6   

ZUR711 Publicistické žánry 
II 

R. Burgr zk 10 ZUR708 

zapisují si pouze studenti im. ročníku 2003/4 
ZUR712 Základy editorské 

praxe 
R. Burgr zk 8 

  
ZUR713 Seminář k 

bakalářské práci 
hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 

zk 10 
  

 
 
 
 
Doporučený studijní plán  
 
Kombinované bakalářské studium dvouoborové 
  
I. ročník 
Podzimní semestr  
ZUR701 Úvod do zpravodajství Waschková ZK 6 
ZUR702 Úvod do studia kultury Pavelka ZK 8 
  
Jarní semestr  
ZUR703 Kapitoly z dějin českých 

médií 
Večeřa ZK 8 

ZUR704 Teorie masové komunikace I Volek ZK 8 
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II. ročník 
Podzimní semestr  
ZUR705 Teorie masové komunikace 

II 
Volek ZK 6 

ZUR706 Současný český jazyk 
(Vybrané kapitoly pro 
žurnalisty) 

Salaquardová ZK 8 

ZUR714 Úvod do žurnalistické etiky Navrátilová ZK 6 
  
Jarní semestr  
ZUR707 Úvod do digitálních médií Kořínek ZK 6 
ZUR712 Základy editorské praxe Burgr ZK 8 
  
III. ročník 
Podzimní semestr  
ZUR708 Publicistické žánry Burgr ZK 6 
ZUR710 Stylistika (Vybrané kapitoly 

pro žurnalisty) 
Salaquardová ZK 6 

ZUR718 Management a marketing 
médií* 

Čuřík ZK 8 

ZUR768 Management a marketing 
médií** 

Čuřík ZK 10 

  
Jarní semestr  
ZUR709 Mediální projekt Pavelka ZK 6 
ZUR713 Seminář k bakalářské 

práci*** 
učitelé katedry ZK 8 

Poznámky: 
* Tento předmět si zapisují studenti/ky imatrikulačních ročníků 2004/2005 a následujících (s 
výjimkou im. roč. 2006/2007), kteří nebudou na oboru MSŽU zpracovávat a odevzdávat 
bakalářskou práci. 
** Tento předmět si zapisují studenti/ky imatrikulačních ročníků 2003/2004 a starších, kteří 
nebudou na oboru MSŽU zpracovávat a odevzdávat bakalářskou práci. 
*** Seminář k bakalářské práci si zapisují jen studenti/ky, kteří chtějí bakalářskou práci 
vypracovat a odevzdat na oboru MSŽU. 

 
 
 

Bakalářské kombinované studium - jednooborové  

Informace o studiu  
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Obor Mediální studia a žurnalistika (dále MSŽU) mohou studenti absolvovat jako (1) 
dvouoborové prezenční bakalářské studium v kombinaci s jinými obory FSS anebo s 
vybranými obory Filozofické fakulty či Fakulty sportovních studií MU, (2) jednooborové 
prezenční navazující magisterské studium a (3) dvouoborové kombinované bakalářské 
studium (s výjimkou imatrikulačního ročníku 2006/2007, který je jednooborový). 
Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je 
kreditního typu. Kredity (European Credit Transferable System, dále jen ECTS) se získávají 
absolvováním jednotlivých předmětů. 
Počet ECTS, které musí student/ka získat, je stanoven studijním plánem. Plán studia v 
kombinovaném bakalářském studiu tvoří pouze povinné předměty. Povinné předměty musejí 
být v průběhu studia absolvovány všechny. Jsou studentům nabízeny podle pevného 
harmonogramu ve stanovených termínech a v požadované návaznosti. Předměty jsou 
vypisovány buď v podzimním semestru (PS), nebo jarním semestru (JS). 
Kombinované bakalářské studium je definováno pro studenty imatrikulačního ročníku 
2003/2004 a starší jako osmisemestrální, pro studenty imatrikulačního ročníku 2004/2005 a 
následujících jako šestisemestrální studium, a to jako dvouoborové vždy v kombinaci s 
vybranými obory FSS MU. Výjimkou je imatrikulační ročník 2006/2007, který byl otevřen 
jako kombinované bakalářské studium jednooborové. 
Každý semestr jsou studentům nabízeny dva až čtyři předměty, poslední semestr je věnován 
psaní diplomové práce. 
Základní formu výuky v kombinovaném studiu představuje e-learning v rámci IS MU, 
samostudium a kolektivní pracovní setkání s vedoucím předmětu. V průběhu každého 
semestru jsou plánována tři takováto setkání. Komunikaci mezi vedoucím předmětu a 
studenty zprostředkovávají dále individuální konzultace, e-mailová pošta, klasická listovní 
pošta a telefon. Studenti adresují na učitele dotazy, ten na ně odpovídá a pomáhá studentům 
řešit vzniklé studijní problémy. Základními výstupy každého předmětu jsou písemné práce, 
nejdůležitější z nich je seminární práce. Přijetí prací a jejich hodnocení spolu s výsledkem 
závěrečného písemného testu (zkouškou) představují podklad pro výsledné hodnocení 
studenta. 
K tomu, aby se studenti imatrikulačního ročníku 2006/2007mohli přihlásit k státní bakalářské 
zkoušce, musí splnit následující požadavky: 
A/ Musí úspěšně absolvovat všechny předměty daného studijního programu a získat180 
povinných ECTS. V tomto počtu nejsou zahrnuty ECTS, které student/ka získává za 
absolvování minimální jazykové kompetence. 
B/ Musí vypracovat a ve stanoveném termínu odevzdat bakalářskou práci, pokud ji 
nezpracovává na druhém oboru, nebo pokud je studentem jednooborového bakalářského 
programu. Témata bakalářských prací vypisují vedoucí prací vždy na počátku PS a JS. 
Studenti si z této nabídky a na základě domluvy s vedoucím práce vybírají témata nejméně 
dva semestry před předpokládaným odevzdáním práce. 
C/ Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je dále doložení univerzitou stanovené minimální 
jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia. 
Součástí státní bakalářské zkoušky jou písemné předmětové testy a obhajoba bakalářské 
práce, kterou je nutné odevzdat v termínu stanoveném katedrou. Podobu, zaměření a rozsah 
bakalářské práce a bakalářské zkoušky určují pravidla katedry MSŽU. 
Viz také http://medzur.fss.muni.cz/ps2006/pravidla_pro_diplomky.pdf 

Podzimní semestr  
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kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ZUR751 Úvod do 

žurnalistiky 
L. Waschková 
Císařová 

zk 10   

ZUR752 Úvod do studia 
kultury 

J. Pavelka zk 10   

ZUR755 Teorie masové 
komunikace II 

J. Volek, J. 
Dostálová 

zk 10   

ZUR756 Současný český 
jazyk (Vybrané 
kapitoly pro 
žurnalisty) 

J. Salaquardová zk 10   

ZUR764 Úvod do 
žurnalistické etiky 

S. Navrátilová zk 10   

ZUR765 Úvod do 
zpravodajství 

L. Waschková 
Císařová 

zk 10   

ZUR766 Kapitoly z dějin 
světových médií 

P. Večeřa zk 10   

ZUR768 Management a 
marketing médií 

J. Čuřík zk 10   

 
 

Jarní semestr  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
ZUR753 Kapitoly z dějin 

českých médií 
P. Večeřa zk 10   

ZUR754 Teorie masové 
komunikace I 

J. Volek zk 10   

ZUR757 Úvod do digitálních 
médií 

D. Kořínek zk 10   

Publicistické žánry ZUR758 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

R. Burgr zk 10   

ZUR760 Stylistika (Vybrané 
kapitoly pro 
žurnalisty) 

J. Salaquardová zk 10   
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[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

Úvod do 
metodologie 
mediálního 
výzkumu 

ZUR767 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

V. Štětka zk     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doporučený studijní plán  
 
I. ročník 
Podzimní semestr  
ZUR751 Úvod do žurnalistiky Waschková ZK 10 
ZUR752 Úvod do studia kultury Pavelka ZK 10 
ZUR757 Úvod do digitálních médií Kořínek ZK 10 
  
Jarní semestr  
ZUR754 Teorie masové komunikace I Volek ZK 10 
ZUR765 Úvod do zpravodajství Waschková ZK 10 
ZUR753 Kapitoly z dějin českých 

médií 
Večeřa ZK 10 

  
II. ročník 
Podzimní semestr  
ZUR755 Teorie masové komunikace 

II 
Volek ZK 10 

ZUR766 Kapitoly z dějin světových 
médií 

Večeřa ZK 10 

ZUR756 Současný český jazyk 
(Vybrané kapitoly pro 
žurnalisty) 

Salaquardová ZK 10 

ZUR764 Úvod do žurnalistické etiky Navrátilová ZK 10 
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Jarní semestr 
ZUR758 Publicistické žánry Burgr ZK 10 
ZUR760 Stylistika (Vybrané kapitoly 

pro žurnalisty) 
Salaquardová ZK 10 

ZUR767 Úvod do metodologie 
mediálního výzkumu 

Štětka ZK 10 

  
III. ročník 
Podzimní semestr  
ZUR762 Základy editorské praxe Burgr ZK 10 
ZUR768 Management a marketing 

médií 
Čuřík ZK 10 

ZUR769 Současná vizuální kultura Kořínek ZK 10 
  
Jarní semestr  
ZUR759 Mediální projekt Pavelka ZK 10 
ZUR763 Seminář k bakalářské práci učitelé katedry ZK 10 
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Mezinárodní vztahy 

Bakalářské prezenční studium dvouoborové  

Informace o studiu  
   
Obor Mezinárodní vztahy se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií 
FSS MU jako bakalářské (prezenční a kombinované) studium v kombinaci s jiným oborem 
nebo jako studium jednooborové (pouze v prezenční formě). Studium se řídí Studijním a 
zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je kreditního typu. Kredity (tzv. 
ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů. Povinné předměty jsou základem 
studovaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány. Povinně volitelné předměty 
tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace 
nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS. Vedle vypsaných 
povinných a povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 5 povinně volitelných 
ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty 
vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech MU nad rámec 
souboru předmětů obsažených v nabídce oboru Mezinárodní vztahy. Za předměty, které jsou 
nabízeny paralelně na více oborech, mohou studenti získat ECTS pouze na jednom oboru. 
 
Standardní doba oboru MV v bakalářském stupni v prezenční formě je 6 semestrů. Obor je 
koncipován tak, aby student mohl v pěti semestrech absolvovat předměty a v šestém semestru 
se mohl věnovat vypracování bakalářské práce. Studium je ukončeno státní závěrečnou 
zkouškou.  
 
Imatrikulační ročník 2007/2008  
 
Aby se studenti imatrikulačního ročníku 2007/2008 mohli přihlásit ke státní závěrečné 
zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru MV 90 ECTS, z toho 60 ECTS za povinné 
předměty v případě uzavření oboru bakalářskou prací, a 52 ECTS, pokud budou bakalářskou 
práci odevzdávat na druhém oboru.  
V případě kombinace oborů MV - ES poměr povinných ECTS zohledňuje skutečnost, že 
předmět MVZ174 je zapisován pouze na jednom oboru. V součtu ECTS získaných na obou 
oborech proto student obdrží 110 ECTS za povinné předměty. 
Studenti dále musejí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a 
minimální jazykové kompetence, přičemž tímto způsobem získané ECTS se nezapočítávají do 
90 oborových ECTS. 
 
Imatrikulační ročník 2006/2007  
 
Aby se studenti imatrikulačního ročníku 2006/2007 mohli přihlásit ke státní závěrečné 
zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru MV 90 ECTS, z toho 63 ECTS za povinné 
předměty v případě uzavření oboru bakalářskou prací, a 55 ECTS, pokud budou bakalářskou 
práci odevzdávat na druhém oboru.  
V případě kombinace oborů MV - ES poměr povinných ECTS zohledňuje skutečnost, že 
předmět MVZ174 je zapisován pouze na jednom oboru. V součtu ECTS získaných na obou 
oborech proto student obdrží 116 ECTS za povinné předměty. 
Studenti dále musejí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a 
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minimální jazykové kompetence, přičemž tímto způsobem získané ECTS se započítávají do 
90 oborových ECTS (jedná se o 1 + 2 ECTS, přičemž další 1 + 2 ECTS jsou započítávány na 
druhém oboru). 
 
Imatrikulační ročník 2005/2006 
 
Aby se studenti imatrikulačního ročníku 2005/2006 mohli přihlásit ke státní závěrečné 
zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru MV 90 ECTS, z toho 63 ECTS za povinné 
předměty v případě uzavření oboru bakalářskou prací, a 55 ECTS, pokud budou bakalářskou 
práci odevzdávat na druhém oboru.  
Studenti dále musejí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a 
minimální jazykové kompetence, přičemž tímto způsobem získané ECTS se započítávají do 
90 oborových ECTS (jedná se o 1 + 2 ECTS, přičemž další 1 + 2 ECTS jsou započítávány na 
druhém oboru). 
 
Imatrikulační ročník 2004/2005 a předchozí 
 
Aby se studenti imatrikulačního ročníku 2004/2005 a předchozích mohli přihlásit ke státní 
závěrečné zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru MV 90 ECTS, z toho 61 ECTS za 
povinné předměty v případě uzavření oboru bakalářskou prací, a 53 ECTS, pokud budou 
bakalářskou práci odevzdávat na druhém oboru.  
Studenti dále musejí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy, 
přičemž tímto způsobem získaný 1 ECTS se započítává do 90 oborových ECTS (další 1 
ECTS jsou započítává na druhém oboru). 
Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky pro studenty všech imatrikulačních ročníků je také 
povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce - předmět 
stačí absolvovat na jednom ze studovaných oborů. 
Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru studia. Součástí 
státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce v rozsahu 30–40 stran textu 
(minimálně 54 000 znaků). V rámci dvouoborového studia se bakalářská práce píše pouze na 
jednom oboru. 
 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
MVZ101 Úvod do 

mezinárodních 
vztahů 

P. Pšeja zk 8 !MVE101 

MVZ104 Česká zahraniční 
politika 

B. Dančák, M. 
Hrabálek, H. 
Smekal, M. Belko 

zk 12   

MVZ106 Bezpečnost v 
jaderném věku 

P. Suchý, P. 
Vilímek 

zk 10 !MVE105 



 
88

MVZ107 Diplomový seminář 
k bakalářské práci 

[ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 8   

MVZ174 Metodologie 
výzkumu politiky a 
mezinárodních 
vztahů 

V. Hloušek, O. 
Krpec 

z 2   

 
 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
BSS150 Terorismus M. Mareš, T. 

Šmíd 
zk 6   

EVS110 Evropská 
bezpečnostní a 
obranná identita 

Z. Kříž, J. 
Závěšický 

z 5   

EVS115 Vztahy Evropské 
unie s arabskými 
státy 

Y. Šabacká z 4   

EVS131 Česká republika a 
EU 

O. Krutílek, P. 
Kuchyňková 

z 3   

EVS134 Úvod do studia 
lidských práv 

H. Smekal, z 4   

EVS137 EU jako hráč ve 
světové politice 

D. Müller z 4   

EVS154 Political Issues 
and Social Policy 
in the European 
Union 

J. Wilton z 7 EVS104||MVE102

EVS159 Strukturální 
pomoc EU v ČR a 
projektové řízení 

V. Dočkal, J. 
Krištoforyová 

z 6   

EVS160 Evropský 
parlament 

V. Dočkal, P. 
Kaniok, D. 
Müller, J. 
Závěšický 

z 5   

MVZ115 Řešení 
ozbrojených 
konfliktů na 
globální úrovni 

M. Pavka z 3 !MVE120 
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MVZ117 Aktéři americké 
zahraniční politiky 

P. Suchý, P. 
Vilímek 

z 6   

MVZ118 Izrael a Palestina M. Čejka z 4 !MVE145 

MVZ131 Study visit P. Suchý z     

MVZ141 Mezinárodní 
ekonomické 
vztahy 

O. Krpec z 4   

MVZ152 Mezinárodní právo 
veřejné 

I. Pospíšil z 6   

MVZ155 Válečné zločiny a 
jejich stíhání 

Ľ. Majerčík z 4   

MVZ156 Analýza 
zahraniční politiky 

M. Kořan z 5   

MVZ157 Malé evropské 
státy v současné 
světové politice 

M. Kořan z 4   

MVZ159 Spojené státy ve 
východní Asii 

P. Vilímek z 5   

MVZ171 Zahraničná 
politika SR 

M. Belko z 4   

POL234 Konflikty a 
světová politika I. 
(1914-1945) 

D. Müller, T. 
Šmíd 

zk 4   

 
 

Jarní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
MVZ102 Dějiny 

mezinárodních 
vztahů 

Z. Kříž, P. 
Kuchyňková, O. 
Vondruška 

zk 10 !MVE103 

MVZ105 Teorie 
mezinárodních 
vztahů 

P. Pšeja zk 10   

MVZ107 Diplomový seminář 
k bakalářské práci 

[ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 8   
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Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS124 Evropa a islámský 

svět 
Y. Šabacká z 4   

EVS140 Transatlantické 
vztahy 

D. Müller z 5   

EVS142 Ochrana lidských 
práv v Evropě 

H. Smekal z 3   

EVS155 Firemní 
komunikace a 
řízení reputace 

M. Růžička z 6   

MVZ122 Zahraniční politika 
USA 

P. Suchý, P. 
Vilímek 

z 6   

MVZ123 NATO a evropská 
bezpečnost 

Z. Kříž z 5 !MVE132   
!POL125 

MVZ129 Urovnávání 
ozbrojených 
konfliktů na 
regionální úrovni 

M. Pavka z 3 !MVE144 

MVZ131 Study visit P. Suchý z     

MVZ135 Mezinárodní 
ekonomické 
organizace 

O. Krpec z 3   

MVZ139 Konflikty a světová 
politika II. (1945 - 
1991) 

D. Müller, T. Šmíd z 4   

MVZ149 Současná Latinská 
Amerika 

M. Hrabálek z 4   

MVZ158 Francouzská 
zahraniční politika 
od konce 2. světové 
války 

P. Vilímek z 5   

MVZ162 Zahraniční politika 
Ruské federace 

P. Kuchyňková, T. 
Šmíd 

z 5   

MVZ163 Aktuální otázky 
mezinárodní 
ochrany lidských 

Ľ. Majerčík z 4   
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práv 

MVZ164 Objektivita, pravda 
a věda v 
mezinárodních 
vztazích 

M. Kořan z 5   

MVZ167 Medzinárodné 
vyjednávanie 

M. Belko z 4   

MVZ172 Současná východní 
Asie 

P. Vilímek z 4   

Úvod do 
rozvojových studií 

MVZ178 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

V. Hodulák, D. 
Müller 

z 4   

SOC110 Sociální a kulturní 
aspekty 
mezinárodní 
migrace 

M. Vašečka, A. 
Červinková, R. 
Klvaňová, B. 
Mančíková 

zk 6 SOC101 
kredity_min(40)

SOC130 Rozvojová studia 
(centra a periferie) 

A. Navrátilová zk 6   

 
 
Doporučený studijní plán  
 
Na základě platných studijních předpisů a s ohledem na co nejefektivnější formu studia vám 
Katedra nabízí následující studijní plán. Předkládaná strategie odpovídá požadavkům 
Studijního a zkušebního řádu MU a studijním normám FSS.  
Katedra v souvislosti s povinností prokazovat jazykovou způsobilost upozorňuje studenty 
na možnost volby mezi využitím volitelných a povinně volitelných ECTS. Katedra neurčuje 
povinný jazyk, ale upozorňuje, že studium je postaveno převážně na četbě textu 
v anglickém jazyce.  

Název povinného  
Semestr Počet ECTS předmětu 

Počet povinně 
volitelných (volitelných) 
předmětů 

8 ECTS 

Úvod do 
mezinárodních 
vztahů 

2 ECTS 

Metodologie 
výzkumu politiky a 
mezinárodních 
vztahů 

1     1.II 
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2 10 ECTS 

Dějiny 
mezinárodních 
vztahů 1 

3 12 ECTS 
Česká zahraniční 
politika 2 

4 10 ECTS 

Teorie 
mezinárodních 
vztahů  1.II 

5 10 ECTS 
Bezpečnost 
v jaderném věku 1.II 

6 8 ECTS Diplomový seminář  0 
 
 

Bakalářské prezenční studium jednooborové  

Informace o studiu  
 
   
Obor Mezinárodní vztahy se studuje na Katedře mezinárodních vzt1ahů a evropských studií 
FSS MU jako bakalářské (prezenční a kombinované) studium v kombinaci s jiným oborem 
nebo jako studium jednooborové (pouze v prezenční formě). Studium se řídí Studijním a 
zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je kreditního typu. Kredity (tzv. 
ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů. Povinné předměty jsou základem 
studovaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány. Povinně volitelné předměty 
tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace 
nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS. Vedle vypsaných 
povinných a povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 5 povinně volitelných 
ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty 
vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech MU nad rámec 
souboru předmětů obsažených v nabídce oboru Mezinárodní vztahy. Za předměty, které jsou 
nabízeny paralelně na více oborech, mohou studenti získat ECTS pouze na jednom oboru. 
 
Standardní doba oboru MV v bakalářském stupni v prezenční formě je 6 semestrů. Obor je 
koncipován tak, aby student mohl v pěti semestrech absolvovat předměty a v šestém semestru 
se mohl věnovat vypracování bakalářské práce. Studium je ukončeno státní závěrečnou 
zkouškou.  
 
Imatrikulační ročník 2007/2008  
Aby se studenti imatrikulačního ročníku 2007/2008 mohli přihlásit ke státní závěrečné 
zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru MV 180 ECTS, z toho 60 ECTS za povinné 
předměty.  
Studenti dále musejí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a 
minimální jazykové kompetence, přičemž tímto způsobem získané ECTS se nezapočítávají do 
180 oborových ECTS. 
 
Imatrikulační ročník 2006/2007 
Aby se studenti imatrikulačního ročníku 2006/2007 mohli přihlásit ke státní závěrečné 
zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru MV 180 ECTS, z toho 66 ECTS za povinné 
předměty.  
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Studenti dále musejí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a 
minimální jazykové kompetence, přičemž tímto způsobem získané ECTS se započítávají do 
180 oborových ECTS (jedná se o 2 + 4 ECTS). 
 
Imatrikulační ročník 2005/2006 
Aby se studenti imatrikulačního ročníku 2005/2006 mohli přihlásit ke státní závěrečné 
zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru MV 180 ECTS, z toho 66 ECTS za povinné 
předměty.  
Studenti dále musejí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a 
minimální jazykové kompetence, přičemž tímto způsobem získané ECTS se započítávají do 
180 oborových ECTS (jedná se o 2 + 4 ECTS). 
 
Imatrikulační ročník 2004/2005 
Aby se studenti imatrikulačního ročníku 2004/2005 mohli přihlásit ke státní závěrečné 
zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru MV 180 ECTS, z toho 62 ECTS za povinné 
předměty.  
Studenti dále musejí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy, 
přičemž tímto způsobem získané 2 ECTS se započítává do 180 oborových ECTS. 
 
Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky pro studenty všech imatrikulačních ročníků je také 
povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce. 
 
Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru studia. Součástí 
státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce v rozsahu 30–40 stran textu 
(minimálně 54 000 znaků). 
 
 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
MVZ101 Úvod do 

mezinárodních 
vztahů 

P. Pšeja zk 8 !MVE101 

MVZ104 Česká zahraniční 
politika 

B. Dančák, M. 
Hrabálek, H. 
Smekal, M. Belko 

zk 12   

MVZ106 Bezpečnost v 
jaderném věku 

P. Suchý, P. 
Vilímek 

zk 10 !MVE105 

MVZ107 Diplomový seminář 
k bakalářské práci 

[ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 8   
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MVZ174 Metodologie 
výzkumu politiky a 
mezinárodních 
vztahů 

V. Hloušek, O. 
Krpec 

z 2   

 
 
 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
BSS150 Terorismus M. Mareš, T. 

Šmíd 
zk 6   

EVS110 Evropská 
bezpečnostní a 
obranná identita 

Z. Kříž, J. 
Závěšický 

z 5   

EVS115 Vztahy Evropské 
unie s arabskými 
státy 

Y. Šabacká z 4   

EVS131 Česká republika a 
EU 

O. Krutílek, P. 
Kuchyňková 

z 3   

EVS134 Úvod do studia 
lidských práv 

H. Smekal, z 4   

EVS137 EU jako hráč ve 
světové politice 

D. Müller z 4   

EVS154 Political Issues 
and Social Policy 
in the European 
Union 

J. Wilton z 7 EVS104||MVE102

EVS159 Strukturální 
pomoc EU v ČR a 
projektové řízení 

V. Dočkal, J. 
Krištoforyová 

z 6   

EVS160 Evropský 
parlament 

V. Dočkal, P. 
Kaniok, D. 
Müller, J. 
Závěšický 

z 5   

MVZ115 Řešení 
ozbrojených 
konfliktů na 
globální úrovni 

M. Pavka z 3 !MVE120 

MVZ117 Aktéři americké 
zahraniční politiky 

P. Suchý, P. 
Vilímek 

z 6   

MVZ118 Izrael a Palestina M. Čejka z 4 !MVE145 
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MVZ131 Study visit P. Suchý z     

MVZ141 Mezinárodní 
ekonomické 
vztahy 

O. Krpec z 4   

MVZ149 Současná Latinská 
Amerika 

M. Hrabálek z 4   

MVZ152 Mezinárodní právo 
veřejné 

I. Pospíšil z 6   

MVZ155 Válečné zločiny a 
jejich stíhání 

Ľ. Majerčík z 4   

MVZ156 Analýza 
zahraniční politiky 

M. Kořan z 5   

MVZ157 Malé evropské 
státy v současné 
světové politice 

M. Kořan z 4   

MVZ159 Spojené státy ve 
východní Asii 

P. Vilímek z 5   

MVZ171 Zahraničná 
politika SR 

M. Belko z 4   

POL234 Konflikty a 
světová politika I. 
(1914-1945) 

D. Müller, T. 
Šmíd 

zk 4   

 
 

Jarní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
MVZ102 Dějiny 

mezinárodních 
vztahů 

Z. Kříž, P. 
Kuchyňková, O. 
Vondruška 

zk 10 !MVE103 

MVZ105 Teorie 
mezinárodních 
vztahů 

P. Pšeja zk 10   

MVZ107 Diplomový seminář 
k bakalářské práci 

[ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 8   
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Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS124 Evropa a islámský 

svět 
Y. Šabacká z 4   

EVS140 Transatlantické 
vztahy 

D. Müller z 5   

EVS142 Ochrana lidských 
práv v Evropě 

H. Smekal z 3   

EVS155 Firemní 
komunikace a 
řízení reputace 

M. Růžička z 6   

MVZ122 Zahraniční politika 
USA 

P. Suchý, P. 
Vilímek 

z 6   

MVZ123 NATO a evropská 
bezpečnost 

Z. Kříž z 5 !MVE132 && 
!POL125 

MVZ129 Urovnávání 
ozbrojených 
konfliktů na 
regionální úrovni 

M. Pavka z 3 !MVE144 

MVZ131 Study visit P. Suchý z     

MVZ135 Mezinárodní 
ekonomické 
organizace 

O. Krpec z 3   

MVZ139 Konflikty a světová 
politika II. (1945 - 
1991) 

D. Müller, T. Šmíd z 4   

MVZ149 Současná Latinská 
Amerika 

M. Hrabálek z 4   

MVZ158 Francouzská 
zahraniční politika 
od konce 2. světové 
války 

P. Vilímek z 5   

MVZ162 Zahraniční politika 
Ruské federace 

P. Kuchyňková, T. 
Šmíd 

z 5   
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MVZ163 Aktuální otázky 
mezinárodní 
ochrany lidských 
práv 

Ľ. Majerčík z 4   

MVZ164 Objektivita, pravda 
a věda v 
mezinárodních 
vztazích 

M. Kořan z 5   

MVZ167 Medzinárodné 
vyjednávanie 

M. Belko z 4   

MVZ172 Současná východní 
Asie 

P. Vilímek z 4   

Úvod do 
rozvojových studií 

MVZ178 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

V. Hodulák, D. 
Müller 

z 4   

SOC110 Sociální a kulturní 
aspekty 
mezinárodní 
migrace 

M. Vašečka, A. 
Červinková, R. 
Klvaňová, B. 
Mančíková 

zk 6 SOC101|| 
kredity_min(40)

SOC130 Rozvojová studia 
(centra a periferie) 

A. Navrátilová zk 6   

 
 
Doporučený studijní plán  
 
 
Na základě platných studijních předpisů a s ohledem na co nejefektivnější formu studia vám 
katedra nabízí následující studijní plán. Předkládaná strategie odpovídá požadavkům 
Studijního a zkušebního řádu MU a studijním normám FSS.  
Katedra MVES v souvislosti s povinností prokazovat jazykovou způsobilost upozorňuje 
studenty na možnost volby mezi využitím volitelných a povinně volitelných ECTS. Katedra 
neurčuje povinný jazyk, ale upozorňuje, že studium je postaveno převážně na četbě textu 
v anglickém jazyce.  

Název povinného 

Semestr Počet ECTS  Předmětu 

Počet povinně 
volitelných 
(volitelných) 
předmětů 

8 ECTS 
Úvod do mezinárodních 
vztahů 1 

2 ECTS 

Metodologie výzkumu 
politiky a mezinárodních 
vztahů 

3.IV 
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2 10 ECTS 
Dějiny mezinárodních 
vztahů  3.IV 

3 12 ECTS Česká zahraniční politika 4.V 

4 10 ECTS 
Teorie mezinárodních 
vztahů  4.V 

5 10 ECTS 
Bezpečnost v jaderném 
věku 4 

6 8 ECTS Diplomový seminář  0 
 
 

Bakalářské kombinované studium (čtyřleté)  

Informace o studiu  
 
   
Tento studijní program se týká výhradně studentů imatrikulačního ročníku 2003/2004. 
Standardní doba oboru MV v bakalářském stupni v kombinované formě je 8 semestrů. Obor 
je koncipován tak, aby student mohl v sedmi semestrech absolvovat odborné předměty a v 
osmém semestru se mohl věnovat vypracování bakalářské práce. Studium je ukončeno státní 
závěrečnou zkouškou. Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, jsou 
povinni dosáhnout na oboru MV celkově 120 ECTS.  
Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr osmého semestru studia. Součástí 
státní bakalářské zkoušky je obhajoba bakalářské práce v rozsahu 30-40 stran textu 
(minimálně 54 000 znaků). V rámci dvouoborového studia se bakalářská práce píše pouze na 
jednom oboru. 
Kombinované studium probíhá formou konzultací a samostatného studia. Studenti se řídí 
studijními pokyny jednotlivých předmětů, uvedenými v sylabech a Informačním systému 
MU. Pořadí jednotlivých předmětů je pevně stanoveno. 
Základním komunikačním nástrojem je v případě kombinovaného studia e-mailové spojení. 
Katedra předpokládá, že studenti sledují svou e-mailovou poštu na univerzitě a rovněž i na 
fakultě. Prostřednictvím této pošty je bude katedra informovat o dalších změnách a postupech.  
 
 

Podzimní semestr  

 
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
MVZ713 Bezpečnost v 

postbipolárním 
světě 

P. Suchý zk 10   

MVZ714 Geopolitika B. Dančák, F. 
Černoch 

zk 10   
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MVZ715 Diplomový seminář [ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 6   

MVZ716 Metodologie 
výzkumu politiky a 
mezinárodních 
vztahů 

V. Hloušek, O. 
Krpec 

z 6   

 
 

Jarní semestr  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
MVZ715 Diplomový seminář [ hodnotí všichni 

vyučující pracoviště 
] 

z 6   

 
 
 
Doporučený studijní plán [ pod tímto názvem nejsou žádné další informace ] 
 

Bakalářské kombinované studium (tříleté)  

Informace o studiu  
   
Obor Mezinárodní vztahy se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií 
FSS MU jako bakalářské (prezenční a kombinované) studium v kombinaci s jiným oborem 
nebo jako studium jednooborové (pouze v prezenční formě). 
Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je 
kreditního typu. Kredity (dále jen ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů. V 
kombinované fomrě studia jsou všechny předměty definovány jako povinné, a musejí tedy být 
v průběhu studia absolvovány.  
 
Tento studijní program je určen studentům počínaje imatrikulačním ročníkem 2004/2005. 
Standardní doba oboru MV v bakalářském stupni je 6 semestrů. Obor je koncipován tak, aby 
student mohl v pěti semestrech absolvovat odborné předměty a v šestém semestru se mohl 
věnovat vypracování bakalářské práce.  
Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Aby se studenti mohli přihlásit ke státní 
závěrečné zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru MV celkově 90 ECTS.  
Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru studia. Součástí 
státní bakalářské zkoušky je obhajoba bakalářské práce v rozsahu 30–40 stran textu 
(minimálně 54 000 znaků). Vzhledem k dvouoborové podobě studia se bakalářská práce píše 
pouze na jednom oboru.  
Kombinované studium probíhá formou konzultací a samostatného studia. Studenti se řídí 
studijními pokyny jednotlivých předmětů, uvedenými v sylabech a Informačním systému 
MU. Pořadí jednotlivých předmětů je pevně stanoveno.  
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Základním komunikačním nástrojem je v případě kombinovaného studia e-mailové spojení. 
Katedra předpokládá, že studenti sledují svou e-mailovou poštu na univerzitě a rovněž i na 
fakultě. Prostřednictvím této pošty je bude katedra informovat o dalších změnách a postupech 

Podzimní semestr  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
MVZ800 Úvod do 

mezinárodních 
vztahů 

P. Pšeja zk 8   

MVZ803 Teorie 
mezinárodních 
vztahů 

P. Pšeja zk 10   

MVZ804 Dějiny 
mezinárodních 
vztahů 1914-1991 

Z. Kříž zk 8   

MVZ807 Úvod do 
bezpečnostní 
politiky 

P. Suchý zk 10   

MVZ808 Geopolitika B. Dančák, F. 
Černoch 

zk 10   

MVZ809 Diplomový seminář [ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 10   

MVZ810 Metodologie 
výzkumu politiky a 
mezinárodních 
vztahů 

V. Hloušek, O. 
Krpec 

z 10   

 
 
 

Jarní semestr  

 
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
MVZ801 Dějiny 

mezinárodních 
vztahů 1648-1914 

Z. Kříž, O. 
Vondruška 

zk 8   

MVZ802 Mezinárodní 
politika 

P. Pšeja zk 8   
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MVZ805 Česká zahraniční 
politika 

B. Dančák, M. 
Hrabálek 

zk 10   

MVZ806 Mezinárodní 
organizace 

Z. Kříž zk 8   

MVZ809 Diplomový seminář [ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 10   

 
 
 
Doporučený studijní plán [ pod tímto názvem nejsou žádné další informace ] 
 

Magisterské navazující studium  

 
Informace o studiu  
 
Obor Mezinárodní vztahy (dále MV) se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a 
evropských studií FSS MU v magisterském cyklu. Standardní doba oboru MV v 
magisterském stupni je 4 semestry. Obor je koncipován tak, aby student mohl ve třech 
semestrech absolvovat odborné předměty a ve čtvrtém semestru se mohl věnovat vypracování 
magisterské závěrečné práce. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. 
 
Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr druhého roku studia. Součástí 
státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce v rozsahu 80–100 stran textu (min 144 
000 znaků). 
 
Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce na konci magisterského studia, 
jsou povinni dosáhnout na oboru MV celkově 120 ECTS, z toho 66 ECTS za povinné 
předměty a 54 za povinně volitelné předměty.  
Studenti dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou 
kompetenci, přičemž získané 4 ECTS se nezapočítávají do 120 kreditů, které je nutno získat, 
aby student/ka měl/a právo přihlásit se k magisterské zkoušce! 
 
Podmínkou účasti u magisterské zkoušky pro studenty všech imatrikulačních ročníků je pak 
také povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce. 
 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

 
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
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MVZ401 Mezinárodní 
politická ekonomie 

O. Krpec, L. Žídek zk 14 !MVE421 

MVZ402 Geopolitika: teorie a 
případové studie 

B. Dančák zk 12   

MVZ408 Diplomový seminář [ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 14   

 
 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
MVZ410 Study visit P. Suchý z     

MVZ411 Moderní teorie 
mezinárodních 
vztahů 

P. Pšeja z 10 !MVE401 

MVZ412 Spojené státy a nová 
Evropa 

B. Dančák, M. 
Hrabálek 

z 6 !MVE438 

MVZ413 Vybrané problémy 
dějin mezinárodních 
vztahů ve 20. století 

Z. Kříž z 6   

MVZ415 Náboženství a 
politika na Blízkém 
východě 

M. Čejka z 6 !MVE433 

MVZ425 Nuclear 
NonProliferation 
Studies 

B. Segbenou z 8   

 
 
 

Jarní semestr  

Povinné předměty  

 
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
MVZ403 Strategická studia a 

bezpečnost 
P. Suchý zk 12 !MVE403 
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MVZ404 Teorie konfliktu, 
války a míru v 
mezinárodních 
vztazích 

Z. Kříž zk 14   

MVZ408 Diplomový seminář hodnotí všichni 
vyučující pracoviště

z 14   

 
 
 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS415 Ústavní soudnictví v 

evropských zemích 
v komparativním 
pohledu 

E. Wagnerová z 8 !MVE434 

EVS419 Ochrana menšin a 
azylová politika 

I. Pospíšil z 6   

EVS421 Firemní komunikace 
a řízení reputace 

M. Růžička z 6   

Jazz a politika v 
Evropě 1930-1950 

EVS426 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

V. Hloušek z 3   

MVZ410 Study visit P. Suchý z     

MVZ416 Radikalismus na 
Blízkém východě 

M. Čejka z 6 !MVE413 

MVZ418 Německá zahraniční 
a bezpečnostní 
politika 

Z. Kříž z 6 !MVE410 

MVZ421 Energetická 
bezpečnost 

B. Dančák, F. 
Černoch 

z 8   

Realismus v 
mezinárodních 
vztazích 

MVZ426 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

P. Pšeja z 8   
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Mezinárodní 
politická ekonomie 
hospodářského 
rozvoje a 
problematika 

MVZ427 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

O. Krpec z     

 
 
 
Doporučený studijní plán  
 
 

Název povinného  

Semestr Počet ECTS Předmětu 

Počet povinně 
volitelných 
(volitelných) 
předmětů 

1 14 ECTS 
Mezinárodní politická 
ekonomie – IPE 2 

2 12 ECTS 
Strategická studia a 
bezpečnost 3 

3 12 ECTS Geopolitika 2.III 

14 ECTS 

Teorie konfliktu, války 
a míru v mezinárodních 
vztazích 

  Diplomový seminář 
4 12 ECTS   0 
 
 

Doktorské studium  

Informace o studiu  
 
   
Postgraduální doktorandské studium oboru Mezinárodní vztahy je definováno jako 
jednooborové, studuje se buď v prezenční, nebo kombinované formě. Jeho standardní délka je 
8 semestrů, v odůvodněných případech lze studium se souhlasem školitele a předsedy oborové 
rady prodloužit. 
Povinností studentek a studentů je splnit všechny požadavky definované individuálním 
studijním plánem, který schvaluje oborová rada. Studentky a studenti jej vypracují se svým 
školitelem v prvním měsíci studia. Tento plán obsahuje etapy studia, termíny pro složení 
zkoušek a úkoly, související s publikováním v odborném tisku. Studijní plán může být 
průběžně doplňován a v opodstatněných případech se souhlasem školitele a předsedy oborové 
rady i změněn. Plnění uvedeného plánu kontroluje a hodnotí školitel.  
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Studenti a studentky prezenčního doktorandského studia se zapojují do činnosti katedry, a to 
zejména participací na vědeckých a pedagogických úkolech a aktivitách dle dohody se 
školitelem a vedoucím katedry. 
Studium je organizováno jako kreditní.  
Předpokladem pro přihlášení se k obhajobě disertace a k závěrečné státní doktorské zkoušce 
je získání 240 kreditů; z toho 225 ECTS za absolvování povinných předmětů a 15 ECTS za 
absolvování předmětů povinně volitelných. Nad tento rámec je nutné splnit celouniverzitní 
požadavky na minimální jazykovou kompetenci. 
Na základě úspěšné obhajoby disertační práce a složení státní doktorské zkoušky je 
absolventkám/absolventům přiznán akademický titul Ph.D. 

Podzimní semestr [ pod tímto názvem nejsou žádné další informace ] 

 
Jarní semestr [ pod tímto názvem nejsou žádné další informace ] 

 
Doporučený studijní plán  
 
 
   
1.       semestr: MVZ001 Koncepty a paradigmata výzkumu mezinárodních vztahů 
2.       semestr: MVZ004 Metodologický seminář I. 
3.       semestr: MVZ007 Analýza mezinárodních vztahů 
4.       semestr: MVZ005 Metodologický seminář II. 
5.       semestr: MVZ008/009/010  
6.       semestr: MVZ002 Disertační práce I. 
7.       semestr: MVZ006 Prezentace vědecké práce 
8.       semestr: MVZ003 Disertační práce II. 
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Mezinárodní vztahy a evropská studia 

Bakalářské prezenční studium  

Informace o studiu  
 

 Podzimní semestr  

Povinné předměty [ pod tímto názvem nejsou žádné další informace ] 
Povinně volitelné předměty [ pod tímto názvem nejsou žádné další informace ] 

Jarní semestr  

Povinné předměty [ pod tímto názvem nejsou žádné další informace ] 
Povinně volitelné předměty  
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
MVE116 Diplomový seminář 

k bakalářské práci 
[ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 6   

 
Doporučený studijní plán [ pod tímto názvem nejsou žádné další informace ] 
 

Bakalářské kombinované studium  

Informace o studiu  
 
 

Podzimní semestr  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
MVE713 Bezpečnost v 

postbipolárním 
světě 

P. Suchý zk 12   

MVE715 Diplomový seminář [ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 6   
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Jarní semestr  

 
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
MVE715 Diplomový seminář [ hodnotí všichni 

vyučující pracoviště 
] 

z 6   

 
 
Doporučený studijní plán [ pod tímto názvem nejsou žádné další informace ] 
 

Magisterské navazující studium  

Informace o studiu  
 
   
Obor Mezinárodní vztahy a evropská studia se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a 
evropských studií FSS MU jako magisterské navazující (prezenční) studium. Od 
imatrikulačního ročníku 2006/2007 se takto definovaný obor na FSS MU již neotevírá. 
 
Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je 
kreditního typu. Kredity (dále jen ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů. 
Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musejí být v průběhu studia 
absolvovány. Povinně volitelné předměty tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí dle 
svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a 
požadovaného počtu ECTS. Vedle vypsaných povinných a povinně volitelných předmětů 
mohou studenti za celkem 5 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné 
předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, 
fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v nabídce oboru 
Mezinárodní vztahy a evropská studia. 
Standardní doba oboru MVES v magisterském stupni je 4 semestry. Obor je koncipován tak, 
aby student mohl ve třech semestrech absolvovat odborné předměty a ve čtvrtém semestru se 
mohl věnovat vypracování magisterské závěrečné práce. 
Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Aby se studenti mohli přihlásit ke státní 
závěrečné zkoušce na konci magisterského studia, jsou povinni dosáhnout na oboru MVES 
celkově 120 ECTS ECTS, z toho 72 ECTS za povinné předměty a 48 za povinně volitelné 
předměty.  
Podmínkou účasti u magisterské zkoušky studentů imatrikulačních ročníků 2005/06 a 
mladších je pak doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro 
absolventa magisterského studia. Takto získané ECTS se nezapočítávají do 120 kreditů, které 
je nutno získat, aby student/ka měl/a právo přihlásit se k magisterské zkoušce! 
Podmínkou účasti u magisterské zkoušky je pro studenty všech imatrikulačních ročníků také 
absolvování jednoho předmětu přednášeného v anglickém jazyce. 
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Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr druhého roku studia. Součástí 
státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce v rozsahu 80–100 stran textu (min 144 
000 znaků). 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS401 Politický systém EU O. Krutílek, P. 

Fiala, P. Kaniok 
zk 12 !MVE402 

MVE424 Diplomový seminář [ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 12   

MVZ421 Energetická 
bezpečnost 

B. Dančák, F. 
Černoch 

z 8   

 
 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS413 Ústavní spory u 

ESD 
I. Pospíšil, H. 
Smekal 

z 6   

EVS420 Political Issues and 
Social Policy in the 
European Union 

J. Wilton z 7   

MVE422 Study visit M. Pitrová, P. 
Suchý 

z     

MVZ411 Moderní teorie 
mezinárodních 
vztahů 

P. Pšeja z 10 !MVE401 

MVZ412 Spojené státy a nová 
Evropa 

B. Dančák, M. 
Hrabálek 

z 6 !MVE438 

MVZ413 Vybrané problémy 
dějin mezinárodních 
vztahů ve 20. století 

Z. Kříž z 6   

MVZ415 Náboženství a 
politika na Blízkém 
východě 

M. Čejka z 6 !MVE433 
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MVZ425 Nuclear 
NonProliferation 
Studies 

B. Segbenou z 8   

 

Jarní semestr  

Povinné předměty 

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS403 Organizované zájmy 

v EU 
P. Fiala, M. Pitrová zk 12 !MVE404 

MVE424 Diplomový seminář [ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 12   

MVZ403 Strategická studia a 
bezpečnost 

P. Suchý zk 12 !MVE403 

  
 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 

Ústavní revize EU EVS412 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

M. Pitrová z 6   

EVS414 Evropa jako pojem - 
utváření evropské 
identity 

P. Pšeja z 6   

EVS415 Ústavní soudnictví v 
evropských zemích 
v komparativním 
pohledu 

E. Wagnerová z 8 !MVE434 

EVS419 Ochrana menšin a 
azylová politika 

I. Pospíšil z 6   

EVS421 Firemní komunikace 
a řízení reputace 

M. Růžička z 6   

EVS424 Economic, Political 
and Social Identity 
in the European 

J. Wilton z 8   
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Union 

Jazz a politika v 
Evropě 1930-1950 

EVS426 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

V. Hloušek z 3   

MVE422 Study visit M. Pitrová, P. 
Suchý 

z     

MVZ416 Radikalismus na 
Blízkém východě 

M. Čejka z 6 !MVE413 

MVZ418 Německá zahraniční 
a bezpečnostní 
politika 

Z. Kříž z 6 !MVE410 

MVZ421 Energetická 
bezpečnost 

B. Dančák, F. 
Černoch 

z 8   

Realismus v 
mezinárodních 
vztazích 

MVZ426 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

P. Pšeja z 8   

Mezinárodní 
politická ekonomie 
hospodářského 
rozvoje a 
problematika 

MVZ427 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

O. Krpec z     

 
 
Doporučený studijní plán  
 
Studentům magisterského stupně doporučujeme, aby zvolili skladbu předmětů tak, aby měli 
dostatek prostoru na sepsání diplomové práce ve 4. semestru studia. Zvláštní doporučení 
katedra směřuje studentům, kteří nejsou absolventy bakalářského stupně MVES na FSS MU. 
Katedra jim doporučuje, aby za účelem srovnání objemu vědomostí navštěvovali (formou 
náslechu) odpovídající předměty bakalářského stupně. Pedagogové katedry jsou ochotni jim 
poskytnout konzultace ohledně nejvhodnějších předmětů a jejich návaznosti.  
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Katedra upozorňuje na nově vzniklou povinnost dokládat jazykovou způsobilost studentů 
imatrikulačního ročníku 2005/2006. Katedra neurčuje povinný jazyk, ale upozorňuje, že 
studium je postaveno převážně na četbě textu v anglickém jazyce.  
  

Semestr Počet ECTS 
Název povinného 
předmětu 

Počet povinně volitelných 
(volitelných) předmětů 

1 12 ECTS Politický systém EU 2 
Strategická studia a 
bezpečnost  

2 24 ECTS 
Organizované zájmy 
v EU 2 

3 14 ECTS 

Mezinárodní 
politická ekonomie – 
IPE 3 

4 12 ECTS Diplomový seminář 1 
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Politologie 

Bakalářské prezenční studium  

Informace o studiu  
   
Bakalářský stupeň trvá standardně 6 semestrů, což zpravidla představuje 5 semestrů vlastní 
výuky a šestý semestr určený pro sepsaní bakalářské práce. 
Katedra až na dvě výjimky nijak předem nepodmiňuje zápis do jednotlivých povinných 
předmětů. Existuje nicméně přirozená a přehledná následnost všech šesti vypsaných 
povinných předmětů, kterou katedra studentům a studentkám doporučuje respektovat (viz 
doporučené studijní plány). 
Dvouoborové studium 
Aby se student/ka dvouoborového bakalářského studia imatrikulačního ročníku 2007/08 
mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, musí na oboru politologie získat 90 ECTS; z tohoto 
počtu pak 61 ECTS (v případě vypracování a odevzdání bakalářské diplomové práce), nebo 
55 ECTS (v případě, že je bakalářská práce zpracovávána na druhém oboru) za absolvování 
povinných předmětů. Do tohoto počtu se nezapočítávají ECTS za tělesnou výchovu a 
minimální jazykovou kompetenci. Ze zbývajících 29, resp. 35 ECTS, potřebných k dosažení 
požadovaného celkového počtu 90 ECTS, je možno nejvýše 5 ECTS získat absolvováním 
volitelných předmětů. Dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné 
výchovy a minimální jazykové kompetence. 
Aby se student/ka dvouoborového bakalářského studia imatrikulačních ročníků 2005/06 a 
2006/07 mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, musí na oboru politologie získat 90 ECTS; z 
tohoto počtu pak 64 ECTS (v případě vypracování a odevzdání bakalářské diplomové práce), 
nebo 58 ECTS (v případě, že je bakalářská práce zpracovávána na druhém oboru) za 
absolvování povinných předmětů. V tomto počtu je započten i 1 ECTS tělesné výchovy a 2 
ECTS za minimální jazykovou kompetenci (4 povinné ECTS za jazykovou zkoušku se 
rozdělují po dvou ECTS na každý studovaný obor). Ze zbývajících 26, resp. 32 ECTS, 
potřebných k dosažení požadovaného celkového počtu 90 ECTS, je možno nejvýše 5 ECTS 
získat absolvováním volitelných předmětů. 
Aby se k bakalářské zkoušce mohl/a přihlásit student/ka dvouoborového bakalářského studia 
imatrikulačních ročníků 2004/05 a starších, musí na oboru politologie získat 90 ECTS; z 
tohoto počtu pak 62 ECTS (v případě vypracování a odevzdání bakalářské diplomové práce), 
nebo 56 ECTS (v případě, že je bakalářská práce zpracovávána na druhém oboru) za 
absolvování povinných předmětů. V tomto počtu je započten i 1 ECTS tělesné výchovy. Ze 
zbývajících 28, resp. 34 ECTS, potřebných k dosažení požadovaného celkového počtu 90 
kreditů, je možno nejvýše 5 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů. Na tyto 
studenty se tedy nevztahuje povinnost doložit minimální jazykovou kompetenci. 
Aby se student/ka kteréhokoli imatrikulačního ročníku mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, 
musí mít též absolvován alespoň jeden předmět vedený v anglickém jazyce, přičemž 
vzhledem k dvouoborovému typu studia stačí předmět absolvovat na jednom ze studovaných 
oborů. 
Jednooborové studium 
Aby se student/ka jednooborového bakalářského studia imatrikulačního ročníku 2007/08 
mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, musí na oboru politologie získat 180 ECTS; z tohoto 
počtu pak 61 ECTS (píší vždy bakalářskou práci) za absolvování povinných předmětů. Do 
tohoto počtu se nezapočítávají ECTS za tělesnou výchovu a minimální jazykovou 
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kompetenci. Ze zbývajících 119 ECTS, potřebných k dosažení požadovaného celkového 
počtu 180 ECTS, je možno nejvýše 10 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů. Dále 
musí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a minimální 
jazykové kompetence. 
Studenti a studentky jednooborového bakalářského studia imatrikulačních ročníků 2005/06 a 
2006/07 se mohou přihlásit k bakalářské zkoušce poté, co na oboru politologie získají 180 
ECTS; z tohoto počtu pak 67 ECTS za absolvování povinných předmětů (píší vždy 
bakalářskou práci). V tomto počtu jsou započteny i 2 ECTS tělesné výchovy a 4 ECTS za 
minimální jazykovou kompetenci. Ze zbývajících 113 kreditů, potřebných k dosažení 
požadovaného celkového počtu 180 kreditů, je možno nejvýše 12 ECTS získat absolvováním 
volitelných předmětů. 
Studenti a studentky jednooborového bakalářského studia imatrikulačního ročníku 2004/05 se 
mohou přihlásit k bakalářské zkoušce poté, co na oboru politologie získají 180 ECTS; z 
tohoto počtu pak 63 ECTS za absolvování povinných předmětů (píší práci bakalářskou). V 
tomto počtu jsou započteny i 2 ECTS tělesné výchovy. Ze zbývajících 117 ECTS, potřebných 
k dosažení požadovaného celkového počtu 180 ECTS, je možno nejvýše 12 ECTS získat 
absolvováním volitelných předmětů. 
Aby se student/ka kteréhokoli imatrikulačního ročníku mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, 
musí mít též absolvován alespoň jeden předmět vedený v anglickém jazyce. 
Bakalářská zkouška 
Bakalářské studium je zakončeno bakalářskou zkouškou, kterou je obvyklé absolvovat na 
závěr šestého semestru studia. Po jejím složení získají studenti a studentky akademický titul 
bakalář politologie (popř. příslušného druhého oboru). Pokud si student či studentka zvolí 
politologii jako obor diplomový, je její součástí obhajoba bakalářské diplomové práce. 
Požadavky na bakalářskou práci a její obhajobu jsou určeny zvláštním předpisem. Výběr 
oboru, na kterém je psána bakalářská práce, není z hlediska katedry politologie určující při 
volbě oboru magisterského. Vlastní bakalářská zkouška má dvě části: (1) Politická filosofie a 
teorie a (2) Komparace politických systémů, které koncentrují obsah povinných předmětů 
bakalářského stupně. 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
POL102 Systémy politických 

stran 
R. Chytilek, L. 
Kopeček, M. Pink, 
J. Šedo 

zk 10 POL104 

POL104 Úvod do politologie J. Holzer, P. 
Hlaváček, J. Petřík 

zk 5   
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S. Balík, M. Bastl, 
O. Císař, P. Dufek, 
V. Havlík, P. 
Hlaváček, J. 
Holzer, R. Chytilek, 
L. Kopeček, M. 
Mareš, M. Pink, J. 
Smolík, V. 
Stojarová, M. 
Strmiska, J. Šedo, 
T. Šmíd 

POL147 Diplomový seminář 
k bakalářské práci 

[ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 6   

POL180 Politická filozofie O. Císař, P. Dufek zk 10   

POL181 Metodologie 
politologie 

O. Eibl, R. 
Chytilek, D. 
Prudíková, J. Šedo 

zk 10   

 
 

Povinně volitelné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
BSS150 Terorismus M. Mareš, T. Šmíd zk 6   

BSS167 Náboženský 
radikalismus 

J. Foral, T. Šmíd zk 6   

BSS169 Etnické konflikty T. Šmíd, V. Vaďura zk 6   

BSS170 Human Security N. Hynek zk 6   

POL183 Veřejná správa J. Nantl zk 6   

POL184 Nedemokratické 
režimy 

P. Hlaváček zk 6   

POL185 Volební systémy J. Šedo zk 6   

POL231 Debatování R. Chytilek zk 4   

POL232 Úvod do studia 
organizovaných 
zájmů 

J. Nantl, A. 
Valterová 

zk 6   

POL234 Konflikty a světová 
politika I. (1914-
1945) 

D. Müller, T. Šmíd zk 4   
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POL235 Francouzská 
politika a politické 
strany 

M. Pink zk 6   

POL242 Tradice moderního 
politického myšlení 

O. Císař zk 6   

POL256 Teorie politického 
marketingu 

O. Eibl, A. 
Matušková 

zk 6   

POL267 Mezinárodní 
společenství na 
Balkáně 

V. Stojarová zk 6   

POL284 Úvod do 
problematiky psaní 
odborného textu 

V. Havlík, P. 
Hlaváček, A. 
Valterová 

zk 5   

 
 

Jarní semestr  

Povinné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
POL109 Politické systémy L. Kopeček, J. Šedo zk 10 POL181 

POL144 Politický systém ČR S. Balík, J. Holzer, 
V. Havlík, J. Petřík 

zk 10   

S. Balík, M. Bastl, 
O. Císař, P. Dufek, 
V. Havlík, P. 
Hlaváček, J. 
Holzer, R. Chytilek, 
L. Kopeček, M. 
Mareš, M. Pink, J. 
Smolík, V. 
Stojarová, M. 
Strmiska, J. Šedo, 
T. Šmíd 

POL147 Diplomový seminář 
k bakalářské práci 

[ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 6   

 
 

Povinně volitelné předměty  
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kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
MVZ139 Konflikty a světová 

politika II. (1945 - 
1991) 

D. Müller, T. Šmíd z 4   

Komunismus v ČR POL188 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

S. Balík zk 6   

POL209 Politická teorie 
sociálních hnutí 

O. Císař, M. 
Koubek 

zk 7   

POL248 Úvod do volební 
geografie 

M. Pink zk 6   

POL250 Základy komparace 
politických systémů 

J. Šedo zk 5   

POL254 Evropská a 
komparativní 
vzdělávací politika 

J. Nantl zk 6   

POL259 Současné teorie 
spravedlnosti: 
úrovně, koncepty, 
problémy 

P. Dufek zk 7 POL180 || 
souhlas 

Volební inženýrství POL276 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

D. Čaloud, R. 
Chytilek 

zk 6   

POL278 Politics of Latin 
America 

N. Hynek, V. 
Stojarová 

zk 6   

POL279 Skandinávská 
politika 

V. Havlík, A. 
Valterová 

zk 6   

POL280 Volební kampaň v 
teorii a praxi - 
interaktivní 
workshop 

O. Eibl, J. 
Kyloušek, A. 
Matušková 

zk 6   

POL281 Evropeizace české 
politiky 

V. Havlík zk 6   

Populismus a 
politika 

POL283 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

H. Vykoupilová zk 6   
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kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
BSS155 Partyzáni a hnutí 

odporu 
M. Mareš, D. 
Prudíková 

zk 6   

BSS160 Radikální levice M. Bastl zk 6   

BSS161 Pravicový 
extremismus 

J. Smolík zk 6   

BSS172 Canadian security 
and foreign policy 

N. Hynek zk 6 souhlas 

 
 
 
Doporučený studijní plán  
  
Strategie volby předmětů, která vychází z platných studijních předpisů (především 
Studijního a zkušebního řádu MU), má pomoci studentům a studentkám při volbě 
maximálně efektivního postupu při jejich studiu. Soustřeďuje se přitom především na 
„technologii” získávání kreditů z povinných předmětů. Vzhledem k modelu povinných 
předmětů prezenčního bakalářského studia politologie je situace velmi přehledná, neboť s 
výjimkou prvního semestru je pro každý z následujících semestrů doporučen vždy jediný 
povinný předmět, a to s logickou návazností. 
Vzhledem k šíři nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů a individuálním 
preferencím studentů a studentek není podrobněji rozpracováno sestavení plánu pro 
povinně volitelné předměty. 

Je rovněž nutné sledovat podmínky pro vstup do jednotlivých předmětů přímo v IS MU a 
povinností při zápisu do semestrů dle zmiňovaného studijního řádu MU. 
  
Bakalářské studium prezenční dvouoborové 
  

Strategie všech studentů dvouoborového studia směřuje k zisku 90 ECTS za obor 
politologie nutných k dosažení oprávnění k zápisu k bakalářské státní zkoušce.  

Katedra doporučuje studentům a studentkám, aby od začátku studia zapracovali do svých 
individuálních studijních strategií i povinnost týkající se nutnosti získat ECTS za tělesnou 
výchovu. Pro plynulý průběh studia doporučujeme, aby si studenti a studentky tuto 
povinnost splnili v průběhu prvních dvou semestrů. Dobré je rovněž nepodcenit povinnost 
absolvovat alespoň jeden předmět v anglickém jazyce – pro splnění této povinnosti 
považujeme za ideální druhý ročník studia. Pro studenty a studentky počínaje 
imatrikulačním ročníkem 2005/06 platí povinnost doložit minimální jazykovou 
kompetenci pro absolventa/absolventku bakalářského studia. Katedra doporučuje splnit si 
tuto povinnost (příp. doložit její ekvivalent) v prvním roce studia. 
  

Povinně volitelné,  Semestr Povinné předměty 
volitelné předměty 

1. SEMESTR Úvod do politologie   
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15 + 0 ECTS Politická filozofie 
2. SEMESTR 

10 + 4 ECTS 

Politický systém ČR 1 povinně volitelný (případně volitelný) 
předmět 

3. SEMESTR 

10+4-10 ECTS 

Metodologie politologie 1 až 2 povinně volitelné (případně 
volitelné) předměty 

4. SEMESTR 

10+4-10 ECTS 

Politické systémy 1 až 2 povinně volitelné (případně 
volitelné) předměty 

5. SEMESTR 

10+4-10 ECTS 

Systémy politických stran 1 až 2 povinně volitelné (případně 
volitelné) předměty 

6. SEMESTR 
6 ECTS 

Diplomový seminář   

  
V případě potíží doporučujeme studentkám a studentům poradit se s Mgr. Havlíkem jako 
katedrovým konzultantem pro studium. 
  
Bakalářské studium prezenční jednooborové 
  

Strategie všech studentů a studentek jednooborového studia politologie směřuje k zisku 
180 ECTS nutných k dosažení oprávnění k zápisu k bakalářské státní  zkoušce.  
Semestr Povinně volitelné,  
A + B,C 

Povinné předměty 
volitelné předměty 

1. SEMESTR Úvod do politologie 
15 + 18 ECTS Politická filozofie 

3 povinně volitelné předměty 

2. SEMESTR 
10 + 20 ECTS 

Politický systém ČR 4 povinně volitelné předměty 

3. SEMESTR 
10 + 18-30 
ECTS 

Metodologie politologie 3 až 5 povinně volitelných (případně 
volitelných) předmětů 

4. SEMESTR 
10 + 18-30 
ECTS 

Politické systémy 3 až 5 povinně volitelných (případně 
volitelných) předmětů 

5. SEMESTR 

10 + 30 ECTS 

Systémy politických stran 5 povinně volitelných (případně 
volitelných) předmětů 

6. SEMESTR 
6 ECTS 

Diplomový seminář   

  
V případě potíží doporučujeme studentkám a studentům poradit se s Mgr. Havlíkem jako 
katedrovým konzultantem pro studium. 
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Bakalářské kombinované studium  

Informace o studiu  
 
 
   
V kombinovaném bakalářském studijním programu se studuje převážně bez přímého kontaktu 
s učitelem, pracuje se samostatně se studijními materiály a pomůckami na základě 
metodických instrukcí předávaných v kontaktní dny, popř. formou on-line konzultací. 
Informace nutné ke studiu jsou rozesílány e-mailem a/nebo umisťovány v Informačním 
systému MU. Studium klade na posluchače a posluchačky stejné nároky jako prezenční 
forma, jeho struktura je ovšem přizpůsobena specifickému charakteru studia. Povinností 
studentů a studentek je průběžně studovat, absolvovat testy, účastnit se vypsaných 
kontaktních dnů a úspěšně složit předepsané zkoušky. 
Standardní délka kombinovaného studia bakalářského stupně je 6 semestrů, studium je na 
konci šestého semestru ukončeno bakalářskou zkouškou. Předměty jsou kreditově 
ohodnoceny, ovšem jejich posloupnost při studiu není možné volit. 
 
Studenti a studentky imatrikulačního ročníku 2007/08 se k bakalářské zkoušce mohou hlásit 
po zisku 180 ECTS a absolvování minimální jazykové kompetence (takto získané kredity se 
přitom nezapočítávají do požadovaných 180 kreditů). 
Studenti a studentky imatrikulačního ročníku 2006/07 se k bakalářské zkoušce mohou hlásit 
po zisku 180 ECTS. 
Studenti a studentky imatrikulačních ročníků 2004/05 a 2005/06 se k bakalářské zkoušce 
mohou hlásit po zisku 90 ECTS.  
Studenti a studentky imatrikulačního ročníku 2003/04 a starší se k bakalářské zkoušce mohou 
hlásit po zisku 120 ECTS. 
 
Bakalářská zkouška se skládá ze dvou částí: (1) Politická filosofie a teorie a (2) Komparace 
politických systémů, které koncentrují obsah jednotlivých předmětů bakalářského stupně. 
Pokud si student či studentka zvolí politologii jako obor diplomový, je její součástí obhajoba 
bakalářské diplomové práce. V rámci dvouoborového typu studia je bakalářská práce psána 
pouze na jednom oboru. Požadavky na bakalářskou práci a její obhajobu jsou určeny 
zvláštním předpisem. 
 

Podzimní semestr  

ročník  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
POL701 Úvod do politologie P. Hlaváček, J. 

Holzer 
zk 8   

POL702 Dějiny politických 
idejí 

P. Dufek, D. Vávra zk 8   



 
120

POL705 Politický systém ČR 
I. 

V. Havlík, J. Holzer zk 10   

POL727 Úvod do 
problematiky psaní 
odborného textu 

V. Havlík, P. 
Hlaváček, A. 
Valterová 

zk 8   

 

ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
POL708 Politické systémy 

demokratických 
zemí I. 

J. Šedo, H. 
Vykoupilová 

zk 8   

POL710 Sociálně politické 
doktríny 

P. Dufek, D. Vávra zk 9 POL704 

POL711 Systémy politických 
stran I. 

L. Kopeček, J. 
Kyloušek 

zk 9   

POL727 Úvod do 
problematiky psaní 
odborného textu 

V. Havlík, P. 
Hlaváček, A. 
Valterová 

zk 8   

 
 
ročník  
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
POL740 Sociálně politické 

doktríny 
P. Dufek, D. Vávra zk 6   

POL743 Systémy politických 
stran II. 

L. Kopeček, J. 
Kyloušek 

zk 6 POL741 

POL744 Politické sytémy 
zemí východní 
Evropy a Balkánu 

P. Hlaváček, V. 
Stojarová 

zk 6   

S. Balík, M. Bastl, 
O. Císař, P. Dufek, 
J. Holzer, R. 
Chytilek, L. 
Kopeček, M. 
Mareš, J. Smolík, 
V. Stojarová, M. 
Strmiska, J. Šedo, 
T. Šmíd 

POL745 Diplomový seminář 
k bakalářské práci 

[ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 

z 6   
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] 

POL746 Politologický 
proseminář 

M. Pink z 6   

 

Jarní semestr  

ročník  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
POL703 Metodologie 

politologie 
O. Eibl, R. Chytilek zk 8   

POL704 Politická filosofie 
20. století 

P. Dufek, D. Vávra zk 8   

POL707 Politický systém ČR 
II. 

S. Balík, V. Havlík zk 10 pol705 

POL726 Úvod do 
bezpečnostních 
studií 

M. Mareš, J. 
Smolík 

zk 8 pol705 

 
 

ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
Politické systémy 
demokratických 
zemí II. 

POL709 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

J. Šedo, A. 
Valterová 

zk 9 POL708 

POL712 Politické systémy 
střední Evropy a 
Pobaltí 

D. Čaloud, V. 
Havlík, J. Šedo 

zk 8 POL709 

Systémy politických 
stran II. 

POL713 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

L. Kopeček, J. 
Kyloušek 

zk 9 POL711 
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Politický 
extremismus a 
radikalismus 

POL728 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

M. Bastl, J. Petřík zk 8 POL726 

 
 

ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
S. Balík, M. Bastl, 
O. Císař, P. Dufek, 
J. Holzer, R. 
Chytilek, L. 
Kopeček, M. 
Mareš, J. Smolík, 
V. Stojarová, M. 
Strmiska, J. Šedo, 
T. Šmíd 

POL745 Diplomový seminář 
k bakalářské práci 

[ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 6   

POL746 Politologický 
proseminář 

M. Pink z 6   

 
 
Doporučený studijní plán [ pod tímto názvem nejsou žádné další informace ] 

Magisterské navazující studium  

Informace o studiu  
 
   
Magisterský stupeň trvá standardně 4 semestry, což zpravidla představuje 3 semestry vlastní 
výuky, čtvrtý semestr je určen pro sepsání diplomové práce. Studium je organizováno jako 
kreditní. V průběhu studia je pořadí zápisu předmětů libovolné. 
 
Aby se studenti a studentky imatrikulačního ročníku 2007/08 mohli přihlásit k magisterské 
zkoušce, musí z oboru politologie získat celkem 120 ECTS, z toho 74 ECTS za absolvování 
povinných předmětů. V tomto počtu přitom nejsou započteny 4 ECTS za absolovování 
minimální jazykové komptence! V rámci zbývajících 46 kreditů, potřebných k dosažení 
požadovaného celkového počtu 120 kreditů, je třeba získat nejméně 34 ECTS za absolvování 
povinně volitelných předmětů nabízených katedrou politologie. Dále musí mít splněn 
celouniverzitní požadavek absolvování minimální jazykové kompetence. 
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Aby se studenti a studentky imatrikulačních ročníků 2006/07 a starší mohli přihlásit k 
magisterské zkoušce, musí z oboru politologie získat celkem 120 ECTS, z toho 72 ECTS za 
absolvování povinných předmětů. V tomto počtu přitom nejsou započteny 4 ECTS za 
absolovování minimální jazykové komptence! V rámci zbývajících 48 kreditů, potřebných k 
dosažení požadovaného celkového počtu 120 kreditů, je třeba získat nejméně 36 ECTS za 
absolvování povinně volitelných předmětů nabízených katedrou politologie. Dále musí mít 
splněn celouniverzitní požadavek absolvování minimální jazykové kompetence. 
Magisterská zkouška 
Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Ta se obvykle absolvuje na konci čtvrtého 
semestru studia a skládá se ze tří částí: (1) Moderní politická teorie, (2) Srovnávací politologie 
a (3) Česká politika, které koncentrují obsah povinných i některých povinně volitelných 
předmětů magisterského stupně. Součástí zkoušky je také obhajoba diplomové práce. 
Požadavky na tuto práci a její obhajobu jsou určeny zvláštním předpisem. 
 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
POL401 Politické strany a 

stranické systémy 
R. Chytilek, L. 
Kopeček, V. 
Stojarová, M. 
Strmiska 

zk 9   

POL402 Analýza české 
politiky 

V. Havlík, L. 
Kopeček, A. 
Valterová 

zk 9   

POL451 Demokratické a 
nedemokratické 
politické režimy 

J. Holzer, P. 
Hlaváček 

zk 9   

S. Balík, M. Bastl, 
O. Císař, P. Dufek, 
J. Holzer, R. 
Chytilek, L. 
Kopeček, M. 
Mareš, J. Smolík, 
V. Stojarová, M. 
Strmiska, J. Šedo, 
T. Šmíd 

POL463 Diplomový seminář 

[ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 12   

 
 



 
124

 

 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
POL411 Didaktika 

politologie 
D. Houbal zk 6   

POL456 Komunismus a 
fašismus 

J. Holzer zk 8   

POL469 Problémy soudobé 
politické filosofie 

O. Císař zk 8   

POL470 Volební systémy 
postkomunistických 
zemí 

J. Šedo zk 8   

POL482 Political Systems of 
the Balkan 

V. Stojarová zk 8   

POL483 Militantní 
demokracie 

M. Mareš zk 8   

 
 

Jarní semestr  

Povinné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
POL407 Zájmové skupiny O. Císař, R. 

Chytilek, L. 
Kopeček, A. 
Valterová 

zk 10   

POL439 Komparativní 
analýza (workshop) 

J. Holzer, J. Šedo zk 8   

POL440 Moderní politické 
teorie 

P. Dufek zk 10   
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S. Balík, M. Bastl, 
O. Císař, P. Dufek, 
J. Holzer, R. 
Chytilek, L. 
Kopeček, M. 
Mareš, J. Smolík, 
V. Stojarová, M. 
Strmiska, J. Šedo, 
T. Šmíd 

POL463 Diplomový seminář 

[ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 12   

Volební systémy a 
volby 

POL485 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

R. Chytilek, J. Šedo zk 9   

 
 

Povinně volitelné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
POL417 Tradice české 

politiky 
S. Balík zk 8   

POL457 Komparativní 
analýza 
bezpečnostní 
politiky 

M. Mareš zk 8   

POL461 Rudí a růžoví - 
levice ve střední a 
východní Evropě 

L. Kopeček zk 8   

POL478 Klasická britská 
politická filosofie 

P. Dufek, T. Kačer zk 8   

Politické mobilizace 
ve východní Evropě 
po roce 1989 

POL486 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

O. Císař zk 8   

POL487 Conflict 
Management 

N. Hynek, V. 
Stojarová 

zk 8   
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[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

Analyzing Elections 
in Canada, 
Australia, India 

POL488 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

R. Chytilek, M. 
Strmiska 

zk 8   

Analýza 
bezpečnostních 
informací ve 
zpravodajských 
službách 

POL489 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

L. Pokorný zk 8   

 
 
Doporučený studijní plán  
 
  
Strategie volby předmětů, která vychází z platných studijních předpisů (především 
Studijního a zkušebního řádu MU) a odpovídá logické návaznosti předmětů, má 
představovat pomoc při hledání maximálně efektivního postupu při studiu. Soustřeďuje se 
přitom v prvé řadě na způsob, resp. pořadí získávání povinných ECTS.  
Zvláštní doporučení katedra směřuje ke studentům a studentkám, jež nejsou 
absolventy/absolventkami bakalářského stupně politologie na FSS MU. Za účelem 
vyrovnání objemu vlastních vědomostí těmto studentům či studentkám katedra 
doporučuje navštěvovat (formou náslechu, bez formálního zápisu či ukončení) klíčové 
povinné předměty bakalářského stupně, resp. konzultovat s jednotlivými pedagogy, 
především pak s Mgr. Havlíkem jako konzultantem pro studium, vlastní individuální 
strategie. 
Pro studenty a studentky počínaje imatrikulačním ročníkem 2005/06 platí povinnost 
doložit minimální jazykovou kompetenci pro absolventa/absolventku magisterského 
studia – katedra doporučuje splnit si tuto povinnost (příp. doložit její ekvivalent) v prvním 
roce studia. 
Jelikož magisterské studium mohou studenti a studentky zahajovat v obou semestrech, 
jsou níže představeny dvě varianty studijní strategie. 
  
Studenti a studentky začínající studium podzimním semestrem 
Semestr Povinně volitelné,  
A + B,C 

Povinné předměty 
volitelné předměty 

1. SEMESTR Analýza české politiky 
18 + 16 ECTS Demokratické a 

nedemokratické politické 

2 povinně volitelné (volitelné) předměty 
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režimy 

2. SEMESTR Zájmové skupiny a sociální 
hnutí 

35 + 8 ECTS Moderní politické teorie 
  Komparativní analýza 

(workshop) 
  Volební systémy a volby 

1 povinně volitelný (volitelný) předmět 

3. SEMESTR 
9 + 22 ECTS 

Politické strany a stranické 
systémy 

3 povinně volitelné (volitelné) předměty 

4. SEMESTR 
12 + 0 ECTS 

Diplomový seminář   

  
Studenti  a studentky začínající studium jarním semestrem 
Semestr Povinně volitelné,  
A + B,C 

Povinné předměty 
volitelné předměty 

1. SEMESTR Zájmové skupiny 
18 + 16 ECTS Moderní politické teorie 

2 povinně volitelné (volitelné) předměty 

2. SEMESTR Politické strany a stranické 
systémy 

27 + 8 ECTS Analýza české politiky 
  Demokratické a 

nedemokratické politické 
systémy 

1 povinně volitelný (volitelný) předmět 

3. SEMESTR Komparativní analýza 
(workshop) 

17 + 22 ECTS Volební systémy a volby 

3 povinně volitelné (volitelné) předměty 

4. SEMESTR 
12 + 0 ECTS 

Diplomový seminář   

  
 
 

Doktorské studium  

Informace o studiu  
 

  

 
Postgraduální jednooborové doktorandské studium oboru politologie probíhá v prezenční i 
kombinované formě. Jeho standardní délka je stanovena na 8 semestrů. Povinností studentů 
a studentek je splnit všechny požadavky definované individuálním studijním plánem, který 
schvaluje oborová rada. Studenti a studentky jej vypracují se svým školitelem v prvním 
měsíci studia. Tento plán vymezuje etapy studia včetně rozvržení zkoušek a úkolů 
souvisejících s publikováním v odborném tisku a vystoupeními studentů a studentek před 
odbornou veřejností. Studijní plán může být průběžně doplňován, aktualizován a v 
opodstatněných případech se souhlasem školitele a předsedy oborové rady i změněn. Plnění 
uvedeného plánu kontroluje a hodnotí školitel (viz předměty Individuální studijní plán I., 
II., III. a IV. a Disertační práce I., II., III.).  



 
128

Studenti a studentky prezenčního doktorandského studia se zapojují do činnosti katedry, a 
to zejména participací na vědeckých a pedagogických úkolech a aktivitách dle dohody se 
školitelem a vedoucím katedry. 
Studium je organizováno jako kreditní. Předpokladem pro přihlášení se k obhajobě 
disertace a k závěrečné státní doktorské zkoušce je získání 240 ECTS; z toho 210 ECTS za 
absolvování povinných předmětů, včetně celkem 10 ECTS za absolvování zkoušky z 
anglického (6 ECTS) a druhého světového jazyka (4 ECTS) a 30 ECTS za absolvování 
předmětů povinně volitelných. Na základě úspěšné obhajoby disertační práce a složení 
státní doktorské zkoušky bude absolventkám/absolventům přiznán akademický titul Ph.D. 
Více informací k povinnostem studia v DSP (a k přijímacímu řízení do něj) viz „Studijní a 
zkušební řád MU” (webové stránky FSS a MU). I v DSP přitom platí povinnost zápisu 
předmětů v IS MU. 
 

 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
POL013 Teorie politických 

systémů 
J. Holzer zk 20   

POL014 Disertační práce I. S. Balík, P. Barša, 
O. Císař, B. 
Dančák, P. Fiala, J. 
Holzer, L. 
Kopeček, M. 
Mareš, M. Pitrová, 
P. Pšeja, M. 
Strmiska, P. Suchý 

k 30   

POL015 Disertační práce II. S. Balík, P. Barša, 
O. Císař, B. 
Dančák, P. Fiala, J. 
Holzer, L. 
Kopeček, M. 
Mareš, M. Pitrová, 
P. Pšeja, M. 
Strmiska, P. Suchý 

k 60   

POL016 Individuální studijní 
plán I. 

S. Balík, P. Barša, 
O. Císař, B. 
Dančák, P. Fiala, J. 
Holzer, L. 
Kopeček, M. 
Mareš, M. Pitrová, 
P. Pšeja, M. 
Strmiska, P. Suchý 

z 15   
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POL017 Individuální studijní 
plán II. 

S. Balík, P. Barša, 
O. Císař, B. 
Dančák, P. Fiala, J. 
Holzer, L. 
Kopeček, M. 
Mareš, M. Pitrová, 
P. Pšeja, M. 
Strmiska, P. Suchý 

z 15 POL016 

POL018 Individuální studijní 
plán III. 

S. Balík, P. Barša, 
O. Císař, B. 
Dančák, P. Fiala, J. 
Holzer, L. 
Kopeček, M. 
Mareš, M. Pitrová, 
P. Pšeja, M. 
Strmiska, P. Suchý 

z 15 POL017 

POL019 Individuální studijní 
plán IV. 

P. Barša, P. Fiala, J. 
Holzer, L. 
Kopeček, M. 
Mareš, M. Strmiska

z 15 POL018 

POL020 Disertační práce III. P. Barša, P. Fiala, J. 
Holzer, L. 
Kopeček, M. 
Mareš, M. Strmiska

k 70 POL015 

 
 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
POL005 Teorie politických 

stran 
M. Strmiska zk 15   

POL012 Aplikovaný 
politologický 
výzkum 

M. Mareš zk 15   

 
 

Jarní semestr  

Povinné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
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POL014 Disertační práce I. S. Balík, P. Barša, 
O. Císař, B. 
Dančák, P. Fiala, J. 
Holzer, L. 
Kopeček, M. 
Mareš, M. Pitrová, 
P. Pšeja, M. 
Strmiska, P. Suchý 

k 30   

POL015 Disertační práce II. S. Balík, P. Barša, 
O. Císař, B. 
Dančák, P. Fiala, J. 
Holzer, L. 
Kopeček, M. 
Mareš, M. Pitrová, 
P. Pšeja, M. 
Strmiska, P. Suchý 

k 60   

POL016 Individuální studijní 
plán I. 

S. Balík, P. Barša, 
O. Císař, B. 
Dančák, P. Fiala, J. 
Holzer, L. 
Kopeček, M. 
Mareš, M. Pitrová, 
P. Pšeja, M. 
Strmiska, P. Suchý 

z 15   

POL017 Individuální studijní 
plán II. 

S. Balík, P. Barša, 
O. Císař, B. 
Dančák, P. Fiala, J. 
Holzer, L. 
Kopeček, M. 
Mareš, M. Pitrová, 
P. Pšeja, M. 
Strmiska, P. Suchý 

z 15 POL016 

POL018 Individuální studijní 
plán III. 

S. Balík, P. Barša, 
O. Císař, B. 
Dančák, P. Fiala, J. 
Holzer, L. 
Kopeček, M. 
Mareš, M. Pitrová, 
P. Pšeja, M. 
Strmiska, P. Suchý 

z 15 POL017 

POL019 Individuální studijní 
plán IV. 

