
Studium se soustřeďuje především na kritickou 
reflexi role masových médií v  postmoderní 
společnosti. Studenti jsou seznámeni s  klíčo-
vými teoretickými koncepty objasňujícími fun-
gování médií a s metodologií jejich výzkumu. 
Ve výuce je kladen větší důraz na komunikační 
a mediální teorie a výzkum masové komunika-
ce, nových médií, mediálních obsahů a publik. 
Prostor však dostává i tvorba mediálních pro-

duktů s důrazem na audiovizuální žurnalistiku a on-line média. 
Přijímací řízení se koná formou ústní zkoušky.

ČÍM JE STUDIUM OBORU SPECIFICKÉ
Studium oboru je specifické tím, že v  sobě rovnovážně spojuje teoretickou 
i praktickou rovinu problematiky. Studenti zároveň získávají potřebné znalosti 
a kompetence pro teoretické zkoumání a analýzu médií - jejich obsahu a účin-
ku - i publika, ale zároveň se učí obsah médií vytvářet a distribuovat pro různé 
typy publika. Absolvent tak dokáže nahlížet na média zvenčí i zevnitř, uplatnit 
se v praxi coby aktivní tvůrce mediálních obsahů nebo naopak ve výzkumu coby 
kritický analytik a badatel.

KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
Profilovými tématy, která se promítají do skladby povinných i povinně volitel-
ných předmětů studijního oboru, jsou:
•	 kritické teorie masových médií;
•	 televize a její publikum;
•	 dějiny médií;
•	 audiovizuální žurnalistika;
•	 internet a nová média;
•	 metody a techniky výzkumu médií.

NÁVAZNOST NA DOKTORSKÉ STUDIUM
Student má možnost získat titul Ph.D. pod vedením školitele z oboru mediálních 
studií a žurnalistiky v programu sociologie.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Absolventi získávají kvalitní a dostatečné znalosti a kompetence pro působení prakticky kdekoli v oblasti komunikace 
a médií, naleznou tak uplatnění ve státním, veřejném i soukromém sektoru. Mohou působit jako žurnalisté v tiště-
ných, elektronických i on-line médiích, tvůrčí pracovníci, specialisté v programových a dramaturgických odděleních, 

na místech vedoucích pracovníků 
různých typů mediálních organizací, 
v analyticky a výzkumně zaměřených 
institucích, v  nakladatelstvích a  re-
klamních agenturách. Studium jim 
umožňuje pracovat v  oblasti public 
relations jako tiskový mluvčí či medi-
ální poradce. 
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