
Fakulta sociálních studií je kvalitní a moderní 
fakultou umístěnou v historickém centru měs-
ta Brna. Jako součást Masarykovy univerzity 
používá již mnohokrát oceněný Informační 
systém a elektronickou evidenci studia.
Přijímací řízení na všechny její bakalářské 
obory se koná formou NSZ SCIO. Studium je 
tříleté, kreditového typu a je zakončeno obha-
jobou a státní závěrečnou zkouškou po získání 
180 ECTS.
 
STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ
Studium politologie poskytuje studentům zna-
losti, na jejichž základě  se pohodlně zorientují 
v oblasti politických věd. Cílem studia je jim 
poskytnout dostatečné vědomostní zázemí k tomu, aby 
mohli provádět relevantní analýzy politických procesů 
nejenom v českém, ale i zahraničním kontextu. Studenti 
se v rámci bakalářského stupně nemusí nikterak speci-

alizovat, povaha studia a  nabídka (ne-
povinných) kurzů však umožňuje, aby 
studenti absolvovali takové předměty, 
které odráží jejich užší zájem o konkrétní 
problematiku.

ČÍM JE STUDIUM 
OBORU SPECIFICKÉ
Obor politologie nabízí studentům pří-
stup ke kvalitním a aktuálním studijním 
materiálům, jejichž součástí jsou často 
zcela čerstvé výsledky badatelských pro-
jektů, na kterých se členové katedry podí-
lejí. Studium tak není statické a odkázané 
na sekundární zdroje, ale přizpůsobuje 
se aktuálnímu poznání. Na základě vý-
zkumných projektů pak vzniká celá řada 
publikací, které slouží jako základ pro 
další výzkum i výuku na jiných politolo-
gických pracovištích.
Každý semestr na katedru přijíždějí 

hostovat odborníci ze zahraničí a  vedou unikátní kurzy 
s přísně specializovanou tematikou. Na výuce se podílejí 
také odborníci z praxe, kteří propojují teoretické znalosti 
nabyté převážně v  povinných předmětech s  každodenní 

realitou jejich povolání - jde o  manažery, zaměstnance 
státní správy, odborníky na PR a komunikaci, atd.

KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
• strany a stranické systémy
• politické systémy a jejich funkce
• politická filosofie
• český stranický a politický systém
• zájmové skupiny
• politické teorie
• ideologie a doktríny

NÁVAZNOST NA 
MAGISTERSKÉ STUDIUM
Na bakalářské studium navazuje studium magisterské, ve 
kterém si student může zvolit jednu ze tří specializací: 
Demokratizace a lidská práva, 
Občanská společnost a politická participace a 
Volební studia a politický marketing.

STUPEŇ STUDIA bakalářské   
FORMA STUDIA  prezenční

S jakými obory je možné tento 
obor kombinovat, najdete v menu 
Kombinace oborů na webových 
stránkách www.chcinafss.cz 
Lze studovat i jednooborově
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Víte, že ...v Brně má sídlo Ústavní soud, ombudsman, a celá řada neziskových organizací ?
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