P. Barša, P. Fiala, J. 
Holzer, L. 
Kopeček, M. 
Mareš, M. Strmiska

z 15 POL018 
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POL020 Disertační práce III. P. Barša, P. Fiala, J. 
Holzer, L. 
Kopeček, M. 
Mareš, M. Strmiska

k 70 POL015 

 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
POL011 Teorie Steina 

Rokkana 
M. Strmiska zk 20   

Analýza a typologie 
stranických systémů 

POL021 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

M. Strmiska zk 15   

 
Doporučený studijní plán [ pod tímto názvem nejsou žádné další informace ] 
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Psychologie 

Bakalářské prezenční studium  

Informace o studiu  
 
   
Psychologie  
Obor psychologie se studuje na FSS MU ve třech stupních: a) jako dvouoborové bakalářské 
studium (v prezenční a kombinované formě), b) jako jednooborové (navazující) magisterské 
studium (pouze v prezenční formě), c) jako doktorský studijní program (v prezenční a v 
kombinované formě pro obory obecná psychologie, sociální psychologie, vývojová 
psychologie). 
Cílem studia na bakalářském stupni je dosažení psychologického vzdělání, které je možné 
uplatnit v profesích a zaměstnáních, kde je užitečné kombinovat znalosti a dovednosti z 
psychologie s kvalifikací získanou ve druhém studovaném oboru. Druhým cílem bakalářského 
studia je příprava k magisterskému studiu psychologie na FSS MU. 
Výchozím předpokladem pro přijímací řízení do magisterského studia psychologie je získání 
bakalářské hodnosti v oboru psychologie (nebo jejího ekvivalentu uznaného katedrou 
psychologie). Cílem magisterského studia je získání základní univerzitní kvalifikace pro 
výkon psychologické profese (magistr v oboru psychologie). 
Studium probíhá formou kreditního systému. Předměty jsou v bakalářském a magisterském 
stupni rozděleny do tří skupin. Povinné předměty (ECTS A) jsou základem studovaného 
oboru a musejí být proto v průběhu studia absolvovány všechny. Povinně volitelné předměty 
(ECTS B) tvoří povinný blok, z něhož si student volí podle svého zájmu a své budoucí 
odborné orientace. Povinně volitelný předmětů je nutné absolvovat nejméně takový počet, aby 
student dosáhl celkového požadovaného počtu ECTS (pro bakalářské studium 90 ECTS, pro 
magisterské studium 120 ECTS). Volitelné předměty (ECTS C) jsou předměty vypisované na 
fakultách nebo univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v programu 
psychologie. Ve volitelných předmětech může získat student maximálně 5 ECTS. 
Za předměty, které jsou nabízeny paralelně na více oborech, lze získat příslušné ECTS pouze 
jednou - lze je vykazovat pouze na jednom oboru (bez ohledu na to, zda je, či byl druhý obor 
studován na FSS, na jiné fakultě MU nebo na jiné vysoké škole). 
Bakalářské studium - prezenční forma  
Standardní doba bakalářského studia psychologie je šest semestrů (3 akademické roky). 
Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Pokud si student zvolí psychologii jako 
obor diplomový, je samostatnou součástí závěru studia obhajoba diplomové práce[1]. 
Aby student mohl vykonat státní závěrečnou zkoušku a obhajovat diplomovou práci, musí 
splnit tyto požadavky: 
a) získat minimálně 90 ECTS v požadované struktuře tj. absolvovat všechny předměty ECTS 
A, předměty ECTS B pak v takovém počtu, aby minimální počet ECTS za studium byl roven 
90 
b) absolvování výuky tělesné výchovy a sportu[2] 
c) minimální jazyková kompetence[3] 
d) absolvování nejméně jednoho předmětu vedeného v anglickém jazyce. 
Základní nabídku povinně volitelných předmětů vypisuje každoročně katedra psychologie 
FSS. Další ECTS v této kategorii je možné získat za absolvování předmětů na jiných 
katedrách MU či na jiných vysokých školách. Podmínkou však je, že tyto předměty budou 
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zapadat do curricula studia psychologie, a že je katedra psychologie uzná v kategorii povinně 
volitelných předmětů za relevantní. 
1] Katedra definuje termín, do kterého musí být diplomová práce zadána. Posledním 
termínem pro zadání práce je poslední den zkouškového období semestru, který předchází 
tomu semestru, v němž chce student práci odevzdávat a obhajovat. Respektování tohoto 
termínu je předpokladem k tomu, aby student mohl být připuštěn k obhajobě práce. 
Požadavky na podobu diplomové práce jsou specifikovány na internetových stránkách 
katedry psychologie: http://psych.fss.muni.cz/phprs/download.php?soubor=14.  
[2] Kredity získané za absolvování tělesné výchovy a sportu se pro studující všech 
inmatrikulačních ročníků nezapočítávají do celkového počtu 90 kreditů, které je nutno získat, 
aby student/ka měl/a právo přihlásit se ke státní bakalářské zkoušce.  
[3] Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je doložení univerzitou stanovené minimální 
jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia. Takto získané kredity se pro 
studující všech inmatrikulačních ročníků nezapočítávají do celkového počtu 90 kreditů, které 
je nutno získat, aby student/ka měl/a právo přihlásit se ke státní bakalářské zkoušce. 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
PSY101 Uvedení do 

psychologie 
P. Macek, I. 
Plaňava, T. 
Řiháček, Z. 
Vybíral, L. 
Škarková-
Stojanová 

zk 5   

PSY104 Vývojová 
psychologie II 

L. Lacinová, P. 
Macek, E. 
Pavlíková, M. 
Štěpánková 

zk 5 PSY103 

PSY105 Psychologie 
kognitivních 
procesů 

M. Šipula zk 6   

PSY107 Sociální 
psychologie I 

P. Macek, M. 
Vaculík 

zk 5   

PSY110 Psychologie 
výchovy a 
vzdělávání 

J. Mareš zk 4 psy108 && 
psy104 

PSY111 Metody personální 
práce 

L. Ducháček, L. 
Koubek, J. Šindler 

zk 5 psy102 

PSY112 Metodologie 
psychologie 
(kvantitativní 
přístup) 

S. Ježek, M. 
Vaculík 

zk 6 PSY117 
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PSY113 Fyziologie člověka R. Roman zk 3   

PSY114 Soc. psychologický 
výcvik ve skupině I 
(bloková výuka) 

J. Roubal, T. 
Řiháček, Z. Spurná, 
J. Šupa 

z 1 psy101 

PSY193 Seminář k 
bakalářské 
diplomové práci 

[ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 10   

 
 

Povinně volitelné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
PSY124 Psychologie 

handicapu 
J. Vančura k 3   

PSY128 Psychologie v 
běžném životě 

L. Lacinová, P. 
Macek, I. 
Plaňava, Š. 
Portešová, M. 
Šipula, D. 
Šmahel, M. 
Štěpánková, Z. 
Vybíral 

zk 3 !((psy101)||(now(psy101)))

PSY136 Psychologie v 
architektuře 

L. Kostroň z 3   

PSY140 Poznání a 
sebepoznání 
osobnosti 

P. Cagaš, V. 
Smékal 

z 2   

PSY142 Psychologie 
soužití v 
manželství a 
rodině 

I. Plaňava z 3   

PSY143 Psychologie 
adolescentů 

P. Macek, M. 
Širůčková 

z 3   

PSY146 Duševní hygiena T. Řiháček, L. 
Škarková-
Stojanová 

z 2   

PSY151 Kulturní 
antropologie 

A. Schauerová z 2   

PSY160 Psychologie barev M. Šipula z 2   
PSY170 Náhradní rodinná 

péče 
Z. Tuláčková z 2   

PSY173 Psychologie v 
marketingových 
komunikacích 

R. Divínová, J. 
Vysekalová 

z 2   
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PSY203 Psychologie 
adaptace 
vysokoškolských 
studentů 

M. Čavnická, P. 
Filkuková, I. 
Poledňová 

z 2 souhlas 

PSY215 Psychologie v 
celostní medicíně 

V. Canibalová z 2   

PSY216 Etické problémy 
v psychologii 

V. Canibalová z 2   

PSY220 Communication 
and presentation 
skills 

Z. 
Vykoukalová 

z 3   

PSY221 Visiting lecturer   z 1   
PSY225 Studentská 

dobrovolnická 
praxe 

L. Koubek k 2   

PSY227 Praktikum raného 
vývoje 

E. Pavlíková z 3 PSY103 

 
 

Jarní semestr  

Povinné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
PSY102 Psychologie 

osobnosti 
V. Smékal, I. 
Poledňová, B. 
Hohnová, T. 
Kmětíková 

zk 5   

PSY103 Vývojová 
psychologie I 

L. Lacinová, P. 
Macek, E. 
Pavlíková, M. 
Štěpánková, Z. 
Masopustová 

zk 5   

PSY106 Obecná psychologie 
- prožívání, jednání 

M. Šipula zk 6   

PSY108 Sociální 
psychologie II 

P. Macek, M. 
Vaculík, E. 
Polášková, J. 
Vančura 

zk 5 PSY107 
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PSY109 Aplikovaná sociální 
psychologie 

L. Lacinová, P. 
Macek, R. 
Michalčáková, T. 
Řiháček, M. Šipula, 
M. Vaculík, Z. 
Vybíral 

zk 5 PSY108 

PSY117 Statistická analýza 
dat 

S. Ježek, J. Širůček, 
M. Snopek 

zk 5   

PSY118 Metodologie 
psychologie 
(kvalitativní přístup) 

I. Čermák zk 4   

PSY193 Seminář k 
bakalářské 
diplomové práci 

[ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 10   

PSY214 Soc. psychologický 
výcvik ve skupině II 
(bloková výuka) 

T. Řiháček, Z. 
Spurná, M. 
Štěpánková, J. Šupa

z 1 psy114 

 
 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
PSY128 Psychologie v 

běžném životě 
L. Lacinová, P. 
Macek, I. 
Plaňava, Š. 
Portešová, M. 
Šipula, D. 
Šmahel, M. 
Štěpánková, Z. 
Vybíral 

zk 3 !((psy101)||(now(psy101)))

PSY155 Základy 
psychologie 
tvořivosti 

L. Lacinová, E. 
Pavlíková 

z 2   

PSY160 Psychologie 
barev 

M. Šipula z 2   

PSY164 Rytmus v 
psychologii 

K. Skočovský z 2   

PSY171 Psychologie 
sexuality 

J. Michalová, E. 
Řačáková 

z 2   

PSY174 Psychologie a 
Internet 

D. Šmahel z 2   

PSY175 Psychopatologie P. Stožický zk 4   
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PSY178 Psychologické 
aspekty motivace 
dětí ve škole 

I. Poledňová, J. 
Zobačová 

z 3   

PSY201 Řešení konfliktů D. Lukášová 
Salaquardová, 
M. Širůčková 

z 3   

PSY208 Imaginace a 
interpretace 

J. Krása k 3   

PSY210 Psychologie 
zdraví a nemoci 

V. Canibalová z 2   

PSY218 Výzkum na 
internetu - praxe 
a metody 

D. Šmahel z 2   

PSY221 Visiting lecturer   z 1   

PSY222 Úvod do politické 
psychologie 

J. Lukas, J. 
Smolík 

z 3   

PSY225 Studentská 
dobrovolnická 
praxe 

L. Koubek k 2   

PSY226 Zvukové 
prostředí města a 
jeho vliv na 
prožívání 

T. Řiháček z 2 souhlas 

 
Doporučený studijní plán  
 
Doporučené studijní plány přihlížejí k novelizaci „Studijního a zkušebního řádu 
MU“, seznamte se s ním ovšem podrobně, aby jste se vyhnuli nesplnění některých 
podmínek v něm uvedených (mohou vám zabránit zápisu do dalšího semestru a 
vést tak k dočasné ztrátě statusu studenta či dokonce k ukončení vašeho studia). 
Celé znění „Studijního a zkušebního řádu MU“ najdete na internetových stránkách 
Masarykovy univerzity. 
  
Psychologie - bakalářské studium (celkem min. 90 ECTS) 
  
1. semestr PSY101 PSY105 PSY113 
  Povinně volitelný předmět     
2. semestr PSY102 PSY103 PSY117 
  PSY106 Povinně volitelný předmět   
3. semestr PSY107 PSY104[1] PSY112 
  PSY114 Povinně volitelný předmět   
4. semestr PSY108[2] PSY118 PSY114 
  Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět   

5. semestr PSY110 PSY111 
Povinně 
volitelný 
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předmět 

  Povinně volitelný předmět     

6. semestr PSY109 
Seminář k bakalářské 
diplomové práci[3] 

Povinně 
volitelný 
předmět 

  
        
  
[1] Součástí zkoušky jsou i témata předmětu PSY103. 
[2] Zkouší se témata z předmětů PSY107 a PSY108. 
[3] Semináře (PSY193) vedou všichni učitelé dle svých možností. Semináře 
mohou mít formu individuálních konzultací. Zapisují se do nich povinně studenti, 
kteří chtějí v daném semestru předložit diplomovou práci. Za seminář lze získat 
ECTS pouze jednou. 
  
Poznámky k některým povinně volitelným předmětům 
PSY128: Předmět je určen pouze studentům, kteří nestudují psychologii jako obor 
a studentům jiných fakult. 

PSY203: Předmět je určen pouze studentům prvních ročníků. 

PSY221:  Předmět tvoří přednášky hostujících zahraničních vyučujících. 
V předmětu neprobíhá standardní výuka. Kredity jsou přiděleny za doloženou 
účast na výuce hostujících zahraničních vyučujících. 

PSY175:  Předmět je povinnou součástí magisterského studia psychologie. 
  
  
 
 

Bakalářské kombinované studium  

Informace o studiu  
 
   
Obor psychologie se studuje na FSS MU ve třech stupních: a) jako dvouoborové bakalářské 
studium (v prezenční a kombinované formě), b) jako jednooborové (navazující) magisterské 
studium (pouze v prezenční formě), c) jako doktorský studijní program (v prezenční a v 
kombinované formě pro obory obecná psychologie, sociální psychologie, vývojová 
psychologie). 
Cílem studia na bakalářském stupni je dosažení psychologického vzdělání, které je možné 
uplatnit v profesích a zaměstnáních, kde je užitečné kombinovat znalosti a dovednosti z 
psychologie s kvalifikací získanou ve druhém studovaném oboru. Druhým cílem bakalářského 
studia je příprava k magisterskému studiu psychologie na FSS MU. 
Výchozím předpokladem pro přijímací řízení do magisterského studia psychologie je získání 
bakalářské hodnosti v oboru psychologie (nebo jejího ekvivalentu uznaného katedrou 
psychologie). Cílem magisterského studia je získání základní univerzitní kvalifikace pro 
výkon psychologické profese (magistr v oboru psychologie). 
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Studium probíhá formou kreditního systému. Předměty jsou v bakalářském a magisterském 
stupni rozděleny do tří skupin. Povinné předměty (ECTS A) jsou základem studovaného 
oboru a musejí být proto v průběhu studia absolvovány všechny. Povinně volitelné předměty 
(ECTS B) tvoří povinný blok, z něhož si student volí podle svého zájmu a své budoucí 
odborné orientace. Povinně volitelný předmětů je nutné absolvovat nejméně takový počet, aby 
student dosáhl celkového požadovaného počtu ECTS (pro bakalářské studium 90 ECTS, pro 
magisterské studium 120 ECTS). Volitelné předměty (ECTS C) jsou předměty vypisované na 
fakultách nebo univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v programu 
psychologie. Ve volitelných předmětech může získat student maximálně 6 ECTS. 
Za předměty, které jsou nabízeny paralelně na více oborech, lze získat příslušné ECTS pouze 
jednou - lze je vykazovat pouze na jednom oboru (bez ohledu na to, zda je, či byl druhý obor 
studován na FSS, na jiné fakultě MU nebo na jiné vysoké škole). 
Kombinované bakalářské studium 
Standardní doba bakalářského studia psychologie je 6 semestrů (3 akademické roky). Je 
zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Pokud si student zvolí psychologii jako obor 
diplomový, je samostatnou součástí závěru studia obhajoba diplomové práce (požadavky na 
diplomovou práci jsou uvedeny na internetových stránkách katedry). 
Aby student mohl vykonat státní závěrečnou zkoušku, musí získat ECTS za všechny vypsané 
předměty a získat tak 90 ECTS, a dále mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování 
minimální jazykové kompetence, přičemž takto získané kredity se nezapočítávají do 
požadovaných 90 ECTS. 

Podzimní semestr  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
PSY701 Uvedení do 

psychologie 
I. Plaňava, T. 
Řiháček 

zk 5   

PSY703 Vývojová 
psychologie I 

L. Lacinová, P. 
Macek, M. 
Štěpánková 

zk 5   

PSY704 Metodologie 
psychologie 
(kvantitativní 
přístup) 

S. Ježek, M. 
Vaculík 

zk 6 PSY717 

PSY705 Psychologie 
kognitivních 
procesů 

M. Šipula zk 5   

PSY707 Sociální 
psychologie I 

P. Macek, M. 
Vaculík, M. Šipula, 
D. Šmahel 

zk 5   

PSY710 Psychologie 
výchovy a 
vzdělávání 

J. Mareš zk 4   

PSY712 Psychopatologie P. Stožický zk 3   

PSY713 Fyziologie člověka R. Roman zk 3   



 
140

PSY742 Psychologie soužití 
v rodině a 
manželství 

I. Plaňava z 3   

PSY743 Psychologie 
adolescentů 

P. Macek, M. 
Hanžlová, D. 
Šmahel 

z 2   

PSY749 Poznání a 
sebepoznání 
osobnosti 

V. Smékal z 2   

M. Šipula PSY810 Seminář k 
bakalářské 
diplomové práci [ hodnotí všichni 

vyučující pracoviště 
] 

z 10   

 
 

Jarní semestr  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
PSY702 Psychologie 

osobnosti 
V. Smékal, I. 
Poledňová 

zk 5   

PSY706 Obecná psychologie 
- prožívání, jednání 

M. Šipula zk 5   

PSY708 Sociální 
psychologie II 
(postoje, skupiny) 

P. Macek, D. 
Šmahel 

zk 5 PSY707 

PSY709 Sociální 
psychologie III 
(komunikace) 

L. Lacinová, P. 
Macek, R. 
Michalčáková, T. 
Řiháček, M. 
Vaculík, Z. Vybíral 

zk 5 PSY708 

PSY711 Metody personální 
práce 

L. Ducháček, L. 
Koubek 

zk 5   

PSY717 Statistická analýza 
dat 

S. Ježek, J. Širůček zk 4   

PSY718 Odborná recenze [ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 2   

PSY722 Metodologie 
psychologie 
(Kvalitativní 
přístup) 

I. Čermák zk 4   
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PSY730 Základy neurověd R. Roman zk 3 PSY713 || 
PSY113 || 
PSY451 

PSY747 Psychologické 
aspekty motivace 
dětí ve škole 

I. Poledňová z 3   

PSY760 Vývojová 
psychologie II 

L. Lacinová, P. 
Macek, M. 
Štěpánková 

zk 5   

M. Šipula PSY810 Seminář k 
bakalářské 
diplomové práci [ hodnotí všichni 

vyučující pracoviště 
] 

z 10   

 
 
Doporučený studijní plán  
 
  
1. rok studia 
podzimní semestr 
Kód Název kurzu Vyučující  Výst. Kr 
PSY701 Uvedení do psychologie Řiháček, Plaňava zk 5 
PSY703 Vývojová psychologie I Lacinová, Macek zk 5 
PSY705 Psychologie kognitivních 

procesů 
Šipula, Řiháček zk 5 

PSY712 Psychopatologie Stožický zk 3 
PSY713 Fyziologie člověka Roman zk 3 
  
jarní semestr 
Kód Název kurzu Vyučující  Výst. Kr 
PSY702 Psychologie osobnosti Smékal, Poledňová zk 5 
PSY760 Vývojová psychologie II Lacinová, Macek zk 5 
PSY706 Psychologie emocí a 

motivace 
Šipula, Řiháček zk 5 

PSY730 Základy neurověd Roman zk 3 
  
2. rok studia 
podzimní semestr 
Kód Název kurzu Vyučující  Výst. Kr 
PSY707 Sociální psychologie I Macek, Šmahel zk[1] 5 
PSY743 Psychologie adolescentů Macek zpt 2 
PSY749 Poznání a sebepoznání 

osobnosti 
Smékal, Cagaš zpt 2 
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PSY710 Psychologie výchovy a 
vzdělávání 

Jan Mareš zk 4 

  
jarní semestr 
Kód Název kurzu Vyučující  Výst. Kr 
PSY708 Sociální psychologie II Macek, Šmahel zk[2] 5 
PSY711 Metody personální práce Ducháček zk 5 
PSY717 Statistická analýza dat Ježek, Širůček zk 5 
PSY722 Metodologie psychologie 

(kvalitativní přístup) 
Čermák zk 4 

  
          
  
[1] Typ ukončení závisí na studovaném oboru. Studenti nepsychologických oborů mají 
předmět ukončen zkouškou. Studenti oborů v kombinaci s psychologií ukončují tento 
předmět zápočtem. Ukončení tohoto předmětu je podmínkou pro zápis do předmětu 
PSY708. 
[2] Zkouška zahrnuje témata z předmětů PSY707 a PSY708. Ke zkoušce se může přihlásit 
pouze ten, kdo získá zápočty za předměty PSY707 a PSY708. 
  
3. rok studia 
podzimní semestr 
Kód Název kurzu Vyučující  Výst. Kr 
PSY704 Metodologie psychologie 

(kvantitativní přístup) 
Vaculík, Ježek zk 6 

PSY742 Psychologie soužití 
v rodině a manželství 

Plaňava zpt. 3 

  
jarní semestr 
Kód Název kurzu Vyučující  Výst. Kr 
PSY709 Aplikovaná sociální 

psychologie 
Vaculík zk 5 

PSY747 Psychologické aspekty 
motivace dětí ve škole 

Poledňová zpt. 3 

PSY810 Seminář k bakalářské 
diplomové práci 

Všichni vyučující zpt. 10 

PSY718 Odborná recenze Vybíral zpt. 2 
 
 
 

Magisterské navazující studium  

Informace o studiu  
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Obor psychologie se studuje na FSS MU ve třech stupních: a) jako dvouoborové bakalářské 
studium (v prezenční a kombinované formě), b) jako jednooborové (navazující) magisterské 
studium (pouze v prezenční formě), c) jako doktorský studijní program (v prezenční a v 
kombinované formě pro obory obecná psychologie, sociální psychologie, vývojová 
psychologie). 
Cílem studia na bakalářském stupni je dosažení psychologického vzdělání, které je možné 
uplatnit v profesích a zaměstnáních, kde je užitečné kombinovat znalosti a dovednosti z 
psychologie s kvalifikací získanou ve druhém studovaném oboru. Druhým cílem bakalářského 
studia je příprava k magisterskému studiu psychologie na FSS MU. 
Výchozím předpokladem pro přijímací řízení do magisterského studia psychologie je získání 
bakalářské hodnosti v oboru psychologie (nebo jejího ekvivalentu uznaného katedrou 
psychologie). Cílem magisterského studia je získání základní univerzitní kvalifikace pro 
výkon psychologické profese (magistr v oboru psychologie). 
Studium probíhá formou kreditního systému. Předměty jsou v bakalářském a magisterském 
stupni rozděleny do tří skupin. Povinné předměty (ECTS A) jsou základem studovaného 
oboru a musejí být proto v průběhu studia absolvovány všechny. Povinně volitelné předměty 
(ECTS B) tvoří povinný blok, z něhož si student volí podle svého zájmu a své budoucí 
odborné orientace. Povinně volitelný předmětů je nutné absolvovat nejméně takový počet, aby 
student dosáhl celkového požadovaného počtu ECTS (pro bakalářské studium 90 ECTS, pro 
magisterské studium 120 ECTS). Volitelné předměty (ECTS C) jsou předměty vypisované na 
fakultách nebo univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v programu 
psychologie. Ve volitelných předmětech může získat student maximálně 6 ECTS. 
Za předměty, které jsou nabízeny paralelně na více oborech, lze získat příslušné ECTS pouze 
jednou - lze je vykazovat pouze na jednom oboru (bez ohledu na to, zda je, či byl druhý obor 
studován na FSS, na jiné fakultě MU nebo na jiné vysoké škole). 
Magisterské studium psychologie - prezenční forma 
Standardní doba navazujícího magisterského studia psychologie je čtyři semestry (2 
akademické roky). Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové 
práce[1]. Absolvování studia zajišťuje základní univerzitní vzdělání pro výkon profese 
psychologa. 
Vstupní podmínkou pro přijímací řízení do tohoto studia je získání bakalářského stupně 
vzdělání, kdy jedním z absolvovaných oborů je psychologie (případně ekvivalentní studium 
psychologie na jiné vysoké škole)[2]. Aby student mohl vykonat státní závěrečnou zkoušku a 
obhajovat diplomovou práci[3], musí splnit tyto požadavky: 
a) získat minimálně 120 ECTS v požadované struktuře tj. absolvovat všechny předměty ECTS 
A, předměty ECTS B pak v takovém počtu, aby minimální počet ECTS za studium byl roven 
120 
b) splnit požadavky minimální jazykové kompetence[4] 
c) absolvování nejméně jednoho předmětu vedeného v anglickém jazyce 
Základní nabídku povinně volitelných předmětů vypisuje každoročně katedra psychologie 
FSS. Další ECTS v této kategorii je možné získat za absolvování předmětů na jiných 
katedrách MU či na jiných vysokých školách. Podmínkou však je, že tyto předměty budou 
zapadat do curricula studia psychologie, a že katedra psychologie je uzná v kategorii povinně 
volitelných předmětů za relevantní. 
Volitelné předměty (ECTS C) jsou předměty vypisované na fakultách nebo univerzitních 
ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v programu psychologie. Ve volitelných 
předmětech může získat student maximálně 12 ECTS. 
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[1] Katedra definuje termín, do kterého musí být diplomová práce zadána. Posledním 
termínem pro zadání práce je poslední den zkouškového období semestru, který předchází 
tomu semestru, v němž chce student práci odevzdávat a obhajovat. Respektování toho termínu 
je předpokladem k tomu, aby student mohl být připuštěn k obhajobě práce. 
[2] Katedra psychologie FSS MU posoudí, zda absolvované bakalářské či ekvivalentní 
studium na jiných vysokých školách odpovídá náplni bakalářského studia psychologie na FSS 
MU. 
[3] Požadavky na vypracování diplomové práce jsou specifikovány na internetových 
stránkách katedry psychologie: psych.fss.muni.cz/phprs/download.php. 
[4] Podmínkou účasti u magisterské zkoušky je doložení univerzitou stanovené minimální 
jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia. Takto získané kredity se 
nezapočítávají do požadovaného počtu 120 ECTS, které musí splnit studující, aby se mohl 
přihlásit ke státní závěrečné zkoušce. 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
PSY401 Metodologie v 

psychologii 
I. Čermák z 4 ((PSY452 && 

PSY454) || 
(PSY112 && 
PSY117)) 

PSY404 Teorie osobnosti I. Poledňová, V. 
Smékal 

zk 5   

PSY405 Sociálně 
psychologické 
teorie 

M. Filip, P. 
Macek, Z. 
Vybíral, A. 
Wyrobková, D. 
Šmahel 

zk 5   

PSY406 Základy 
psychoterapie 
(historie a směry ve 
20. století) 

Z. Vybíral zk 7   

PSY407 Poradenská 
psychologie I - děti, 
mládež 

I. Pešová zk 5 (psy450||psy175) 
&& 
(psy451||psy113) 
&& 
(NOW(psy403) 
|| psy403) 

PSY409 Psychologie 
organizace a řízení 

L. Kostroň, R. 
Lukášová 

zk 5   
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PSY410 Klinická 
psychologie 

J. Dufek, M. Pilát, 
J. Roubal, Z. 
Spurná, E. Široký, 
Z. Vybíral 

zk 5 (psy450 || 
psy175) && 
(psy451 || 
psy113) 

PSY412 Praxe a stáže 
(zdravotnictví) 

J. Brančík, J. 
Vander, Z. 
Vybíral 

z 2 (NOW(PSY410) 
|| PSY410) && 
(NOW(PSY406) 
|| PSY406) 

PSY413 Praxe a stáže 
(poradenství - děti, 
mládež) 

I. Poledňová, M. 
Čavnická, K. 
Štěbrová 

z 2 PSY407 || 
NOW(PSY407) 
|| PSY403 || 
NOW(PSY403) 

PSY414 Praxe a stáže 
(manželství, rodina) 

M. Pilát, I. 
Plaňava 

z 2 psy408 || 
NOW(psy408) 

PSY415 Praxe a stáže 
(organizace, firmy) 

O. Čapka, L. 
Kostroň 

z 2 PSY409 || 
NOW(PSY409) 

PSY448 Psychodiagnostika 
dospělých 

I. Poledňová zk 6 (psy452||psy112) 
&& 
(psy461||psy130) 
&& 
(psy450||psy175) 
&& 
(psy451||psy113)

PSY451 Fyziologie člověka R. Roman zk 1   

PSY452 Metodologie 
psychologie 
(kvantitativní 
přístup) 

S. Ježek, M. 
Vaculík 

zk 1   

PSY510 Diplomový seminář [ hodnotí všichni 
vyučující 
pracoviště ] 

z 15   

 
 

Povinně volitelné předměty  
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kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
PST404 Psychoterapie v 

klinické praxi 
J. Roubal z 4   

PST433 Rodinná terapie D. Skorunka z 4   

PST434 Symboly v 
psychoterapii 

E. Široký z 2   

PSY422 Diagnostika 
organizace 

L. Ducháček, R. 
Slobodník 

z 4   

PSY430 Ericksonovská a 
komunikační 
psychoterapie 

J. Barbarič z 2 PSY406 

PSY431 Perverze a 
delinkvence v 
psychoanalýze 21. 
století 

M. Petržela z 2 psy406 

PSY437 Rorschach, TAT a 
jiné projektivní 
techniky 

  z 4   

PSY438 Psychodiagnostické 
praktikum 

R. Michalčáková z 2 PSY403 && 
PSY448 

PSY459 Analytická 
psychologie C. G. 
Junga 

D. Šmahel z 4   

PSY460 Praxe ve školní 
psychologii 

M. Širůčková zk 5   

PSY467 Jazyk a nevědomí J. Krása k 3   

PSY469 Forensic and police 
psychology 

V. Polišenská z 6   

PSY481 Úvod do 
kognitivních věd 

M. Vavrečka zk 3   

PSY489 Praxe - navazující Z. Vybíral z 0   

PSY493 Klinická 
psychologie v praxi 

E. Řačáková z 2 PSY410 

PSY494 Visiting lecture Z. Vybíral z 1   
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Jarní semestr  

Povinné předměty ¨ 

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
PSY403 Psychodiagnostika 

dětí, mládeže, 
rodiny 

H. Bohatá, I. 
Čermák 

zk 5 (PSY452 || 
PSY112) && 
(PSY461 || 
PSY130) && 
(PSY450 || 
PSY175) && 
(PSY451 || 
PSY113) 

PSY408 Poradenská 
psychologie II - 
partnerské vztahy, 
manželství, rodina 

I. Plaňava, Z. 
Vybíral 

zk 5 (PSY450 || 
PSY175) && 
(PSY451 || 
PSY113) 

PSY411 Pedagogická a 
školní psychologie 

J. Beran, J. Mareš zk 4   

PSY412 Praxe a stáže 
(zdravotnictví) 

J. Brančík, J. 
Vander, Z. 
Vybíral 

z 2 (NOW(PSY410) 
|| PSY410) && 
(NOW(PSY406) 
|| PSY406) 

PSY413 Praxe a stáže 
(poradenství - děti, 
mládež) 

I. Poledňová, M. 
Čavnická, K. 
Štěbrová 

z 2 PSY407 || 
NOW(PSY407) 
|| PSY403 || 
NOW(PSY403) 

PSY414 Praxe a stáže 
(manželství, rodina) 

M. Pilát, I. 
Plaňava 

z 2 psy408 || 
NOW(psy408) 

PSY415 Praxe a stáže 
(organizace, firmy) 

O. Čapka, L. 
Kostroň 

z 2 PSY409 || 
NOW(PSY409) 

PSY450 Psychopatologie P. Stožický zk 4   
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PSY454 Statistická analýza 
dat 

S. Ježek, J. 
Širůček 

zk 5   

PSY461 Základy neurověd R. Roman zk 4 PSY113 || 
PSY451 || 
PSY713 

PSY474 Metodologie 
psychologie 
(kvalitativní 
přístup) 

I. Čermák zk 4   

PSY510 Diplomový seminář [ hodnotí všichni 
vyučující 
pracoviště ] 

z 15   

 
 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 

Gestalt terapie PST436 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

J. Roubal z 2   

Úvod do 
neverbálních 
technik 

PST437 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

J. Šupa z 2   

Symboly v 
psychoterapii II 

PST438 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

E. Široký z 2 PST434 

PSY423 Konkrétní 
psychologie 
osobnosti 

V. Smékal, I. 
Poledňová, L. 
Koubek, J. Vander 

z 4   

PSY425 Psychologie 
náboženství 

V. Smékal, J. 
Krása, J. Stuchlý, J. 
Vander 

z 3   

PSY433 Kognitivně-
behaviorální přístup 

J. Kuric, R. 
Šrubařová 

z 2 PSY406 
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PSY434 Rogersovský přístup 
v psychoterapii a 
poradenství 

L. Nykl, R. 
Šrubařová, V. 
Vojtová 

z 3   

PSY436 Poradenské 
strategie, taktiky, 
kazuistiky 

I. Plaňava z 3   

PSY439 Kritická 
psychologie 

I. Čermák, Z. 
Vybíral 

z 4   

PSY442 Speciální 
psychiatrie 

J. Roubal z 3 psy461 && 
psy450 

PSY443 Teorie a praxe práce 
se skupinou 

P. Macek, I. 
Plaňava, Z. Vybíral 

zk 4   

PSY462 Psychoonkologie Z. Spurná z 2 PSY406 

PSY475 Vědecká 
komunikace 

M. Širůčková z 5   

PSY478 Kazuistický seminář 
z poradenské 
psychologie 

M. Čapková z 4 psy407 && 
psy403 && 
psy411 

PSY479 Psychometrika J. Širůček z 5   

PSY489 Praxe - navazující Z. Vybíral z 0   

PSY490 Etnopsychologie R. Hytych z 3   

PSY492 Tvořivost a inovace E. Franková z 4   

PSY494 Visiting lecture Z. Vybíral z 1   
 

Doporučený studijní plán  

 
Doporučené studijní plány přihlížejí k novelizaci „Studijního a zkušebního řádu MU“, 
seznamte se s ním ovšem podrobně, aby jste se vyhnuli nesplnění některých podmínek v 
něm uvedených (mohou vám zabránit zápisu do dalšího semestru a vést tak k dočasné ztrátě 
statusu studenta či dokonce k ukončení vašeho studia). Celé znění „Studijního a zkušebního 
řádu MU“ najdete na internetových stránkách Masarykovy univerzity. 
  
Psychologie - magisterské studium (celkem min. 120 ECTS) 
  
1. semestr PSY452* PSY451* PSY405 
  PSY406 PSY404   
  Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět   
2. semestr PSY454* PSY461 PSY450* 

  PSY411 PSY474* 
Povinně volitelný 
předmět 
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  Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět 
Povinně volitelný 
předmět 

3. semestr PSY407 PSY409 PSY410 
  PSY413 PSY412 PSY401 

  PSY448 Povinně volitelný předmět 
Povinně volitelný 
předmět 

4. semestr PSY403 PSY408 PSY414[1] 

  PSY415 Diplomový seminář[2] 
Povinně volitelný 
předmět 

  
        
  
* Takto označené předměty jsou rozdílové. Jde o předměty, které mají své ekvivalenty v 
rámci bakalářského studia psychologie na FSS. Studenti, kteří je nemají absolvované, jsou 
povinni je absolvovat v prvním roce studia. ECTS získané za tyto rozdílové předměty se 
nezapočítávají do celkového součtu ECTS získaných za magisterské studium. 
 [1] Tuto praxi je možné splnit také absolvováním druhého týdne praxe předmětů PSY412, 
PSY413, PSY414. 
 [2] Do semináře (PSY510) se zapisují povinně studenti, kteří chtějí v daném semestru 
předložit diplomovou práci. Za seminář lze získat ECTS pouze jednou. 
  
Poznámky k některým povinně volitelným předmětům 
PSY469: The course is given in English and it is recommended to foreign students. 
PSY494: Jedná se o předmět, který tvoří přednášky hostujících zahraničních vyučujících. 
V předmětu neprobíhá standardní výuka. Kredity jsou přiděleny za doloženou účast na výuce 
hostujících zahraničních vyučujících. 
  
 
 

Doktorské studium  

Informace o studiu  
 
Doktorský studijní program psychologie 
Doktorský studijní program psychologie se realizuje ve třech studijních oborech: 
- obecná psychologie 
- vývojová psychologie 
- sociální psychologie 
  
Oborová rada DSP studia 
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. FSS MU v Brně - předseda 
prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. Psychologický ústav AV ČR 
doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc.   
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. ESF MU v Brně 
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. FSS MU v Brně 
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. LK UK, Hradec Králové 
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doc. PhDr. Ivo Plaňava FSS MU v Brně 
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. Ústav exper. psychológie SAV, Bratislava 
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. FSS MU v Brně 
doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. FSS MU v Brně 
  
  
Zaměření, charakteristika oboru a cílů studia 
Doktorské studium je určeno odborníkům, kteří chtějí získat vědeckou kvalifikaci ve výše 
uvedených oborech. Je určeno pro studenty, kteří absolvovali studijní magisterský program 
psychologie, výjimečně i pro absolventy jiných příbuzných oborů (magisterských programů na 
jiných fakultách a vysokých školách). Studium je založeno na samostatné a tvůrčí práci 
doktorandů, kteří pod vedením školitelů zpracovávají disertační doktorské práce. 
  
Cíle studia 
Cílem studia je vychovat vědecké pracovníky v oblasti obecné, vývojové a sociální 
psychologie, a to jak pro práci v základním psychologickém a interdisciplinárním výzkumu, 
tak i v oblasti výzkumu aplikovaného. Důraz je kladen na: 
- prohloubení teoretických poznatků v uvedených psychologických disciplinách, které mohou 
být využity ve vědeckém výzkumu i při řešení problémů profesionální praxe 
- poznatky a dovednosti odpovídající nejnovějším rozvojovým trendům uvedených 
psychologických disciplín 
- vypěstování schopnosti samostatné vědecké psychologické reflexe různorodých (etických, 
právních, humanitárních, sociálních, ekonomických) aspektů v různých oborech práce s lidmi 
- schopnosti sebereflexe efektivity vlastní expertní činnosti 
  
Profil a uplatnění absolventa 
Absolvent doktorského studia psychologie bude vybaven nejnovějšími teoretickými poznatky 
z příslušné oblasti psychologie. Bude ovládat metodologii a výzkumné postupy potřebné ke 
komplexní analýze psychologických problémů jednotlivců i sociálních a pracovních skupin a 
problémových situací. Bude také sám schopen tvořit koncepce, programy, projekty a provádět 
analýzy v těchto oblastech. Bude připraven po získání potřebných zkušeností koordinovat 
výzkumnou, koncepční a analytickou práci odborníků z různých oborů. 
Absolventi mohou získanou kvalifikaci uplatnit ve výzkumných ústavech a pracovištích, jako 
vysokoškolští učitelé, apod. 
Pokud student neabsolvoval v pregeraduálním studiu obor psychologie, potom ho absolvování 
doktorského psychologického studijního programu opravňuje pouze k vědecké práci v 
absolvovaném doktorském oboru, nikoli k praktickému výkonu povolání psychologa. 
  
Podmínky přijímacího řízení 
1) Ukončené magisterské vzdělání v oboru psychologie. Výjimečně může být akceptován 
absolvent jiného příbuzného magisterského oboru (v tomto případě se předpokládá vyhraněné 
zaměření na odbornou činnost v psychologii, resp. na výzkum, který je na pomezí psychologie 
a dalšího vědního oboru). 
2) Uchazeč o studium v doktorském studijním programu psychologie předloží projekt své 
zamýšlené disertační doktorské práce. Doporučuje se, aby tento projekt konzultoval předem s 
možným školitelem či konzultantem. Tématicky musí projekt vycházet z výzkumné činnosti 
pracovišť, na kterých školení doktorandů probíhá (Katedra psychologie FSS MU, Institutu 
výzkumu dětí, mládeže a rodiny na FSS MU a Psychologický ústav AV ČR). Uchazeči o 
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studium v doktorském programu mohou nabídnout vlastní téma - i to však musí 
korespondovat s výzkumným zaměřením pracovišť, které se na doktorském programu podílejí.
3) U přijímacího pohovoru musí uchazeč prokázat úroveň znalostí soudobé teorie, 
metodologie a předmětné vědomosti a dovednosti v oboru zvoleného studijního programu. 
4) Součástí přijímacího pohovoru pro absolventy nepsychologických oborů a absolventy 
psychologie, kteří ukončili své magisterské studium před více než 5 lety, může být prověření 
znalostí z oboru psychologie na magisterské úrovni. 
5) Uchazeč prokazuje u přijímacího pohovoru také adekvátní znalost angličtiny. Může být 
vyzván, aby projekt své disertační práce přednesl v angličtině, a aby odpověděl na případné 
dotazy. Může být též požádán, aby na základě porozumění kratšímu odbornému textu v 
angličtině zpracoval abstrakt. 
  
