
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 získá-
ní 180 ECTS.
 

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ
Sociální antropologie se zaměřuje na zkoumá-
ní společenského světa, kultury a  jejich pro-
měn. Nepatří po vzoru fyzické antropologie 
k  přírodním vědám, ale věnuje se poznávání 
a  analýze projevů člověka ve společnosti. Po-
máhá poznávat prostředí, ve kterém vyrůs-
táme, a  současně nás učí porozumět kulturní 
rozmanitosti. Novým způsobem nahlíží na věci 

a procesy kolem nás jako například eko-
nomické vztahy, medicínu, život ve měs-
tech, či vizuální stránku světa. Zabývá se 
tématy, jako jsou migrace, etnické vztahy 
a konflikty, příbuzenství, rodina a sociální 
sítě na prahu 21. století anebo materiální 
kultura. 
Absolventi bakalářského studijního obo-
ru sociální antropologie v průběhu studia 
získají teoretické vědomosti, ale také prak-
tické dovednosti pro hloubkovou analýzu 
společenských struktur a fenoménů. Toto 
vzdělání jim umožňuje nalézat uplatnění 
v rozmanitých oborech, například ve stát-
ní a  lokální správě, neziskovém sektoru, 
kulturních institucích, školství, ve výzku-
mu a dalších. 

ČÍM JE STUDIUM 
OBORU SPECIFICKÉ
Fakulta sociálních studií MU je jedním ze 
dvou akademických pracovišť v ČR, které 
nabízejí ucelené studium sociální antropo-
logie na bakalářském stupni. To, co je pro 
brněnskou sociální antropologii specific-

ké, je aktivní a tvůrčí propojení pedagogických a výzkum-
ných aktivit, přičemž klademe důraz na co nejintenziv-
nější spolupráci vyučujících a  studujících. Na tento fakt 
navazuje také existence a  činnost studentského spolku 
Anonymních Antropologů. Specifické postavení obo-
ru sociální antropologie na FSS je dáno i tím, že funguje 
v rámci těsné spolupráce se zdejší Katedrou sociologie.

KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
• migrace
• příbuzenství, rodina a sociální sítě
• město a urbánní život
• kulturní aspekty medicíny
• vizuální antropologie
 
NÁVAZNOST NA MAGISTERSKÉ
STUDIUM
Sociální antropologie nemá magisterské studium, 
nicméně v rámci FSS mohou uchazeči a ucha-
zečky dále pokračovat na magisterském 
stupni oboru sociologie.

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
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SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE

Víte, že ... na Masarykově univerzitě každý rok studuje okolo 6600 zahraničních studentů?

Proč do Brna?
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