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BRNO A MASARYKOVA  
UNIVERZITA  
MÍSTO, KDE BUDETE STUDOVAT 

FSS MU najdete v samém centru dění, a to nejen na mapě. Vyrůstáme z tradice a kvality  
Masarykovy univerzity a spolu s ní vytváříme prostředí, kde z různorodosti vzniká spousta 
nových nápadů. 

Brno – město mnoha žánrů

Je studentské. Každý pátý člověk v Brně studuje. Najdete zde 11 vysokých škol.

Je dynamické. Spousta nových start-upů, ale také většina environmentálních organizací či 
největší studentské rádio ve střední Evropě.

Je kulturní. Divadlo Husa na provázku, Mendelovo muzeum, Univerzitní kino Scala, 
Street-art od Tima. Hudba hraje od pouličních festivalů až po brněnské 
Národní divadlo.

Je mezinárodní. 14 000 zahraničních studentů. Jen na naší fakultě potkáte 315 zahraničních 
studujících – z USA, Holandska, Brazílie, Gruzie či Indie.

Je dostupné.    V Brně je všechno za rohem – na hlavní náměstí z fakulty za 5 minut, 
na nádraží za 10 minut a dvě nejbližší kavárny jsou od vchodu fakulty 
100 metrů. Na MHD v Brně nečekáte a jezdí 24/7.

Je plné příležitostí. Od brigády na pár dní až po manažerskou pozici u mezinárodní společnosti. 

Je obklopené přírodou. Brněnská přehrada, park Lužánky, Koniklecová louka, Lom na Hádech 
i Stránská skála. A stovky kilometrů tras přírodou Moravského krasu.

Je gastro zážitkem. Kavárny, čajovny i foodtrucky s jídlem do ruky z nejrůznějších koutů světa. 
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Jsem součástí MUNIVERSE

1 informační systém (IS), který vás provede celým studiem

2 kariérní a poradenské centrum

8 sportovišť, která můžete využít

9 kolejí
11 menz 

14 knihoven, vlastní kino, muzeum, rádio i televize

25 spolků na MUNI a desítky dalších na jednotlivých fakultách

více než  1 600 partnerských univerzit po celém světě
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KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
JE PRO NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ

Vzdělávání na FSS MU – jedinečná příležitost pro všechny, kteří mají odvahu a motivaci ovlivnit 
svou budoucnost. Po každé přednášce máte chuť dál přemýšlet i diskutovat. S každým seminářem 
se kousek získaných znalostí mění v prakticky využitelné schopnosti. S každou hodinou praxe se 
cítíte jistější v tom, co umíte. 

Je o nás zájem, protože nabízíme tradiční i jedinečné studijní programy, které si můžete 
kombinovat podle toho, co vás zajímá. Jen u nás můžete studovat například Mezinárodní vztahy 
či Mediální studia a žurnalistiku jako jednooborová studia. Můžete si ale zvolit i unikátní 
kombinaci programů, jako je například Psychologie s Environmentálními studii. Možnost zvolit 
si unikátní složení předmětů ve svém studijním programu je další přidanou hodnotou. 

Preferujete dny, kdy se budete svému studiu věnovat intenzivně, nebo naopak chcete rozprostřít 
přednášky do celého týdne? U nás si rozvrh svých přednášek tvoříte sami. 

Tradice MUNI je pevným základem pro dynamické a moderní prostředí, které na naší fakultě 
tvoříme. Díky tomu můžete hledat vlastní cesty studiem, přicházet s badatelskými nápady 
a angažovat se v mnoha zajímavých projektech a iniciativách.

14 bakalářských studijních programů

20 navazujících magisterských studijních programů

15 doktorských studijních programů

92 % absolventů a absolventek je spokojeno s tím, co jim FSS dala do života

3 000 studujících v bakalářských a magisterských programech1415
92 %3 000
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„Během studia jsem měla obrovskou podporu od 
vyučujících k vlastnímu zkoumání, zpochybňování, 
objevování, přemýšlení a diskutování. Byla jsem 
v dobré společnosti vyučujících i studentů, zažila 
partnerský a férový přístup, vedení k samostatnosti, 
svobodě a zodpovědnosti – v mém případě konkrétně 
k zodpovědnosti za vlastní diplomovou práci. Vážím si 
skvělého přístupu vedoucího práce, který mě psaním 
provázel.“

Kateřina Tumová, absolventka programu Environmentální 
studia, výherkyně soutěže Czech Envi Thesis za rok 2019

„Znovu se mi potvrdilo, že když mi v psychologii 
přijde něco málo zajímavé, znamená to, že tomu dost 
nerozumím. A pokud se to stane mým studentům, je to 
proto, že jsem jim to dost nevysvětlil.“ 

Jan Šerek z Katedry psychologie, jeden z držitelů Ceny 
rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy 2019

Jan Šerek



27018680 000

KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
JE PROSTOREM PRO VLASTNÍ 
ZKOUMÁNÍ I VZÁJEMNOU 
PODPORU

Studium na FSS MU je výzva. Věřte ale, že náročnost studia na naší fakultě má svůj smysl.  
Opakovaně nás o tom přesvědčují úspěchy našich absolventů a absolventek. 