Tématické okruhy pro doktorské studium 
Změny sebepojetí a formování identity. 
Organizace osobní zkušenosti (identita, self, sociálně-kognitivní kontext, narativní modus, 
hodnoty). 
Osobnostní zdroje odolnosti vůči negativním účinkům stresu a zátěže. 
Vyrovnávání se s životními obtížemi. 
Struktura osobnosti. 
Časová a situační stabilita osobnosti. 
Celoživotní vývoj osobnosti. 
Osobnostní koherence (integrita, adaptovanost, zralost, sebeaktualizace). 
Vývojová psychologie dospělých: změny osobnosti, životní dráha, integrování životní 
zkušenosti. 
Vynořující se dospělost. 
Stadiální teorie vývoje člověka: kritická analýza a verifikace. 
Dílčí kognitivní procesy (vnímání, myšlení, vývoj řeči). 
Komplexní kognice - vědomí. 
Motivace lidského jednání. 
Mezigenerační vztahy v rodině, vzájemná percepce dětí a rodičů,prožívání a podoba 
rodičovství a prarodičovství dnes. 
Zvláštnosti a specifika v komunikaci dospívajících, uplatnění informačních technologií v 
komunikaci a jejich vliv na každodenní život. 
Vliv školního prostředí na socializaci osobnosti, vztah ke škole a k vlastnímu vzdělávání, 
proces přípravy na budoucí profesi. 
Rizikové chování mládeže (zdravotní a sociální rizika). 
Specifika a problémy partnerského soužití a rodičovství v nových společenských podmínkách, 
včetně zkoumání alternativních modelů partnerského soužití a výchovy dětí. 
Specifika a problémy nadaných a specificky talentovaných osobností. 
Specifika a problémy dětí a dospívajících s mentálním handicapem, s poruchami chování a s 
emočními problémy. 
Možnosti prevence a intervence rizikového chování u adolescentů (zdravotní a sociální rizika).
Validizace a standardizace nových metod pro diagnostiku osobnosti a jejího vývoje. 
Vývoj psychosémantických metod. 
Metodologické otázky související s validitou poznávání. 
Aplikace hermeneutické a narativní metodologie ve výzkumu a diagnostice. 
Počítačové metody v psychodiagnostice. 
Aplikace mnohorozměrných statistických metod (např. strukturální modelování nebo shluková 
analýza) u longitudinálních dat. 
Modelování dynamiky vybraných psychických jevů. 
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Po dohodě se školitelem si student může dohodnout své téma. Oborová rada doporučuje, aby 
uchazeč o studium v doktorském programu téma své disertace konzultoval s potenciálním 
školitelem ještě před přijímacím řízením. 
  
Požadavky kladené na studenty v průběhu studia 
Od přijatých doktorandů, kteří nevystudovali psychologii na magisterské úrovni, bude 
požadováno absolvování jednoho až dvou vybraných předmětů magisterského studia 
psychologie na základě návrhu školitele a oborové rady. Studenti musí v průběhu studia získat 
předepsaný počet kreditů v příslušných předmětech. Všechny vypsané předměty jsou pro 
studenty DSP povinné. Výjimku tvoří předměty s pohyblivou kreditovou hodnotou. 
Od studentů v prezenční formě studia se bude dále požadovat především účast na výzkumných 
činnostech školícího pracoviště, což mj. souvisí s požadavkem, aby téma disertační práce bylo 
součástí výzkumné koncepce pracoviště. Dále se od studentů očekává systematická účast na 
provozu školícího pracoviště (organizační a pedagogická) v rozsahu, který neohrozí plnění 
disertačního úkolu. 
  
Podmínky pro úspěšné ukončení studia 
Disertační práci mohou studenti obhajovat a státní závěrečnou zkoušku mohou vykonat až po 
splnění všech předepsaných požadavků. Studium je ukončeno obhajobou disertační práce v 
rozsahu cca 120 - 200 stran, zaměřené na komplexně pojatou analýzu a/nebo komplexní řešení 
problému ze zvolené oblasti, případně na komplexně pojatou analýzu dosavadních řešení 
(teoretická práce). Při hodnocení kvality práce bude kladen důraz na její způsobilost k 
publikaci. 
Státní doktorská zkouška bude prověřovat a) schopnost doktoranda zhodnotit nejrůznější 
problémy zvoleného oboru v širších, a to jak oborových, tak i v interdisciplinárních 
souvislostech, b) schopnost doktoranda posoudit, zda psychologie dokáže na příslušné 
problémy adekvátně reagovat z hlediska praktických konsekvencí. 
 

Podzimní semestr  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
PSY001 Teorie a 

metodologie vědy 
V. Smékal zk 10   

PSY002 Obecná psychologie M. Hřebíčková, L. 
Kostroň, V. 
Smékal, T. Urbánek

zk 10   

PSY003 Vývojová 
psychologie 

M. Blatný, P. 
Macek, V. Smékal 

zk 10   

PSY004 Sociální 
psychologie 

M. Blatný, M. 
Hřebíčková, P. 
Macek, I. Plaňava, 
Z. Vybíral 

zk 10   
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PSY005 Psychologie práce a 
organizace 

L. Kostroň zk 10   

PSY006 Aktuální otázky 
psychologie 

F. Baumgartner, M. 
Blatný, I. Čermák, 
M. Hřebíčková, L. 
Kostroň, P. Macek, 
J. Mareš, M. 
Miovský, I. 
Plaňava, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. Tyrlík, 
T. Urbánek, Z. 
Vybíral 

zk 10   

PSY007a Společný seminář A P. Macek, V. 
Smékal 

z 3   

PSY007b Společný seminář B P. Macek, V. 
Smékal 

z 3   

PSY007c Společný seminář C P. Macek, V. 
Smékal 

z 3   

PSY007d Společný seminář D P. Macek, V. 
Smékal 

z 3   

PSY008 Vystoupení na 
konferencích I 

F. Baumgartner, J. 
Beran, M. Blatný, I. 
Čermák, M. 
Hřebíčková, L. 
Kostroň, P. Macek, 
J. Mareš, M. 
Miovský, I. 
Plaňava, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. 
Štěpánková, M. 
Tyrlík, T. Urbánek, 
Z. Vybíral 

z 15   
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PSY009 Vystoupení na 
konferencích II 

F. Baumgartner, J. 
Beran, M. Blatný, I. 
Čermák, M. 
Hřebíčková, L. 
Kostroň, P. Macek, 
J. Mareš, M. 
Miovský, I. 
Plaňava, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. 
Štěpánková, M. 
Tyrlík, T. Urbánek, 
Z. Vybíral 

z 16   

PSY010 Odborná publikace 
(vycházející z 
tématu disertační 
práce) 

F. Baumgartner, J. 
Beran, M. Blatný, I. 
Čermák, M. 
Hřebíčková, L. 
Kostroň, P. Macek, 
J. Mareš, M. 
Miovský, I. 
Plaňava, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. 
Štěpánková, M. 
Tyrlík, T. Urbánek, 
Z. Vybíral 

z 15   

PSY011 Odborná 
recenzovaná 
publikace 
(vycházející z 
tématu disertační 
práce) 

F. Baumgartner, J. 
Beran, M. Blatný, I. 
Čermák, M. 
Hřebíčková, L. 
Kostroň, P. Macek, 
J. Mareš, M. 
Miovský, I. 
Plaňava, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. 
Štěpánková, M. 
Tyrlík, T. Urbánek, 
Z. Vybíral 

z 27   
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PSY013 Disertační práce I 
(teoretická část) 

F. Baumgartner, J. 
Beran, M. Blatný, I. 
Čermák, M. 
Hřebíčková, L. 
Kostroň, P. Macek, 
J. Mareš, M. 
Miovský, I. 
Plaňava, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. 
Štěpánková, M. 
Tyrlík, T. Urbánek, 
Z. Vybíral 

z 20   

PSY015 Prezentace a 
obhajoba 
disertačního 
projektu 

F. Baumgartner, J. 
Beran, M. Blatný, I. 
Čermák, M. 
Hřebíčková, L. 
Kostroň, P. Macek, 
J. Mareš, M. 
Miovský, I. 
Plaňava, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. 
Štěpánková, M. 
Tyrlík, T. Urbánek, 
Z. Vybíral 

z 15   

PSY016 Disertační práce II 
(výzkumná část) 

F. Baumgartner, J. 
Beran, M. Blatný, I. 
Čermák, M. 
Hřebíčková, L. 
Kostroň, P. Macek, 
J. Mareš, M. 
Miovský, I. 
Plaňava, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. 
Štěpánková, M. 
Tyrlík, T. Urbánek, 
Z. Vybíral 

z 20   
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PSY020 Pomoc při výuce F. Baumgartner, J. 
Beran, M. Blatný, I. 
Čermák, M. 
Hřebíčková, L. 
Kostroň, P. Macek, 
J. Mareš, M. 
Miovský, I. 
Plaňava, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. 
Štěpánková, M. 
Tyrlík, T. Urbánek, 
Z. Vybíral 

z 10   

PSY021 Příprava disertační 
práce 

F. Baumgartner, J. 
Beran, M. Blatný, I. 
Čermák, M. 
Hřebíčková, L. 
Kostroň, P. Macek, 
J. Mareš, M. 
Miovský, I. 
Plaňava, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. 
Štěpánková, M. 
Tyrlík, T. Urbánek, 
Z. Vybíral 

z 15   

PSY022 Příprava publikace F. Baumgartner, J. 
Beran, M. Blatný, I. 
Čermák, M. 
Hřebíčková, L. 
Kostroň, P. Macek, 
J. Mareš, M. 
Miovský, I. 
Plaňava, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. 
Štěpánková, M. 
Tyrlík, T. Urbánek, 
Z. Vybíral 

z 10   
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PSY023 Zahraniční stáž F. Baumgartner, J. 
Beran, M. Blatný, I. 
Čermák, M. 
Hřebíčková, P. 
Macek, J. Mareš, 
M. Miovský, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. 
Štěpánková, M. 
Tyrlík, T. Urbánek, 
Z. Vybíral 

z 20   

Jarní semestr  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
PSY001 Teorie a 

metodologie vědy 
V. Smékal zk 10   

PSY002 Obecná psychologie M. Hřebíčková, L. 
Kostroň, V. 
Smékal, T. Urbánek

zk 10   

PSY003 Vývojová 
psychologie 

M. Blatný, P. 
Macek, V. Smékal 

zk 10   

PSY004 Sociální 
psychologie 

M. Blatný, M. 
Hřebíčková, P. 
Macek, I. Plaňava, 
Z. Vybíral 

zk 10   

PSY006 Aktuální otázky 
psychologie 

F. Baumgartner, M. 
Blatný, I. Čermák, 
M. Hřebíčková, L. 
Kostroň, P. Macek, 
J. Mareš, M. 
Miovský, I. 
Plaňava, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. Tyrlík, 
T. Urbánek, Z. 
Vybíral 

zk 10   

PSY007a Společný seminář A P. Macek, V. 
Smékal 

z 3   
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PSY007b Společný seminář B P. Macek, V. 
Smékal 

z 3   

PSY007c Společný seminář C P. Macek, V. 
Smékal 

z 3   

PSY007d Společný seminář D P. Macek, V. 
Smékal 

z 3   

PSY008 Vystoupení na 
konferencích I 

F. Baumgartner, J. 
Beran, M. Blatný, I. 
Čermák, M. 
Hřebíčková, L. 
Kostroň, P. Macek, 
J. Mareš, M. 
Miovský, I. 
Plaňava, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. 
Štěpánková, M. 
Tyrlík, T. Urbánek, 
Z. Vybíral 

z 15   

PSY009 Vystoupení na 
konferencích II 

F. Baumgartner, J. 
Beran, M. Blatný, I. 
Čermák, M. 
Hřebíčková, L. 
Kostroň, P. Macek, 
J. Mareš, M. 
Miovský, I. 
Plaňava, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. 
Štěpánková, M. 
Tyrlík, T. Urbánek, 
Z. Vybíral 

z 16   
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PSY010 Odborná publikace 
(vycházející z 
tématu disertační 
práce) 

F. Baumgartner, J. 
Beran, M. Blatný, I. 
Čermák, M. 
Hřebíčková, L. 
Kostroň, P. Macek, 
J. Mareš, M. 
Miovský, I. 
Plaňava, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. 
Štěpánková, M. 
Tyrlík, T. Urbánek, 
Z. Vybíral 

z 15   

PSY011 Odborná 
recenzovaná 
publikace 
(vycházející z 
tématu disertační 
práce) 

F. Baumgartner, J. 
Beran, M. Blatný, I. 
Čermák, M. 
Hřebíčková, L. 
Kostroň, P. Macek, 
J. Mareš, M. 
Miovský, I. 
Plaňava, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. 
Štěpánková, M. 
Tyrlík, T. Urbánek, 
Z. Vybíral 

z 27   

PSY012 Projektová výuka - 
účast na výzkumu 

P. Macek, V. 
Smékal 

z 27   

PSY013 Disertační práce I 
(teoretická část) 

F. Baumgartner, J. 
Beran, M. Blatný, I. 
Čermák, M. 
Hřebíčková, L. 
Kostroň, P. Macek, 
J. Mareš, M. 
Miovský, I. 
Plaňava, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. 
Štěpánková, M. 
Tyrlík, T. Urbánek, 
Z. Vybíral 

z 20   

PSY014 Specializace P. Macek, V. 
Smékal 

zk 20   
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PSY015 Prezentace a 
obhajoba 
disertačního 
projektu 

F. Baumgartner, J. 
Beran, M. Blatný, I. 
Čermák, M. 
Hřebíčková, L. 
Kostroň, P. Macek, 
J. Mareš, M. 
Miovský, I. 
Plaňava, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. 
Štěpánková, M. 
Tyrlík, T. Urbánek, 
Z. Vybíral 

z 15   

PSY016 Disertační práce II 
(výzkumná část) 

F. Baumgartner, J. 
Beran, M. Blatný, I. 
Čermák, M. 
Hřebíčková, L. 
Kostroň, P. Macek, 
J. Mareš, M. 
Miovský, I. 
Plaňava, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. 
Štěpánková, M. 
Tyrlík, T. Urbánek, 
Z. Vybíral 

z 20   

PSY020 Pomoc při výuce F. Baumgartner, J. 
Beran, M. Blatný, I. 
Čermák, M. 
Hřebíčková, L. 
Kostroň, P. Macek, 
J. Mareš, M. 
Miovský, I. 
Plaňava, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. 
Štěpánková, M. 
Tyrlík, T. Urbánek, 
Z. Vybíral 

z 10   
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PSY021 Příprava disertační 
práce 

F. Baumgartner, J. 
Beran, M. Blatný, I. 
Čermák, M. 
Hřebíčková, L. 
Kostroň, P. Macek, 
J. Mareš, M. 
Miovský, I. 
Plaňava, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. 
Štěpánková, M. 
Tyrlík, T. Urbánek, 
Z. Vybíral 

z 15   

PSY022 Příprava publikace F. Baumgartner, J. 
Beran, M. Blatný, I. 
Čermák, M. 
Hřebíčková, L. 
Kostroň, P. Macek, 
J. Mareš, M. 
Miovský, I. 
Plaňava, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. 
Štěpánková, M. 
Tyrlík, T. Urbánek, 
Z. Vybíral 

z 10   

PSY023 Zahraniční stáž F. Baumgartner, J. 
Beran, M. Blatný, I. 
Čermák, M. 
Hřebíčková, P. 
Macek, J. Mareš, 
M. Miovský, I. 
Poledňová, Š. 
Portešová, V. 
Smékal, M. 
Štěpánková, M. 
Tyrlík, T. Urbánek, 
Z. Vybíral 

z 20   

 
Program studia  
 
Kód Název kurzu  Výst. Kr 
D_AJ_I Anglický jazyk I zpt 2 
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D_AJ_II Anglický jazyk II zk 4 
  Cizí jazyk[1] zk 4 
PSY001 Teorie a metodologie vědy zk 10 

PSY002 Obecná psychologie[2] zk 10 
PSY003 Vývojová psychologie zk 10 
PSY004 Sociální psychologie zk 10 
PSY006 Aktuální otázky psychologie zk 10 

PSY007a Společný seminář I[3] zpt 3 
PSY007b Společný seminář II zpt 3 
PSY007c Společný seminář III zpt 3 
PSY007d Společný seminář IV zpt 3 
PSY015 Prezentace a obhajoba disertačního 

projektu 
zpt 15 

PSY008 Vystoupení na konferencích I zpt 15 

PSY009 Vystoupení na konferencích II zpt 16 

PSY010 Odborná publikace (vycházející z tématu 
disertační práce) 

zpt 15 

PSY011 Odborná recenzovaná publikace 
(vycházející z tématu disertační práce) 

zpt 27 

PSY013 Disertační práce I (teoretická část) zpt 20 

PSY016 Disertační práce II (výzkumná část) zpt 20 

Předměty s pohyblivou kreditovou hodnotou[4] 
PSY020 Pomoc při výuce zpt 1 - 10 
PSY021 Příprava disertační 

práce 
zpt 5 - 15 

PSY022 Příprava publikace zpt 5 - 10 
PSY023 Zahraniční stáž zpt 10 - 20 
  

V průběhu studia student složí 2 zkoušky z cizích jazyků. Prvním jazykem je angličtina (se 
souhlasem školitele a oborové rady lze změnit), druhý jazyk si student volí[5]. 
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[1] Druhý jazyk si volí student podle svého uvážení. 
[2] Předměty PSY002, PSY003 a PSY004 jsou volitelné, student si zvolí pouze jeden z nich 
jako předmět oborové zkoušky. 
[3] Každý semestr se uskuteční dva semináře, student má povinnost absolvovat 4 semináře, 
nejlépe v prvních dvou letech studia. 

[4] Předměty s pohyblivou kreditovou hodnotou jsou volitelné s možností opakovaného 
zápisu. U předmětu PSY022 Příprava publikace může student prokázat, že připravil 
publikaci do tisku, avšak není nutné, aby byla v době obhajoby zveřejněna. Předměty s 
proměnným počtem kreditů mohou být přiděleny na základě vyjádření školitele. 
  
[5] Více informací o zkouškách z cizích jazyků na 
www.fss.muni.cz/studium/dsp/info_jazyky_dsp.doc. 
 
Studijní plán  
 
  
Modelový studijní plán doktorského studia psychologie 
  
1. semestr PSY007a PSY015 Anglický 

jazyk I 
  

2. semestr PSY006 PSY007b Anglický 
jazyk II 

  

3. semestr PSY001 PSY010 PSY007c PSY008 
4. semestr PSY007d PSY009 PSY002, PSY003, 

PSY004 
5. semestr PSY011 Cizí jazyk PSY013   
6. semestr PSY016       
 
 

Psychoterapeutická studia 

Magisterské navazující studium  

Informace o studiu  
 
   
Psychoterapeutická studia - magisterské studium, prezenční forma 
Obor psychoterapeutická studia se studuje na FSS MU jako magisterské navazující studium 
(pouze v prezenční formě). Cílem studia je příprava pro samostatnou práci v pomáhajících 
profesích a pro poradenskou a terapeutickou práci pod supervizí. Studium plní nároky kladené 
na teoretickou část psychoterapeutického výcviku. 
Absolvent studia dokáže vést poradenský a terapeutický rozhovor, je schopen terapeuticky 
přínosného pozorování a jiného sběru údajů o pacientech a lidech v psychosociální nouzi. 
Dokáže se připravit na profesionální konzultaci, vést z ní záznam. Naučí se analyzovat vlastní 
práci - své vlastní přednosti a nedostatky. Absolvent oboru získává významnou teoretickou 
erudici pro práci s lidmi. 
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Obor je profilován tak, aby absolvent našel uplatnění např. v poradenských zařízeních, 
terapeutických komunitách, kontaktních centrech pro práci s drogově ohroženou populací, ve 
střediscích výchovné péče, ve školských zařízeních (diagnostické a výchovné ústavy pro děti, 
resp. pro mládež). 
Výchozím předpokladem pro přijímací řízení do magisterského studia psychologie je získání 
bakalářského titulu v oboru psychologie, sociální pedagogiky, psychosociálních studií, 
sociální práce, poradenství v sociální práci, humanitní vzdělanosti, fyzioterapie, prevence a 
rehabilitace sociální patologie, rehabilitační-psychosociální péče o postižené, ošetřovatelství a 
dalších obsahově příbuzných oborů. 
Studium probíhá formou kreditního systému. Předměty jsou rozděleny do tří skupin. Povinné 
předměty (ECTS A) jsou základem studovaného oboru a musejí být proto v průběhu studia 
absolvovány všechny. Povinně volitelné předměty (ECTS B) tvoří povinný blok, z něhož si 
student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Povinně volitelných 
předmětů je nutné absolvovat nejméně takový počet, aby student dosáhl celkového 
požadovaného počtu 120 ECTS. Volitelné předměty (ECTS C) jsou předměty vypisované na 
fakultách nebo univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v programu 
psychologie. Ve volitelných předmětech může získat student maximálně 12 ECTS. 
Za předměty, které jsou nabízeny paralelně na více oborech, lze získat příslušné ECTS pouze 
jednou - lze je vykazovat pouze na jednom oboru (bez ohledu na to, zda je, či byl druhý obor 
studován na FSS, na jiné fakultě MU nebo na jiné vysoké škole). 
Magisterské studium psychoterapeutických studií - prezenční forma 
Standardní doba studia jsou čtyři semestry (2 akademické roky). Studium je zakončeno státní 
závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce[1]. Absolvování studia zajišťuje základní 
magisterské univerzitní vzdělání ve studijním programu psychologie, nezaručuje však 
kvalifikaci pro výkon profese psychologa. 
Vstupní podmínkou pro přijímací řízení do tohoto studia je získání bakalářského stupně 
vzdělání (viz výše). 
Aby student mohl vykonat státní závěrečnou zkoušku a obhajovat diplomovou práci[2], musí 
splnit tyto požadavky: 
a) získat minimálně 120 ECTS v požadované struktuře tj. absolvovat všechny předměty ECTS 
A, předměty ECTS B pak v takovém počtu, aby minimální počet ECTS za studium byl roven 
120 
b) minimální jazyková kompetence [3] 
c) absolvování nejméně jednoho předmětu vedeného v anglickém jazyce 
Základní nabídku povinně volitelných předmětů vypisuje každoročně katedra psychologie 
FSS. Další ECTS v této kategorii je možné získat za absolvování předmětů na jiných 
katedrách MU či na jiných vysokých školách. Podmínkou však je, že tyto předměty budou 
zapadat do curricula studia studijního programu psychologie, a že katedra psychologie je uzná 
v kategorii povinně volitelných předmětů za relevantní. 
 
 

 
[1] Katedra definuje termín, do kterého musí být diplomová práce zadána. Posledním 
termínem pro zadání práce je poslední den zkouškového období semestru, který předchází 
tomu semestru, v němž chce student práci odevzdávat a obhajovat. Respektování toho termínu 
je předpokladem k tomu, aby student mohl být připuštěn k obhajobě práce. 
[2] Požadavky na vypracování diplomové práce jsou specifikovány na internetových 
stránkách katedry psychologie: psych.fss.muni.cz/phprs/download.php. 
[3] Podmínkou účasti u magisterské zkoušky je doložení univerzitou stanovené minimální 
jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia. Takto získané kredity se 
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nezapočítávají do požadovaného počtu 120 ECTS, které musí splnit studující, aby se mohl 
přihlásit ke státní závěrečné zkoušce. 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
PST401 Psychoterapie, 

duševní zdraví a 
osobnostní růst 
člověka 

D. Skorunka, Z. 
Vybíral 

zk 8   

PST402 Seminář k dějinám 
psychoterapie 

Z. Vybíral z 2   

PST403 Praxe na 
psychoterapeutickém 
pracovišti a její 
supervize 

J. Roubal, P. 
Cagaš, J. Dufek, M. 
Pilát, Z. Spurná, J. 
Šupa 

k 8   

PST404 Psychoterapie v 
klinické praxi 

J. Roubal z 4   

PST408 Skupinová dynamika D. Kuneš k 1   

PSY406 Základy 
psychoterapie 
(historie a směry ve 
20. století) 

Z. Vybíral zk 7   

PSY410 Klinická 
psychologie 

J. Dufek, M. Pilát, 
J. Roubal, Z. 
Spurná, E. Široký, 
Z. Vybíral 

zk 5 (psy450 || 
psy175) && 
(psy451 || 
psy113) 

 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
PST431 Psychosomatický 

přístup v medicíně a 
psychoterapii 

Z. Spurná zk 4   

PST432 Práce s 
terapeutickou 
komunitou 

J. Sobotka z 3   
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PST433 Rodinná terapie D. Skorunka z 4   

PST434 Symboly v 
psychoterapii 

E. Široký z 2   

PST435 Úvod do arteterapie M. Lhotová z 2   

PST443 Psychoanalytická 
psychoterapie 

D. Holub zk 5   

Skupinová 
dynamika - 
navazující 

PST445 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

D. Kuneš k 1 PST408 

PSY430 Ericksonovská a 
komunikační 
psychoterapie 

J. Barbarič z 2 PSY406 

PSY431 Perverze a 
delinkvence v 
psychoanalýze 21. 
století 

M. Petržela z 2 psy406 

PSY459 Analytická 
psychologie C. G. 
Junga 

D. Šmahel z 4   

PSY467 Jazyk a nevědomí J. Krása k 3   

PSY493 Klinická 
psychologie v praxi 

E. Řačáková z 2 PSY410 

 

Jarní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
PST403 Praxe na 

psychoterapeutickém 
pracovišti a její 
supervize 

J. Roubal, P. 
Cagaš, J. Dufek, M. 
Pilát, Z. Spurná, J. 
Šupa 

k 8   

PST408 Skupinová dynamika D. Kuneš k 1   

PST409 Existenciální 
základy 
psychoterapie (VLE) 

R. Hytych, J. 
Roubal 

zk 8   
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[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

Současná 
psychoterapie 
(soudobé přístupy a 
výzkum) 

PST410 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

Z. Vybíral zk 8   

Řešení konfliktů a 
usmiřování (VLE) 

PST411 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

T. Řiháček, J. Šupa zk 8   

Psychoterapeutické 
techniky I 

PST412 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

Z. Mohaupt, M. 
Štěpánková, J. 
Šupa 

k 2   

 

Povinně volitelné předměty  

 
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 

Gestalt terapie PST436 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

J. Roubal z 2   

Úvod do 
neverbálních 
technik 

PST437 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

J. Šupa z 2   

PST438 Symboly v 
psychoterapii II 

E. Široký z 2 PST434 
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[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

Krizová intervence PST439 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

Z. Mohaupt z 2   

Klinické situace 
pohledem 
psychoanalytických 
terapií 

PST440 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

D. Holub z 2   

Narativní 
psychologie a 
psychoterapie 

PST441 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

I. Čermák, V. Chrz, 
D. Skorunka 

z 2   

Psychoterapeutické 
sympózium 

PST442 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

  z 3   

Skupinová 
dynamika - 
navazující 

PST445 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

D. Kuneš k 1 PST408 

PSY424 Logoterapie a 
existenciální 
analýza 

M. Štěpánková z 4 PSY406 

PSY433 Kognitivně-
behaviorální přístup 

J. Kuric, R. 
Šrubařová 

z 2 PSY406 

PSY434 Rogersovský přístup 
v psychoterapii a 
poradenství 

L. Nykl, R. 
Šrubařová, V. 
Vojtová 

z 3   

PSY442 Speciální 
psychiatrie 

J. Roubal z 3 psy461 && 
psy450 
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PSY443 Teorie a praxe práce 
se skupinou 

P. Macek, I. 
Plaňava, Z. Vybíral 

zk 4   

PSY462 Psychoonkologie Z. Spurná z 2 PSY406 

PSY490 Etnopsychologie R. Hytych z 3   
 
Doporučený studijní plán  
 
Doporučené studijní plány přihlížejí k novelizaci „Studijního a zkušebního řádu MU“, 
seznamte se s ním ovšem podrobně, aby jste se vyhnuli nesplnění některých podmínek v 
něm uvedených (mohou vám zabránit zápisu do dalšího semestru a vést tak k dočasné ztrátě 
statusu studenta či dokonce k ukončení vašeho studia). Celé znění „Studijního a zkušebního 
řádu MU“ najdete na internetových stránkách Masarykovy univerzity. 
  
Psychoterapeutická studia - magisterské studium (celkem min. 120 ECTS) 
1. semestr PST401* PSY406 PSY410 

  PST402 Povinně volitelný předmět 
Povinně volitelný 
předmět 

  Cizí jazyk     
2. semestr PST411* PST409* PST414[1] 
  PST410 PST413   
  Povinně volitelný předmět     
3. semestr PST403[2] PST404 PST405[3] 
  PST406*[4] PST407[5] PST408 
  Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět   
4. semestr PST407 PST412 PST408 
  Cizí jazyk Povinně volitelný předmět PST415[6] 
  
        
  
[1] Předmět bude vyučován od školního roku 2008/2009. 
  
[2] Student si zapisuje předmět v tom semestru, ve kterém ukončí povinnou 8 týdenní praxi. 
  
[3] Předmět bude vyučován od školního roku 2008/2009. 
  
* Tyto předměty jsou tzv. VLE, kdy VLE u názvu kurzu znamená, že předmět se učí ve 
„virtual learning environment“. 
  
[4] Předmět bude vyučován od školního roku 2008/2009. 
  
[5] Předmět bude vyučován od školního roku 2008/2009. 
  
[6] Předmět bude vyučován od školního roku 2008/2009. 
  
 



 
171

Sociální antropologie 

Bakalářské prezenční studium dvouoborové  

Informace o studiu  
   
Obor sociální antropologie se studuje na Katedře sociologie jako bakalářské studium. 
Předměty jsou rozděleny na povinné teoretické, povinné praktické a povinně volitelné. 
Povinné předměty (praktické i teoretické) jsou základem studovaného oboru, a musí být proto 
v průběhu studia absolvovány bez výjimky všechny. Úplný výčet povinných předmětů je pro 
jednotlivé imatrikulační ročníky stanoven obsahem Studijního katalogu vydaném v roce 
imatrikulace. Povinně volitelné předměty tvoří nabídku, z níž si studující volí tak, aby po 
absolvování všech předmětů získali celkový počet kreditů požadovaný pro úspěšné dokončení 
oboru. Část nabízených povinně volitelných předmětů se obměňuje každý akademický rok. 
Volitelné předměty jsou předměty vypisované na různých fakultách MU nebo univerzitních 
ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v programu sociální antropologie. Za 
předměty, které jsou nabízeny paralelně na více oborech, lze získat příslušné kredity jenom 
jedenkrát – lze je vykazovat pouze na jednom oboru. 
Bakalářský studijní program prezenční dvouoborový 
Bakalářské studium sociální antropologie na FSS MU je dvouoborové, to znamená, že 
sociální antropologii je možné studovat pouze v kombinaci s jiným oborem. Standardní doba 
bakalářského studia v prezenční formě je 6 semestrů. Předměty jiných kateder jsou součástí 
nabídky oboru sociální antropologie pouze tehdy, jsou-li výslovně uvedeny v seznamu 
přednášek, a lze v nich získat kredity pouze tehdy, jsou-li absolvovány v semestru, pro který 
byly katedrou sociologie vypsány. Za absolvování volitelných předmětů lze získat maximálně 
5 ECTS. 
Studenti a studentky imatrikulačního ročníku 2007/2008 se mohou přihlásit ke státní 
bakalářské zkoušce poté, co na oboru sociální antropologie získají minimálně 90 ECTS, z 
toho 54 ECTS z povinných a 36 ECTS z povinně volitelných předmětů, dále splní 
celouniverzitní požadavky výuky tělesné výchovy a doloží univerzitou stanovenou minimální 
jazykovou kompetenci pro absolventa bakalářského studia, přičemž takto získané kredity se 
nezapočítávají do požadovaného počtu 90 ECTS. 
 
Studenti a studentky imatrikulačního ročníku 2006/2007 a 2005/2006 se mohou přihlásit ke 
státní bakalářské zkoušce poté, co na oboru sociální antropologie získají minimálně 90 ECTS, 
z toho 54 ECTS z povinných a 36 ECTS z povinně volitelných předmětů, dále splní 
celouniverzitní požadavky výuky tělesné výchovy a doloží univerzitou stanovenou minimální 
jazykovou kompetenci pro absolventa bakalářského studia, přičemž takto získané kredity se 
započítávají do požadovaného počtu 90 ECTS. 
 
Studenti a studentky imatrikulačního ročníku 2004/2005 se mohou přihlásit ke státní 
bakalářské zkoušce poté, co na oboru sociální antropologie získají minimálně 90 ECTS, z 
toho 54 ECTS z povinných a 36 ECTS z povinně volitelných předmětů a splní celouniverzitní 
požadavky výuky tělesné výchovy, přičemž takto získané kredity se započítávají do 
požadovaného počtu 90 ECTS. 
 
V průběhu studia musí též studující všech im. ročníků absolvovat nejméně jeden předmět 
vedený v angličtině, přičemž vzhledem k dvouoborovému typu studia lze předmět absolvovat 
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na jednom ze studovaných oborů; tuto povinnost lze splnit též absolvováním předmětu 
vedeného v angličtině na zahraniční univerzitě (v tomto případě je k uznání kreditů třeba 
předchozí konzultace s vedením katedry a s vedoucím oboru; studující se v IS zapisují 
předmět Zahraniční studia).  
 
Součástí státní bakalářské zkoušky je obhajoba bakalářské práce, pokud si student zvolí 
sociální antropologii jako obor diplomový. Požadavky na tyto práce jsou určeny zvláštním 
předpisem. 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SAN101 Úvod do sociální 

antropologie 
J. Grygar, I. 
Kašparová 

zk 6   

SAN301 Seminář k Úvodu 
do sociální 
antropologie 

I. Kašparová, J. 
Grygar, E. 
Hrešanová 

zk 6 NOW(SAN101)

SAN303 Výzkumné metody 
II: interview a 
diskurzní analýza 

P. Hanzlová, E. 
Šlesingerová 

zk 9   

Povinně volitelné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS134 Úvod do studia 

lidských práv 
H. Smekal, z 4   

GEN101 Sociologické teorie 
genderu 

K. Lišková zk 6   

SAN201 Sociální 
antropologie a 
sociální historie 
tělesnosti 

E. Šlesingerová zk 6   

SAN213 Film in Latin 
America: 
Narratives of 
History, Identity & 
Society 

L. Bunt zk 6   

SAN218 Diplomový seminář 
(Grygar) 

J. Grygar z 12   

SAN219 Diplomový seminář 
(Kašparová) 

I. Kašparová z 12   
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SAN221 Diplomový seminář 
(Šlesingerová) 

E. Šlesingerová z 12   

SAN252 Sociální 
antropologie Romů 
ve střední Evropě 
II. 

I. Kašparová zk 6 SAN101 

SAN253 Výzkumná praxe J. Grygar, I. 
Kašparová, E. 
Šlesingerová 

zk 6 NOW(SAN101)

SOC127 Sociální hnutí V. Piorecký zk 6 SOC105 

SOC130 Rozvojová studia 
(centra a periferie) 

A. Navrátilová zk 6   

Jarní semestr  

Povinné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SAN102 Kritická interpretace 

náboženství 
J. Grygar zk 9   

SAN103 Současná sociální a 
kulturní teorie 

P. Kouřil, E. 
Šlesingerová 

zk 9 SAN101 && 
SAN301 

SAN104 Sociální 
antropologie rodiny, 
příbuzenství a 
sociálních sítí 

P. Kouřil zk 7   

SAN302 Výzkumné metody 
I: terénní výzkum a 
etnografie 

K. Sidiropulu 
Janků, E. 
Šlesingerová 

zk 9 SAN101 && 
SAN301 

Povinně volitelné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS125 Ochrana menšin a 

azyl v 
mezinárodním 
právu 

I. Pospíšil z 3   

Kritická mužská 
studia 

GEN121 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

I. Šmídová zk 6   
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SAN203 Rasismus a idea 
rasy 

E. Šlesingerová zk 6   

SAN218 Diplomový seminář 
(Grygar) 

J. Grygar z 12   

SAN219 Diplomový seminář 
(Kašparová) 

I. Kašparová z 12   

SAN221 Diplomový seminář 
(Šlesingerová) 

E. Šlesingerová z 12   

SAN251 Romové I. I. Kašparová zk 6 SAN101 

SAN253 Výzkumná praxe J. Grygar, I. 
Kašparová, E. 
Šlesingerová 

zk 6 NOW(SAN101)

SOC110 Sociální a kulturní 
aspekty 
mezinárodní 
migrace 

M. Vašečka, A. 
Červinková, R. 
Klvaňová, B. 
Mančíková 

zk 6 SOC101|| 
kredity_min(40)

SOC137 Úvod do politické 
sociologie 

I. Nosál zk 6 SOC101 || 
Ex_B_2067 || 
Ex_B_2070 || 
Ex_2068 || 
Ex_A_2066 || 
Ex_A_2069 

 
Doporučený studijní plán  
 

1. SEMESTR 
SAN101 Úvod do sociální 
antropologie 

SAN301 Seminář k Úvodu 
do sociální antropologie SAH Sport a hry 

14 ECTS) (8 ECTS) (6 ECTS) (2 ECTS) 

2. SEMESTR 
SAN103 Současná 
sociální a kulturní teorie 

SAN302 Výzkumné 
metody I: terénní výzkum a 
etnografie 

(18 ECTS) (9 ECTS) (9 ECTS)   

3. SEMESTR 

SAN102 Sociální 
antropologie rodiny, 
příbuzenství a sociálních 
sítí 

SAN303 Výzkumné 
metody II: interview a 
diskurzní analýza 

(16 ECTS) (7 ECTS) (9 ECTS)   

4. SEMESTR 
SAN104 Kritická 
interpretace náboženství Povinně volitelný předmět 

Povinně volitelný 
předmět 

(18 ECTS) (6 ECTS) (6 ECTS) 
(6 ECTS) Předmět 
v angličtině! 

5. SEMESTR Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět 
Povinně volitelný 
předmět  
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(18 ECTS) (6 ECTS) (6 ECTS) (6 ECTS) 
Diplomový seminář 
(6 ECTS) 
Pro ty studující, kteří si zvolí sociální antropologii jako diplomový obor. 

6. SEMESTR 
(6 ECTS) 

Ti, kdo odevzdání práce odloží, si musí dát pozor na ustanovení čl. 12 
„Studijního a zkušebního řádu MU“ o zápisech do semestrů! 

 
 

Sociální politika a sociální práce 

Bakalářské prezenční studium  

Informace o studiu  
   
Informace o studiu pro studenty imatrikulačního ročníku 2006/2007 a imatrikulačních ročníků 
starších se nacházejí v tištěných verzích Studijního katalogu nebo v elektronické formě na 
adrese: www.fss.muni.cz 
V bakalářském studijním programu se obor sociální politika a sociální práce (dále jen SPSP) 
studuje vždy v kombinaci s jiným oborem. Završením studia je bakalářská státní zkouška. K 
bakalářské zkoušce na oboru se může přihlásit student, který splní čtyři následující podmínky: 
(1) Získá předepsaný počet 90 kreditů (dále jen „ECTS“). Do tohoto počtu se nezapočítávají 
ECTS získané za celouniversitní tělesnou výchovu a universitou předepsanou minimální 
jazykovou kompetenci. 
Student je (bez ohledu na to, zda volí předměty zaměřené na sociální práce nebo na sociální 
politiku) povinen získat za povinné předměty 69 ECTS (pokud diplomovou práci obhajuje na 
oboru SPSP** a získá za ni 6 ECTS – viz SPP281, SPP280 a SPP279), nebo 63 ECTS (pokud 
obhajuje bakalářskou práci na druhém oboru). Za povinně volitelné předměty jsou studenti 
povinni získat 21, resp. 27 ECTS. Z těchto ECTS za povinně volitelné předměty mohou 
studenti nejvýše 5 ECTS nahradit za volitelné předměty. 
(2) Studenti jsou povinni v rámci prezenčního bakalářského studia absolvovat nejméně jeden 
předmět vedený v anglickém jazyce. Student nemusí tento předmět absolvovat pouze z 
nabídky na oboru SPSP, mj. jej může absolvovat na zahraniční vysoké škole. 
(3) Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je doložení univerzitou stanovené minimální 
jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia. 
(4) Splní podmínky absolvování celouniversitní tělesné výchovy. 
Součástí bakalářské státní zkoušky je obhajoba bakalářské diplomové práce. Pokud student 
tuto práci obhajuje v rámci bakalářské státní zkoušky na oboru SPSP, musí postupovat podle 
katedrou vyhlášených pravidel a diplomovou práci musí předložit v katedrou požadovaném 
termínu. 
Za předměty, jež jsou nabízeny současně na více oborech, může student získat ECTS pouze 
na jednom z nich. Standardní délka prezenčního bakalářského studia oboru SPSP je šest 
semestrů. Studenti se mohou v rámci bakalářského prezenčního studia částečně specializovat 
buď na předměty sociální práce, nebo na předměty sociální politiky. O této specializaci 
rozhodne student tím, že si dle pokynů, které jsou dále uvedeny v Doporučených studijních 
plánech a v poznámkách k některým předmětům (SPP108 a SPP109; SPP116, SPP117; 
SPP115 a SPP126; SPP122 a SPP123; SPP124 a SPP125), zapíše předměty jedné, nebo druhé 
specializace. Volba specializace nemá vliv na obsah diplomu, který student získá po 
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absolvování bakalářského studia oboru SPSP. Volba předmětů jedné nebo druhé specializace 
studentovi umožní, aby v rámci bakalářského studia SPSP získal předpoklady pro studium 
analogických specializací, které si může volit a zapsat v magisterském studiu oboru SPSP. Za 
realizaci programu a řešení kolizních situací odpovídá a konzultace k sestavování studijních 
plánů poskytuje Doc. PhDr. Libor Musil, CSc. 
Ohledně pokynů k praxím prosím kontaktujte následující osoby, a to přesně v pořadí: 
Mgr. Monika Šišláková  
PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.  
doc. PhDr. Libor Musil, CSc.  

