
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
Cílem bakalářského studia je zvládnutí teo-
retických poznatků a  praktických dovedností 
nutných pro vykonávání profese sociálního 
pracovníka. Studijní program vychází z poža-
davků Asociace vzdělavatelů v  sociální prá-
ci ČR pro vzdělávání v  oboru sociální práce. 
Absolventi oboru nacházejí zaměstnání v řadě 

státních i  nevládních organizací. V  praxi 
se uplatňují v  roli sociálního pracovní-
ka – specialisty v  širokém spektru slu-
žeb sociální práce zaměřených na pomoc 
lidem v  obtížných životních situacích. 
Komplexní teoretická a  praktická přípra-
va umožňuje studentům působit také na 
koncepčních pozicích. Začátek profesní 
kariéry absolventům oboru sociální práce 
usnadňuje také intenzívní a kvalitní praxe 
se supervizí. 

SPECIALIZACE
V  průběhu studia je nezbytné absolvovat 
sadu povinných předmětů zprostředkují-
cích studentům základní výbavu pro jejich 
profesi. Výběrem volitelných předmětů se 
otvírá příležitost vlastní orientace studen-
ta na rozmanité přístupy a metody sociální 
práce nebo cílové skupiny klientů. Studen-
ti mohou rozhodovat o  svém profesním 
zaměření také volbou pracoviště při absol-
vování všech stupňů praxe. 

ČÍM JE STUDIUM 

OBORU SPECIFICKÉ
Studium sociální práce mezioborové sleduje průřezová 
témata, v nichž vyučující uplatňují více hledisek. Studium 
klade zejména důraz na zvládnutí praktických dovedností. 
Jednak při získávání metodických schopností pro analýzy 
životní situace klientů a  příčin jejich znevýhodnění, tak 
také při osvojení metod poskytování pomoci lidem, kteří 
se ocitli v obtížné životní situaci.  

KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
• teorie a metody sociální práce
• praxe a praktické aplikace 
• metody výzkumné reflexe životní situace klientů 
• organizační a legislativní rámec sociální práce 
• základy řízení organizace sociálních služeb a projek-

tového řízení 

NÁVAZNOST NA MAGISTERSKÉ 
STUDIUM
Absolvováním bakalářského stupně lze 
pokračovat v magisterském studiu v 
prezenční nebo  kombinované 
formě.

STUPEŇ STUDIA bakalářské   
FORMA STUDIA  prezenční a kom-
binovaná

S jakými obory je možné tento 
obor kombinovat, najdete v menu 
Kombinace oborů na webových 
stránkách www.chcinafss.cz
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SOCIÁLNÍ PRÁCE

Víte, že ... v Brně sídlí řada nevládních organizací, ve kterých můžete působit jako dobrovolníci? 

Proč do Brna?
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