Nenecháme vás v tom samotné

80 000 knižních titulů ze všech studijních programů v naší knihovně

270 studijních míst v knihovně

18  studujících na jednoho vyučujícího

6 stipendijních programů na podporu studia v zahraničí, vědecké, kulturní i sociální činnosti

4 seminární studovny s vybavením pro týmovou práci

 TV studio se střižnounejvětší studentské  
rádio v Evropě

PC laboratoř studovny vybaveny 
 pro týmovou i individuální práci
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„Kdyby mi bylo zase 18, přihlásím se znovu. Studium 
na FSS je pro mě spojeno především s nekonečnými 
možnostmi aktivního zapojení a s každodenním 
intelektuálním i osobnostním růstem. Otevřelo mi dveře 
k práci v IT. Ukázalo se totiž, že kromě programátorů, je 
v IT potřeba lidí, kteří jsou schopni stručně a výstižně 
shrnout ať už materiály, nebo závěry ze schůzky se 
zákazníkem, kteří se nebojí formulovat své názory a umí 
diskutovat o různých scénářích. Prakticky každodenně 
využívám schopnosti, které jsem si osvojila během 
studia.“ 

Tereza Skládanková, absolventka programu Mezinárodní 
vztahy, business analytička a produktová manažerka v IT 
firmě

„Po maturitě jsem odešel studovat mediální studia 
a žurnalistiku na FSS, protože jsem vždy chtěl pracovat 
v médiích. V roce 2014 jsem nastoupil do Free Radia 
Brno, kde jsem se potkal s řadou profesionálů v oboru. 
Díky povinné praxi jsem se uchytil v České televizi, kde 
od roku 2016 pracuji v redakci zpravodajství TS Brno. 
Teď už jako redaktor i moderátor. Stále mám na paměti, 
že před působením v České televizi stála Masarykova 
univerzita, FSS. Právě tam začal sílit můj zájem o veřejné 
dění a média. Zároveň si uvědomuji, že bylo velmi vhodné 
kombinovat studium žurnalistiky s dalším programem. 
V mém případě šlo o Bezpečnostní a strategická studia. 
Když chcete, dokážete v obou programech najít mnoho 
prakticky zaměřeného, což může být v souvislosti s FSS na 
první pohled možná překvapením.“

Jakub Vácha, absolvent programu Mediální studia 
a žurnalistika a Bezpečnostní a strategická studia

Tereza Skládanková



8 z 1096 %
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KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM  
NA FSS MU

14 bakalářských studijních programů – 11 v češtině – 3 v angličtině – všechny programy 
v češtině můžete navzájem kombinovat 

Zajímá vás, jak funguje lidská společnost? Sledujete svět kolem sebe a chcete mu lépe porozumět? 
My vás to naučíme.

Jsme jedna z nejlépe hodnocených sociálněvědních škol v Česku. Konkrétní volba studijní 
kombinace vás připraví na budoucí praxi a posune ke konkrétním pracovním nabídkám 
v institucích veřejné správy, na ministerstvech, v diplomacii, tisku, PR, sociálních službách, 
nejrůznějších organizacích či firmách. 

96 % absolventů a absolventek získá zaměstnání do 6 měsíců

8 z 10 absolventů a absolventek pracuje ve svém nebo příbuzném oboru

58 kombinací, ve kterých můžete studovat váš vybraný program spolu s dalším programem  
                  na FSS nebo dalších fakultách MU
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„Studium na FSS bylo skvělým zážitkem, a to především 
díky výborným vyučujícím. Naučili mě, že hlavní je 
nebát se zeptat – pak jsou téměř všechny dveře otevřené. 
Byli to právě docentka Kateřina Lišková a profesor 
Martin Kreidl, kteří mě takto povzbudili. A jsem jim za 
to nesmírně vděčná. Díky jejich otevřenosti jsem se již na 
bakaláři podílela na výzkumu, který mě nadchnul, takže 
cesta na magistra byla jasná. Vyzkoušela jsem si pořádání 
konference, psaní odborného článku, a nakonec získala 
finance pro prezentaci mého výzkumu na konferenci 
ve Finsku. V posledním semestru magistra jsem pak 
začala pracovat s profesorem Davidem Šmahelem 
ve výzkumném týmu IRTIS, a když mi nabídl vedení 
doktorátu, neváhala jsem. O tom, že někdy budu „dělat 
vědu“ se mi nikdy ani nesnilo. Ale díky FSS vím, že 
takové věci už nemusí být jen sny.“ 

Michaela Lebedíková, absolventka programu Sociologie, 
studentka doktorského programu Mediální a žurnalistická 
studia a výzkumná pracovnice na Fakultě informatiky  

Michaela Lebedíková
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„Na FSS jsem přišel z Fakulty informatiky a byl to útěk od 
strojů k lidem. Zpětně mi přijde bloumání, přeskakování 
mezi školami a nasávání nejrůznějších oborů přirozené, 
můžu ho jenom doporučit. Vlastně v tom pokračuju 
dodnes, i když s menším rozptylem.  
Což je jeden z důvodů, proč se s kolegy datovými 
novináři ocitáme mezi nominacemi na novinářskou 
cenu – pořád objevujeme. Když budu víc při zemi – 
Katedra žurnalistiky zkultivovala moje psaní, zpočátku 
dost divoké. Hlavně mi ale – skrz spolužáky a spolu 
s politologií – pomohla ukotvit světonázor.“ 

Jan Boček, absolvent programu Mediální studia a žurnalistika 
a Politologie, spoluzakladatel týmu datových žurnalistů 
v Českém rozhlase, nositel Novinářské ceny za inovativní 
online žurnalistiku

Jan Boček
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Bezpečnostní a strategická 

a environmentální studia

Evropská studia

Mediální studia a žurnalistika

Mezinárodní vztahy

Politologie

Psychologie

Sociální antropologie

SP

Bezpečnostní a strategická studia

Environmentální studia

Evropská studia

Mediální studia a žurnalistika

Mezinárodní vztahy

Politologie

Psychologie

Sociální antropologie

Sociální práce

Sociologie

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

International Relations and European Politics

Global Challenges: Society, Politics, Environment

Politics, Media, and Communicationation

Zajímá vás konkrétní studijní program? Chcete vědět, čím se během jeho 
studia budete zabývat? Navštivte naše webové stránky.