 
* Termínem „student“ nebo „studenti“ označujeme status, nikoli osobu, která tento status 
požívá. Požadavky a možnosti „studentů“, které jsou uvedeny v tomto textu, se tedy vztahují 
na všechny osoby, které jsou nositeli statusu „student“ bez rozdílu jejich pohlaví, respektive 
rodu. 
** Student si volí obor, na kterém píše bakalářskou diplomovou práci. 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP101 Úvod do sociální 

politiky a sociální 
práce 

L. Musil z 2   

SPP104 Základy práva I. Kernová zk 4   

SPP108 Základy 
ekonomie 

M. Žižlavský zk 4 !NOWANY(SPP109)

SPP111 Filosofie a etika v 
sociální práci 

M. Nečasová z 4   

SPP113 Odborná praxe a 
supervize I 

P. Navrátil, M. 
Šišláková, J. 
Navrátilová 

z 5   

SPP116 Odborná praxe a 
supervize III, 
skupinová 

S. Ševčíková z 5 !now(SPP117) 

SPP117 Odborná praxe a 
supervize III, 
komunitní 

K. Kubalčíková z 5   

SPP118 Metodologie 
výzkumu 

M. Žižlavský zk 4   

SPP122 Sociální práce s 
rodinami 

P. Navrátil, L. 
Otava 

z 4 SPP103 && 
!nowany(SPP123) 
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SPP128 Základy 
psychologie pro 
SPSP 

J. Čechová z 4   

SPP132 Statistika pro 
tvorbu veřejných 
programů 

V. Kulhavý zk 4 SPP118 

SPP279 Diplomový 
(bakalářský) 
seminář 

L. Musil z 4 !NOWANY(SPP278)

Povinně volitelné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP109 Základy ekonomie M. Žižlavský zk 4 !NOWANY(SPP108)

SPP123 Sociální práce s 
rodinami 

P. Navrátil z 4 SPP103 && 
!nowany(SPP122) 

SPP134 Sociální práce s 
oběťmi domácího 
násilí 

M. Čechová z 4   

SPP204 Politika sociálních 
služeb 

K. Kubalčíková zk 4   

SPP207 Sociální 
problematika 
menšin 

I. Vašečka zk 4   

SPP213 Vybrané kapitoly z 
ošetřovatelství 

M. Kyasová z 2   

SPP216 Práce s klientem T. Novák zk 4   

SPP218 Nestátní neziskový 
sektor 

S. Škarabelová, 
M. Veselý 

zk 3   

SPP280 Metodologie 
závěrečné práce 

L. Musil z 1 NOW(SPP281) 

SPP281 Konceptualizace 
závěrečné práce 
(BAK-PR) 

[ hodnotí všichni 
vyučující 
pracoviště ] 

z 1 NOW(SPP280) 

BSS168 Rizikové 
subkultury 
mládeže 

J. Smolík zk 6   

POL183 Veřejná správa J. Nantl zk 6   

POL196 Základy 
politologie pro 

J. Kyloušek, D. 
Vávra 

zk 5   
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nepolitology 

SOC143 Sociologie bydlení 
a bytová politika 

A. Burjanek zk 6   

SOC161 Modely a 
mechanismy 
sociální 
strukturace 

Z. Kusá zk 6   

ZUR321 Rešerše I. H. Homoláčová z 4   

Jarní semestr  

Povinné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP102 Sociální politika T. Sirovátka, M. 

Horáková, M. 
Rákoczyová, O. 
Hora, B. Plasová 

zk 5   

SPP103 Teorie a metody 
sociální práce 

M. Šišláková zk 5   

SPP105 Sociální právo I. Kernová zk 3 SPP104 || SPP322 

SPP115 Odborná praxe a 
supervize II, 
individuální 

J. Čechová, Z. 
Dohnalová 

z 4 SPP113 

SPP119 Evaluační výzkum 
I 

J. Winkler zk 4 SPP118 || SPP315 || 
SOC106 || SOC706 

SPP124 Služby, projekty a 
práce s 
nezaměstnanými 

M. Horáková, H. 
Pořízková 

zk 4   

SPP209 Rizikové skupiny a 
rizikové jednání 
(sociální 
patologie) 

P. Horák zk 4   

SPP219 Sociologie pro 
sociální politiku a 
sociální práci 

J. Winkler, P. 
Horák 

zk 4   
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SPP279 Diplomový 
(bakalářský) 
seminář 

L. Musil z 4 !NOWANY(SPP278)

 

Povinně volitelné předměty  

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP110 Sociální stát L. Musil zk 4   

SPP112 Exkurze do 
organizací 
sociálních služeb 

L. Otava z 2 NOW(SPP103)

SPP125 Služby, projekty a 
práce s 
nezaměstnanými 

M. Horáková, H. 
Pořízková 

zk 3   

SPP126 Odborná praxe a 
supervize II, 
individuální 

Z. Dohnalová z 4 SPP113 

SPP129 Aplikace 
psychologie pro 
SPSP 

J. Čechová z 4   

Komunikace a 
stigma 

SPP135 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

J. Salaquardová z 4   

Rodinná politika SPP136 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

O. Hora, B. 
Plasová, H. 
Bartáková 

z 4   

Building 
Sustainable NGO 

SPP137 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

McLaughlin z 6   

SPP205 Logoterapie a 
existenciální 
analýza 

S. Ševčíková z 4   
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[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

SPP206 Mediace M. Nečasová z 3   

SPP208 Sociální 
zabezpečení 

L. Sedláková zk 4   

SPP211 Drogy a společnost L. Skácelová zk 3   

SPP212 Výběrový seminář k 
prevenci zneužívání 
návykových látek 

L. Skácelová z 3   

SPP214 Sociologie 
medicíny 

S. Bártlová zk 4   

SPP217 Zdraví a nemoc J. Holčík zk 4   

SPP220 Thanatologie M. Přidalová z 4   

SPP225 Gerontologie pro 
sociální pracovníky 

P. Weber z 3   

SPP228 Drug Interventions J. Vobořil z 5   

SOC118 Work and Family B. Chromková 
Manea 

z 6   

SPP280 Metodologie 
závěrečné práce 

L. Musil z 1 NOW(SPP281)

SPP281 Konceptualizace 
závěrečné práce 
(BAK-PR) 

[ hodnotí všichni 
vyučující 
pracoviště ] 

z 1 NOW(SPP280)

 
Doporučený studijní plán  
 

 
Doporučený studijní plán pro studenty zaměřené na předměty sociální práce 
(Poznámka: Naplnění tohoto doporučeného plánu studia umožňuje studentovi dostát požadavkům Minimálního 
standardu vzdělávání v sociální práci.) 
Semestr Předměty doporučené pro specializaci na sociální práci 
1. P 
14ECTS 

SPP101 Úvod do SPSP 
(2)* 

SPP118 
Metodologie
výzkumu (4)

SPP128 
Základy psychologie 
pro SPSP (4) 

SPP104 
Základy práva (4) 

2. J 
17ECTS 

SPP102 Sociální 
politika (5) 

SPP103 
Teorie a 
metody 
sociální 
práce (5) 

SPP219 Sociologie 
pro SPSP (4) 

SPP105 
Sociální právo (3) 

3. P 
17ECTS 

SPP113 
Odborná praxe a 

SPP122 
Sociální 

SPP207 Sociální 
problematika menšin 

SPP132 Statistika pro SPSP (4) 
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supervize I (5) práce s 
rodinami (4)

(4) 

4. J 
16ECTS 

SPP115 
Odborná praxe a 
supervize II (4) 

SPP119 
Evaluační 
výzkum I (4)

SPP209 Rizikové 
skupiny (4) 

SPP205 Logoterapie a existenciální 
analýza (4) 

verze pro studenty, kteří píší závěrečnou práci na oboru SPSP 
5. P 
11ECTS 

SPP116 nebo SPP117 
Odborná praxe a supervize 
III (5) 

SPP111 
Filosofie a etika 
v sociální práci 
(4) 

SPP280 
Metodologie 
závěrečné 
práce (1) 

SPP281 Konceptualizace závěrečné 
práce (1) 

6. J 
16 ECTS 

SPP278 Diplomový 
seminář (4) 

SPP228 Drug 
Intervention (5)

SPP206 
Mediace (3) 

SPP217 Zdraví a nemoc (4) 

verze pro studenty, kteří píší závěrečnou práci na druhém oboru  
5. P 
17ECTS 

SPP116 nebo SPP117 
Odborná praxe a supervize 
III (5) 

SPP111 
Filosofie a etika 
v sociální práci 
(4) 

SPP204 
Politika 
sociálních 
služeb (4) 

SPP216 
Práce s 
klientem (4) 

6. J 12 
ECTS 

SPP228 Drug Intervention (5) SPP206 Mediace (3) SPP217 Zdraví a nemoc (4) 

* V závorce je uveden počet ECTS. 
Doporučený studijní plán pro studenty zaměřené na předměty sociální politiky 
(Poznámka: Naplnění tohoto doporučeného plánu studia umožňuje studentovi dostát požadavkům Minimálního 
standardu vzdělávání v sociální práci.)  
Semestr Předměty doporučené pro specializaci na sociální politiku 
1. P 
16ECTS 

SPP101 Úvod do 
SPSP (2)* 

SPP118 
Metodologie 
výzkumu (4) 

POL183 
Základy veřejné správy (6) 

SPP104 
Základy  
práva (4) 

2. J 
17ECTS 

SPP102 Sociální 
politika (5) 

SPP103 
Teorie a metody sociální 
práce (5) 

SPP219 Sociologie pro 
SPSP (4) 

SPP105 Sociální 
právo (3) 

3. P 
17ECTS 

SPP113 
Odborná praxe a 
supervize I (5) 

SPP108 
Základy ekonomie 
(4) 

SPP207 
Sociální problematika 
menšin (4) 

SPP132  
Statistika  
pro SPSP (4) 

4. J 
17ECTS 

SPP228 Drug 
Intervention (5) 

SPP119 Evaluační 
výzkum I (4) 

SPP209 Rizikové 
skupiny (4) 

SPP217  
Zdraví a  
nemoc (4) 

verze pro studenty, kteří píší závěrečnou práci na oboru SPSP 
5. P 
15ECTS 

SPP116 nebo 
SPP117 Odborná 
praxe a supervize 
III (5) 

SPP128 Základy 
psychologie pro 
SPSP (4) 

SPP111 
Filosofie a 
etika v sociální 
práci (4) 

SPP280 
Metodologie 
závěrečné 
práce (1) 

SPP281 
Konceptualizace 
závěrečné 
práce (1) 

6. J 
12 ECTS 

SPP278 Diplomový seminář 
(4) 

SPP122 Služby a projekty práce s 
nezaměstnanými (4) 

SPP208 Sociální 
zabezpečení (4) 

verze pro studenty, kteří píší závěrečnou práci na druhém oboru 
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5. P 
17ECTS 

SPP116 nebo SPP117 
Odborná praxe a supervize 
III (5) 

SPP128 Základy 
psychologie pro SPSP 
(4) 

SPP111 Filosofie a etika 
v sociální práci (4) 

SPP110 
Sociální stát (4) 

6. J 8ECTS SPP122 Služby a projekty práce s 
nezaměstnanými (4) 

SPP208 Sociální zabezpečení (4) 

  
* V závorce je uveden počet ECTS. 
Pokyny k předmětům. Podzimní semestr 
SPP108: Studenti, kteří se specializují na předměty sociální politiky, zapisují předmět povinně. 
SPP109: Jako povinně volitelný mohou předmět zapsat studenti, kteří se specializují na předměty sociální práce. 
SPP113: Předmět zapisují povinně všichni studenti SPSP ve 3. semestru. Praxe probíhá v Brně. Výjimky 
schvaluje Katedra sociální politiky a sociální práce. Studenti nastupují na praxi týden před zahájením výuky 3. 
semestru a do zahájení výuky vykonají praxi v rozsahu 16 hodin. Zápis do předmětu je podmíněn splněním 
tohoto požadavku. 
SPP116: Studenti, kteří se specializují na předměty sociální práce, v 5. semestru vybírají a zapisují dle vlastního 
zaměření předmět SPP116, zaměřený na skupinovou sociální práci, nebo SPP117, zaměřený na komunitní práci. 
Praxe probíhá v Brně, výjimky schvaluje katedra. Studenti nastupují na praxi týden před zahájením výuky 5. 
semestru a do zahájení výuky vykonají praxi v rozsahu 16 hodin. Zápis do předmětu SPP116 je podmíněn 
splněním tohoto požadavku. Studenti oboru Mediální studia a žurnalistika, kteří mají v 5. semestru povinnost 
absolvovat souvislou praxi v redakcích, zapisují předmět SPP116 za podmínek vymezených pro tento předmět. 
SPP117: Studenti, kteří se specializují na předměty sociální práce, v 5. semestru vybírají a zapisují dle vlastního 
zaměření předmět SPP116, zaměřený na skupinovou sociální práci, nebo SPP117, zaměřený na komunitní práci. 
Praxe probíhá v Brně, výjimky schvaluje katedra. Studenti nastupují na praxi týden před zahájením výuky 5. 
semestru a do zahájení výuky vykonají praxi v rozsahu 16 hodin. Zápis do předmětu SPP117 je podmíněn 
splněním tohoto požadavku. Studentům oboru Mediální studia a žurnalistika, kteří mají v 5. semestru povinnost 
absolvovat souvislou praxi v redakcích, se uznává jako ekvivalent praktické části předmětu SPP117 souvislá 
praxe v redakcích, pokud souběžně (to je v rámci výukové části 5. semestru) s ní absolvují supervizní část 
předmětu SPP117 a splní zadání tohoto předmětu. 
SPP122: Studenti, kteří se specializují na předměty sociální práce, zapisují předmět povinně. Podmínkou zápisu 
do předmětu je absolvování předmětu SPP103. 
SPP123: Jako povinně volitelný mohou předmět zapsat studenti, kteří se specializují na předměty sociální 
politiky. Podmínkou zápisu do předmětu je absolvování předmětu SPP103. 
SPP132: Podmínkou zápisu do předmětu je absolvování předmětu SPP118. 
SPP207: Výuka předmětu se v podzimním semestru 2007 pro nepřítomnost učitele nekoná. Studentům 
doporučujeme, aby si tento předmět zapsali v podzimním semestru 2008. 
SPP279: Tento předmět odpovídá původnímu názvu „Závěrečná bakalářská práce“. Podmínky zůstávají stejné. 
Tento předmět studenti zapisují v semestru, kdy chtějí odevzdat diplomovou práci. Podmínkou udělení zápočtu je 
odevzdání práce v předepsaném termínu a v souladu s jejím zadáním. 
SPP280: Tento předmět odpovídá původnímu názvu „Metodologický úvod diplomového semináře“. Podmínky 
zůstávají stejné. Předmět zapisují studenti v době, kdy se přihlašují k tématu své diplomové práce. Výuka 
předmětu probíhá první tři týdny každého semestru a je pro studenty společná bez ohledu na to, že je vedou různí 
učitelé. Od čtvrtého týdne výuky se studenti rozdělí na skupiny vedené jednotlivými vedoucími prací. V IS se 
studenti registrují do předmětu současně s předmětem SPP281. 
SPP281: Tento předmět odpovídá původnímu názvu „Diplomový seminář“. Podmínky zůstávají stejné. Předmět 
registrují studenti v době, kdy přihlašují téma své závěrečné práce, a to současně s předmětem SPP280. 
Podmínkou udělení zápočtu je předložení teoretické části práce ke konzultaci vedoucímu práce. 
Pokyny k předmětům. Jarní semestr 
SPP105 je možné zapsat po absolvování předmětu SPP104. 
SPP112: Zapisuje se ve 2. semestru, souběžně s předmětem SPP103. 
SPP115: Jako povinný zapisují ve 4. semestru předmět studenti, kteří se specializují na předměty sociální práce. 
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Praxe probíhá v Brně, výjimky schvaluje katedra. Studenti nastupují na praxi týden před zahájením výuky 4. 
semestru a do zahájení výuky vykonají praxi v rozsahu 16 hodin. Zápis do předmětu je podmíněn splněním 
tohoto požadavku. 
SPP119: Zápis do předmětu je podmíněn absolvováním předmětů SPP118 a SPP132. Dříve "Výzkum životních 
situací a sociálních problémů". 
SPP124 zapisují povinně studenti, kteří se specializují na předměty sociální politiky. 
SPP125: Jako povinně volitelný mohou předmět zapsat studenti, kteří se specializují na předměty sociální práce. 
SPP126 Jako povinně volitelný mohou předmět zapsat studenti, kteří se specializují na předměty sociální 
politiky. Studenti nastupují na praxi týden před zahájením výuky daného semestru a do zahájení výuky vykonají 
praxi v rozsahu 16 hodin. Zápis do předmětu je podmíněn splněním tohoto požadavku. Praktickou část předmětu 
je možné absolvovat v rámci předmětu SPP127. 
SPP206: Výuka se koná v prvním a druhém týdnu semestru podle rozvrhu a dále pokračuje blokově v termínu 
dohodnutém s učitelkou. 
SPP209: Předmět je obsahově totožný s předmětem „Rizikové skupiny a rizikové jednání (sociální patologie)“. 
 
SPP225: Výuka se koná jednou za dva týdny, v 1., 3., 5. 7., 9. a 11. týdnu výuky v semestru, vždy dvě hodiny 
přednášky a dvě hodiny semináře. 
SPP228: Předmět probíhá v anglickém jazyce (viz podmínky přístupu ke státní bakalářské zkoušce). 
SPP279: Tento předmět odpovídá původnímu názvu „Závěrečná bakalářská práce“. Podmínky zůstávají stejné. 
SPP280: Tento předmět odpovídá původnímu názvu „Metodologický úvod diplomového semináře“. Podminky 
zůstávají stejné. 
SPP281: Tento předmět odpovídá původnímu názvu „Diplomový seminář“. Podminky zůstávají stejné. 
  

 
 

Bakalářské kombinované studium (jednooborové)  

Informace o studiu  
 
   
Informace o studiu pro studenty imatrikulačního ročníku 2006/2007 se nacházejí v tištěných 
verzích Studijního katalogu nebo v elektronické formě na adrese: www.fss.muni.cz 
Bakalářské kombinované studium oboru sociální politika a sociální práce(dále jen „SPSP“) je 
jednooborové. Studium je ukončeno bakalářskou státní zkouškou, po jejímž složení student 
získá titul bakalář. K bakalářské zkoušce na oboru SPSP se může přihlásit student, který splní 
dvě podmínky: 
(1) Absolvováním předepsaných předmětů získá předepsaný počet 180 kreditů (dále jen 
„ECTS“). Do tohoto se nezapočítávají ECTS získané za minimální jazykovou kompetenci. 
Studentům se doporučuje postupovat dle níže uvedeného studijního plánu, pořadí předmětů 
však není závazné a není-li určeno jinak (například u odborné praxe, předmětů metodologie 
výzkumu a předmětů k diplomové práci), je možné je zapisovat dle uvážení. 
(2) Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je dále doložení minimální jazykové kompetence 
pro absolventa bakalářského studia. 
Součástí bakalářské státní zkoušky je obhajoba závěrečné bakalářské práce. Při zpracování 
závěrečné práce musí student postupovat dle katedrou vyhlášených pravidel a bakalářskou 
práci musí předložit v požadovaném termínu. 
Kombinované studium probíhá formou konzultací a samostudia. Konzultace jsou, pokud není 
stanoveno jinak, soustředěny do tří konzultačních bloků v každém semestru. Tyto konzultační 
bloky mohou být v případě potřeby (např. při výcviku dovedností nebo pro potřebu intenzívní 
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komunikace s učitelem aj.) doplněny dalšími setkáními. Součástí studia je absolvování 
povinné praxe v sociální práci, která má rozsah dva krát 160 hodin, probíhá zpravidla ve 3. a 
4. semestru a studenti si ji zajišťují sami. Podmínkou uznání praxe je absolvování 
supervizního semináře, který ji doprovází.Podmínky uznávání praxí jsou vymezeny zvláštním 
předpisem katedry SPSP. 
Standardní délka studia je šest semestrů. Za realizaci programu a řešení kolizních situací 
odpovídá a konzultace k sestavování studijních plánů poskytuje Doc. PhDr. Libor Musil, CSc. 
Ohledně pokynů k praxím prosím kontaktujte následující osoby, a to přesně v pořadí: 
Mgr. Monika Šišláková  
PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.  
doc. PhDr. Libor Musil, CSc.  

Podzimní semestr  

1. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP702 Úvod do sociální 

politiky a sociální 
práce 

S. Ševčíková z 5   

SPP703 Teorie a metody 
sociální práce I 

S. Ševčíková zk 8   

SPP717 Základy 
psychologie pro 
SPSP 

J. Čechová z 7   

SPP718 Sociální stát V. Kulhavý z 7   
 

2. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP706 Evaluační výzkum I J. Winkler zk 8 (SPP315 || 

SPP705) && 
SPP724 

SPP707 Základy práva I. Kernová zk 7   

SPP708 Odborná praxe a 
supervize I -- 
základní otázky 

P. Navrátil, M. 
Šišláková, J. 
Navrátilová, J. 
Čechová 

z 8 SPP703 || 
SPP313 

SPP723 Aplikace 
psychologie 

J. Čechová z 6   

SPP725 Veřejná správa J. Nantl zk 6   

SPP726 Sociální 
zabezpečení 

L. Sedláková z 6   
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3. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity

SPP700 Diplomový seminář L. Musil z 8  

SPP712 Filosofie a etika v sociální práci M. Nečasová z 8  

SPP713 Sociální deviace P. Horák zk 7  

SPP728 Služby zaměstnanosti a práce s 
nezaměstnanými 

H. Pořízková, M. 
Horáková 

zk 7  

SPP798 Metodologie závěrečné práce L. Musil z 4  

SPP799 Konceptualizace závěrečné 
práce (BAK-KOMB) 

[ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště ] 

z 2  

Jarní semestr  

1. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP704 Sociální politika T. Sirovátka, M. 

Horáková, M. 
Rákoczyová 

zk 8   

SPP705 Metodologie 
výzkumu (SPSP) 

M. Žižlavský zk 7   

SPP719 Teorie a metody 
sociální práce II 

M. Šišláková, P. 
Navrátil 

zk 8 SPP703 

SPP720 Sociální práce s 
rodinou 

L. Otava zk 7   

Statistika pro tvorbu 
veřejných programů 

SPP724 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

V. Kulhavý z 6   

2. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP701 Sociologie pro 

sociální politiku a 
sociální práci 

J. Winkler, P. 
Horák 

zk 7   
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SPP709 Sociální 
problematika 
menšin 

I. Vašečka zk 4   

SPP710 Sociální právo I. Kernová zk 5 SPP322 || 
SPP707 

SPP711 Odborná praxe a 
supervize II - 
případová sociální 
práce 

I. Kernová, Z. 
Dohnalová 

z 6 SPP325 || 
SPP708 

Základy ekonomie SPP727 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

M. Žižlavský zk 6   

SPP798 Metodologie 
závěrečné práce 

L. Musil z 4   

SPP799 Konceptualizace 
závěrečné práce 
(BAK-KOMB) 

[ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 2   

3. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP700 Diplomový seminář L. Musil z 8   

SPP716 Zdraví a nemoc J. Holčík zk 5   

Bakalářské kombinované studium (dvouoborové)  

Informace o studiu  
   
Informace o studiu pro studenty imatrikulačního ročníku 2005/2006 a imatrikulačních ročníků 
starších se nacházejí v tištěných verzích Studijního katalogu nebo v elektronické formě na 
adrese: www.fss.muni.cz 
Završením bakalářského dvouoborového kombinovaného studia Sociální politiky a sociální 
práce je bakalářská státní zkouška, po jejímž složení student získá titul bakalář. K bakalářské 
zkoušce na oboru sociální politika a sociální práce (dále jen SPSP) se může přihlásit student, 
který splní dvě podmínky: 
(1) Absolvováním předepsaných předmětů získá předepsaný počet 90 kreditů (dále jen 
„ECTS“). Studentům se doporučuje postupovat podle níže uvedeného studijního plánu, pořadí 
předmětů však není závazné a není-li určeno jinak (například u odborné praxe, předmětů 
metodologie výzkumu a předmětů k diplomové práci), je možné je zapisovat dle uvážení; 
(2) Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je dále doložení univerzitou stanovené minimální 
jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia. 
Součástí bakalářské státní zkoušky je obhajoba závěrečné bakalářské práce. 
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Při zpracování závěrečné práce musí student postupovat podle katedrou vyhlášených pravidel 
a závěrečnou práci musí předložit v požadovaném termínu. Kombinované studium probíhá 
formou konzultací a samostudia. Konzultace jsou, pokud není stanoveno jinak, soustředěny 
do tří konzultačních bloků v každém semestru. Tyto konzultační bloky mohou být v případě 
potřeby (např. při výcviku dovedností nebo pro potřebu intenzívní komunikace s učitelem aj.) 
doplněny dalšími setkáními. Součástí studia je absolvování povinné praxe v sociální práci, 
která má rozsah dvakrát 160 hodin, probíhá zpravidla ve 3. a 4. semestru a studenti si ji 
zajišťují sami. Podmínkou uznání praxe je absolvování supervizního semináře, který ji 
doprovází.Podmínky uznávání praxí jsou vymezeny zvláštním předpisem katedry SPSP. 
Standardní délka studia je šest semestrů. Za realizaci programu a řešení kolizních situací 
odpovídá a konzultace k sestavování studijních plánů poskytuje Doc. PhDr. Libor Musil, CSc. 
Ohledně pokynů k praxím prosím kontaktujte následující osoby, a to přesně v pořadí: 
Mgr. Monika Šišláková  
PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.  
doc. PhDr. Libor Musil, CSc.  

Podzimní semestr  

1. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP702 Úvod do sociální 

politiky a sociální 
práce 

S. Ševčíková z 5   

SPP703 Teorie a metody 
sociální práce I 

S. Ševčíková zk 8   

SPP717 Základy 
psychologie pro 
SPSP 

J. Čechová z 7   

2. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP706 Evaluační výzkum I J. Winkler zk 8 (SPP315 || 

SPP705) && 
SPP724 

SPP707 Základy práva I. Kernová zk 7   

SPP708 Odborná praxe a 
supervize I -- 
základní otázky 

P. Navrátil, M. 
Šišláková, J. 
Navrátilová, J. 
Čechová 

z 8 SPP703 || 
SPP313 

3. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
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SPP700 Diplomový seminář L. Musil z 8   

SPP712 Filosofie a etika v 
sociální práci 

M. Nečasová z 8   

SPP713 Sociální deviace P. Horák zk 7   

SPP798 Metodologie 
závěrečné práce 

L. Musil z 4   

SPP799 Konceptualizace 
závěrečné práce 
(BAK-KOMB) 

[ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 2   

Jarní semestr  

1. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP701 Sociologie pro 

sociální politiku a 
sociální práci 

J. Winkler, P. 
Horák 

zk 7   

SPP704 Sociální politika T. Sirovátka, M. 
Horáková, M. 
Rákoczyová 

zk 8   

SPP705 Metodologie 
výzkumu (SPSP) 

M. Žižlavský zk 7   

2. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP709 Sociální 

problematika 
menšin 

I. Vašečka zk 4   

SPP710 Sociální právo I. Kernová zk 5 SPP322 || 
SPP707 

SPP711 Odborná praxe a 
supervize II - 
případová sociální 
práce 

I. Kernová, Z. 
Dohnalová 

z 6 SPP325 || 
SPP708 

SPP798 Metodologie 
závěrečné práce 

L. Musil z 4   

SPP799 Konceptualizace 
závěrečné práce 
(BAK-KOMB) 

[ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 2   
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3. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP700 Diplomový seminář L. Musil z 8   

SPP716 Zdraví a nemoc J. Holčík zk 5   

Magisterské navazující prezenční studium  

Informace o studiu  
   
Informace o studiu pro studenty imatrikulačního ročníku 2006/2007 a imatrikulačních ročníků 
starších se nacházejí v tištěných verzích Studijního katalogu nebo v elektronické formě na 
adrese: www.fss.muni.cz 
Uchazeč o studium jednooborového navazující magisterské presenčního studia oboru Sociální 
politika a sociální práce (dále jen SPSP) musí vykonat přijímací zkoušku, jejíž podmínky 
stanovuje Katedra SPSP. 
Jednooborové navazující magisterské presenční studium SPSP je zakončeno státní závěrečnou 
zkouškou a udělením titulu magistr. Součástí diplomu je potvrzení o tom, že student v rámci 
studia SPSP absolvoval jednu z dále uvedených, studentem zvolených specializací: 
Sociální práce,  
Sociální politika,  
Personální management a organizační rozvoj,  
Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů.  
Student je povinen v průběhu magisterského navazujícího studia absolvovat povinné 
předměty specializace, kterou uvedl na přihlášce ke studiu, pokud nevyužije možnost volbu 
své specializace změnit. Tuto možnost má za prvé na začátku svého studia, nejpozději 11. 
kalendářní den od zahájení výuky 1. semestru, nebo za druhé po ukončení prvního semestru 
studia, nejpozději v den zápisu do druhého semestru. V obou případech je o svém rozhodnutí 
změnit specializaci povinen písemně informovat vedoucího katedry SPSP a sdělit mu, kterou 
specializaci bude nadále studovat. 
Aby se mohl student přihlásit ke státní magisterské zkoušce, musí splnit čtyři podmínky: 
(1) V rámci zvolené specializace získat předepsaný počet 120 kreditů (dále jen „ECTS“). Do 
tohoto počtu se nezapočítávají ECTS získané za universitou předepsanou minimální 
jazykovou kompetenci. Z předepsaných 120 ECTS je student povinen v rámci kterékoliv ze 
specializací získat 64 ECTS za povinné a 56 ECTS za povinně volitelné předměty. Z ECTS za 
povinně volitelné předměty mohou studenti bez souhlasu vedoucího katedry nahradit nejvýše 
12 ECTS za volitelné předměty. 
(2) Studenti jsou povinni v rámci prezenčního magisterského studia absolvovat nejméně jeden 
předmět vedený v anglickém jazyce vypsaný pro studenty magisterského studia. Student 
nemusí tento předmět absolvovat pouze z nabídky oboru SPSP, mj. jej může absolvovat na 
zahraniční vysoké škole. 
(3) Podmínkou účasti u magisterské zkoušky je doložení univerzitou stanovené minimální 
jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia. 
(4) Pokud není absolventem presenčního nebo kombinovaného bakalářského studia oborou 
SPSP na FSS MU, absolvovat tzv. rozdílové předměty nebo zkoušky. Studenti, kteří 
neabsolvovali bakalářské studium oboru SPSP na FSS MU, jsou povinni ve srovnání se 
standardním obsahem magisterského navazujícího studia získat za rozdílové předměty 
SPP118 Metodologie výzkumu, SPP132 Statistika pro SPSP a SPP119 Evaluační výzkum I. 
navíc 12 tzv. rozdílových ECTS. Studenti, kteří neabsolvovali bakalářské studium oboru 
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SPSP na FSS MU mohou splnit povinnost zvládnout rozdílové předměty SPP101 Úvod do 
SPSP, SPP102 Sociální politika a SPP103 Teorie a metody sociální práce dvěma způsoby. Za 
prvé mají možnost prokázat zvládnutí obsahu předmětů SPP101, SPP102 a SPP103 úspěšným 
absolvováním tzv. rozdílového testu (SPP411). Za druhé – pokud se rozhodnou test 
neabsolvovat nebo jej neabsolvují úspěšně – jsou povinni získat za rozdílové předměty 
SPP101, SPP102 a SPP103 ve srovnání se standardním obsahem magisterského navazujícího 
studia navíc 12 tzv. rozdílových ECTS. (Celkový počet rozdílových ECTS za předměty 
SPP118, SPP132, SPP119, SPP101, SPP102 a SPP103 tedy činí 24.) Rozdílový test mohou 
studenti složit během prvních dvou týdnů výuky podzimního semestru. Obsah Rozdílového 
testu je dán náplní studia předmětů SPP101 Úvod do SPSP, SPP102 Sociální politika a 
SPP103 Teorie a metody sociální práce. Termín a místo konání rozdílového testu stanoví 
vedoucí Katedry SPSP nejpozději v den zahájení výuky podzimního semestru. 
Součástí magisterské státní zkoušky je obhajoba diplomové práce. Při zpracování závěrečné 
diplomové práce musí student postupovat dle katedrou vyhlášených pravidel a diplomovou 
práci musí předložit v katedrou požadovaném termínu. 
Standardní délka prezenčního magisterského navazujícího studia SPSP je čtyři semestry. Za 
realizaci programu a řešení kolizních situací odpovídá Doc. PhDr. Libor Musil, CSc. 
Konzultace k sestavování studijních plánů v rámci jednotlivých specializací poskytuje Prof. 
PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. pro specializace „Sociální politika“ a „Trh práce, politika 
zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů“, PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. pro specializaci 
„Sociální práce“ a PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. pro specializaci „Personální management a 
organizační rozvoj“. 
Minimální jazyková kompetence 
Informace o katedře sociální politiky a sociální práce  
Vysvětlení prerekvizit 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

Sociální práce  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP405 Evaluační výzkum 

II 
J. Winkler zk 12   

SPP407 Teorie a metody 
sociální práce v 
kontextu 

P. Navrátil zk 12   

SPP408 Metody v sociální 
práci I mikro 

M. Nečasová zk 10   

SPP519 Diplomový seminář L. Musil z 8   

Sociální politika  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
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SPP403 Ekonomika 
sociálního státu I 

M. Žižlavský zk 8   

SPP405 Evaluační výzkum 
II 

J. Winkler zk 12   

SPP419 Současné problémy 
sociální politiky 

T. Sirovátka, I. 
Vašečka, J. Winkler

z 12   

SPP513 Tvorba a 
implementace 
programů sociální 
politiky 

J. Winkler zk 12   

SPP519 Diplomový seminář L. Musil z 8   

Personální management a organizační rozvoj  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP405 Evaluační výzkum 

II 
J. Winkler zk 12   

SPP423 Personální analýza, 
strategie a plánování 

A. Lubasová zk 8   

SPP436 Řízení a rozvoj 
lidských zdrojů 

J. Winkler, A. 
Lubasová 

zk 12 SPP423 

SPP519 Diplomový seminář L. Musil z 8   

Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP403 Ekonomika 

sociálního státu I 
M. Žižlavský zk 8   

SPP405 Evaluační výzkum 
II 

J. Winkler zk 12   

SPP419 Současné problémy 
sociální politiky 

T. Sirovátka, I. 
Vašečka, J. Winkler

z 12   

SPP501 Teorie pracovního 
trhu 

T. Sirovátka, H. 
Bartáková 

zk 12   

SPP519 Diplomový seminář L. Musil z 8   

Povinně volitelné předměty  

Sociální práce  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
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SPP403 Ekonomika 
sociálního státu I 

M. Žižlavský zk 8   

SPP419 Současné problémy 
sociální politiky 

T. Sirovátka, I. 
Vašečka, J. Winkler

z 12   

SPP423 Personální analýza, 
strategie a plánování 

A. Lubasová zk 8   

SPP441 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami (asistence) 

L. Otava z 10 SPP448 

SPP443 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami (asistence) 

L. Otava z 10 SPP448 

SPP445 Případová práce s 
rodinou 

L. Otava z 12 SPP441 && 
SPP442 && 
SPP443 && 
SPP444 

SPP448 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami (úvod) 

L. Otava z 6   

SPP501 Teorie pracovního 
trhu 

T. Sirovátka, H. 
Bartáková 

zk 12   

SPP503 Teorie sociálního 
státu 

L. Musil zk 10   

SPP505 Menšiny v ČR a ve 
střední Evropě 

I. Vašečka zk 8   

SPP507 Stať - tvorba a 
publikace 

L. Musil z 10   

SPP513 Tvorba a 
implementace 
programů sociální 
politiky 

J. Winkler zk 12   

SPP520 Contemporary 
Welfare States 

T. Sirovátka zk 10   

SPP581 Konceptualizace 
diplomové práce 
(MAG-PR) 

[ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 4   

Sociální politika  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
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SPP407 Teorie a metody 
sociální práce v 
kontextu 

P. Navrátil zk 12   

SPP408 Metody v sociální 
práci I mikro 

M. Nečasová zk 10   

SPP423 Personální analýza, 
strategie a plánování 

A. Lubasová zk 8   

SPP441 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami (asistence) 

L. Otava z 10 SPP448 

SPP443 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami (asistence) 

L. Otava z 10 SPP448 

SPP445 Případová práce s 
rodinou 

L. Otava z 12 SPP441 && 
SPP442 && 
SPP443 && 
SPP444 

SPP448 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami (úvod) 

L. Otava z 6   

SPP501 Teorie pracovního 
trhu 

T. Sirovátka, H. 
Bartáková 

zk 12   

SPP503 Teorie sociálního 
státu 

L. Musil zk 10   

SPP505 Menšiny v ČR a ve 
střední Evropě 

I. Vašečka zk 8   

SPP507 Stať - tvorba a 
publikace 

L. Musil z 10   

SPP520 Contemporary 
Welfare States 

T. Sirovátka zk 10   

SPP581 Konceptualizace 
diplomové práce 
(MAG-PR) 

[ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 4   

Personální management a organizační rozvoj  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP403 Ekonomika 

sociálního státu I 
M. Žižlavský zk 8   
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SPP407 Teorie a metody 
sociální práce v 
kontextu 

P. Navrátil zk 12   

SPP408 Metody v sociální 
práci I mikro 

M. Nečasová zk 10   

SPP419 Současné problémy 
sociální politiky 

T. Sirovátka, I. 
Vašečka, J. Winkler

z 12   

SPP441 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami (asistence) 

L. Otava z 10 SPP448 

SPP443 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami (asistence) 

L. Otava z 10 SPP448 

SPP445 Případová práce s 
rodinou 

L. Otava z 12 SPP441 && 
SPP442 && 
SPP443 && 
SPP444 

SPP448 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami (úvod) 

L. Otava z 6   

SPP501 Teorie pracovního 
trhu 

T. Sirovátka, H. 
Bartáková 

zk 12   

SPP503 Teorie sociálního 
státu 

L. Musil zk 10   

SPP505 Menšiny v ČR a ve 
střední Evropě 

I. Vašečka zk 8   

SPP507 Stať - tvorba a 
publikace 

L. Musil z 10   

SPP513 Tvorba a 
implementace 
programů sociální 
politiky 

J. Winkler zk 12   

SPP520 Contemporary 
Welfare States 

T. Sirovátka zk 10   

SPP581 Konceptualizace 
diplomové práce 
(MAG-PR) 

[ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 4   

Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
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SPP407 Teorie a metody 
sociální práce v 
kontextu 

P. Navrátil zk 12   

SPP408 Metody v sociální 
práci I mikro 

M. Nečasová zk 10   

SPP423 Personální analýza, 
strategie a plánování 

A. Lubasová zk 8   

SPP441 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami (asistence) 

L. Otava z 10 SPP448 

SPP443 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami (asistence) 

L. Otava z 10 SPP448 

SPP445 Případová práce s 
rodinou 

L. Otava z 12 SPP441 && 
SPP442 && 
SPP443 && 
SPP444 

SPP448 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami (úvod) 

L. Otava z 6   

SPP503 Teorie sociálního 
státu 

L. Musil zk 10   

SPP505 Menšiny v ČR a ve 
střední Evropě 

I. Vašečka zk 8   

SPP507 Stať - tvorba a 
publikace 

L. Musil z 10   

SPP513 Tvorba a 
implementace 
programů sociální 
politiky 

J. Winkler zk 12   

SPP520 Contemporary 
Welfare States 

T. Sirovátka zk 10   

SPP581 Konceptualizace 
diplomové práce 
(MAG-PR) 

[ hodnotí všichni 
vyučující pracoviště 
] 

z 4   

Rozdílové předměty  

   
Studenti, kteří nesplnili výše uvedené podmínky uznání níže uvedených rozdílových předmětů 
podzimního semestru, musí tyto předměty absolvovat do konce čtvrtého semestru. 
Absolvování rozdílových předmětů po ukončení standardní doby studia může výjimečně, v 
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odůvodněných případech (např. z důvodu odložení studia předmětu studiem v zahraničí aj.) 
povolit vedoucí katedry. 
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP101 Úvod do sociální 

politiky a sociální 
práce 

L. Musil z 2   

SPP118 Metodologie 
výzkumu 

M. Žižlavský zk 4   

SPP132 Statistika pro tvorbu 
veřejných programů 

V. Kulhavý zk 4 SPP118 

SPP411 Rozdílový test ze 
Sociální politiky a 
sociální práce 

L. Musil, I. 
Vašečka 

z 12   

Jarní semestr  

Povinné předměty  

Sociální práce  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP101 Úvod do sociální 

politiky a sociální 
práce 

L. Musil z 2   

SPP118 Metodologie 
výzkumu 

M. Žižlavský zk 4   

SPP132 Statistika pro tvorbu 
veřejných programů 

V. Kulhavý zk 4 SPP118 

SPP411 Rozdílový test ze 
Sociální politiky a 
sociální práce 

L. Musil, I. 
Vašečka 

z 12   

Sociální politika  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP404 Ekonomika 

sociálního státu 
II 

T. Sirovátka, 
M. Žižlavský 

zk 12 SPP403 && 
!NOWANY(SPP404,SPP426)

SPP519 Diplomový 
seminář 

L. Musil z 8   
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Personální management a organizační rozvoj  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP434 Sociální 

politika v 
organizacích 

I. Vašečka, J. 
Winkler, H. 
Bartáková, B. 
Plasová 

zk 12 !NOWANY(SPP427,SPP434)

SPP435 Teorie 
organizace a 
řízení 

J. Winkler, T. 
Sirovátka, L. 
Blažek, O. 
Částek 

zk 12 !NOWANY(SPP428,SPP435)

