
Fakulta sociálních studií je kvalitní a moder-
ní fakultou umístěnou v  historickém centru 
města Brna. Jako součást Masarykovy uni-
verzity používá již mnohokrát oceněný Infor-
mační 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
Studijní obor se cíleně zaměřuje především 
na teorii a  praxi žurnalistiky. Studenti v  prů-
běhu studia získají vědomosti o  žurnalistic-
kých teoretických konceptech, historii vývoje 
médií, mediální etice a  právní regulaci medi-
álního trhu. Tyto znalosti si prohlubují v nad-
standardním rozsahu praktických seminářů 
a workshopů zaměřených na zvládání základ-
ních žurnalistických postupů. Všechny kur-
zy vedou zkušení odborníci z  teoretické sféry 
i experti, kteří za sebou mají dlouholetou praxi 
v médiích. Předměty se zabývají nejnovějšími 
trendy na mediální scéně. 
Charakteristika studijního oboru vychází 
z  předpokladu, že studenti kombinovaného 
studia potřebují kromě teoretických znalostí 
získat (či prohloubit) také své praktické doved-
nosti a kompetence. 
Absolventi mohou působit jako žurnalisté ve 
všech typech médií (tisk, rozhlas, televize, on-line), ale 
i  v  nakladatelstvích a  reklamních, marketingových a  PR 

agenturách nebo jako tiskoví mluvčí 
a mediální poradci.

ČÍM JE STUDIUM 
OBORU SPECIFICKÉ
Vzhledem ke kombinované formě je 
studium zvláště vhodné pro odborníky 
z  praxe působící v  médiích a  příbuz-
ných oborech (například pro žurnalisty 
z různých typů médií včetně obecních či 
městských zpravodajů a  firemních ča-
sopisů, pro tiskové mluvčí, pracovníky 
public relations a podobně), kteří chtějí 
získat vysokoškolské vzdělání.  
Přihlásit se však mohou i  absolventi 
středních škol bez praxe nebo lidé, kte-
ří si chtějí dosavadní vzdělání rozšířit 
a poznat lépe fungování médií.
Cílem studia oboru je připravit odbor-
níky schopné s pomocí nejmodernější 
digitální techniky aktivně vstupovat do 
procesu masové komunikace, jíž také 
budou umět kvalifikovaně reflektovat.

Katedra disponuje moderním vybavením pro digitální 
zpracování textu, zvuku, obrazu, videa i grafiky. Studen-

ti mají k dispozici zázemí digitální střižny, multimediální 
počítačové učebny, audiovizuálního centra, televizního 
a rozhlasového studia.

KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
• nové trendy v médiích
• žurnalistika v on-line a tištěných médiích
• žurnalistika v rozhlasu a v televizi
• žurnalistická etika a právo
• informační technologie
• teorie masové komunikace
• metody a techniky výzkumu médií
• dějiny médií 

NÁVAZNOST NA MAGISTERSKÉ
STUDIUM
Kombinované navazující magisterské studium 
oboru žurnalistika neexistuje. Student ale 
má možnost získat titul Mgr. v prezenč-
ní formě oboru mediální studia a 
žurnalistika.
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Víte, že ...Brnem prochází čtrnáct architektonických stezek a díky výhodné poloze můžete v okolí podnikat výlety za kulturou, sportem i vínem?

Proč do Brna?