Jan Boček

https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/proc-studovat-bakalare-u-nas
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,,Vychováváme budoucí novináře. Profesionály, kteří dobře rozumí médiím 
i společnosti a chápou zodpovědnost, která je s jejich povoláním spojena. 
Nebojíme se proto tlačit na kombinaci silné praxe a výborného vzdělání, 
které jsou základem kvalitní novinařiny.“ 

Lenka Waschková Císařová, vedoucí Katedry mediálních studií a žurnalistiky

„Ochrana přírody a životního prostředí 
je zásadní téma. Jsme tu pro ty, pro které 
je příroda v jejich životě důležitá, kteří si 
všímají, co se kolem nás děje, i pro ty, kteří 
myslí do budoucna. Nabízíme skládačku 
společenskovědních a přírodovědných 
oborů, která vytváří komplexní pohled 
na vztah současné společnosti ke světu 
kolem. Učíme se dívat pod povrch dnešního 
světa, přemýšlet o něm kriticky a nejen 
dění analyzovat, ale také přijímat osobní 
odpovědnost.“ 

Karel Stibral, vedoucí Katedry 
environmentálních studií  

„Mezinárodní vztahy a Evropská 
studia dnes zastřešují témata, která 
prostupují našimi životy a ovlivňují 
je. Proto usilujeme o vzdělávání 
postavené na datech, nezávislé 
analýze a kompetentní reflexi. 
Poznat, vyhodnotit dnešní svět, jeho 
aktéry, události a strategické vlivy – 
to je cíl našich studijních programů.“

 Zdeněk Kříž, vedoucí Katedry 
mezinárodních vztahů a evropských 
studií

„Učíme psychologii pro budoucí profesionály i pro ty, kteří 
své vzdělání chtějí rozšířit. Věříme, že základní poznatky 
o chování a prožívání lidí jsou užitečné všem. Jsme stále 
mladá katedra, zato s bohatými zkušenostmi. Výuku 
propojujeme s vlastním výzkumem a snažíme se učit podle 
vzoru světových univerzit. Svou práci děláme s vášní 
a snažíme se ji probudit také u našich studujících.“ 

Lenka Lacinová, vedoucí Katedry psychologie
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„Naučíme vás pomáhat lidem, podporovat jejich rozvoj a potenciál a řešit 
náročné sociální otázky. Přípravu budoucích profesionálů stavíme na 
kvalitním vzdělání, výzkumu a odborné praxi.  Společně se snažíme 
porozumět náročným životním situacím, analyzovat a posuzovat současné 
nástroje a postupy a hledat nová zajímavá řešení.“ 

Kateřina Kubalčíková, vedoucí Katedry sociální politiky a sociální práce

„Sociologie je historie současnosti. Nabízíme studium lidem, kterým nejsou lhostejné 
nadindividuální společenské problémy. Lidem, kteří se zajímají o věci přesahující jejich každodenní 
zkušenost. K tomu u nás získají nejen teoretickou, ale především metodologickou průpravu, čímž 
budou připraveni pro kontinuálně se proměňující trh práce. Vedle sociologie lze studovat rovněž 
sociální antropologii, a tím se zaměřit na studium kulturní podmíněnosti lidského jednání.“ 

Tomáš Katrňák, vedoucí Katedry sociologie 

„Politika a bezpečnost. V obou případech jde o témata, 
která do značné míry ovlivňují kvalitu našeho 
každodenního života. Schopnost orientace v nich 
(a nebýt závislý na názorech druhých) považujeme za 
naprosto klíčovou dovednost nezbytnou pro 21. století. 
Nespokojujeme se s klouzáním na povrchu, jdeme hluboko 
pod něj a vedeme k tomu i  naše studenty. Učíme je, 
jak chápat a prohlédnout složité (mocenské) struktury 
různých organizací a jejich zájmů. Jak se zorientovat 
v informačně přehlceném světě. Jak nahlížet situaci 
očima různých aktérů a odhadovat jejich reakce, hodnotit 
výhledy zisků a ztrát, zvažovat ochotu riskovat.“

 Petra Mlejnková, vedoucí Katedry politologie
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Bezpečnostní a strategická studia
Environmentální studia
Evropská studia
Evropské vládnutí
Mediální studia a žurnalistika
Mezinárodní vztahy
Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Politologie
Psychologie
Sociální práce
Sociologie
Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
Conflict and Democracy Studies
Cultural Sociology
Energy Policy Studies
International Relations and European Politics
Joint Master Programme in International 
Relations: Europe from the Visegrad Perspective
Public and Social Policy and Human Resources
Sociology
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KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ 
STUDIUM NA FSS MU

20 navazujících magisterských studijních programů – 14 v češtině – 6 v angličtině

Magisterské předměty výrazně rozšiřují perspektivy, v nichž se můžete vybranému tématu 
věnovat. Získáváte hlubší vhled do problematiky a teoretické znalosti, schopnost analýzy 
a argumentace se propojují s praktickou zkušeností. Studium se soustředí do menších skupin. 
Získáváte tak užší kontakt s vyučujícími a větší prostor pro diskuzi. 