SPP519 Diplomový 
seminář 

L. Musil z 8   

Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP402 Politika 

zaměstnanosti a 
pracovního trhu 

T. Sirovátka zk 12 (SPP108 || SPP403 || SPP321) 
&& 
!NOWANY(SPP402,SPP438)

SPP519 Diplomový 
seminář 

L. Musil z 8   

Povinně volitelné předměty  

Sociální práce  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP401 Lokální sociální 

politika 
I. Vašečka zk 10   

SPP402 Politika 
zaměstnanosti a 
pracovního trhu 

T. Sirovátka zk 12 (SPP108 || SPP403 || SPP321) 
&& 
!NOWANY(SPP402,SPP438)

SPP404 Ekonomika 
sociálního státu 
II 

T. Sirovátka, 
M. Žižlavský 

zk 12 SPP403 && 
!NOWANY(SPP404,SPP426)
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SPP406 Služby pro 
seniory 

K. 
Kubalčíková 

zk 8   

SPP417 Supervize M. Nečasová z 8   

SPP430 Sociální práce s 
mládeží 

M. Šišláková z 8   

SPP434 Sociální politika 
v organizacích 

I. Vašečka, J. 
Winkler, H. 
Bartáková, B. 
Plasová 

zk 12 !NOWANY(SPP427,SPP434)

SPP435 Teorie 
organizace a 
řízení 

J. Winkler, T. 
Sirovátka, L. 
Blažek, O. 
Částek 

zk 12 !NOWANY(SPP428,SPP435)

SPP442 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami 2 
(praxe) 

L. Otava z 8 SPP441 

SPP444 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami 4 
(praxe) 

L. Otava z 8 SPP443 

SPP447 Práce s rodinou v 
obtížných 
životních 
situacích 2 

L. Otava z 8 SPP445 && NOW(SPP442) || 
NOW(SPP444) 

SPP448 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami (úvod) 

L. Otava z 6   

Nové formy 
vládnutí (New 
Governance) a 
veřejná politika 

SPP449 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

V. Kulhavý z 8   

SPP450 Mediating 
Interests: 
Pluralism, 
Corporatism, 
Civil Society 

Saxonberg zk 12   
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[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 
Vzdělávací 
supervize 

SPP451 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

J. Navrátilová, 
P. Navrátil 

z 8   

Community 
needs assessment 

SPP452 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

McLaughlin z 12   

SPP504 Projektování 
institucí sociální 
práce 

I. Vašečka z 6   

SPP506 Sociální politika 
zemí střední 
Evropy 

I. Vašečka zk 8   

SPP508 Kriminologie a 
penologie 

J. Mezník zk 6   

SPP511 Výzkumný 
seminář 

T. Sirovátka z 8   

SPP581 Konceptualizace 
diplomové práce 
(MAG-PR) 

[ hodnotí 
všichni 
vyučující 
pracoviště ] 

z 4   

Sociální politika  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP401 Lokální sociální 

politika 
I. Vašečka zk 10   

SPP402 Politika 
zaměstnanosti a 
pracovního trhu 

T. Sirovátka zk 12 (SPP108 || SPP403 || SPP321) 
&& 
!NOWANY(SPP402,SPP438)

SPP406 Služby pro 
seniory 

K. 
Kubalčíková 

zk 8   
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SPP409 Metody v 
sociální práci II 
makro 

L. Musil, K. 
Kubalčíková 

zk 10 !NOWANY(SPP409,SPP422)

SPP417 Supervize M. Nečasová z 8   

SPP430 Sociální práce s 
mládeží 

M. Šišláková z 8   

SPP434 Sociální politika 
v organizacích 

I. Vašečka, J. 
Winkler, H. 
Bartáková, B. 
Plasová 

zk 12 !NOWANY(SPP427,SPP434)

SPP435 Teorie 
organizace a 
řízení 

J. Winkler, T. 
Sirovátka, L. 
Blažek, O. 
Částek 

zk 12 !NOWANY(SPP428,SPP435)

SPP442 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami 2 
(praxe) 

L. Otava z 8 SPP441 

SPP444 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami 4 
(praxe) 

L. Otava z 8 SPP443 

SPP447 Práce s rodinou v 
obtížných 
životních 
situacích 2 

L. Otava z 8 SPP445 && NOW(SPP442) || 
NOW(SPP444) 

Nové formy 
vládnutí (New 
Governance) a 
veřejná politika 

SPP449 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

V. Kulhavý z 8   

Mediating 
Interests: 
Pluralism, 
Corporatism, 
Civil Society 

SPP450 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

Saxonberg zk 12   
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Vzdělávací 
supervize 

SPP451 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

J. Navrátilová, 
P. Navrátil 

z 8   

Community 
needs assessment 

SPP452 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

McLaughlin z 12   

SPP504 Projektování 
institucí sociální 
práce 

I. Vašečka z 6   

SPP506 Sociální politika 
zemí střední 
Evropy 

I. Vašečka zk 8   

SPP508 Kriminologie a 
penologie 

J. Mezník zk 6   

SPP511 Výzkumný 
seminář 

T. Sirovátka z 8   

SPP512 Organizace a 
kultura 
sociálních služeb 

L. Musil zk 12 !NOWANY(SPP512,SPP431)

SPP581 Konceptualizace 
diplomové práce 
(MAG-PR) 

[ hodnotí 
všichni 
vyučující 
pracoviště ] 

z 4   

Personální management a organizační rozvoj  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP401 Lokální sociální 

politika 
I. Vašečka zk 10   

SPP402 Politika 
zaměstnanosti a 
pracovního trhu 

T. Sirovátka zk 12 (SPP108 || SPP403 || SPP321) 
&& 
!NOWANY(SPP402,SPP438)
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SPP404 Ekonomika 
sociálního státu 
II 

T. Sirovátka, 
M. Žižlavský 

zk 12 SPP403 && 
!NOWANY(SPP404,SPP426)

SPP406 Služby pro 
seniory 

K. 
Kubalčíková 

zk 8   

SPP409 Metody v 
sociální práci II 
makro 

L. Musil, K. 
Kubalčíková 

zk 10 !NOWANY(SPP409,SPP422)

SPP417 Supervize M. Nečasová z 8   

SPP430 Sociální práce s 
mládeží 

M. Šišláková z 8   

SPP442 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami 2 
(praxe) 

L. Otava z 8 SPP441 

SPP444 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami 4 
(praxe) 

L. Otava z 8 SPP443 

SPP447 Práce s rodinou v 
obtížných 
životních 
situacích 2 

L. Otava z 8 SPP445 && NOW(SPP442) || 
NOW(SPP444) 

SPP448 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami (úvod) 

L. Otava z 6   

Nové formy 
vládnutí (New 
Governance) a 
veřejná politika 

SPP449 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

V. Kulhavý z 8   

SPP450 Mediating 
Interests: 
Pluralism, 
Corporatism, 
Civil Society 

Saxonberg zk 12   
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[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 
Vzdělávací 
supervize 

SPP451 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

J. Navrátilová, 
P. Navrátil 

z 8   

Community 
needs assessment 

SPP452 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

McLaughlin z 12   

SPP504 Projektování 
institucí sociální 
práce 

I. Vašečka z 6   

SPP506 Sociální politika 
zemí střední 
Evropy 

I. Vašečka zk 8   

SPP508 Kriminologie a 
penologie 

J. Mezník zk 6   

SPP511 Výzkumný 
seminář 

T. Sirovátka z 8   

SPP512 Organizace a 
kultura 
sociálních služeb 

L. Musil zk 12 !NOWANY(SPP512,SPP431)

SPP581 Konceptualizace 
diplomové práce 
(MAG-PR) 

[ hodnotí 
všichni 
vyučující 
pracoviště ] 

z 4   

Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP401 Lokální sociální 

politika 
I. Vašečka zk 10   

SPP404 Ekonomika 
sociálního státu 
II 

T. Sirovátka, 
M. Žižlavský 

zk 12 SPP403 && 
!NOWANY(SPP404,SPP426)
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SPP406 Služby pro 
seniory 

K. 
Kubalčíková 

zk 8   

SPP409 Metody v 
sociální práci II 
makro 

L. Musil, K. 
Kubalčíková 

zk 10 !NOWANY(SPP409,SPP422)

SPP417 Supervize M. Nečasová z 8   

SPP430 Sociální práce s 
mládeží 

M. Šišláková z 8   

SPP434 Sociální politika 
v organizacích 

I. Vašečka, J. 
Winkler, H. 
Bartáková, B. 
Plasová 

zk 12 !NOWANY(SPP427,SPP434)

SPP435 Teorie 
organizace a 
řízení 

J. Winkler, T. 
Sirovátka, L. 
Blažek, O. 
Částek 

zk 12 !NOWANY(SPP428,SPP435)

SPP442 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami 2 
(praxe) 

L. Otava z 8 SPP441 

SPP444 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami 4 
(praxe) 

L. Otava z 8 SPP443 

SPP447 Práce s rodinou v 
obtížných 
životních 
situacích 2 

L. Otava z 8 SPP445 && NOW(SPP442) || 
NOW(SPP444) 

SPP448 Sociální práce s 
ohroženými 
rodinami (úvod) 

L. Otava z 6   

Nové formy 
vládnutí (New 
Governance) a 
veřejná politika 

SPP449 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

V. Kulhavý z 8   
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Mediating 
Interests: 
Pluralism, 
Corporatism, 
Civil Society 

SPP450 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

Saxonberg zk 12   

Vzdělávací 
supervize 

SPP451 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

J. Navrátilová, 
P. Navrátil 

z 8   

Community 
needs assessment 

SPP452 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

McLaughlin z 12   

SPP504 Projektování 
institucí sociální 
práce 

I. Vašečka z 6   

SPP506 Sociální politika 
zemí střední 
Evropy 

I. Vašečka zk 8   

SPP508 Kriminologie a 
penologie 

J. Mezník zk 6   

SPP511 Výzkumný 
seminář 

T. Sirovátka z 8   

SPP512 Organizace a 
kultura 
sociálních služeb 

L. Musil zk 12 !NOWANY(SPP512,SPP431)

SPP581 Konceptualizace 
diplomové práce 
(MAG-PR) 

[ hodnotí 
všichni 
vyučující 
pracoviště ] 

z 4   

Rozdílové předměty  

   
Studenti, kteří nesplnili výše uvedené podmínky uznání níže uvedených rozdílových předmětů 
jarního semestru, musí tyto předměty absolvovat do konce čtvrtého semestru. Výjimku může 
v odůvodněných případech (např. z důvodu odložení studia předmětu studiem v zahraničí aj.) 
povolit vedoucí katedry. 
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kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP102 Sociální politika T. Sirovátka, M. 

Horáková, M. 
Rákoczyová, O. 
Hora, B. Plasová 

zk 5   

SPP103 Teorie a metody 
sociální práce 

M. Šišláková zk 5   

SPP119 Evaluační výzkum I J. Winkler zk 4 SPP118 || 
SPP315 || 
SOC106 || 
SOC706 

 
Doporučený studijní plán  
 

  

 
Doporučený studijní plán pro specializaci „Sociální práce“ 
Semestr Předměty a rozdílové předměty 
1. 30ECTS 
+ 6RK 

SPP407 
Teorie a 
metody 
sociální práce 
v kontextu 
(12) 

SPP408 
Metody 
sociální práce 
I – mikro 
(poraden-ství) 
(10) 

SPP503 
Teorie 
sociálního 
státu (10) 

SPP101 
Úvod do 
SPSP 
(2RK*) 

SPP118 
Metodologie 
výzkumu (4RK) 

2. 28ECTS 
+ 9RK 

SPP417 
Poskytování 
supervize (8) 

SPP409 
Metody v 
sociální 
práci II – 
makro (10) 

SPP442 
Sociální práce 
s ohrožený-mi 
rodinami (10) 

SPP103 
Teorie a 
metody 
sociální práce 
(5RK) 

SPP119 
Evaluační 
výzkum I 
(4RK) 

3. 38ECTS SPP520 
Contemp. 
Welfare 
States (10) 

SPP513 Tvorba a 
implementace soc. 
programů (12) 

SPP405 
Evaluační 
výzkum II 
(12) 

SP581 
Konceptualizace 
závěrečné práce (4) 

4. 30ECTS 
+ 5RK 

SPP519 
Diplomový 
seminář (8) 

SPP512  
Organizace a 
kultura soc. 
služeb (12) 

SPP444 Sociální 
práce s ohroženými 
rodinami (10) 

SPP102 Sociální 
politika (5RK) 

* Zkratka „RK“ označuje ECTS za rozdílový předmět. 
Doporučený studijní plán pro specializaci "Sociální politika" 
Semestr Předměty a rozdílové předměty 

1. 
32ECTS + 
10RK 

SPP403 
Eko-nomika 
sociální-ho 
státu I (8) 

SPP413 
Současné 
problé-my 
soc. pol. 
(12) 

SPP513 
Tvorba a 
implemen-
tace soc. 
programů 
(12) 

SPP118 
Metodo-
logie 
výzkumu 
(4RK*) 

SPP132 
Statisti-ka 
pro SPSP 
(4RK) 

SPP101 
Úvod do 
SPSP 
(2RK) 
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2. 
36ECTS + 
9RK 

SPP404 
Ekonomika 
sociálního 
státu II (12) 

SPP435 
Teorie 
organizace a 
řízení 
(12) 

SPP402 Politika 
za-městnanosti a 
pracovního trhu 
(12) 

SPP102 
Sociální 
politika 
(5RK) 

SPP119 
Evalua-
ční 
výzkum I 
(4RK) 

3. 
38ECTS 

SPP405 
Evaluační 
výzkum II 
(12) 

SPP520 
Contemporary 
Welfare States (10)

SPP501 Teorie 
pracovního trhu 
(12) 

SP581 
Konceptualizace 
závěrečné práce (4) 

4. 
18ECTS + 
5RK 

SPP519 Diplomový 
seminář (8ECTS) 
  

SPP503 
Teorie sociálního 
státu (10) 

SPP103 Teorie a metody 
sociální práce (5RK) 

* Zkratka „RK“ označuje ECTS za rozdílový předmět. 
Doporučený studijní plán pro specializaci "Personální management a organizační rozvoj" 
Semestr Předměty a rozdílové předměty 

1. 32ECTS + 
10RK 

SPP 423 
Personální 
analýza, 
strategie a 
plánování 
(8) 

SPP501 
Teorie 
praco-
vního 
trhu (12) 

SPP419 
Současné 
problémy 
sociální 
politiky (12) 

SPP118 
Metodo-
logie 
výzkumu 
(4RK*) 

SPP132 
Statisti-ka 
pro SPSP 
(4RK) 

SPP101 
Úvod do 
SPSP 
(2RK) 

2. 30ECTS 
+ 9RK 

SPP434 
Programy soc. 
rozvoje 
organizací (12) 

SPP435 
Teorie organizace a 
řízení (12) 

SPP504 
Projektování 
institucí soc.
práce (6) 

SPP102 
Sociální 
politika 
(5RK) 

SPP119 
Evalua-ční 
výzkum I 
(4RK) 

3. 34ECTS SPP520 
Contemp. 
Welfare 
States (10) 

SPP436 
Řízení a 
rozvoj 
lidských 
zdrojů 
(12) 

SPP412 
Tvorba a 
implementace 
soc. programů 
(12) 

SPP405 
Evaluační výzkum 
II (12) 

SP581 
Konceptualizace 
závěrečné práce 
(4) 

4. 20ECTS 
+ 5RK 

SPP519 
Diplomový 
seminář (8) 

SPP402 Politika zaměstnanosti a 
pracovního trhu (12) 

SPP103 Teorie a metody 
sociální práce (5RK) 

* Zkratka „RK“ označuje rozdílový ECTS 
Doporučený studijní plán pro specializaci "Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj 
lidských zdrojů" 
Semestr Předměty a rozdílové předměty 
1. 
32ECTS + 
10RK 

SPP403 
Ekonomika 
soc. státu I 
(8) 

SPP501 
Teorie 
pracovního 
trhu (12) 

SPP419 
Současné 
problémy soc. 
pol. (12) 

SPP118 
Metodo-
logie 
výzkumu 
(4RK*) 

SPP132 
Statisti-ka 
pro SPSP 
(4RK) 

SPP101 Úvod 
do SPSP 
(2RK) 

2. 
36ECTS + 
9RK 

SPP402 
Politika za-
městnanosti a prac. 
trhu (12) 

SPP435 
Teorie or-
ganizace a 
řízení (12) 

SPP404 
Ekonomika 
soc. státu II 
(12) 

SPP102 
Sociální 
politika 
(5RK) 

SPP119 
Evaluační 
výzkum I 
(4RK) 

3. 
34ECTS 

SPP520 
Contemp. 

SPP423 
Personální analýza, 

SPP405 
Evaulační 

SP581 Konceptualizace 
závěrečné práce (4) 
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Welfare States 
(10) 

strategie a plánování 
(8) 

výzkum II (12)

4. 
18ECTS + 
5RK 

SPP519 
Diplomový 
seminář (8) 

SPP434 Programy 
sociálního rozvoje 
organizace (10ECTS) 

SPP103 
Teorie a metody sociální práce 
(5RK) 

* Zkratka „RK“ označuje rozdílový ECTS 
Pokyny k předmětům: Podzimní semestr 
Předmět SPP 132 není povinný pro specializaci „Sociální práce“. Studenti této specializace si 
mohou tento předmět zapisovat dobrovolně. Podmínkou zápisu do předmětu SPP132 je 
absolvování předmětu SPP118. Předměty SPP118 a SPP132 je rovněž možné zapsat a 
absolvovat souběžně v jednom semestru. 
 
Tento předmět odpovídá původnímu názvu „Diplomová práce“. Podmínky zůstávají stejné. 
Tento předmět studenti zapisují v semestru, kdy chtějí odevzdat diplomovou práci. 
Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání práce v předepsaném termínu a v souladu s jejím 
zadáním.  
 
Odpovídá předmětu „Sociálně ekologické kontexty lidské existence“. 
Předmět SPP436 je možno zapsat až po absolvování předmětu SPP423. 
 
Odpovídá předmětu „Sociálně ekologické kontexty lidské existence“. 
 
Předmět SPP441 je možné zapsat po absolvování „Sociální práce s ohroženými rodinami 
(úvod).“ 
 
Předmět SPP443 je možné zapsat po absolvování „Sociální práce s ohroženými rodinami 
(úvod).“ 
 
Předmět SPP445 je možno zapsat po splnění tří následujících podmínek: 1. absolvování 
SPP441, nebo SPP443, 2. absolvování SPP442 a 3. absolvování SPP444. 
 
Tento předmět odpovídá původnímu názvu „Diplomový seminář“. Podmínky zůstávají stejné.
 
Předmět SPP581 zapisují studenti v době, kdy přihlašují téma své diplomové práce. 
Podmínkou udělení zápočtu je předložení teoretické části práce ke konzultaci vedoucímu 
práce. 
Pokyny k předmětům: Jarní semestr 
Předmět SPP119 je možné zapsat po absolvování předmětů SPP118 a SPP132. Podmínka 
absolvovat předmět SPP132 neplatí pro studenty specializace na sociální práci. 
 
Dříve SPP119 Výzkum životních situací a sociálních problémů. 
 
Tento předmět odpovídá původnímu názvu „Diplomová práce“. Podminky zůstávají stejné. 
Tento předmět studenti zapisují v semestru, kdy chtějí odevzdat diplomovou práci. 
Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání práce v předepsaném termínu a v souladu s jejím 
zadáním.  
 
Předmět SPP404 je možné zapsat po absolvování předmětu SPP403. 
 
Předmět SPP402 je možné zapsat po absolvování SPP403. Pro absolventy předmětu SPP108, 
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případně jeho starších ekvivalentů, jejichž uznání posuzuje učitel SPP108, tato podmínka 
neplatí. 
 
Předmět SPP442 je možné zapsat po absolvování „Sociální práce ohroženými rodinami 
(úvod).“ 
 
Předmět SPP444 je možné zapsat po absolvování „Sociální práce s ohroženými rodinami 
(úvod).“ 
 
Předmět SPP447 je možno zapsat po splnění tří následujících podmínek: 1. absolvování 
SPP441, nebo SPP443, 2. absolvování SPP442 a 3. absolvování SPP444. 
 
Předmět SPP404 je možné zapsat po absolvování předmětu SPP403. 
 
Probíhá na Institutu pro sociální otázky FSS a na Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí 
formou individuálního výzkumného úkolu. 
 
Tento předmět odpovídá původnímu názvu „Diplomový seminář“. Podminky zůstávají stejné. 
Konceptualizaci závěrečné práce zapisují studenti v době, kdy odevzdávají téma své 
diplomové práce. Podmínkou udělení zápočtu je předložení teoretické části práce ke 
konzultaci vedoucímu práce. 

Magisterské navazující kombinované studium - 
imatrikulační ročník 2007/2008  

Informace o studiu  
   
Uchazeč o studium jednooborového navazujícího magisterské kombinovaného studia oboru 
Sociální politika a sociální práce (dále jen SPSP) musí vykonat přijímací zkoušku, jejíž 
podmínky stanovuje Katedra SPSP. 
Jednooborové navazující magisterské kombinované studium SPSP je zakončeno státní 
závěrečnou zkouškou a udělením titulu magistr. Součástí diplomu je potvrzení o tom, že 
student v rámci studia SPSP absolvoval jednu z dále uvedených, studentem zvolených 
specializací: 
Sociální práce „mikro“ – případové poradenství,  
Sociální práce „makro“ – programy služeb v komunitách a organizacích,  
Sociální politika,  
Personální management a organizační rozvoj.  
Student je povinen v průběhu magisterského navazujícího studia absolvovat povinné 
předměty specializace, kterou uvedl na přihlášce ke studiu, pokud nevyužije možnost volbu 
své specializace změnit. Tuto možnost má za prvé na začátku svého studia, nejpozději 11. 
kalendářní den od zahájení výuky 1. semestru nebo za druhé po ukončení prvního semestru 
studia, nejpozději v den zápisu do druhého semestru. V obou případech je o svém rozhodnutí 
změnit specializaci povinen písemně informovat vedoucího katedry SPSP a sdělit mu, kterou 
specializaci bude nadále studovat. 
Aby se student mohl přihlásit ke státní magisterské zkoušce, musí splnit následující tři 
podmínky: 
(1) Získat předepsaný počet 120 kreditů (dále jen „ECTS“). Do tohoto počtu se nezapočítávají 
ECTS získané za minimální jazykovou kompetenci. 
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(2) Podmínkou účasti u magisterské zkoušky je dále doložení minimální jazykové 
kompetence pro absolventa magisterského studia. 
(3) Absolvovat tzv. rozdílové předměty nebo zkoušky SPP703, SPP705, SPP704, SPP724 a 
SPP706 a získat za ně ve srovnání se standardním obsahem magisterského navazujícího studia 
navíc 30 tzv. rozdílových ECTS. Tento požadavek neplatí pro absolventy presenčního nebo 
kombinovaného bakalářského studia oboru SPSP na FSS MU. Studenti, kteří jsou povinni 
absolvovat rozdílové předměty a zkoušky, mohou namísto předmětů SPP704 Teorie a metody 
sociální práce a SPP703 Sociální politika absolvovat tzv. rozdílový test (SPP897). Termín a 
místo konání rozdílového testu stanoví vedoucí Katedry SPSP na začátku semestru, 
nejpozději dva kalendářní týdny před ukončením registrace do předmětů. 
Součástí magisterské státní zkoušky je obhajoba diplomové práce. Při zpracování diplomové 
práce musí student postupovat podle katedrou vyhlášených pravidel a závěrečnou práci musí 
předložit v katedrou požadovaném termínu. 
Kombinované studium probíhá formou konzultací a samostudia. Konzultace jsou, pokud není 
stanoveno jinak, soustředěny do tří konzultačních bloků v každém semestru. Tyto konzultační 
bloky mohou být v případě potřeby (např. při výcviku dovedností nebo pro potřebu intenzívní 
komunikace s učitelem aj.) doplněny dalšími setkáními. 
Standardní délka kombinovaného magisterského navazujícího studia SPSP je čtyři semestry. 
Za realizaci programu a řešení kolizních situací odpovídá doc. PhDr. Libor Musil CSc. a 
konzultace k sestavování studijních plánů poskytují Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková 
u specializace Sociální práce „mikro“ – případové poradenství, PhDr. Kateřina Kubalčíková, 
Ph.D. u specializace Sociální práce „makro“ – programy služeb v komunitách a organizacích, 
Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. u specializace Sociální politika a PhDr. Jiří Winkler, 
Ph.D. u specializace Personální management a organizační rozvoj. 

Podzimní semestr  

Sociální práce "mikro" - případové poradenství  

1. ročník  

Rozdílové předměty a Rozdílový test  
   
Studenti, kteří určené rozdílové předměty neabsolvovali v rámci bakalářského studia oboru 
SPSP na FSS MU, musí tyto předměty výše uvedeným způsobem absolvovat do konce 
čtvrtého semestru. Absolvování rozdílových předmětů po ukončení standardní doby studia 
může výjimečně, v odůvodněných případech (např. z důvodu odložení studia předmětu 
studiem v zahraničí aj.) povolit vedoucí katedry. 
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP703 Teorie a metody 

sociální práce I 
S. Ševčíková zk 8   

SPP897 Rozdílový test ze 
Sociální politiky a 
sociální práce 

I. Vašečka, L. 
Musil 

z 14   

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP811 Poskytování M. Nečasová zk 12   



 
211

supervize 

SPP812 Projektování 
institucí sociální 
práce 

I. Vašečka zk 12   

SPP813 Aplikace 
poradenství při práci 
s handicapem 

Novosad zk 12   

2. ročník  

Rozdílové předměty  
   
Studenti, kteří určené rozdílové předměty neabsolvovali v rámci bakalářského studia oboru 
SPSP na FSS MU, musí tyto předměty výše uvedeným způsobem absolvovat do konce 
čtvrtého semestru. Absolvování rozdílových předmětů po ukončení standardní doby studia 
může výjimečně, v odůvodněných případech (např. z důvodu odložení studia předmětu 
studiem v zahraničí aj.) povolit vedoucí katedry. 
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP706 Evaluační výzkum I J. Winkler zk 8 (SPP315 || 

SPP705) && 
SPP724 

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP814 Sociální práce s 

mládeží 
M. Šišláková zk 12   

SPP898 Metodologie 
diplomové práce 

L. Musil z 8 NOW(SPP899)

SPP899 Konceptualizace 
diplomové práce 
(MAG-KOMB) 

[ hodnotí všichni 
vyučující 
pracoviště ] 

z 8 NOW(SPP898)

 
Sociální práce "makro" - programy služeb v komunitách a organizacích  

1. ročník  

Rozdílové předměty a Rozdílový test  
   
Studenti, kteří určené rozdílové předměty neabsolvovali v rámci bakalářského studia oboru 
SPSP na FSS MU, musí tyto předměty výše uvedeným způsobem absolvovat do konce 
čtvrtého semestru. Absolvování rozdílových předmětů po ukončení standardní doby studia 
může výjimečně, v odůvodněných případech (např. z důvodu odložení studia předmětu 
studiem v zahraničí aj.) povolit vedoucí katedry. 
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
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SPP703 Teorie a metody 
sociální práce I 

S. Ševčíková zk 8   

SPP897 Rozdílový test ze 
Sociální politiky a 
sociální práce 

I. Vašečka, L. 
Musil 

z 14   

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP811 Poskytování 

supervize 
M. Nečasová zk 12   

SPP812 Projektování 
institucí sociální 
práce 

I. Vašečka zk 12   

SPP815 Metody v sociální 
práci - makro 

L. Musil, K. 
Kubalčíková 

zk 12   

2. ročník  

Rozdílové předměty  
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP706 Evaluační výzkum I J. Winkler zk 8 (SPP315 || 

SPP705) && 
SPP724 

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP816 Programy 

sociálního rozvoje 
organizací 

I. Vašečka, H. 
Bartáková, B. 
Plasová 

zk 12   

SPP898 Metodologie 
diplomové práce 

L. Musil z 8 NOW(SPP899)

SPP899 Konceptualizace 
diplomové práce 
(MAG-KOMB) 

[ hodnotí všichni 
vyučující 
pracoviště ] 

z 8 NOW(SPP898)

 
Sociální politika  

1. ročník  

Rozdílové předměty a Rozdílový test  
   
Studenti, kteří určené rozdílové předměty neabsolvovali v rámci bakalářského studia oboru 
SPSP na FSS MU, musí tyto předměty výše uvedeným způsobem absolvovat do konce 
čtvrtého semestru. Absolvování rozdílových předmětů po ukončení standardní doby studia 
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může výjimečně, v odůvodněných případech (např. z důvodu odložení studia předmětu 
studiem v zahraničí aj.) povolit vedoucí katedry. 
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP703 Teorie a metody 

sociální práce I 
S. Ševčíková zk 8   

SPP897 Rozdílový test ze 
Sociální politiky a 
sociální práce 

I. Vašečka, L. 
Musil 

z 14   

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP805 Ekonomika 

sociálního státu 
M. Žižlavský zk 12   

SPP815 Metody v sociální 
práci - makro 

L. Musil, K. 
Kubalčíková 

zk 12   

SPP817 Současné problémy 
sociální politiky 

T. Sirovátka, J. 
Winkler 

zk 12   

2. ročník  

Rozdílové předměty  
   
Studenti, kteří určené rozdílové předměty neabsolvovali v rámci bakalářského studia oboru 
SPSP na FSS MU, musí tyto předměty výše uvedeným způsobem absolvovat do konce 
čtvrtého semestru. Absolvování rozdílových předmětů po ukončení standardní doby studia 
může výjimečně, v odůvodněných případech (např. z důvodu odložení studia předmětu 
studiem v zahraničí aj.) povolit vedoucí katedry. 
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP706 Evaluační výzkum I J. Winkler zk 8 (SPP315 || 

SPP705) && 
SPP724 

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP812 Projektování 

institucí sociální 
práce 

I. Vašečka zk 12   

SPP898 Metodologie 
diplomové práce 

L. Musil z 8 NOW(SPP899)

SPP899 Konceptualizace 
diplomové práce 
(MAG-KOMB) 

[ hodnotí všichni 
vyučující 
pracoviště ] 

z 8 NOW(SPP898)
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Personální management a organizační rozvoj  

1. ročník  

Rozdílové předměty a Rozdílový test  
   
Studenti, kteří určené rozdílové předměty neabsolvovali v rámci bakalářského studia oboru 
SPSP na FSS MU, musí tyto předměty výše uvedeným způsobem absolvovat do konce 
čtvrtého semestru. Absolvování rozdílových předmětů po ukončení standardní doby studia 
může výjimečně, v odůvodněných případech (např. z důvodu odložení studia předmětu 
studiem v zahraničí aj.) povolit vedoucí katedry. 
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP703 Teorie a metody 

sociální práce I 
S. Ševčíková zk 8   

SPP897 Rozdílový test ze 
Sociální politiky a 
sociální práce 

I. Vašečka, L. 
Musil 

z 14   

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP801 Teorie řízení a 

management 
I. Hálek, E. 
Kubátová 

zk 12   

SPP802 Personální analýza, 
plánování a strategie 

A. Lubasová zk 12   

SPP816 Programy sociálního 
rozvoje organizací 

I. Vašečka, H. 
Bartáková, B. 
Plasová 

zk 12   

2. ročník  

Rozdílové předměty  
   
Studenti, kteří určené rozdílové předměty neabsolvovali v rámci bakalářského studia oboru 
SPSP na FSS MU, musí tyto předměty výše uvedeným způsobem absolvovat do konce 
čtvrtého semestru. Absolvování rozdílových předmětů po ukončení standardní doby studia 
může výjimečně, v odůvodněných případech (např. z důvodu odložení studia předmětu 
studiem v zahraničí aj.) povolit vedoucí katedry. 
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP706 Evaluační výzkum I J. Winkler zk 8 (SPP315 || 

SPP705) && 
SPP724 

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
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SPP818 Řízení a rozvoj 
lidských zdrojů 

J. Winkler, A. 
Lubasová 

zk 12   

SPP898 Metodologie 
diplomové práce 

L. Musil z 8 NOW(SPP899)

SPP899 Konceptualizace 
diplomové práce 
(MAG-KOMB) 

[ hodnotí všichni 
vyučující 
pracoviště ] 

z 8 NOW(SPP898)

Jarní semestr  

Sociální práce "mikro" - případové poradenství  

1. ročník  

Rozdílové předměty  
   
Studenti, kteří určené rozdílové předměty neabsolvovali v rámci bakalářského studia oboru 
SPSP na FSS MU, musí tyto předměty výše uvedeným způsobem absolvovat do konce 
čtvrtého semestru. Absolvování rozdílových předmětů po ukončení standardní doby studia 
může výjimečně, v odůvodněných případech (např. z důvodu odložení studia předmětu 
studiem v zahraničí aj.) povolit vedoucí katedry. 
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP704 Sociální politika T. Sirovátka, M. 

Horáková, M. 
Rákoczyová 

zk 8   

SPP705 Metodologie 
výzkumu (SPSP) 

M. Žižlavský zk 7   

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 

Teorie a metody 
sociální práce v 
kontextu 

SPP819 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

P. Navrátil zk 12   

Metody v sociální 
práci - mikro 

SPP820 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

M. Nečasová zk 12   

2. ročník  
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kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP800 Diplomový seminář L. Musil z 17   

SPP803 Organizace a kultura 
sociálních služeb 

L. Musil, P. Horák zk 16   

Evaluační výzkum 
II 

SPP810 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

J. Winkler zk 12   

 
Sociální práce "makro" - programy služeb v komunitách a organizacích  

1. ročník  

Rozdílové předměty  
   
Studenti, kteří určené rozdílové předměty neabsolvovali v rámci bakalářského studia oboru 
SPSP na FSS MU, musí tyto předměty výše uvedeným způsobem absolvovat do konce 
čtvrtého semestru. Absolvování rozdílových předmětů po ukončení standardní doby studia 
může výjimečně, v odůvodněných případech (např. z důvodu odložení studia předmětu 
studiem v zahraničí aj.) povolit vedoucí katedry. 
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP704 Sociální politika T. Sirovátka, M. 

Horáková, M. 
Rákoczyová 

zk 8   

SPP705 Metodologie 
výzkumu (SPSP) 

M. Žižlavský zk 7   

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP803 Organizace a kultura 

sociálních služeb 
L. Musil, P. Horák zk 16   

Teorie a metody 
sociální práce v 
kontextu 

SPP819 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

P. Navrátil zk 12   

2. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP800 Diplomový seminář L. Musil z 17   
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Evaluační výzkum 
II 

SPP810 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

J. Winkler zk 12   

Veřejná politika a 
občanská společnost 

SPP821 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

J. Winkler, I. 
Vašečka 

zk 12   

 
Sociální politika  

1. ročník  

Rozdílové předměty  
   
Studenti, kteří určené rozdílové předměty neabsolvovali v rámci bakalářského studia oboru 
SPSP na FSS MU, musí tyto předměty výše uvedeným způsobem absolvovat do konce 
čtvrtého semestru. Absolvování rozdílových předmětů po ukončení standardní doby studia 
může výjimečně, v odůvodněných případech (např. z důvodu odložení studia předmětu 
studiem v zahraničí aj.) povolit vedoucí katedry. 
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP704 Sociální politika T. Sirovátka, M. 

Horáková, M. 
Rákoczyová 

zk 8   

SPP705 Metodologie 
výzkumu (SPSP) 

M. Žižlavský zk 7   

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP803 Organizace a kultura 

sociálních služeb 
L. Musil, P. Horák zk 16   

SPP809 Teorie a politika 
pracovního trhu 

T. Sirovátka, H. 
Bartáková 

zk 14   

2. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP800 Diplomový seminář L. Musil z 17   

SPP810 Evaluační výzkum 
II 

J. Winkler zk 12   
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[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

Veřejná politika a 
občanská společnost 

SPP821 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

J. Winkler, I. 
Vašečka 

zk 12   

 
Personální management a organizační rozvoj  

1. ročník  

Rozdílové předměty  
   
Studenti, kteří určené rozdílové předměty neabsolvovali v rámci bakalářského studia oboru 
SPSP na FSS MU, musí tyto předměty výše uvedeným způsobem absolvovat do konce 
čtvrtého semestru. Absolvování rozdílových předmětů po ukončení standardní doby studia 
může výjimečně, v odůvodněných případech (např. z důvodu odložení studia předmětu 
studiem v zahraničí aj.) povolit vedoucí katedry. 
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP704 Sociální politika T. Sirovátka, M. 

Horáková, M. 
Rákoczyová 

zk 8   

SPP705 Metodologie 
výzkumu (SPSP) 

M. Žižlavský zk 7   

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP807 Etika v práci s lidmi Z. Dohnalová zk 17   

SPP809 Teorie a politika 
pracovního trhu 

T. Sirovátka, H. 
Bartáková 

zk 14   

2. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP800 Diplomový seminář L. Musil z 17   

SPP803 Organizace a kultura 
sociálních služeb 

L. Musil, P. Horák zk 16   

SPP810 Evaluační výzkum 
II 

J. Winkler zk 12   
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[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

 

Magisterské navazující kombinované studium - 
imatrikulační ročník 2006/2007  

Informace o studiu  
   
Informace o studiu pro studenty imatrikulačního ročníku 2005/2006 a imatrikulačních ročníků 
starších se nacházejí v tištěných verzích Studijního katalogu nebo v elektronické formě na 
adrese: www.fss.muni.cz 
Jednooborové kombinované navazující magisterské studium oboru Sociální politika a sociální 
práce se specializací na personální management a organizační rozvoj (dále jen „SPSP“) je 
zakončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením titulu magistr. K diplomu je připojena 
informace o absolvování oboru SPSP s danou specializací. Uchazeč o studium v 
magisterském stupni musí vykonat přijímací zkoušku, jejíž podmínky stanovuje Katedra 
SPSP. Aby se mohl student přihlásit ke státní magisterské zkoušce, musí splnit následující tři 
podmínky: 
(1) Získat předepsaný počet 120 kreditů (dále jen „ECTS“). 
(2) Podmínkou účasti u magisterské zkoušky je dále doložení katedrou SPSP stanovené 
minimální jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia. 
(3) Absolvovat tzv. rozdílové předměty nebo zkoušky SPP703, SPP705, SPP704 a SPP706 a 
získat za ně ve srovnání se standardním obsahem magisterského navazujícího studia navíc 24 
tzv. rozdílových ECTS. 
Součástí magisterské státní zkoušky je obhajoba diplomové práce. Při zpracování závěrečné 
práce musí student postupovat podle katedrou vyhlášených pravidel a závěrečnou práci musí 
předložit v katedrou požadovaném termínu.  
Standardní délka kombinovaného magisterského navazujícího studia SPSP je čtyři semestry. 
Za realizaci programu a řešení kolizních situací odpovídá a konzultace k sestavování 
studijních plánů poskytuje Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. 

Podzimní semestr  

1. ročník  

Rozdílové předměty  
   
Studenti, kteří níže uvedené rozdílové předměty neabsolvovali v rámci bakalářského studia 
oboru SPSP na FSS MU, musí tyto předměty absolvovat do konce čtvrtého semestru. 
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP703 Teorie a metody 

sociální práce I 
S. Ševčíková zk 8   

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
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SPP801 Teorie řízení a 
management 

I. Hálek, E. 
Kubátová 

zk 12   

SPP802 Personální analýza, 
plánování a strategie 

A. Lubasová zk 12   

2. ročník  

Rozdílové předměty  
   
Studenti, kteří níže uvedené rozdílové předměty neabsolvovali v rámci bakalářského studia 
oboru SPSP na FSS MU, musí tyto předměty absolvovat do konce čtvrtého semestru. 
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP706 Evaluační výzkum I J. Winkler zk 8 (SPP315 || 

SPP705) && 
SPP724 

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP804 Statistika pro tvorbu 

veřejných programů 
V. Kulhavý zk 14   

SPP809 Teorie a politika 
pracovního trhu 

T. Sirovátka, H. 
Bartáková 

zk 14   

SPP898 Metodologie 
diplomové práce 

L. Musil z 8 NOW(SPP899)

SPP899 Konceptualizace 
diplomové práce 
(MAG-KOMB) 

[ hodnotí všichni 
vyučující 
pracoviště ] 

z 8 NOW(SPP898)

Jarní semestr  

1. ročník  

Rozdílové předměty  
   
Studenti, kteří níže uvedené rozdílové předměty neabsolvovali v rámci bakalářského studia 
oboru SPSP na FSS MU, musí tyto předměty absolvovat do konce čtvrtého semestru. 
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP704 Sociální politika T. Sirovátka, M. 