Magisterské studium vám umožní zvolit si specializaci odpovídající vašemu zaměření. 
Motivace pokračovat v magisterském studiu na FSS MU je spojena také s bohatými možnostmi, 
které fakulta nabízí v oblasti praxe, zapojení do výzkumu a zahraničního studia. Spolupracujeme 
s českými i evropskými institucemi. S námi si tak budujete dobrou perspektivu pro uplatnění 
také v mezinárodním kontextu. 

Zajímá vás konkrétní studijní program? Chcete vědět, čím se během jeho 
studia budete zabývat? Navštivte naše webové stránky.

https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/proc-studovat-magistra-u-nas
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Fakescape je nejen název studentského spolku. Je to 
především úniková hra, kterou vymysleli studující 
politologie, aby středoškoláky naučili, jak nenaletět 
na fakenews. Projekt vznikl jako příspěvek do 
mezinárodní soutěže P2P Digital Challenge, které se 
účastní stovky univerzit po celém světě a ve které se 
umístil na 2. místě. Od té doby získal celou řadu dalších 
ocenění a fakenwes uniklo už 15 000 studujících.              

fakescape

výzkumné projekty

vzdělávací akce

vzdělávací

fakescape

výzkumné projektyPřes 30 studentů a studentek se každý rok zapojuje 
do výzkumných projektů na FSS. Máte možnost si tak 
vyzkoušet výzkum a vědeckou práci z první ruky.

Při magisterském studiu můžete být součástí života 
na fakultě. Pro své spolužáky budete moci organizovat 
besedy, filmová promítání, studentské konference, 
bytové semináře či workshopy se zajímavými experty 
a expertkami. Jako studující FSS budete mít možnost 
účastnit se množství domácích i mezinárodních 
konferencí pořádaných přímo na fakultě.
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výzkumné projekty

„Když jsem se na střední škole rozhodovala, kam 
směřovat své aktivity na vysoké, zvažovala jsem 
i nabídku na studium bezpečnosti. Jevila se jako 
velmi komplexní problematika. Kromě základů 
o bezpečnostním systému ČR a bezpečnosti obecně mě 
příjemně překvapily další předměty specializované na 
úzké bezpečnostní problémy, jako je třeba organizovaný 
zločin nebo failed states. Díky tomu jsem získala pevné 
základy, které dennodenně využívám ve své práci. 
Paradoxně nejvíce využívám metodologicky zaměřené 
předměty, které během studia většina studentů moc 
neprožívá a ani já nebyla výjimkou. Nicméně jen škola 
by mi v získání mé současné pozice nepomohla. Velmi 
důležité bylo, že jsem absolvovala několik dlouhodobých 
stáží, ať už na Ministerstvu vnitra, Ministerstvu 
zahraničních věcí nebo na Ministerstvu obrany, kde 
jsem prohlubovala a promítala do praxe své základní 
znalosti, rozvíjela komunikační schopnosti a možnosti 
uplatnění práce v týmu. Byly to právě stáže, které mi 
umožnily nahlédnout do systému státní správy a značně 
mi ulehčily zapracování na mé současné pozici.“ 

Michaela Ceklová, absolventka programu Bezpečnostní 
a strategická studia, pracuje na Ministerstvu vnitra jako 
vrchní ministerský rada v odboru bezpečnostního výzkumu 
a policejního vzdělávání

Michaela Ceklová



KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ   
DOKTORSKÉ STUDIUM NA FSS MU

15 doktorských studijních programů – 8 v češtině – 7 v angličtině

Doktorské studium na naší fakultě:
 — připraví vás na práci ve vědě a výzkumu
 — poskytne prostor k tomu, abyste dělali, co vás baví
 — umožní vám kontakt se špičkovými výzkumníky a výzkumnicemi
 — otevírá dveře do mezinárodních týmů celého světa – stanete se součástí většího vědeckého 
týmu a budete na svém tématu pracovat v kontaktu s ostatními
 — vybaví vás pedagogickými dovednostmi

Clinical psychology
Environmentální studia
International Relations and European Politics
Klinická psychologie
Media and journalism studies
Mediální a žurnalistická studia
Mezinárodní vztahy a evropská politika
Political Science
Politologie
Psychologie
Psychology
Sociální politika a sociální práce
Social Policy and Social Work
Sociologie
Sociologytika a sociální práce
Sociologie
Sociology

Clinical psychology
Enní studia
International Relations and 
European Politics
Klinická psychologie
Media and journalism studies
Mediální a žurnalistická 
studia
Mezinárodní vztahy   
evropská politika
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„V posledním ročníku magisterského studia jsem dostala 
možnost podílet se na tvorbě analytické části komunitního plánu 
sociálních služeb, de facto podkladů pro rozdělování financí pro 
sociální služby v Brně. Nakoukla jsem díky tomu pod pokličku 
tvorby výzkumů, a hlavně jejich reálných dopadů na opatření 
a život lidí. Zalíbilo se mi to a chtěla v tom pokračovat dál, 
proto jsem se rozhodla pro doktorské studium. Na magistrátu 
zastávám pozici Bytové ombudsmanky, řeším stížnosti a podněty 
nájemníků městských bytů a podílela jsem se také na tvorbě 
koncepce sociálního bydlení v Brně pro roky 2020-2032. 
Pozice bytové ombudsmanky v jiném městě v České republice 
neexistuje. Doktorské studium mi tak dál pomáhá vidět pracovní 
výzvy z širší perspektivy, umět vymyslet systémová opatření 
nebo provést evaluaci naší práce.“ 

Klára Kolbabová, Bytová ombudsmanka na Magistrátu města Brna, 
studentka doktorského programu Sociální politika a sociální práce

Zajímá vás, čím se na FSS zabýváme? 
Navštivte naše webové stránky.Klára Kolbabová

https://www.fss.muni.cz/vyzkum/aktuality-z-vedy-a-vyzkumu
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Praxe jako cesta k uplatnění
„Jako studentka veřejné politiky, sociální politiky 
a lidských zdrojů vnímám, že nejlepší přípravou na 
budoucí zaměstnání je propojit si získané znalosti 
s praxí již během studia. Od prvního ročníku jsem 
cítila, že nás vyučující podporují v mimoškolních 
aktivitách, ať už nabídkou odborných praxí či 
dobrovolnických prací. Studium mi umožňuje 
sestavit si rozvrh předmětů podle sebe. Díky tomu 
působím od konce prvního ročníku na HR oddělení 
a zároveň se zapojuji do dobrovolnických činností 
v rámci katedry. Jsem moc ráda, že mohu předávat 
své zkušenosti se studiem dalším uchazečům, 
a podporovat tak náš obor.“ 

Kristýna Kunčarová, studentka programu Veřejná 
a sociální politika a lidské zdroje

Práce při studiu
„Během posledního ročníku bakalářského 
programu Psychologie jsem dostala příležitost 
působit v Národním ústavu duševního zdraví, 
a to na pozici statističky ve výzkumném projektu 
vedeném doktorem Michalem Pitoňákem. Podařilo 
se nám například sebrat unikátní vzorek téměř 
2 000 ne-heterosexuálních osob, u nichž budeme 
zkoumat duševní zdraví a popisovat jejich život. 
Můj zájem o vědeckou dráhu je stabilní od počátku 
studia, nicméně díky Katedře psychologie se ještě 
prohloubil. Přístup vyučujících na této katedře je 
pro mě velkou inspirací, a když jsem se hlásila, ani 
jsem nečekala, jak kvalitní vědeckou přípravu tato 
katedra nabízí. Úroveň na Katedře psychologie mi 
umožnila získat ještě před dokončením bakaláře 
pozici, o níž běžně usilují doktorandi. Práce ve vědě 
během studia urychlila mé vzdělávání a otevřela mi 
oči ohledně toho, jak stav sociální vědy v ČR reálně 
vypadá.“

Andrea Stašková, studentka magisterského studijního 
programu Psychologie, pracuje v Národním ústavu 
duševního zdraví

Kristýna Kunčarová
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ABSOLVOVAT S PRAXÍ JE U NÁS 
ZÁRUKOU UPLATNĚNÍ

Naši studenti a studentky chodí na praxi k těm nejlepším. 

Česká televize, Deník N, evropské instituce v Bruselu, personální oddělení IBM, Ministerstvo 
zahraničních věcí, Nadace Partnerství, Charita ČR, Podané ruce, Ministerstvo životního 
prostředí, Úřad vlády ČR, Magistrát města Brna, Národní park Krkonoše, OSPOD, ČTK 

Praxe je na FSS MU přirozenou součástí výuky. Vybrané kurzy a přednášky jsou vedeny lidmi 
z praxe. U většiny studijních programů je praxe či stáž povinnou součástí studia. Během 
každého semestru nabízíme řadu workshopů, debat a přednášek zaměřených na praktické 
aspekty odborných témat. Zažijete také pravidelně nabízené exkurze, které jsou připraveny na 
míru studijním programům.  

37 zahraničních pracovních stáží 
26 434 hodin strávených praxí 
180 spolupracujících organizací
54 exkurzí
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praxe přímo na fss
Na FSS můžete praxi absolvovat přímo v katederním cvičném 
médiu Stisk, v Radiu R, v redakci studentské televize Studex.tv 
nebo v internetové psychologické poradně. 

zahraniční stáže
Pracovní stáže v zahraničí jsou ideální cestou k získání 
praktických zkušeností, které přinesou lepší možnosti 
budoucího uplatnění. Na výběr máte nejrůznější instituce 
v zemích EU, se kterými již dlouhodobě spolupracujeme. 
Případně můžete sami oslovit vhodnou organizaci 
kdekoliv v zahraničí.

praxe přímo 
na fss

zahnraniční 
stáže
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„Mé první bližší seznámení s výzkumem přišlo v rámci 
bakalářských předmětů metodologie a psychometriky, 
kdy jsme měli možnost vyzkoušet si plánovat a realizovat 
vlastní výzkum, a to od stanovení výzkumných hypotéz, 
přes získávání dat, až po diskuzi výzkumných zjištění. 
Bylo to právě při realizaci výzkumu v rámci předmětu 
psychometriky, kdy jsem si poprvé uvědomila, že 
výzkum je něco, co mě baví a čemu bych se chtěla 
věnovat i v budoucnu. Dnes se podílím na výzkumném 
projektu v týmu IRTIS (Interdisciplinary Research Team 
on Internet and Society), v rámci kterého zjišťujeme, 
jak používání internetu působí na dospívající. Práce na 
projektu v IRTIS mi umožnila získat mnoho praktických 
zkušeností s výzkumem, a také jsem díky ní zjistila, 
jakým výzkumným tématům bych se dále chtěla věnovat 
jak v rámci doktorského studia, tak ve své budoucí 
práci.“ 

Nikol Kvardová, studentka magisterského programu 
Psychologie, členka výzkumného týmu IRTIS, držitelka Ceny 
děkana v kategorii pro vynikající studenty magisterského 
studia

Nikol Kvardová

zahnraniční 
stáže
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Jsme dobrá cesta  
k dobré práci 

96 % našich absolventů a absolventek získá zaměstnání do 6 měsíců od ukončení studia, přičemž 
8 z 10 pracuje ve svém nebo příbuzném oboru. S našimi studijními programy máte široké 
možnosti uplatnění.