Horáková, M. 
Rákoczyová 

zk 8   
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SPP705 Metodologie 
výzkumu (SPSP) 

M. Žižlavský zk 7   

 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
PSY711 Metody personální 

práce 
L. Ducháček, L. 
Koubek 

zk 5   

SPP803 Organizace a kultura 
sociálních služeb 

L. Musil, P. Horák zk 16   

2. ročník  
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SPP800 Diplomový seminář L. Musil z 17   

SPP806 Základy práva, 
pracovní právo a 
právo kolektivního 
vyjednávání 

I. Kernová zk 18   

SPP807 Etika v práci s lidmi Z. Dohnalová zk 17   

Doktorské studium  

Informace o studiu  
   
Informace o studiu pro studenty imatrikulačního ročníku 2006/2007 a imatrikulačních ročníků 
starších se nacházejí v tištěných verzích Studijního katalogu nebo v elektronické formě na 
adrese: www.fss.muni.cz 
Doktorské studium oboru sociální politika s sociální práce (dále jen „SPSP“) je tříleté s 
možností prodloužení v odůvodněných případech, mezi než patří volba jeho kombinované 
formy, nejdéle však na dobu sedmi let. V průběhu studia vypracovávají studenti pod vedením 
školitele doktorskou – disertační práci. Během prvního roku studia studenti vypracovávají 
teoretická východiska (konceptualizaci) své disertační práce. První verzi těchto teoretických 
východisek předkládají na konci prvého roku studia (v září) a na počátku třetího roku studia 
(do listopadu) je nabízejí k publikaci ve formě stati. Během druhého roku studia studenti 
vypracovávají projekt (teoretického nebo empirického) výzkumu a shromažďují potřebné 
empirické nebo teoretické podklady pro vypracování disertační práce.Projekt výzkumu 
student předkládá na konci třetího semestru písemně vedoucímu práce. Na konci druhého 
rokustudia student předkládá vedoucímu práce plán publikování výsledků své práce s 
prameny, zjištěními nebo daty. Na konci pátého semestru studenti prezentují dosavadní 
výsledky práce na disertaci na setkání studentů doktorského studia SPSP (pro něž je účast na 
této prezentaci povinná), učitelů Katedry SPSP a členů oborové rady (viz předmět SPP009 
Prezentace výsledků výzkumu k disertační práci). Požadavky na obsah této prezentace jsou 
upraveny zvláštním předpisem oborové rady SPSP. Splnění požadavků na prezentaci je 
podmínkou pokračování ve studiu, o kterém svým hodnocením prezentace rozhoduje 
předseda oborové rady. Třetí rok studia věnují studenti publikaci výsledků svého bádání a 
dokončení své disertační práce. Tu předkládají k obhajobě na závěr studia, zpravidla na konci 
jeho třetího roku. 
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V průběhu studia absolvují studenti v souladu s níže uvedeným programem výuky předměty. 
Předmět sestává z jednoho nebo dvou seminářů – viz program. Náplní semináře je 
vypracování požadovaného zadání, kolektivní nebo individuální konzultace k němu, případně 
prezentace první verze zadání učiteli a ostatním studentům předmětu. Seminář k formulaci 
cíle disertační práce si studenti zapisují pouze jednou v prvním semestru svého studia. 
Podmínkou úspěchu je odevzdání teoretického a metodického zdůvodnění cíle (výzkumné 
otázky) disertační práce a klíčových kroků postupu při hledání odpovědi na výzkumnou 
otázku. Student zdůvodnění cíle své práce předkládá po schválení vedoucím práce na 
příslušném formuláři předsedovi oborové rady. Činí tak týden před ukončením zkouškového 
období prvního semestru svého studia. Semináře z Teorie sociální politiky, Teorie sociální 
práce a Metod výzkumu v sociální politice a sociální práci jsou uzavírány zápočtem, celé 
předměty zkouškou. Podmínky udělení zápočtů a složení zkoušek vymezuje učitel předmětu. 
Součástí doktorského studia je i složení zkoušky z jazyka anglického a zkoušky z dalšího 
světového jazyka (může být uznána i zkouška dříve složená). 
Spolu s obhajobou disertační práce se koná závěrečná ústní zkouška. Podmínkou přístupu k 
obhajobě disertační práce a k závěrečné ústní zkoušce je získání 180 ECTS za předměty. Plán 
studia student sestavuje po dohodě se svým vedoucím disertační práce v souladu s „Plánem 
individuální dráhy studenta PGS SPSP studiem“. Za realizaci programu a řešení kolizních 
situací odpovídá a konzultace k sestavování studijních plánů poskytuje PhDr. Jiří Winkler, 
Ph.D. 

Podzimni a jarní semestr  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
D_AJ_1 Anglický jazyk 1 R. Hajslerová, I. 

Malovičová, Š. 
Roušavá, L. 
Štěpánek 

z 2   

D_AJ_2 Anglický jazyk 2 A. Bulatova, R. 
Hajslerová, I. 
Malovičová, Š. 
Roušavá, L. 
Štěpánek 

zk 4   

D_FJ Francouzský jazyk K. Sedláčková zk 4   

D_NJ Německý jazyk H. Ulbrechtová zk 4   

D_RJ Ruský jazyk H. Myronova, H. 
Ulbrechtová 

zk 4   

D_SpJ Španělský jazyk A. Simbartlová zk 4   

SPP001 Teorie sociální 
politiky 2 

L. Musil, T. 
Sirovátka, J. 
Winkler 

zk 15   

SPP002 Teorie sociální 
práce 2 

L. Musil, P. 
Navrátil, J. Winkler

zk 15   
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SPP003 Metody výzkumu v 
SPSP 1 

T. Sirovátka, J. 
Winkler 

z 11   

SPP004 Seminář k formulaci 
cíle disertační práce 

L. Musil, T. 
Sirovátka, J. 
Winkler 

z 20   

SPP005 Teorie sociální 
práce 1 

L. Musil, P. 
Navrátil, J. Winkler

z 11   

SPP006 Teorie sociální 
politiky 1 

L. Musil, T. 
Sirovátka, J. 
Winkler 

z 11   

SPP007 Metody výzkumu v 
SPSP 2 

T. Sirovátka, J. 
Winkler 

zk 15   

SPP008 Disertační práce L. Musil z 30   

SPP009 Prezentace výsledků 
výzkumu k 
disertační práci 

L. Musil k 22   

SPP010 Odborná publikace 
na téma DP 

L. Musil, T. 
Sirovátka, J. 
Winkler 

z 15   

SPP011 Výzkumná odborná 
stáž na téma DP 

L. Musil, T. 
Sirovátka, J. 
Winkler 

z 15   

SPP012 Příprava DP L. Musil, T. 
Sirovátka, J. 
Winkler 

z 10   

SPP013 Tématický seminář L. Musil, T. 
Sirovátka, J. 
Winkler 

z 15   

 
Doporučený studijní plán  
 

 
Plán individuální dráhy studiem PGS SPSP  
  
V následující tabulce a poznámkách pod čarou prezentujeme modelový běh studenta studiem 
PGS, který umožňuje, aby studenti vstupovali do doktorského studia SPSP buď v říjnu, nebo v 
březnu akademického roku. Dráha studiem, kterou tento model předkládá, je pro studenta 
povinná s tím, že ve většině případů je nesplnění požadovaného kroku nebo neúspěch při jeho 
plnění napravitelný dalším pokusem. Pouze tři kroky musí student bezpodmínečně zvládnout v 
předepsaném termínu: 
1) V prvním semestru studia musí získat zápočet ze „Semináře k cíli disertační práce“ (SPP004). 
2) V pátém semestru studia musí prezentovat svoji rozpracovanou disertaci před auditoriem 
všech studentů PGS SPSP a před oborovou radou a získat zápočet z „Prezentace výsledků 
výzkumu k disertační práci“ (SPP009). Kritéria hodnocení prezentace jsou uvedena v 
samostatném dokumentu na webových stránkách Katedry. 
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3) Nejpozději 7 let od zahájení studia PGS musí student obhájit disertační práci a složit 
příslušnou státní zkoušku. 
Bod 3 platí bez rozdílu pro studenty prezenčního i kombinovaného studia (s výjimkou přerušení 
studia z důvodu rodičovské dovolené, o které je možno lhůtu 7 let prodloužit). Pro studenty 
prezenčního studia je jeden formální semestr roven jednomu kalendářnímu semestru, zatímco 
studenty kombinovaného studia si mohou naplánovat jeden formální semestr na dva kalendářní 
semestry. 
Podmínkou ukončení všech předmětů je mj. včasný zápis studenta v příslušném semestru do IS. 
Je třeba, aby se studenti řídili svým individuálním plánem, který ve třech výše uvedených bodech 
musí a ve většině ostatních bodů by měl sledovat doporučení níže uvedeného modelu. (Podstatná 
část plánu vznikne dosazením konkrétních termínů do obecného harmonogramu, který je níže 
uveden v tabulce č. 1.) Zápis do předmětů je důležitým organizačním krokem, neboť počet 
zapsaných určí režim skupinových konzultací a presentací na daný semestr. 
Modelový harmonogram individuální dráhy studiem PGS SPSP 
krok studiem konzultace 
úkol výstup 

doba 
provedení

termín 
ukončení individ. skupinová 

formulace cíle 
disertace 

cíl potvrzený ved. 
práce a POR* 

1. semestr 
SPP004 

1. rok**, 5. 
měsíc 

vedoucí 
práce 

  

teoretická 
východiska disertace 

odevzdání rešerše 
vedoucímu práce 

1. a 2. 
semestr 

1. rok, 12. 
měsíc  

vedoucí 
práce 

  

TS politiky I, nebo  
TS práce I*** 

úkol I, zápočet 
SPP006/SPP005 

2. semestr 1. rok, 9. 
měsíc 

učitel 
předmětu 

  

Metodologie 
výzkumu I  

úkol I, zápočet 
SPP003 

2. semestr 1. rok, 9. 
měsíc 

učitel 
předmětu 

presentace 
úkolu I  

teoretická 
východiska disertace 

stať nabídnutá k 
publikaci**** 

1. až 3. 
semestr 

2. rok, 2. 
měsíc  

vedoucí 
práce 

  

TS politiky II, nebo 
TS práce II# 

úkol II, zkouška## 
(SPP001/SPP002) 

3. semestr 2. rok, 5. 
měsíc 

učitel 
předmětu 

presentace 
úkolu II 

Metodologie 
výzkumu II  

úkol II, zkouška 
SPP007 

3. semestr 2. rok, 5. 
měsíc  

UP   

projekt výzkumu### předložení projektu 
VP a POR 

3. semestr 2. rok, 5. 
měsíc 

vedoucí 
práce 

  

šetření, shromáždění 
zjištění, dat 

kapitola DP – 
interpretace zjištění 

4. a 5. 
semestr 

3. rok, 5. 
měsíc 

vedoucí 
práce 

  

šetření, interpretace 
dat (zjištění) 

stať nabídnutá k 
publikaci 

5. semestr 3. rok, 5. 
měsíc 

vedoucí 
práce 

  

rozpracovaná 
disertace 

prezentace SPP009 5. semestr 3. rok, 5. 
měsíc 

vedoucí 
práce 

den PGS 

anglický jazyk zápočet  dle indiv. 
plánu 

5. semestr katedra 
jazyků 

  

anglický jazyk zkouška  dle indiv. 
plánu 

6. semestr katedra 
jazyků 
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disertace zápočet SPP008 1. až 6. 
semestr  

6. 
semestr####

vedoucí 
práce 

  

obhajoba disertace obhajoba 4. rok 7. rok vedoucí 
práce 

v určeném 
termínu^ 

závěrečná zkouška  zkouška 4. rok 7. rok učitelé v určeném 
termínu^ 

  
 
 

* Předseda oborové rady. 
** Termínem „rok studia“ se označuje 12 měsíců, které začínají první den měsíce zahájení studia 
studentem (října nebo březen). Roky studia zahrnují pouze měsíce, kdy byl student statutárně 
„studentem PGS“ (nepočítá se doba přerušení studia). 
*** Student volí SPP006 nebo SPP005 dle toho, 
**** Předpokládá se, že stať může splnit funkci, kterou má mít publikace úkolu II v rámci kursu, 
který student dokončí ve třetím semestru. 
# Student volí SPP001 nebo SPP002 dle toho, zda píše DP na téma z oblasti sociální politiky 
nebo z oblasti sociální práce. Platí pro všechny studenty od 2007. 
## Zkoušku je možné složit buď 1. ústně před komisí, nebo 2. publikování úkolu II jako odborné 
stati (tato publikace by měla být totožná s publikací teoretických východisek ve třetím semestru).
### Termínem „výzkum“ zde označujeme jakékoliv teoreticky a metodicky ucelené empirické 
nebo teoretické zkoumání. 
#### Studenti jsou povinni odevzdat text disertace v termínu, který pro každý semestr stanovuje 
vedení FSS MU. 
^ Termín stanoví v období, které je určeno vedením FSS MU, předseda oborové rady po dohodě 
se studentem. 
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Sociologie 

Bakalářské prezenční studium  

Informace o studiu  
   
Obor sociologie se studuje na Katedře sociologie jako bakalářské (prezenční i kombinované), 
magisterské (prezenční) a doktorské (prezenční i kombinované) studium. Ve všech formách 
prezenčního studia i v kombinované formě doktorského programu jsou předměty rozděleny na 
povinné a povinně volitelné. Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musí být 
v průběhu studia absolvovány bez výjimky všechny. Úplný výčet povinných předmětů je pro 
jednotlivé imatrikulační ročníky stanoven obsahem Katalogu předmětů vydaném v roce 
imatrikulace. Povinně volitelné předměty tvoří nabídku, z níž si studující volí tak, aby po 
absolvování všech předmětů získal/a celkový počet kreditů (ECTS) požadovaný pro úspěšné 
dokončení oboru. Část nabízených povinně volitelných předmětů se obměňuje každý 
akademický rok. Volitelné předměty jsou předměty vypisované na různých fakultách MU 
nebo univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v programu sociologie. 
Za předměty, které jsou nabízeny paralelně na více oborech, lze získat příslušné ECTS jenom 
jedenkrát – lze je vykazovat pouze na jednom oboru. 
Bakalářský studijní program prezenční 
– jednooborový a dvouoborový 
Bakalářské studium sociologie na FSS je buď jednooborové, tj. studuje se jako samostatný 
obor, anebo dvouoborové, tj. sociologii je na tomto stupni možné studovat v kombinaci s 
jiným oborem nabízeným FSS, případně s vybranými obory jiných fakult. Standardní doba 
bakalářského studia v prezenční formě je v obou případech 6 semestrů. Předměty jiných 
oborů jsou součástí nabídky povinně volitelných předmětů oboru sociologie pouze tehdy, 
jsou-li výslovně uvedeny v nabídce předmětů a lze v nich získat ECTS pouze tehdy, jsou-li 
absolvovány v semestru, pro který byly katedrou sociologie vypsány. Za absolvování 
volitelných předmětů lze započítat do celkového studijního výkonu maximálně 5 ECTS.  
Aby se student/ka mohl/a přihlásit ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce, musí na oboru 
sociologie získat celkem 90 ECTS (v případě jednooborového studia 180 ECTS).  
Dále musí musí mít splněny i celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a musí 
doložit univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského 
studia. Takto získané kredity se přitom nezapočítávají do požadovaného počtu 90 (či v 
případě jednooborového studia 180) ECTS! 
Pro studenty všech imatrikulačních ročníků platí povinnost absolvovat v bakalářském studiu 
nejméně 1 předmět vedený v angličtině, a to i mimo oborové curriculum; tuto podmínku lze 
naplnit i absolovováním předmětu vedeného v angličtině na zahraniční univerzitě (v tomto 
případě je k uznání ECTS třeba předchozí konzultace s vedením katedry; studující se v 
Informačním systému zapisují do předmětu Zahraniční studia). 
Pokud si studující zvolí sociologii jako obor diplomový, tvoří součást státní závěrečné 
zkoušky i obhajoba bakalářské práce. Požadavky na tuto práci jsou určeny zvláštním 
předpisem. 
Poznámky k předmětům 
Diplomové semináře vedou příslušní vedoucí diplomových prací. Do semináře se zapisují 
povinně studující, kteří/které chtějí v daném semestru předložit diplomovou práci. Za seminář 
lze získat ECTS pouze jednou (i když je navštěvován déle než 1 semestr; ECTS se 
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započítávají po převzetí práce katedrou k obhajobě, bez ohledu na její výsledek).  
SOC119 je otevřen pouze studujícím jiných oborů než sociologie. 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC101 Úvod do sociologie C. Szaló, E. 

Šlesingerová 
zk 6   

SOC104 Proseminář k úvodu 
do sociologie 

C. Szaló, S. 
Ferenčuhová, B. 
Haklová, P. 
Hanzlová, K. 
Klíčová, K. 
Lišková, L. 
Slepičková, E. 
Šlesingerová, B. 
Vacková, R. Vido 

z 6   

SOC105 Klasické 
sociologické teorie 

T. Katrňák zk 6   

SOC108 Statistická analýza 
dat 

P. Mareš, K. 
Dvořáková, P. 
Fučík, B. Matasová 

zk 6 SOC106 || 
SOC706 || 
SPP118 || 
SPP315 

SOC151 Výběrová šetření v 
sociologii 

A. Burjanek, O. 
Hofírek, B. 
Chromková Manea, 
R. Klvaňová, B. 
Matasová, J. Osička

zk 6 SOC106||706

Povinné předměty - diplomové semináře  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC201 Diplomový seminář 

(Možný) 
I. Možný z 12   

SOC202 Diplomový seminář 
(Rabušic) 

L. Rabušic z 12   

SOC203 Diplomový seminář 
(Marada) 

R. Marada z 12   

SOC204 Diplomový seminář 
(Szaló) 

C. Szaló z 12   
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SOC205 Diplomový seminář 
(Nosál) 

I. Nosál z 12   

SOC206 Diplomový seminář 
(Mareš) 

P. Mareš z 12   

SOC207 Diplomový seminář 
(Burjanek) 

A. Burjanek z 12   

SOC208 Diplomový seminář 
(Katrňák) 

T. Katrňák z 12   

SOC209 Diplomový seminář 
(Šmídová) 

I. Šmídová z 12   

SOC210 Diplomový seminář 
(Šmausová) 

G. Šmausová z 12   

SOC211 Diplomový seminář 
(Tomášek) 

M. Tomášek z 12   

SOC212 Diplomový seminář 
(Vašečka) 

M. Vašečka z 12   

SOC213 Diplomový seminář 
(Střítecký) 

J. Střítecký z 12   

SOC214 Diplomový seminář 
(Nedbálková) 

K. Nedbálková z 12   

SOC215 Diplomový seminář 
(Konopásek) 

Z. Konopásek z 12   

SOC216 Diplomový seminář 
(Vido) 

R. Vido z 12   

SOC217 Diplomový seminář 
(Lišková) 

K. Lišková z 12   

SOC218 Diplomový seminář 
(Grygar) 

J. Grygar z 12   

SOC219 Diplomový seminář 
(Kašparová) 

I. Kašparová z 12   

SOC220 Diplomový seminář 
(Kouřil) 

P. Kouřil z 12   

SOC221 Diplomový seminář 
(Šlesingerová) 

E. Šlesingerová z 12   

SOC222 Diplomový seminář 
(Oates-Indruchová) 

L. Oates-
Indruchová 

z 12   

SOC223 Diplomový seminář 
(Vidovičová) 

L. Vidovičová z 12   
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Povinně volitelné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
BSS168 Rizikové subkultury 

mládeže 
J. Smolík zk 6   

ENS114 Úvod do studia 
environmentalistiky 

H. Librová zk 6   

EVS134 Úvod do studia 
lidských práv 

H. Smekal, z 4   

GEN101 Sociologické teorie 
genderu 

K. Lišková zk 6   

POL196 Základy politologie 
pro nepolitology 

J. Kyloušek, D. 
Vávra 

zk 5   

PSY142 Psychologie soužití 
v manželství a 
rodině 

I. Plaňava z 3   

Rasa, rasismus, 
sekty 

PSY169 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

T. Dacík k 2   

SAN209 Teorie etnicity a 
nacionalismu 

J. Grygar zk 6   

SAN213 Film in Latin 
America: Narratives 
of History, Identity 
& Society 

L. Bunt zk 6   

SOC127 Sociální hnutí V. Piorecký zk 6 SOC105 

SOC132 Sociologie rodiny I. Možný, M. 
Nekorjak 

zk 6 SOC109 

SOC143 Sociologie bydlení a 
bytová politika 

A. Burjanek zk 6   

SOC147 Základy 
marketingového 
výzkumu 

P. Soukup zk 6 SOC108 

SOC148 Úvod do sociologie 
práva 

H. Baňouch zk 6   

SOC149 Sociologie sportu D. Numerato zk 6   
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SOC155 Sociologie 
náboženství a její 
hlavní představitelé 

  zk 6   

SOC156 Rasa, etnicita a 
sebeurčení v 
sociologické teorii a 
praxi 

M. Vašečka zk 6 SOC101 

SOC158 Akademické 
debatování pro 
sociology 

I. Zatloukalová z 3 SOC101 

SOC159 Identity, 
identifikace, 
identifikátory 

J. Střítecký zk 6   

SOC160 Stárnutí a generační 
vztahy v rodině 

D. Sýkorová zk 6   

SOC161 Modely a 
mechanismy 
sociální strukturace 

Z. Kusá zk 6   

SPP207 Sociální 
problematika 
menšin 

I. Vašečka zk 4   

Jarní semestr  

Povinné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC103 Obecná 

sociologická 
teorie 

R. Marada, C. 
Szaló 

zk 6 SOC101&&SOC104&&SOC105

SOC106 Metodologie 
sociálních věd 

I. Nosál, R. 
Vido, A. 
Burjanek, M. 
Bartošová, J. 
Osička, L. 
Slepičková, 
M. 
Žampachová 

zk 6   

SOC107 Metody 
výzkumu v 
sociologii 

L. Rabušic zk 6 SOC106 || kredity_min(40) 
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SOC109 Demografie A. Burjanek, 
O. Hofírek 

zk 6   

 

 

Povinné předměty - diplomové semináře  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC201 Diplomový seminář 

(Možný) 
I. Možný z 12   

SOC202 Diplomový seminář 
(Rabušic) 

L. Rabušic z 12   

SOC202 Diplomový seminář 
(Rabušic) 

L. Rabušic z 12   

SOC203 Diplomový seminář 
(Marada) 

R. Marada z 12   

SOC204 Diplomový seminář 
(Szaló) 

C. Szaló z 12   

SOC205 Diplomový seminář 
(Nosál) 

I. Nosál z 12   

SOC206 Diplomový seminář 
(Mareš) 

P. Mareš z 12   

SOC207 Diplomový seminář 
(Burjanek) 

A. Burjanek z 12   

SOC209 Diplomový seminář 
(Šmídová) 

I. Šmídová z 12   

SOC210 Diplomový seminář 
(Šmausová) 

G. Šmausová z 12   

SOC211 Diplomový seminář 
(Tomášek) 

M. Tomášek z 12   

SOC212 Diplomový seminář 
(Vašečka) 

M. Vašečka z 12   

SOC213 Diplomový seminář 
(Střítecký) 

J. Střítecký z 12   

SOC214 Diplomový seminář 
(Nedbálková) 

K. Nedbálková z 12   

SOC215 Diplomový seminář 
(Konopásek) 

Z. Konopásek z 12   
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SOC216 Diplomový seminář 
(Vido) 

R. Vido z 12   

SOC217 Diplomový seminář 
(Lišková) 

K. Lišková z 12   

SOC218 Diplomový seminář 
(Grygar) 

J. Grygar z 12   

SOC219 Diplomový seminář 
(Kašparová) 

I. Kašparová z 12   

SOC220 Diplomový seminář 
(Kouřil) 

P. Kouřil z 12   

SOC221 Diplomový seminář 
(Šlesingerová) 

E. Šlesingerová z 12   

SOC222 Diplomový seminář 
(Oates-Indruchová) 

L. Oates-
Indruchová 

z 12   

SOC223 Diplomový seminář 
(Vidovičová) 

L. Vidovičová z 12   

Povinně volitelné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EVS142 Ochrana lidských 

práv v Evropě 
H. Smekal z 3   

Politiky rovnosti 
žen a mužů v EU 

GEN136 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

M. Kampichler zk 6   

Gender and Empire 
in Postcolonial 
Societies 

GEN137 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

L. Bunt zk 6   

SAN201 Sociální 
antropologie a 
sociální historie 
tělesnosti 

E. Šlesingerová zk 6   

SAN203 Rasismus a idea 
rasy 

E. Šlesingerová zk 6   
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SAN252 Sociální 
antropologie Romů 
ve střední Evropě 
II. 

I. Kašparová zk 6 SAN101 

SOC110 Sociální a kulturní 
aspekty 
mezinárodní 
migrace 

M. Vašečka, A. 
Červinková, R. 
Klvaňová, B. 
Mančíková 

zk 6 SOC101|| 
kredity_min(40)

SOC118 Work and Family B. Chromková 
Manea 

z 6   

SOC119 Úvod do sociologie 
pro nesociology 

R. Vido z 6   

SOC122 Sociologie 
náboženství 

R. Vido zk 6 SOC106 

SOC130 Rozvojová studia 
(centra a periferie) 

A. Navrátilová zk 6   

SOC133 Sociologie kultury C. Szaló z 6   

SOC137 Úvod do politické 
sociologie 

I. Nosál zk 6 SOC101 || 
Ex_B_2067 || 
Ex_B_2070 || 
Ex_2068 || 
Ex_A_2066 || 
Ex_A_2069 

SOC142 Sociologie města A. Burjanek zk 6   

Sociologie umění SOC154 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

B. Rozbořil zk 6   

Mentální mapy 
střední Evropy 

SOC157 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

  zk 6   

Sociologie 
čarodejnice 

SOC162 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

J. Střítecký zk 6   
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Dialectics of 
Underdevelopment 

SOC163 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

A. Navrátilová zk 8   

SOC172 Sociologie 
stratifikace a 
nerovnosti 

T. Katrňák, J. 
Osička, V. 
Piorecký 

zk 6 SOC101 || 
Ex_B_2067 || 
Ex_B_2070 || 
Ex_2068 || 
Ex_A_2066 || 
Ex_A_2069 

Ústavní právo a 
ústavní kultura v 
sociologických 
souvislostech 

SOC178 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 
2007 ] 

H. Baňouch zk 6   

SPP209 Rizikové skupiny a 
rizikové jednání 
(sociální patologie) 

P. Horák zk 4   

ZUR284 Média, globalizace 
a proměny identity 

V. Štětka z 4 smer(MED) 

 
Doporučený studijní plán  
 
 
 
Bakalářské prezenční studium – jednooborové (celkem 180 ECTS) 
1. SEMESTR SOC101 Úvod do 

sociologie  
SOC104 Proseminář SOC105 Klasické 

sociologické teorie 
25 ECTS (6 ECTS) k úvodu do sociologie (6 ECTS) 
    (6 ECTS)   

Povinně volitelný předmět  
(6 ECTS) 

Sport a hry (1 ECTS)   

2. SEMESTR SOC106 Metodologie  SOC109 Demografie          SOC103 Obecná 
sociologická teorie 

25 ECTS sociálních věd (6 ECTS) (6 ECTS) 
  (6 ECTS)     

Povinně volitelný předmět  
(6 ECTS) 

Sport a hry (1 ECTS)   

3. SEMESTR SOC151 Výběrová šetření 
v sociologii 

SOC108 Statistická 
analýza dat  

Povinně volitelný 
předmět 
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36 ECTS (6 ECTS) (6 ECTS) (6 ECTS) 
Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Povinně volitelný 

předmět  
(6 ECTS) (6 ECTS) (6 ECTS) 

  

      
4. SEMESTR SOC107 Metody 

výzkumu v sociologii 
Povinně volitelný předmět Povinně volitelný 

předmět v 
angličtině 

36 ECTS (6 ECTS) (6 ECTS) (6 ECTS) 
        

Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Povinně volitelný 
předmět  

(6 ECTS) (6 ECTS) (6 ECTS) 

  

      
5. SEMESTR Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět  Povinně volitelný 

předmět  
36 ECTS (6 ECTS) (6 ECTS) (6 ECTS) 

Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Povinně volitelný 
předmět  

  

(6 ECTS) (6 ECTS) (6 ECTS) 
6. SEMESTR SOC201-212  Povinně volitelný předmět Zkouška z cizího 

jazyka  
22 ECTS Diplomový seminář[1] (6 ECTS) (4 ECTS) 
  (12 ECTS)     
CELKEM  
180 ECTS 

  

        
  
[1] Ti, kdo odevzdání práce odloží, si musí dát pozor na ustanovení článku 12 Studijního a 
zkušebního řádu MU o zápisech do semestrů! 
Bakalářské prezenční studium – dvouoborové (celkem 90 ECTS) 
1. SEMESTR SOC101 Úvod do 

sociologie  
SOC104 Proseminář SOC105 Klasické 

sociologické teorie 
18 ECTS (6 ECTS) k úvodu do sociologie (6 ECTS) 
    (6 ECTS)   
2. SEMESTR SOC106 Metodologie  Povinně volitelný 

předmět 
18 ECTS sociálních věd (6 ECTS) 
  (6 ECTS) 

SOC109 Demografie (6 
ECTS) 

  
3. SEMESTR SOC151 Výběrová šetření 

v sociologii 
Povinně volitelný 
předmět 

18 ECTS (6 ECTS) 

SOC108 Statistická 
analýza dat (6 ECTS) 

(6 ECTS) 
4. SEMESTR SOC107 Metody 

výzkumu v sociologii 
SOC103 Obecná 
sociologická teorie 

Povinně volitelný 
předmět v 
angličtině! 

18 ECTS (6 ECTS) (6 ECTS) (6 ECTS) 
5. SEMESTR Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Povinně volitelný 

předmět 
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6 nebo 18 
ECTS 

(6 ECTS) (6 ECTS) [1] (6 ECTS)[2] 

        
6. SEMESTR 
12 ECTS 

SOC201-212 Diplomový seminář[3] (12 ECTS)  

CELKEM  
90 ECTS[4] 

  

  
        
  
[1]     Platí pouze pro ty, kdo nebudou na oboru sociologie psát diplomovou práci. 
[2]     Platí pouze pro ty, kdo nebudou na oboru sociologie psát diplomovou práci. 
[3]     Ti, kdo odevzdání práce odloží, si musí dát pozor na ustanovení článku 12 „Studijního 
a zkušebního řádu MU" o zápisech do semestrů! 
[4]     Součástí studia na bakalářském stupni je i povinnost získat ECTS za absolvování 
předmětu Sport a hry a složení zkoušky z cizího jazka (viz výše). Nezahrnujeme toto 
doporučení do studijního plánu, neboť takto získané ECTS mohou být započítány buď do 
jednoho nebo do druhého studovaného oboru, nikoliv však do obou současně. Doporučujeme 
nicméně studujícím přičíst si takto získané ECTS do svého nediplomového oboru. 

Bakalářské kombinované studium jednooborové  

Informace o studiu  
   
Obor sociologie se studuje na Katedře sociologie jako bakalářské (prezenční i kombinované), 
magisterské (prezenční) a doktorské (prezenční i kombinované) studium. Ve všech formách 
prezenčního studia i v kombinované formě doktorského programu jsou předměty rozděleny na 
povinné a povinně volitelné. Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musí být 
v průběhu studia absolvovány bez výjimky všechny. Úplný výčet povinných předmětů je pro 
jednotlivé imatrikulační ročníky stanoven obsahem Katalogu předmětů vydaném v roce 
imatrikulace. Povinně volitelné předměty tvoří nabídku, z níž si studující volí tak, aby po 
absolvování všech předmětů získal/a celkový počet kreditů (ECTS) požadovaný pro úspěšné 
dokončení oboru. Část nabízených povinně volitelných předmětů se obměňuje každý 
akademický rok. Volitelné předměty jsou předměty vypisované na různých fakultách MU 
nebo univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v programu sociologie. 
Bakalářský studijní program kombinovaný 
– jednooborový a dvouoborový  
Bakalářské studium v kombinované formě je buď jednooborové, tj. studuje se jako 
samostatný obor, anebo dvouoborové, tj. sociologii je na tomto stupni možné studovat v 
kombinaci s jiným oborem z nabídky FSS. Standardní doba bakalářského studia v prezenční 
formě je v obou případech 6 semestrů. Studium probíhá převážně bez přímého kontaktu s 
učitelem. Studující pracují samostatně se studijními materiály a pomůckami na základě 
metodických instrukcí předávaných v kontaktní dny, které se konají maximálně třikrát za 
semestr – v koordinaci s ostatními obory. Informace nutné ke studiu jsou rozesílány nebo 
umísťovány na domovskou stránku FSS na Internetu (Informační systém MU). Podmínky 
úspěšného ukončení studia jsou shodné s prezenční formou studia, studující v kombinované 
formě však nemusí absolvovat předmět vedený v anglickém jazyce, ani absolvovat předmět 
Tělesná výchova. Na druhé straně studium v kombinované formě klade vyšší nároky na 
průběžnou samostatnou práci se studijními materiály.  
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Předměty při jednooborovém kombinovaném studiu není možné volit – je třeba absolvovat 
všechny předměty předepsané studijním programem. Při dvouoborovém kombinovaném 
studiu je možná volba předmětů pouze u těch, u kterých je to výslovně uvedeno v tabulce 
Nabídky předmětů, za uvedených podmínek (poznámka „* “). Diplomový seminář si studující 
zapisují v tom semestru, ve kterém dokončují a obhajují diplomovou práci. Studující musí 
během studia získat na jednom oboru celkem 90 ECTS.  
Pokud si student nebo studentka zvolí sociologii jako obor diplomový, tvoří součást státní 
závěrečné bakalářské zkoušky obhajoba bakalářské práce. Požadavky na tuto práci jsou 
určeny zvláštním předpisem.  
Podmínkou účasti u státní závěrečné bakalářské zkoušky je také doložení univerzitou 
stanovené minimální jazykové kompetence. 
Poznámky k předmětům 
Diplomové semináře vedou příslušní vedoucí diplomových prací. Do semináře se zapisují 
povinně studující, kteří/které chtějí v daném semestru předložit diplomovou práci. Za seminář 
lze získat ECTS pouze jednou (i když je navštěvován déle než 1 semestr; ECTS se 
započítávají po převzetí práce katedrou k obhajobě, bez ohledu na její výsledek).  

Podzimní semestr  

1. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC701 Úvod do sociologie B. Haklová, D. 

Kostlán, C. Szaló, 
E. Šlesingerová 

zk 6   

SOC702 Vybrané texty ze 
současné sociologie 

D. Kostlán, B. 
Mančíková, C. 
Szaló, E. 
Šlesingerová 

zk 9   

SOC704 Četba klasiků R. Vido z 9   

SOC705 Klasické 
sociologické teorie 

R. Vido zk 6   

SOC706 Metodologie 
sociálních věd 

I. Nosál, K. 
Janoušková, K. 
Klíčová, M. 
Laichman, A. 
Navrátilová 

zk 6   

2. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC707 Metody výzkumu v 

sociologii 
L. Rabušic zk 6 SOC706 

SOC708 Statistická analýza P. Mareš, L. zk 6 SOC706 
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dat Rabušic 

SOC713 Sociální exkluze a 
inkluze 

P. Mareš zk 6   

SOC715 Stárnutí a generační 
vztahy v rodině 

D. Sýkorová zk 6   

SOC751 Výběrová šetření v 
sociologii 

A. Burjanek, M. 
Bartošová, B. 
Chromková Manea, 
R. Klvaňová, M. 
Žampachová 

zk 6 SOC706 || 
SOC106 

3. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC719 Sběr, zpracování a 

analýza 
kvalitativních dat 

K. Sidiropulu Janků zk 9   

SOC720 Sociální problémy 
ČR očima expertů 

  zk 9   

SOC736 Jak psát odborný 
text 

  z 9   

Diplomové semináře  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC801 Diplomový seminář 

(komb.) (Možný) 
I. Možný z 9   

SOC802 Diplomový seminář 
(komb.) (Rabušic) 

L. Rabušic z 9   

SOC803 Diplomový seminář 
(komb.) (Marada) 

R. Marada z 9   

SOC804 Diplomový seminář 
(komb.) (Szaló) 

C. Szaló z 9   

SOC805 Diplomový seminář 
(komb.) (Nosál) 

I. Nosál z 9   

SOC806 Diplomový seminář 
(komb.) (Mareš) 

P. Mareš z 9   

SOC807 Diplomový seminář 
(komb.) (Burjanek) 

A. Burjanek z 9   
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SOC808 Diplomový seminář 
(komb.) (Katrňák) 

T. Katrňák z 9   

SOC809 Diplomový seminář 
(komb.) (Śmídová) 

I. Šmídová z 9   

SOC810 Diplomový seminář 
(komb.) (Šmausová) 

G. Šmausová z 9   

SOC811 Diplomový seminář 
(komb.) (Tomášek) 

M. Tomášek z 9   

SOC812 Diplomový seminář 
(komb.) (Vašečka) 

M. Vašečka z 9   

Jarní semestr  

1. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC703 Obecná 

sociologická teorie 
R. Marada, C. 
Szaló 

zk 6 SOC701 && 
SOC705 

SOC709 Demografie A. Burjanek, L. 
Kašparová 

zk 6   

SOC710 Sociologické 
aspekty migrace 

R. Klvaňová, M. 
Vašečka 

zk 6   

SOC711 Rozvojová studia: 
centra a periferie 

A. Navrátilová zk 6   

SOC717 Sociologie 
modernizace: 
náboženství a 
sekularizace 

R. Vido zk 6   

SOC772 Sociologie 
stratifikace a 
nerovnosti 

T. Katrňák, K. 
Křížová, M. 
Šuleřová 

zk 6   

2. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC712 Sociologie 

organizace a 
byrokracie 

I. Nosál zk 6   
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SOC716 Sociologie města A. Burjanek, S. 
Ferenčuhová, M. 
Šuleřová, B. 
Vacková 

zk 6   

SOC718 Sociální problémy 
genderovou optikou 

L. Jarkovská zk 6   

SOC731 Veřejnost a 
občanská společnost 

M. Šťovíčková 
Jantulová 

z 6   

SOC732 Sociologie rodiny I. Možný, M. 
Nekorjak 

zk 6 SOC709 

SOC733 Sociologie kultury C. Szaló, S. 
Ferenčuhová, L. 
Galčanová 

z 6   

 
3. ročník [ pod tímto názvem nejsou žádné další informace ] 
Diplomové semináře  
 
kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC801 Diplomový seminář 

(komb.) (Možný) 
I. Možný z 9   

SOC802 Diplomový seminář 
(komb.) (Rabušic) 

L. Rabušic z 9   

SOC803 Diplomový seminář 
(komb.) (Marada) 

R. Marada z 9   

SOC804 Diplomový seminář 
(komb.) (Szaló) 

C. Szaló z 9   

SOC805 Diplomový seminář 
(komb.) (Nosál) 

I. Nosál z 9   

SOC806 Diplomový seminář 
(komb.) (Mareš) 

P. Mareš z 9   

SOC807 Diplomový seminář 
(komb.) (Burjanek) 

A. Burjanek z 9   

SOC808 Diplomový seminář 
(komb.) (Katrňák) 

T. Katrňák z 9   

SOC809 Diplomový seminář 
(komb.) (Śmídová) 

I. Šmídová z 9   

SOC810 Diplomový seminář 
(komb.) (Šmausová) 

G. Šmausová z 9   

SOC811 Diplomový seminář 
(komb.) (Tomášek) 

M. Tomášek z 9   
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SOC812 Diplomový seminář 
(komb.) (Vašečka) 

M. Vašečka z 9   

 
Doporučený studijní plán [ pod tímto názvem nejsou žádné další informace ] 
 

 

 

Bakalářské kombinované studium dvouoborové  

Informace o studiu  
   
Obor sociologie se studuje na Katedře sociologie jako bakalářské (prezenční i kombinované), 
magisterské (prezenční) a doktorské (prezenční i kombinované) studium. Ve všech formách 
prezenčního studia i v kombinované formě doktorského programu jsou předměty rozděleny na 
povinné a povinně volitelné. Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musí být 
v průběhu studia absolvovány bez výjimky všechny. Úplný výčet povinných předmětů je pro 
jednotlivé imatrikulační ročníky stanoven obsahem Katalogu předmětů vydaném v roce 
imatrikulace. Povinně volitelné předměty tvoří nabídku, z níž si studující volí tak, aby po 
absolvování všech předmětů získal/a celkový počet kreditů (ECTS) požadovaný pro úspěšné 
dokončení oboru. Část nabízených povinně volitelných předmětů se obměňuje každý 
akademický rok. Volitelné předměty jsou předměty vypisované na různých fakultách MU 
nebo univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v programu sociologie. 
Za předměty, které jsou nabízeny paralelně na více oborech, lze získat příslušné ECTS jenom 
jedenkrát – lze je vykazovat pouze na jednom oboru. 
Bakalářský studijní program kombinovaný 
– jednooborový a dvouoborový  
Bakalářské studium v kombinované formě je buď jednooborové, tj. studuje se jako 
samostatný obor, anebo dvouoborové, tj. sociologii je na tomto stupni možné studovat v 
kombinaci s jiným oborem z nabídky FSS. Standardní doba bakalářského studia v prezenční 
formě je v obou případech 6 semestrů. Studium probíhá převážně bez přímého kontaktu s 
učitelem. Studující pracují samostatně se studijními materiály a pomůckami na základě 
metodických instrukcí předávaných v kontaktní dny, které se konají maximálně třikrát za 
semestr – v koordinaci s ostatními obory. Informace nutné ke studiu jsou rozesílány nebo 
umísťovány na domovskou stránku FSS na Internetu (Informační systém MU). Podmínky 
úspěšného ukončení studia jsou shodné s prezenční formou studia, studující v kombinované 
formě však nemusí absolvovat předmět vedený v anglickém jazyce, ani absolvovat předmět 
Tělesná výchova. Na druhé straně klade studium v kombinované formě vyšší nároky na 
průběžnou samostatnou práci se studijními materiály.  
Předměty při jednooborovém kombinovaném studiu není možné volit – je třeba absolvovat 
všechny předměty předepsané studijním programem. Při dvouoborovém kombinovaném 
studiu je možná volba předmětů pouze u těch, u kterých je to výslovně uvedeno v tabulce 
Nabídky předmětů, za uvedených podmínek (poznámka „* “). Diplomový seminář si studující 
zapisují v tom semestru, ve kterém dokončují a obhajují diplomovou práci. Studující musí 
během studia získat na jednom oboru celkem 90 ECTS.  
Pokud si student nebo studentka zvolí sociologii jako obor diplomový, tvoří součást státní 
závěrečné bakalářské zkoušky obhajoba bakalářské práce. Požadavky na tuto práci jsou 
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určeny zvláštním předpisem.  
Podmínkou účasti u státní závěrečné bakalářské zkoušky je také doložení univerzitou 
stanovené minimální jazykové kompetence. 
Poznámky k předmětům 
Diplomové semináře vedou příslušní vedoucí diplomových prací. Do semináře se zapisují 
povinně studující, kteří/které chtějí v daném semestru předložit diplomovou práci. Za seminář 
lze získat ECTS pouze jednou (i když je navštěvován déle než 1 semestr; ECTS se 
započítávají po převzetí práce katedrou k obhajobě, bez ohledu na její výsledek).  
Předměty SOC731, SOC732, SOC733 a SOC772 lze nahradit absolvováním jiných předmětů 
z aktuální nabídky bakalářského oboru sociologie v kombinované formě, ovšem pouze těmi, 
jejichž kreditová hodnota je shodná, tj. 6 ECTS. To je však možné pouze v případě, 
umožňuje-li to rozvrh konzultací na druhém studovaném oboru tak, aby se konzultace k těmto 
předmětům nekryly. Samozřejmě musí jít o předměty, které nebyly studujícím již jednou 
absolvovány. 