Můžete také nastartovat svůj vlastní byznys a stát se spolu-majitelkou car-sharingové společnosti s 400 vozy, 
majitelem kultovních restauračních a hotelových podniků v Brně či zakladatelkou start-up využívající satelitní 
data k monitorování sucha zemědělské půdy pro farmáře.

KARIÉRNÍ DIPLOMATKA

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

MANAŽER LIDSKÝCH ZDROJŮ

ANALYTIČKA EVROPSKÉ LEGISLATIVY

ČLEN TÝMU VELVYSLANECTVÍ V NIZOZE-
MÍ

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA

ŠÉF MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

EXPERT NA POLITIKY ŽIVOTNÍHO PRO

KARIÉRNÍ DIPLOMATKA

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

MANAŽER LIDSKÝCH ZDROJŮ

ANALYTIČKA EVROPSKÉ LEGISLATIVY

ČLEN TÝMU VELVYSLANECTVÍ V NIZOZEMÍ

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA

ŠÉF MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

EXPERT NA POLITIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

TISKOVÁ MLUVČÍ

NOVINÁŘ

ANALYTIČKA BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

MEDIÁLNÍ ANALYTIK 
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„Univerzita je pro mě prostředí, které má člověka naučit klást si 
ty správné otázky, hledat na ně odpovědi a podle nich si vytvářet 
vlastní názor. FSS mi v tomto ohledu naprosto vyhovovala. 
Naučil jsem se, jak se rychle zorientovat ve velkém množství 
zdrojů, jak odlišit informace od manipulace a jak je důležité 
umět prezentovat výsledky své práce. Důležité pro mě bylo, že 
mě škola podporovala ve vlastní iniciativě a poskytla mi dostatek 
prostoru pro realizaci mimoškolních aktivit. Naučil jsem se, 
jakým způsobem může neformální atmosféra pomoci motivovat 
lidi k lepší práci. Studijní stáž v Bruselu mi otevřela oči v tom, jak 
vidí svět studenti z Asie a Afriky. Díky možnosti psaní diplomové 
práce ve spolupráci s odborníky z praxe jsem získal kontakty 
a zkušenosti, ze kterých těžím dodnes.“ 

Jan Labohý, spoluzakladatel a majitel společnosti World from Space, 
absolvent FSS MU 

KARIÉRNÍ DIPLOMATKA

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

MANAŽER LIDSKÝCH ZDROJŮ

ANALYTIČKA EVROPSKÉ LEGISLATIVY

ČLEN TÝMU VELVYSLANECTVÍ V NIZOZE-
MÍ

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA

ŠÉF MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

EXPERT NA POLITIKY ŽIVOTNÍHO PRO
Jan Labohý
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EVROPA A SVĚT na dosah

Studijní nebo pracovní pobyty v zahraničí vnímáme na FSS MU jako zásadní příležitost 
a velmi podstatnou součást studia. Díky nim získáte nejen nové odborné poznatky a praktické 
dovednosti, ale také se osamostatníte a navážete nová přátelství a profesní vztahy, mnohdy na 
celý život. Pokud se zajímáte o atraktivní pracovní pozice, zahraniční zkušenost by ve vašem 
životopise neměla chybět. Výrazně totiž zvyšuje šance na úspěch.

Mimo Evropskou unii pak můžete studovat na 
partnerských univerzitách naší fakulty i celé 
MUNI. Vydat se můžete například do USA, 
Izraele, Ruska, Švýcarska, Indie, Japonska, 
Austrálie, Mexika nebo do Jižní Koreje a na 
Tchaj-wan. Naši studující úspěšně získávají 
stipendia pro své zahraniční studium od 
Fulbrightovy nadace či jako vládní stipendisté. 
Pokud si vyberete pobyt na instituci, která 
konkrétní stipendijní podporu nemá, můžete 
získat podporu a vycestovat jako Freemovers.Na FSS máte možnost absolvovat část studia 

v zahraničí se stipendijní podporou. Jen 
s programem Erasmus+ máte na výběr až 
z 220 partnerských univerzit po celé Evropě, na 
kterých můžete studovat v rámci semestrálních 
výměnných pobytů. Tento program umožňuje také 
praktické stáže ve firmách a institucích v zemích 
EU.

 Prozkoumejte, v jakých zemích můžete s FSS studovat.

https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/vyberte-si-studium/zahranicni-spoluprace
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300 studentů a studentek ročně vycestuje za studiem nebo pracovní stáží  

270 podepsaných partnerských smluv se zahraničními univerzitami

200 zahraničních studentů za rok na fakultě 
3 joint master nebo double degree programy v rámci Evropy 

50 zahraničních vyučujících přijíždí během roku na naši fakultu 

300 předmětů je každý rok vyučováno v angličtině 

1 500 000 Kč na dodatečnou stipendijní podporu výjezdů studentů FSS 

„Studium na FSS mi otevřelo 
spoustu možností, mimo jiné 
pro studium v zahraničí. 
Aktuálně dokončuji doktorát 
pod dvojím vedením – na FSS 
a nizozemské Wageningen 
University. Prvním krokem 
na této cestě ale bylo během 
bakalářského studia sebrat 
odvahu a odjet na Erasmus. FSS 
má celou řadu možností, díky 
nimž jsou zahraniční zkušenosti 
snadno dostupné. Právě během 
svých zahraničních cest jsem 
také ocenila, jak hladce lze na 
FSS vyřídit veškerou studijní 
administrativu.“

Lucie Sovová, studentka 
doktorského programu 
Environmentální studia, laureátka 
ceny pro talentované doktorandky 
na Wageningen University & 
Research v Nizozemí

 „Působil jsem jako pedagog 
i výzkumník na mnoha 
univerzitách včetně Stanfordu 
a Oxfordu. Kdyby se mi nějaká 
univerzita nezalíbila, už 
bych ji nenavštívil. Do Brna 
se vracím rád. Na Fakultě 
sociálních studií jsem po páté 
a vždy si velmi užívám zdejší 
pohostinnost, areál fakulty 
a jeho atmosféru.“  

Sheizaf Rafaeli, prezident 
izraelské Shenkar College, zabývá 
se především elektronickou 
komunikací lidí – jako hostující 
profesor opakovaně přednáší na 
FSS o řadě svých vědeckých témat

„Práce v médiích už při studiu není na 
FSS pouhou možností, je to každodenní 
realita většiny zdejších studentů. A v tom 
je i výhoda Masaryčky před jinými 
univerzitami. Kromě hromady cenných 
zkušeností v univerzitních médiích jako 
MUNI TV a Studex.tv a tříměsíční stáže 
v Televizi Seznam, jsem měla možnost 
vycestovat na roční hrazený studijní 
pobyt na University of Montana. Práce 
v amerických veřejných a univerzitních 
médiích mi dala nespočet zážitků, 
kontaktů a praktických znalostí. Přiblížila 
mě i k současné práci v zahraniční redakci 
CNN Prima NEWS. Studium žurnalistiky 
na FSS je podle mě v Česku tím nejlepším 
startem pro začínající novinářky 
a novináře. A samozřejmě ho všem aktivně 
doporučuji!“

Anastasija Kriušenko, studentka bakalářského 
programu Mediální studia a žurnalistika, 
redaktorka nové televizní stanice CNN Prima 
NEWS



30

NABÍZÍME POZNÁNÍ,  
KTERÉ VÁS VTÁHNE A POSUNE 
KUPŘEDU

Náš výzkum přinášíme přímo do výuky. Posouváme vědění o společnosti. U nás zažijete výzkum 
na vlastní kůži.

Chceme, aby náš výzkum měl dopad.

Publikujeme ve špičkových mezinárodních 
časopisech.

Spolupracujeme se zahraničními odborníky 
a odbornicemi.

Získáváme podporu pro náš výzkum 
z mezinárodních i domácích zdrojů.

Prezentujeme naše výsledky na mezinárodních 
konferencích.

Přibližujeme náš výzkum veřejnosti.

Chceme, aby náš výzkum měl dopad.

Publikujeme ve špičkových 
mezinárodních časopisech.

Spolupracujeme se zahraničními 
odborníky a odbornicemi.

Získáváme podporu pro náš výzkum 
z mezinárodních i domácích 
zdrojů.

Prezentujeme naše výsledky na me-
zinárodních konferencích.

Přibližujeme náš výzkum veřejnos-
ti.
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Online komunikace s neznámými lidmi je poměrně 
běžnou součástí dnešního online života, především 
u starších dospívajících. Celkově se do ní zapojuje 
téměř polovina českých dětí a dospívajících ve 
věku 9–16 let. Osobní setkání s těmito lidmi taktéž 
nejsou neobvyklá, opět ale především u starších 
dospívajících.

IRTIS: Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti

Podle zažité představy je úkolem občanského vzdělávání vypěstovat 
v mladých lidech zájem o dění ve společnosti a pocit, že dokáží něco 
změnit, což se údajně následně „přelije“ do jejich větší občanské 
angažovanosti. Náš výzkum však ukazuje, že je tomu často přesně 
naopak. Zájem o společnost a pocit vlastního vlivu mnohdy vznikají 
až jako důsledek občanské angažovanosti a nejsou jejím nutným 
předpokladem.

Šerek, Macháčková & Macek, 2017

Oproti tomu, co se běžně o ageismu jako diskriminaci na 
základě věku ví a říká, zjistili jsme, že se jedná o stejně 
velký problém pro mladé lidi jako pro seniory. Že s nimi 
bylo zacházeno jinak jen kvůli jejich mládí uvádí 28 % 
mužů a 39 % žen mezi 18–29 lety. S tímto problémem 
jsou spojeny i tzv. věkové normy, jakýsi neviditelný, ale 
téměř obecně sdílený jízdní řád, jak se máme v určitém 
věku chovat. Velký podíl věkových norem se váže na 
partnerské, rodinné a reprodukční chování. Tento 
symbolický jízdní řád přitom dává mužům na některé 
důležité milníky podstatně více času než ženám. 
Studiem věku ve společnosti tak můžeme odhalit některé 
netušené souvislosti mnoha dalších sociologických 
témat.

www.ageismus.cz

Vztah české veřejnosti k životnímu 
prostředí v rámci Evropské unie je 
specifický. Češi a Češky jsou velcí 
milovníci přírody a zvířat, ale taky 
vášniví masožrouti. Sympatizují 
s ochranou životního prostředí, 
rádi by si došlápli na znečišťovatele, 
ale většina odmítá, aby se kvůli 
řešení problémů životního 
prostředí omezovala.