Podzimní semestr  

1. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC701 Úvod do sociologie B. Haklová, D. 

Kostlán, C. Szaló, 
E. Šlesingerová 

zk 6   

SOC705 Klasické 
sociologické teorie 

R. Vido zk 6   

SOC706 Metodologie 
sociálních věd 

I. Nosál, K. 
Janoušková, K. 
Klíčová, M. 
Laichman, A. 
Navrátilová 

zk 6   

2. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC707 Metody výzkumu v 

sociologii 
L. Rabušic zk 6 SOC706 

SOC708 Statistická analýza 
dat 

P. Mareš, L. 
Rabušic 

zk 6 SOC706 

SOC751 Výběrová šetření v 
sociologii 

A. Burjanek, M. 
Bartošová, B. 
Chromková Manea, 
R. Klvaňová, M. 
Žampachová 

zk 6 SOC706 || 
SOC106 

3. ročník  
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kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC702 Vybrané texty ze 

současné sociologie 
D. Kostlán, B. 
Mančíková, C. 
Szaló, E. 
Šlesingerová 

zk 9   

SOC736 Jak psát odborný 
text 

  z 9   

Diplomové semináře  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC801 Diplomový seminář 

(komb.) (Možný) 
I. Možný z 9   

SOC802 Diplomový seminář 
(komb.) (Rabušic) 

L. Rabušic z 9   

SOC803 Diplomový seminář 
(komb.) (Marada) 

R. Marada z 9   

SOC804 Diplomový seminář 
(komb.) (Szaló) 

C. Szaló z 9   

SOC805 Diplomový seminář 
(komb.) (Nosál) 

I. Nosál z 9   

SOC806 Diplomový seminář 
(komb.) (Mareš) 

P. Mareš z 9   

SOC807 Diplomový seminář 
(komb.) (Burjanek) 

A. Burjanek z 9   

SOC808 Diplomový seminář 
(komb.) (Katrňák) 

T. Katrňák z 9   

SOC809 Diplomový seminář 
(komb.) (Śmídová) 

I. Šmídová z 9   

SOC810 Diplomový seminář 
(komb.) (Šmausová) 

G. Šmausová z 9   

SOC811 Diplomový seminář 
(komb.) (Tomášek) 

M. Tomášek z 9   

SOC812 Diplomový seminář 
(komb.) (Vašečka) 

M. Vašečka z 9   

Jarní semestr  

1. ročník  
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kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC703 Obecná 

sociologická teorie 
R. Marada, C. 
Szaló 

zk 6 SOC701 && 
SOC705 

SOC709 Demografie A. Burjanek, L. 
Kašparová 

zk 6   

SOC772 Sociologie 
stratifikace a 
nerovnosti 

T. Katrňák, K. 
Křížová, M. 
Šuleřová 

zk 6   

2. ročník  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC731 Veřejnost a 

občanská společnost 
M. Šťovíčková 
Jantulová 

z 6   

SOC732 Sociologie rodiny I. Možný, M. 
Nekorjak 

zk 6 SOC709 

SOC733 Sociologie kultury C. Szaló, S. 
Ferenčuhová, L. 
Galčanová 

z 6   

3. ročník [ pod tímto názvem nejsou žádné další informace ] 

 
Diplomové semináře  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC801 Diplomový seminář 

(komb.) (Možný) 
I. Možný z 9   

SOC802 Diplomový seminář 
(komb.) (Rabušic) 

L. Rabušic z 9   

SOC803 Diplomový seminář 
(komb.) (Marada) 

R. Marada z 9   

SOC804 Diplomový seminář 
(komb.) (Szaló) 

C. Szaló z 9   

SOC805 Diplomový seminář 
(komb.) (Nosál) 

I. Nosál z 9   

SOC806 Diplomový seminář 
(komb.) (Mareš) 

P. Mareš z 9   

SOC807 Diplomový seminář 
(komb.) (Burjanek) 

A. Burjanek z 9   
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SOC808 Diplomový seminář 
(komb.) (Katrňák) 

T. Katrňák z 9   

SOC809 Diplomový seminář 
(komb.) (Śmídová) 

I. Šmídová z 9   

SOC810 Diplomový seminář 
(komb.) (Šmausová) 

G. Šmausová z 9   

SOC811 Diplomový seminář 
(komb.) (Tomášek) 

M. Tomášek z 9   

SOC812 Diplomový seminář 
(komb.) (Vašečka) 

M. Vašečka z 9   

Doporučený studijní plán [ pod tímto názvem nejsou žádné další informace ] 

Magisterské navazující studium  

Informace o studiu  
   
Obor sociologie se studuje na Katedře sociologie jako bakalářské (prezenční i kombinované), 
magisterské (prezenční) a doktorské (prezenční i kombinované) studium. Ve všech formách 
prezenčního studia i v kombinované formě doktorského programu jsou předměty rozděleny na 
povinné a povinně volitelné. Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musí být 
v průběhu studia absolvovány bez výjimky všechny. Úplný výčet povinných předmětů je pro 
jednotlivé imatrikulační ročníky stanoven obsahem Katalogu předmětů vydaném v roce 
imatrikulace. Povinně volitelné předměty tvoří nabídku, z níž si studující volí tak, aby po 
absolvování všech předmětů získal/a celkový počet kreditů (ECTS) požadovaný pro úspěšné 
dokončení oboru. Část nabízených povinně volitelných předmětů se obměňuje každý 
akademický rok. Volitelné předměty jsou předměty vypisované na různých fakultách MU 
nebo univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v programu sociologie. 
Magisterský navazující studijní program 
Magisterské studium sociologie je jednooborové a jeho standardní doba je 4 semestry. Aby se 
studující mohli přihlásit ke státní závěrečné magisterské zkoušce, musí na oboru sociologie 
získat celkem 120 ECTS. Z toho 60 ECTS získají studující za povinné předměty (z toho 12 
ECTS za absolvování Projektu k diplomové práci a 24 ECTS za absolvování diplomového 
semináře) a 60 ECTS za povinně volitelné předměty (z toho 12 ECTS mohou získat za 
volitelné předměty). Studenti všech imatrikulačních ročníků musí absolvovat nejméně 1 
předmět vedený v angličtině, a to buď z oborového curricula, nebo i mimo něj; tuto podmínku 
lze splnit také absolovováním předmětu vedeného v angličtině na zahraniční univerzitě (v 
tomto případě je k uznání kreditů třeba předchozí konzultace s vedením katedry; studující se v 
Informačním systému zapisují do předmětu Zahraniční studia). Zároveň se předpokládá 
schopnost studia a odborné komunikace v angličtině v průběhu celého studia, tj. v případě 
předmětů vyučovaných v češtině. Součástí státní závěrečné magisterské zkoušky je obhajoba 
magisterské diplomové práce. 
Podmínkou účasti u magisterské zkoušky je dále doložení univerzitou stanovené minimální 
jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia. 
Poznámky k předmětům 
Diplomové semináře vedou příslušní vedoucí diplomových prací. Do semináře se zapisují 
povinně studující, kteří/které chtějí v daném semestru předložit diplomovou práci. Za seminář 
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lze získat ECTS pouze jednou (i když je navštěvován déle než 1 semestr; ECTS se 
započítávají po převzetí práce katedrou k obhajobě, bez ohledu na její výsledek).  

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC403 Teoretická 

sociologie 
R. Marada, V. 
Piorecký, M. 
Pyšňáková 

zk 12   

SOC771 Consuming Cultural 
Heritage 

M. Vörös, C. Szaló zk 15   

SOC772 Sociologie 
stratifikace a 
nerovnosti 

T. Katrňák, K. 
Křížová, M. 
Šuleřová 

zk 6   

Ethnographies of 
Central & Eastern 
Europe: The 
Hinterlands of the 
EU 

SOC773 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

L. Bunt zk 15   

Nation state and 
migration in a 
globalized world 

SOC774 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

M. Vašečka zk 15   

Povinné předměty - diplomové semináře  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC471 Diplomový seminář 

(Možný) 
I. Možný z 24 souhlas 

SOC472 Diplomový seminář 
(Rabušic) 

L. Rabušic z 24 souhlas 

SOC473 Diplomový seminář 
(Marada) 

R. Marada z 24 souhlas 

SOC474 Diplomový seminář 
(Szaló) 

C. Szaló z 24 souhlas 
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SOC475 Diplomový seminář 
(Nosál) 

I. Nosál z 24 souhlas 

SOC476 Diplomový seminář 
(Mareš) 

P. Mareš z 24 souhlas 

SOC477 Diplomový seminář 
(Burjanek) 

A. Burjanek z 24 souhlas 

SOC478 Diplomový seminář 
(Katrňák) 

T. Katrňák z 24 souhlas 

SOC479 Diplomový seminář 
(Šmídová) 

I. Šmídová z 24 souhlas 

SOC480 Diplomový seminář 
(Šmausová) 

G. Šmausová z 24 souhlas 

SOC481 Diplomový seminář 
(Tomášek) 

M. Tomášek z 24 souhlas 

SOC482 Diplomový seminář 
(Vašečka) 

M. Vašečka z 24 souhlas 

SOC483 Diplomový seminář 
(Střítecký) 

J. Střítecký z 24 souhlas 

SOC484 Diplomový seminář 
(Nedbálková) 

K. Nedbálková z 24 souhlas 

SOC485 Diplomový seminář 
(Externí vyučující) 

  z 24   

SOC486 Diplomový seminář 
(Vido) 

R. Vido z 24 souhlas 

SOC487 Diplomový seminář 
(Oates-Indruchová) 

L. Oates-
Indruchová 

z 24 SOC492|| 
493|| 494|| 
495|| 496|| 
497|| 498|| 
499|| 500|| 
501|| 502|| 
503|| 504|| 
505|| 506|| 
507|| 508|| 
509 

SOC488 Diplomový seminář 
(Lišková) 

K. Lišková z 24   

SOC493 Projekt k diplomové 
práci (Rabušic) 

L. Rabušic z 12   
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SOC494 Projekt k diplomové 
práci (Marada) 

R. Marada z 12   

SOC495 Projekt k diplomové 
práci (Szalo) 

C. Szaló z 12   

SOC496 Projekt k diplomové 
práci (Nosál) 

I. Nosál z 12   

SOC497 Projekt k diplomové 
práci (Mareš) 

P. Mareš z 12   

SOC498 Projekt k diplomové 
práci (Burjanek) 

A. Burjanek z 12   

SOC499 Projekt k diplomové 
práci (Katrňák) 

T. Katrňák z 12   

SOC500 Projekt k diplomové 
práci (Šmídová) 

I. Šmídová z 12   

SOC501 Projekt k diplomové 
práci (Šmausová) 

G. Šmausová z 12   

SOC503 Projekt k diplomové 
práci (Vašečka) 

M. Vašečka z 12   

SOC504 Projekt k diplomové 
práci (Střítecký) 

J. Střítecký z 12   

SOC505 Projekt k diplomové 
práci (Nedbálková) 

K. Nedbálková z 12   

SOC506 Projekt k diplomové 
práci (externí 
vyučující) 

  z 12   

SOC507 Projekt k diplomové 
práci (Vido) 

R. Vido z 12   

SOC508 Projekt k diplomové 
práci (Oates-
Indruchová) 

L. Oates-
Indruchová 

z 12   

SOC509 Projekt k diplomové 
práci (Lišková) 

K. Lišková z 12   

Povinně volitelné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC400 Věda, technologie a 

politika 
Z. Konopásek zk 10   
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SOC409 Sociálně 
stratifikační výzkum 

T. Katrňák zk 10   

SOC412 Sociologie 
antisemitismu 

M. Vašečka zk 10   

SOC418 Analýza dat v 
sociálně 
stratifikačním 
výzkumu 

T. Katrňák z 10   

SOC422 Modernizace, 
sekularizace a 
sociální integrace 

R. Vido zk 12   

SOC429 Životní svět jako 
teoretický problém a 
empirická realita 

J. Střítecký zk 10   

SOC431 Kvalitativní 
sociologický 
výzkum 

Z. Kusá zk 10   

SOC441 Globalizace a 
konzumní kultura 

C. Szaló zk 12   

SOC442 Sociální konstrukce 
identity 

C. Szaló zk 10   

SOC455 Sociologie dětství I. Nosál zk 10   

SOC457 Umlčování a 
cenzura 

L. Oates-
Indruchová 

zk 10   

Tělo a tělesnost SOC458 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

K. Lišková, E. 
Šlesingerová 

zk 10   

SOC465 Future of Europe L. Rabušic, B. 
Steenbergen 

zk 10 Souhlas 

SOC467 Visual Sociology: 
Art, Image, & 
Media 

L. Bunt zk 10   

Jarní semestr  

Povinné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC424 Reprodukce a 

integrace 
P. Mareš zk 12   
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společnosti 

Povinné předměty - diplomové semináře  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC471 Diplomový seminář 

(Možný) 
I. Možný z 24 souhlas 

SOC472 Diplomový seminář 
(Rabušic) 

L. Rabušic z 24 souhlas 

SOC473 Diplomový seminář 
(Marada) 

R. Marada z 24 souhlas 

SOC474 Diplomový seminář 
(Szaló) 

C. Szaló z 24 souhlas 

SOC475 Diplomový seminář 
(Nosál) 

I. Nosál z 24 souhlas 

SOC476 Diplomový seminář 
(Mareš) 

P. Mareš z 24 souhlas 

SOC477 Diplomový seminář 
(Burjanek) 

A. Burjanek z 24 souhlas 

SOC478 Diplomový seminář 
(Katrňák) 

T. Katrňák z 24 souhlas 

SOC479 Diplomový seminář 
(Šmídová) 

I. Šmídová z 24 souhlas 

SOC480 Diplomový seminář 
(Šmausová) 

G. Šmausová z 24 souhlas 

SOC481 Diplomový seminář 
(Tomášek) 

M. Tomášek z 24 souhlas 

SOC482 Diplomový seminář 
(Vašečka) 

M. Vašečka z 24 souhlas 

SOC483 Diplomový seminář 
(Střítecký) 

J. Střítecký z 24 souhlas 

SOC484 Diplomový seminář 
(Nedbálková) 

K. Nedbálková z 24 souhlas 

SOC485 Diplomový seminář 
(Externí vyučující) 

  z 24   

SOC486 Diplomový seminář 
(Vido) 

R. Vido z 24 souhlas 
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SOC487 Diplomový seminář 
(Oates-Indruchová) 

L. Oates-
Indruchová 

z 24 SOC492|| 
493|| 494|| 
495|| 496|| 
497|| 498|| 
499|| 500|| 
501|| 502|| 
503|| 504|| 
505|| 506|| 
507|| 508|| 
509 

SOC488 Diplomový seminář 
(Lišková) 

K. Lišková z 24   

SOC493 Projekt k diplomové 
práci (Rabušic) 

L. Rabušic z 12   

SOC494 Projekt k diplomové 
práci (Marada) 

R. Marada z 12   

SOC495 Projekt k diplomové 
práci (Szalo) 

C. Szaló z 12   

SOC496 Projekt k diplomové 
práci (Nosál) 

I. Nosál z 12   

SOC498 Projekt k diplomové 
práci (Burjanek) 

A. Burjanek z 12   

SOC499 Projekt k diplomové 
práci (Katrňák) 

T. Katrňák z 12   

SOC500 Projekt k diplomové 
práci (Šmídová) 

I. Šmídová z 12   

SOC501 Projekt k diplomové 
práci (Šmausová) 

G. Šmausová z 12   

SOC503 Projekt k diplomové 
práci (Vašečka) 

M. Vašečka z 12   

SOC504 Projekt k diplomové 
práci (Střítecký) 

J. Střítecký z 12   

SOC505 Projekt k diplomové 
práci (Nedbálková) 

K. Nedbálková z 12   

SOC506 Projekt k diplomové 
práci (externí 
vyučující) 

  z 12   

SOC507 Projekt k diplomové 
práci (Vido) 

R. Vido z 12   
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SOC508 Projekt k diplomové 
práci (Oates-
Indruchová) 

L. Oates-
Indruchová 

z 12   

SOC509 Projekt k diplomové 
práci (Lišková) 

K. Lišková z 12   

Povinně volitelné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
HEN581 Životní způsob a 

environmentální 
problémy 

H. Librová z 10   

SOC402 Pohlaví a gender: 
Genderová struktura 
společnosti 

K. Lišková, K. 
Nedbálková 

zk 10   

SOC405 Občanská 
společnost a veřejná 
sféra 

M. Vašečka zk 10   

SOC421 Analýza a 
interpretace 
kvalitativních dat 

Z. Konopásek zk 20   

SOC423 Náboženství v 
soudobém světě: 
koncepty a 
problémy 

R. Vido zk 10   

SOC427 Diskurs, moc a 
vládnutí 

I. Nosál zk 10   

SOC428 Objektivita 
sociálněvědního 
poznání 

J. Střítecký zk 10   

SOC434 Analýza dat - 
multivariační 
statistické metody 

L. Rabušic, P. 
Soukup 

z 10   

SOC435 Sociální 
antropologie a 
město 

S. Ferenčuhová, J. 
Grygar, P. Kouřil, 
E. Šlesingerová 

zk 10   

Sociologická 
jurisprudence 

SOC437 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

H. Baňouch zk 10   

SOC458 Tělo a tělesnost K. Lišková, E. zk 10   
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[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

Šlesingerová 

Ethnographies of 
Central & Eastern 
Europe: The 
Hinterlands of the 
EU 

SOC468 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

L. Bunt zk 10   

SPP505 Menšiny v ČR a ve 
střední Evropě 

I. Vašečka zk 8   

Doporučený studijní plán  

Magisterské studium (celkem 120 ECTS) 
1. SEMESTR SOC403 Teoretická 

sociologie 20. století 
Povinně volitelný předmět Povinně volitelný 

předmět 
32 ECTS (12 ECTS) (10 ECTS) (10 ECTS) 
2. SEMESTR SOC424 Reprodukce a 

integrace společnosti 
Povinně volitelný předmět Povinně volitelný 

předmět 
32 ECTS (12 ECTS) (10 ECTS) (10 ECTS) 
        
3. SEMESTR Povinně volitelný předmět Volitelný předmět 

v angličtině! 
32 ECTS 

SOC492-509 Projekt 
k diplomové práci (12 
ECTS)  (10 ECTS) (10 ECTS) 

4. SEMESTR 
24 ECTS 

SOC471-482 Diplomový seminář (24 ECTS) 

CELKEM 
120 ECTS 

  

Doktorské studium  

Informace o studiu  
   
Obor sociologie se studuje na Katedře sociologie jako bakalářské (prezenční i kombinované), 
magisterské (prezenční) a doktorské (prezenční i kombinované) studium. Ve všech formách 
prezenčního studia i v kombinované formě doktorského programu jsou předměty rozděleny na 
povinné a povinně volitelné. Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musí být 
v průběhu studia absolvovány bez výjimky všechny. Úplný výčet povinných předmětů je pro 
jednotlivé imatrikulační ročníky stanoven obsahem Katalogu předmětů vydaném v roce 
imatrikulace. Povinně volitelné předměty tvoří nabídku, z níž si studující volí tak, aby po 
absolvování všech předmětů získal/a celkový počet kreditů (ECTS) požadovaný pro úspěšné 
dokončení oboru. Část nabízených povinně volitelných předmětů se obměňuje každý 
akademický rok. Volitelné předměty jsou předměty vypisované na různých fakultách MU 
nebo univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v programu sociologie. 
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Za předměty, které jsou nabízeny paralelně na více oborech, lze získat příslušné ECTS jenom 
jedenkrát – lze je vykazovat pouze na jednom oboru. 
Doktorský studijní program 
Standardní doba doktorského studia je 3 roky. V průběhu studia vypracovávají studující pod 
vedením školitele doktorskou práci, jejíž základní strukturu a rešerši literatury předkládají v 
průběhu prvého roku studia, vybranou kapitolu předkládají v průběhu druhého roku a celou 
práci obhajují před komisí na závěr studia. Spolu s obhajobou se koná závěrečná státní 
zkouška z oboru sociologie. Součástí doktorského studia je i složení průběžné (oborové) 
zkoušky, zkoušky z jazyka anglického a zkoušky z dalšího světového jazyka (může být 
uznána i zkouška dříve složená). Studující, kteří/které neabsolvovali/-y magisterské studium 
sociologie si zapisují vyrovnávací předměty a složí vyrovnávající zkoušku. 
Aby se student/ka mohl/a přihlásit ke státní doktorské zkoušce, musí získat celkem 180 ECTS 
(do tohoto počtu se nezapočítávají ECTS za vyrovnávací předměty a vyrovnávací zkoušku 
pro absolventy/tky nesociologických oborů ani kredity za jazykovou přípravu). Více 
informací k povinnostem studia v DSP (ale i k přijímacímu řízení do DSP) lze najít ve 
„Studijním a zkušebním řádu pro studenty doktorských studijních programů MU“ a v 
„Pravidlech doktorského studia oboru sociologie na FSS“ (vše viz www stránky fakulty). I v 
DSP platí povinnost zápisu předmětů a přihlášek ke zkouškám v „Informačním systému 
Masarykovy univerzity“. 
Poznámky k předmětům:  
SOC900 a SOC901 (Vyrovnávací předměty) si zapisují absolventi/absolventky 
nesociologických oborů. V rámci předmětu SOC900 absolvují předmět SOC403 Teoretická 
sociologie 20. století, v rámci předmětu SOC901 si zvolí a absolvují 1 předmět magisterského 
studia sociologie (povinný, či povinně volitelný). Pozor, kredity se nezapočítávají do 
požadovaných 180 kreditů pro absolvování doktorského studia. 
SOC910 (Seminář k disertačním projektům) studující zapisují opakovaně 2x v průběhu 
prvního ročníku do seminárních skupin, které vedou jejich školitelé. První semestr je 
zakončen zápočtem (20 kreditů), druhý kolokviem (25 kreditů).  
SOC920 (Seminář k disertační práci) je kritická vzájemná rozprava o dílčích částech 
disertačních prací s kolegy/kolegyněmi a školiteli. Předmět se zapisuje opakovaně 2x v 
průběhu druhého ročníku. 
SOC921 je Veřejná prezentace disertace a kritická rozprava o ní pro ty, kdo se připravují 
předložit svou disertační práci k obhajobě. Má charakter malé obhajoby včetně vypracování 
oponentských posudků na práci. 
SOC903 - zkouška je uznána na podkladě absolvovaných předmětů SOC900 a SOC901. 
SOC918 (Průběžná zkouška) se skládá ze 3 částí: obecné sociologické teorie, metodologie a 
tématu disertace studující/ho (výběr ze 3 knih nabídnutých studentem/studentkou z literatury 
absolvovaných seminářů SOC911a SOC913 a z literatury k tématu disertace). Vypisuje se 
každý semestr (leden/červen) v termínech určených IS MU pro vypsání zkoušek (v prosinci) a 
je nutné se k ní v IS MU zapsat již na začátku příslušného semestru. 
TS (Tématické semináře) V průběhu studia se zapisuje povinně alespoň 1 z tématických 
seminářů dle vlastního výběru. Předmět SOC915 Občanství a inkluze je ekvivalentem 
předmětu pojmenovanému dříve Občanská společnost a veřejnost. Za absolvování 
tématického semináře se uznává i aktivní prezentace na některém z oficiálních seminářů 
European Graduate School of Social Sciences, kterou organizuje FSS MU. Možnost jak 
nahradit absolvování tématického semináře představuje i předmět SOC904 Semináře na 
jiných univerzitách: předmět absolvovaný v rámci studijního pobytu na zahraniční či jiné 
české univerzitě. Zapisuje se zásadně pouze na základě písemné žádosti doložené: (a) sylabem 
předmětu, (b) hodnocením s uvedením počtu získaných evropských kreditů a získaného 
stupně hodnocení, které je potvrzeno studijním oddělením nebo katedrou/ústavem dané 
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univerzity. Jednotlivé žádosti budou posuzovány a o jejich uznání bude rozhodováno 
individuálně. Žádosti se podávají předsedovi oborové rady s vyjádřením školitele. 
SOC930 (Seminář k dokončení disertační práce) se nezapočítává do základní sumy 
požadovaných kreditů! Je možné si ho zapsat nejdříve v 5. semestru při současném 
(předpokladu) překročení standardní tříleté doby studia. Lze si ho zapisovat opakovaně, ale 
každý zápis je podmíněn souhlasem školitele/školitelky.V případě jeho/jejího negativního 
stanoviska rozhoduje s definitivní platností oborová rada. 
SOC911 (Texty z obecné sociologie) je opakovaně vypisován v každém semestru. Zapisuje se 
jen v jednom – libovolném - semestru (za jeho absolvování lze získat pouze 15 kreditů), četba 
odborných textů a diskuse o nich, jež jsou obsahem předmětu jsou přípravou na doktorskou 
státní zkoušku. Obsah předmětu není v jednotlivých semestrech totožný, vždy však jsou jeho 
obsahem texty se seznamu literatury povinné k závěrečné doktorské zkoušce. Proto je 
přístupný i těm, kdo za jeho absolvování získali kredity, ale již bez kreditového zisku. 

Podzimní semestr  

Povinné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC900 Teoretická 

sociologie I 
R. Marada z 12   

SOC901 Teoretická 
sociologie II 

P. Mareš zk 12   

SOC903 Vyrovnávací 
zkouška pro 
nesociology 

  zk 15   

SOC910 Seminář k 
disertačním 
projektům 

T. Katrňák, Z. 
Konopásek, H. 
Librová, R. 
Marada, P. Mareš, 
I. Možný, I. Nosál, 
L. Oates-
Indruchová, J. 
Pavelka, L. 
Rabušic, C. Szaló, 
G. Šmausová, J. 
Volek 

z 20   

SOC913 Metodologický 
seminář 

P. Mareš, L. 
Rabušic 

z 15   

SOC918 Průběžná zkouška R. Marada, P. 
Mareš, I. Možný, L. 
Rabušic, C. Szaló 

zk 15   

SOC920 Seminář k disertační 
práci 

R. Marada, P. 
Mareš, G. 
Šmausová 

z 20   
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SOC921 Veřejná prezentace 
disertační práce 

R. Marada, P. 
Mareš, I. Možný, L. 
Rabušic, C. Szaló, 
G. Šmausová 

k 20   

SOC922 Tvůrčí psaní v 
sociologii 

Z. Konopásek z 15   

SOC930 Seminář k 
dokončení disertační 
práce 

Z. Konopásek, H. 
Librová, R. 
Marada, P. Mareš, 
I. Možný, L. Oates-
Indruchová, J. 
Pavelka, L. 
Rabušic, J. 
Střítecký, C. Szaló, 
G. Šmausová, J. 
Volek 

z 15   

Povinně volitelné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC904 TS - Semináře na 

jiných univerzitách 
  z 15   

SOC914 TS - Mládež, děti, 
rodina 

I. Možný z 15   

SOC919 TS - Masmédia, 
masová komunikace 

J. Pavelka, J. Volek z 15   

SOC924 TS - Prezentace na 
EUGS a jiných 
uznaných 
seminářích 

P. Mareš z 15   

Jarní semestr  

Povinné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC901 Teoretická 

sociologie II 
P. Mareš zk 12   

SOC903 Vyrovnávací 
zkouška pro 
nesociology 

  zk 15   
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SOC910 Seminář k 
disertačním 
projektům 

T. Katrňák, Z. 
Konopásek, H. 
Librová, R. 
Marada, P. Mareš, 
I. Možný, I. Nosál, 
L. Oates-
Indruchová, J. 
Pavelka, L. 
Rabušic, C. Szaló, 
G. Šmausová, J. 
Volek 

z 20   

SOC911 Texty z obecné 
sociologie 

G. Šmausová z 15   

SOC918 Průběžná zkouška R. Marada, P. 
Mareš, I. Možný, L. 
Rabušic, C. Szaló 

zk 15   

SOC920 Seminář k disertační 
práci 

R. Marada, P. 
Mareš, G. 
Šmausová 

z 20   

SOC921 Veřejná prezentace 
disertační práce 

R. Marada, P. 
Mareš, I. Možný, L. 
Rabušic, C. Szaló, 
G. Šmausová 

k 20   

SOC930 Seminář k 
dokončení disertační 
práce 

Z. Konopásek, H. 
Librová, R. 
Marada, P. Mareš, 
I. Možný, L. Oates-
Indruchová, J. 
Pavelka, L. 
Rabušic, J. 
Střítecký, C. Szaló, 
G. Šmausová, J. 
Volek 

z 15   

Povinně volitelné předměty  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC904 TS - Semináře na 

jiných univerzitách 
  z 15   

TS - Generace a 
generační konflikt 

SOC905 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

R. Marada z 15   
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SOC916 TS - Etnika a 
minoritní skupiny 

C. Szaló z 15   

SOC917 TS - Sociální 
reprodukce a 
integrace 

P. Mareš z 15   

SOC923 TS - Teorie 
sociálního jednání 

P. Barša, R. 
Marada, C. Szaló 

z 15   

SOC924 TS - Prezentace na 
EUGS a jiných 
uznaných 
seminářích 

P. Mareš z 15   

SOC926 Analýza a 
interpretace 
kvalitativních dat 

Z. Konopásek zk 20   

 
Doporučený studijní plán  
 

  

 
Příjem září 

semestr povinné povinné výběrově 
povinné 

 (nesociologové) 

1. rok 
podzim 

SOC910 Seminář    
k disertačním 
projektům  

SOC913 
Metodologický 
seminář 

  SOC900 Teoretická 
sociologie I 

1.rok 
jaro 

SOC910 Seminář 
k disertačním 
projektům  

SOC911 Texty z 
obecné sociologie  

  SOC901 Teoretická 
sociologie II; SOC 
903 Vyrovnávací 
ZK 

2. rok 
podzim 

SOC920 Seminář 
k disertační práci 

SOC919 Průběžná 
 ZK 
SOC922 Tvůrčí 
psaní  

SOC914 - 
SOC918 
Tématický 
seminář 

  

2. rok 
jaro 

SOC920 Seminář 
k disertační práci 

práce na disertaci 

3. rok 
podzim 

SOC920 Seminář 
k disertační práci 

práce na disertaci 

3. rok 
jaro 

SOC921 Veřejná 
prezentace disertace 

Obhajoba disertace 
a doktorská 
zkouška 

    

Příjem únor 
semestr povinné povinné výběrově povinné  (nesociologové)
1. rok 
jaro 

SOC910 Seminář 
k disertačním 
projektům  

SOC911 Texty z 
obecné sociologie  

  SOC901 
Teoretická 
sociologie II  

1. rok 
podzim 

SOC910 Seminář 
k disertačním 

SOC913 
Metodologický 

  SOC900 
Teoretická 
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projektům  seminář sociologie I; 
SOC 903 
Vyrovnávací ZK

2. rok 
jaro 

SOC920 Seminář 
k disertační práci 

SOC919 Průběžná 
ZK 
SOC922 Tvůrčí 
psaní  

SOC914 - 
SOC918Tématický 
seminář 

  

2. rok 
podzim 

SOC920 Seminář 
k disertační práci 

práce na disertaci 

3. rok 
jaro 

SOC920 Seminář 
k disertační práci 

práce na disertaci 

3. rok 
podzim 

SOC921 Veřejná 
prezentace disertace 

Obhajoba disertace 
a doktorská 
zkouška 

    

Poznámka: Jazykové zkoušky dle vlastní dispozice. 
Je třeba mít na paměti, že k uzavření studia je třeba získat 180 kreditů (z toho se 10 kreditů 
získává za jazykové zkoušky) a že Studijní a zkušební řád MU upravuje počty kreditů 
získaných v předchozím studiu, jako podmínku zápisu do dalšího semestru. Pro doktorské 
studium platí nejen pasáže, které jsou mu ve Studijním a zkušební řádu MU jmenovitě 
věnovány, ale i všechna jeho obecně platná ustanovení. 
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European Politics 

Graduate Study Program  

Information about study  
   
The European Politics program is a full-time Master’s program offered by the Department of 
International Relations and European Studies and the Department of Political Science. The 
standard duration of the European Politics program is 4 semesters. Typically, the first three 
semesters are devoted to coursework, while the last semester is a thesis-writing semester. 
Coursework includes reading assignments, written assignments, class presentations and 
exams. During the last semester, students conduct research and write their Master’s theses. 
All courses are taught in English. The language of assigned readings, exams and individual 
consultations is also English. 
Courses are divided into two categories: compulsory and optional courses. Compulsory 
courses constitute the core of the program. All of them must be completed in the course of 
study. In addition, the program offers optional courses. The number of optional courses taken 
must be such that the credit requirements for optional courses are fulfilled. Credits are 
awarded for successful completion of the courses. 
In order to be able to register for the final Master’s exam in European Politics, students should 
earn a total number of 120 credits, out of which 90 credits should be earned in compulsory 
courses and 30 credits in optional courses. Out of the 30 optional-course credits, 12 credits 
can be earned in courses that are not part of the European Politics program. However, since 
courses external to the program have their own registration rules, the European Politics 
program cannot guarantee that students will necessarily be allowed to register for their 
preferred external courses and does not assume any responsibility to this effect. 

Fall Semester  

Compulsory Courses  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EUP401 International/transnational 

Organizations and 
European Politics 

B. Dančák, O. 
Krpec, D. Müller, 
I. Pospíšil, P. 
Suchý 

zk 12   

EUP402 The Making of Europe 
(European System of 
States since 1648) 

V. Hloušek, P. 
Pšeja 

zk 12   

EUP403 International Relations P. Pšeja, N. 
Hynek 

zk 14   
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EUP409 Thesis Writing Seminar S. Balík, O. 
Císař, B. Dančák, 
V. Hloušek, M. 
Mareš, M. 
Pitrová, P. Pšeja, 
P. Suchý 

z 12   

Optional Courses  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EUP407 European Union in 

European Politics 
since 1989 

H. Smekal, Z. 
Sychra 

zk 6   

EUP408 Radicalism in 
Europe 

O. Císař, M. Čejka, 
M. Mareš, D. 
Prudíková 

zk 8   

EUP414 Political Parties' 
Attitudes toward 
European 
Integration: 
'Eurosceptics' and 
'Eurooptimists' 

P. Kaniok, H. 
Vykoupilová 

zk 8   

EUP415 Nationalism and its 
Manifestations 

M. Pink, V. 
Stojarová, H. 
Vykoupilová 

zk 8   

Spring Semester  

Compulsory Courses  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EUP404 Europe and Global 

Politics 
O. Císař, B. 
Dančák, O. Krpec, 
D. Müller, P. Suchý

zk 15   

EUP405 Comparative 
Politics of Western 
Europe 

T. Foltýn, V. 
Hloušek, J. Šedo 

zk 16   

EUP409 Thesis Writing 
Seminar 

S. Balík, O. Císař, 
B. Dančák, V. 
Hloušek, M. Mareš, 
M. Pitrová, P. 
Pšeja, P. Suchý 

z 12   

Optional Courses  
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kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
EUP406 Czech Politics M. Čejka, M. 

Mareš, D. 
Prudíková, P. Pšeja 

zk 10   

Making and 
Breaking of Central 
Europe 

EUP411 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

V. Hloušek, L. 
Kopeček 

zk 10   

Political Ideologies EUP412 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

O. Císař, P. Pšeja zk 10   

Europe in Global 
Economy 

EUP413 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

O. Krpec zk 10   

 
Recommended Study Plan  
 
The following study plan is meant to help students enrolled in the European Politics 
program make effective choices of courses with a view of earning the required 
number of credits. It specifies the sequence of compulsory courses that is deemed to 
be the most effective study plan for students enrolled in the program. The sequence 
of optional courses is not specified.  
The strategy is specified so as to ensure that students would have earned 120 credits 
at the end of the program (78 credits will be earned in compulsory courses and 42 
credits in optional courses). In each of the first two semesters students are 
recommended to take two compulsory courses (specified in the table below) and one 
optional course. In the third semester students are recommended to take one 
compulsory course (specified in the table below) and one optional course. In the 
fourth semester students are recommended to register for the Thesis Writing Seminar 
and focus on completing their Master’s theses.  
Should you have any queries, please, contact Pavel Pšeja.  
  
Semester Compulsory Courses Optional Courses 

EUP401 Intl/transnational 
Organizations and European 
Politics 

1. SEMESTER 

EUP402 The Making of 
Europe (European System of 
States since 1648) 

One or two optional courses 

2. SEMESTER EUP404 Europe and Global One or two optional courses 
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Politics 
EUP405 Comparative Politics 
of Western Europe 

3. SEMESTER EUP403 International 
Relations 

One or two optional courses 

4. SEMESTER EUP409 Thesis Writing 
Seminar   
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Sociology 

Graduate Study Program  

Information about the study  
   
Graduate Study Program: Sociology 
The Sociology study program is designed as a full-time graduate Master’s study program. It is 
offered to students who have already gained an undergraduate degree in the fields of 
humanities, social sciences, political science or other related fields. The structure of the study 
program is the following: To gain graduate diploma students have to obtain 120 ECTS credits 
for coursework, hand in a master thesis (20000 words) and pass a final examination. Students 
have to obtain 75 ECTS credits for coursework in compulsory courses and 45 ECTS credits 
for coursework in optional courses. The final examination consists of an oral examination 
(thesis defense) and three written examinations.  
The study program is also open to students whose aim is not to study for a graduate degree, 
but rather to gain individual credits. Such students may enroll in individual courses of their 
choice; the tuition fee will be proportional to the number of credits taken. 
Information about department of sociology 

Fall Semester  

Compulsory Courses  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC755 General sociology M. Kampichler, R. 

Marada, C. Szaló, 
M. Vörös 

zk 15   

SOC757 Contemporary 
Sociological Theory 

R. Marada, C. 
Szaló 

zk 15   

SOC760 Cultural and Social 
Modernization in 
Central Europe: 
Resurrecting Civil 
Society 

R. Marada zk 15   

SOC761 Development of 
Ethnic Relations in 
the Czech Republic 

I. Kašparová zk 15   

SOC763 Changing Political 
and Social Identities 
in Post-Cold War 
Central Europe 

C. Szaló zk 15   
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Optional Courses  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC761 Development of 

Ethnic Relations in 
the Czech Republic 

I. Kašparová zk 15   

SOC762 Cultural 
Anthropology of 
Post-Socialism 

M. Vörös zk 15   

SOC767 Silencing and 
Censorship 

L. Oates-
Indruchová 

zk 15   

SOC769 Visual Sociology: 
Art, Image, & 
Media 

L. Bunt zk 15   

Spring Semester  

Compulsory Courses  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC755 General sociology M. Kampichler, R. 

Marada, C. Szaló, 
M. Vörös 

zk 15   

SOC756 Research Methods 
in Sociology 

B. Chromková 
Manea, L. Rabušic 

zk 15   

SOC758 Statistical Data 
Analysis with SPSS 

B. Chromková 
Manea, L. Rabušic 

zk 15   

SOC759 Thesis Writing 
Seminar 

R. Marada, I. 
Nosál, C. Szaló, M. 
Tomášek 

z 15   

SOC760 Cultural and Social 
Modernization in 
Central Europe: 
Resurrecting Civil 
Society 

R. Marada zk 15   

SOC761 Development of 
Ethnic Relations in 
the Czech Republic 

I. Kašparová zk 15   
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SOC763 Changing Political 
and Social Identities 
in Post-Cold War 
Central Europe 

C. Szaló zk 15   

Optional Courses  

kód název vyučující ukon. kred. prerekvizity 
SOC758 Statistical Data 

Analysis with SPSS 
B. Chromková 
Manea, L. Rabušic 

zk 15   

SOC760 Cultural and Social 
Modernization in 
Central Europe: 
Resurrecting Civil 
Society 

R. Marada zk 15   

SOC763 Changing Political 
and Social Identities 
in Post-Cold War 
Central Europe 

C. Szaló zk 15   

SOC771 Consuming Cultural 
Heritage 

M. Vörös, C. Szaló zk 15   

Ethnographies of 
Central & Eastern 
Europe: The 
Hinterlands of the 
EU 

SOC773 

[ nevypisuje se v 
semestrech: jaro 
2007, podzim 2007 ] 

L. Bunt zk 15   

 
 
Recommended Study Plan  
 
  Courses 
I. semester General Sociology 
30 ECTS credits Optional course 
II. semester Research Methods in Sociology  
30 ECTS credits Optional Course 
III. semester Contemporary Sociological Theory 
30 ECTS credits Optional course 
IV. semester 
30 ECTS credits Specialization Course - Optional course 
 