Tým odborníků a odbornic z Katedry 
environmentálních studií

Navzdory rezonující euroskepsi ve střední 
Evropě, Brexit se ve státech jako je Česko, 
Maďarsko či Polsko nepolitizoval a nestal se 
rozbuškou pro debatu o evropské integraci.

doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Víte, že Arktida je „laboratoř 
spolupráce“? I přes zásadní rozepře 
světových mocností včetně USA 
a Ruska se v této oblasti umějí státy 
domluvit. Arktida dokonce přitahuje 
zájem zemí, které v regionu neleží. 
Za posledních 10 let se jejich počet 
ztrojnásobil.

Mgr. Barbora Padrtová, Ph.D.

Výzkumy organizované Katedrou 
politologie FSS MU v době voleb 
na území města Brna ukázaly, že 
nejmladší voliče najdeme mezi 
příznivci Pirátů a koalice TOP 09 
a Strany zelených, naopak u ANO 
a KSČM převládají hlasující starší 
padesáti let.

Tým odborníků z Katedry politologie
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ŽIVOT NA FSS je otevřený 
nápadům a novým přátelstvím

Dobrá fakulta není jen o výuce, ale také o tom, co se děje po ní. 

FSS MU není jen krásná moderní budova, je také prostorem, který se rozpíná až za brány 
fakulty celou řadou aktivit a akcí, jež organizují studentské spolky různého zaměření, 
katedry nebo samotná fakulta. Věda, společnost a kultura se u nás přirozeně potkávají.

Co je na FSS k dispozici

Akademický senát FSS Rozhodovat o dění na fakultě můžete ve studentské komoře Akademického 
senátu fakulty.

18 studentských spolků U nás chcete být aktivní.

13 PROGRAMOVÝCH RAD Na kvalitě našich studijních programů spolupracujeme se studentskými 
členy a členkami programových rad.

MUNI TV TV studio, střižna a plné profesionální vybavení, provoz můžete vyzkoušet 
ve studentské iniciativě STUDEX.TV.

Knihovna 80 000 knižních titulů, nejlépe hodnocená knihovna na MUNI, prostory 
pro nerušené studium i besedy v knihovním obýváku.

Atrium Iva Možného Krásný prostor a srdce fakulty, kde můžete diskutovat, učit se i relaxovat. 

Střešní dvůr Po celý rok je možné využít venkovní a přitom uzavřené prostory 
k posezení nebo relaxaci pod širým nebem. 

Krmítko Útočiště mezi přednáškami, místo k učení nebo odpočinku či jídelna pro 
ty, kterým se nechce plýtvat časem při přesunu do některé z brněnských 
restaurací.

Dětský koutek  Prostor, který pomáhá skloubit rodinu a studium.
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„Už na gymplu jsem se odlišoval od ostatních, 
protože jsem se věnoval různým aktivitám 
navíc. Spoluorganizoval jsem filmový klub a byl 
jsem členem gymnaziálního senátu. Až na FSS 
jsem ale našel ostrůvek „pozitivní deviace“. 
Aktivita je tu totiž brána jako něco přirozeného. 
Už nemusím vysvětlovat, proč mi dává smysl 
dělat něco jen tak dobrovolně.“

Tibor Vocásek, absolvent programu Politologie

Tibor Vocáesk
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„Studium na FSS MU je, když necháte 
spolužáky nahrát zmeškanou 
přednášku, abyste si ji mohli pustit před 
spaním. Je to kolektiv, jehož součástí 
chcete být.“ 

Marie Drahoňovská, studentka programu 
Environmentální studia

Marie Drahoňovská

„Ze studia v Brně mám dodnes skvělá 
přátelství a zážitky, na které budu stále 
s úsměvem na tváři vzpomínat. Studium 
na Katedře mezinárodních vztahů 
a evropských studií mělo výbornou 
atmosféru, osobní přístup pedagogů 
a špičkovou kvalitu výuky.“  

Petr Kolesár, absolvent programů 
Mezinárodní vztahy a Evropská studia, člen 
Rady pro obchod a inovace, Velvyslanectví 
Slovenské republiky ve Washingtonu D.C.
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Masarykovy dny

Votočknihu
Den fakulty

Studentská konference Inocence Arnošta Bláhy

Letní škola energetické bezpečnosti

Orientweek
Noc vědců

festival Ekofilm

Multimediální den
Brněnský sedmnáctý

mikulášská besídka 
a vánoční párty

Noc politologů

Fotbalový turnaj
Majáles

A spousta dalších neformálních akcí – od 
filmových projekcí, oborově zaměřených 
studentských konferencí, přes výlety, 
bytové semináře až po badatelská 
odpoledne a pravidelné setkávání 
studujících.

rok na fss

 Projděte se u nás na fakultě.

rok na fss

https://my.matterport.com/show/?m=Zx2vp6FJbMn


Děkujeme studujícím, absolventům a vyučujícím FSS MU  za spolupráci na tvorbě brožury.
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Navštivte nás 
během dne 
otevřených dveří 
či jiné akce na 
FSS

podejte si 
přihlášku  
ke studiu na FSS 

připravte se na 
přijímací testy 
do Bc. Studia

Projděte se 
u nás na fakultě

zeptejte se nás Chcete 
prezentaci o FSS 
na vaší střední 
škole 

https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/vyberte-si-studium#Prijdte_k_nam
https://is.muni.cz/prihlaska/info?filtr-typ-studia=&filtr-forma-studia=&filtr-fakulta=1423&vyhledat=Vyhledat
https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#chcete_byt_pripraveni
https://www.fss.muni.cz/spoluprace/vzdelavaci-nabidka-pro-skoly
https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/vyberte-si-studium/chcete-se-zeptat
https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/proc-studovat-bakalare-u-nas#prohlidka_atria



