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Baví vás pátrat po informacích? Píšete ve volném čase texty, fotíte či natáčíte audia nebo 
videa? Baví vás vyprávět příběhy? Chcete pracovat s nejmodernější mediální technikou? 
Baví vás kreativní práce? Pak jsou Mediální studia a žurnalistika tou správnou volbou.

Studovat na Masarykově univerzitě Mediální studia a žurnalistiku znamená naučit 
se vše podstatné pro práci dobrého novináře a mediálního profesionála. Naučíte 
se získávat informace, tvořit příběhy, psát čtivé texty, fotit pozoruhodné fotografie 
a natáčet sledovaná videa. Zároveň budete rozumět médiím a jejich fungování i jejich 
účinkům na společnost a jednotlivce.

53 280 hodin strávených našimi studenty na praxi v roce 2020

42 redakcí, se kterými spolupracujeme 

7 studentů vykonalo v roce 2020 povinnou praxi v zahraničí
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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 mediálních studií a žurnalistiky zkultivovala moje psaní, zpočátku dost divoké. 
Hlavně mi ale – prostřednictvím spolužáků 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



Společné předměty vám dají žurnalistický základ – na ten navazuje spousta 
předmětů povinně volitelných. Pokud například chcete pracovat v televizi, 
budete si zapisovat takové předměty, které vás připraví právě na televizní 
novinařinu. Podobné to je, když se chcete připravit na práci v rozhlase, 
v online médiích nebo v tisku. Věnovat se můžete i výzkumu médií nebo 
public relations, marketingu a práci tiskového mluvčího, protože i tyto 
znalosti se novinářům při jejich práci hodí.

,,Vychováváme budoucí novináře. Profesionály, kteří dobře 
rozumí médiím i společnosti a chápou zodpovědnost, která 
je s jejich povoláním spojená. Stavíme na kombinaci silné 
praxe a výborného vzdělání, které jsou základem kvalitní 
novinařiny.“
Lenka Waschková Císařová, vedoucí Katedry mediálních studií 
a žurnalistiky



Čím se například budete zabývat?

 — Teorií masové komunikace a mediálních účinků.

 — Teorií žurnalistiky a dějinami médií.

 — Základy novinářské práce a práce s mediálními technologiemi.

 — Zpravodajskými a publicistickými žánry.

 — Systematickou prací s informacemi.

 — Prohlubováním znalostí a dovedností tak, abyste byli připravení na 
novinářskou práci ve vybraném typu médií – v online nebo tištěných 
médiích, v televizi, v rozhlase, případně na sociálních sítích.



Zapojte se do studentských médií  
už při studiu

Můžete se profilovat jako textový, audio či video tvůrce, k dispozici budete mít 
nejmodernější technické vybavení. Při studiu a praxi vás povedou špičkoví odborníci 
i profesionálové z praxe a získáte kontakty i přímé zkušenosti v oboru. 



Mezi našimi absolventy a absolventkami jsou nejen redaktoři, 
editoři a šéfredaktoři významných médií, ale také mluvčí různých 
institucí nebo mezinárodně významní vědci a vědkyně pracující 
na českých i zahraničních univerzitách. Působí například v těchto 
institucích: v České televizi, Českém rozhlasu, Deníku N, Seznamu 
zprávy, Hospodářských novinách, v regionálních Denících, Mladé 
frontě Dnes, slovenském deníku SME nebo na Nejvyšším státním 
zastupitelství.

„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. 
Studium žurnalistiky na FSS je podle mě v Česku 
tím nejlepším startem pro začínající novinářky 
a novináře.“ 
Anastasija Kriušenko, studentka bakalářského 
programu Mediální studia a žurnalistika,  
televizní stanice redaktorka CNN Prima News



Mediální studia a žurnalistika  
jako jednooborové studium

prezenční – tříleté – předem jasně definovaný seznam povinných předmětů – široká 
nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů

Programu se můžete věnovat naplno a studovat Mediální studia a žurnalistiku 
jednooborově. Pak budete tento studijní program ukončovat bakalářskou prací, která 
může mít buď praktickou (novinářskou) formu, nebo podobu teoretické či analytické 
odborné studie.

Mediální studia a žurnalistika  
v kombinaci s dalším studijním  
programem, tzv. sdružené studium

prezenční – tříleté – uplatnění získaných znalostí a dovedností v nejrůznějších  
odvětvích – jedinečné kombinace studijních programů

Mediální studia a žurnalistiku můžete studovat také v kombinaci s dalším studijním 
programem. Na naší domovské fakultě nabízíme kombinace se všemi dalšími 
bakalářskými studijními programy. 



Sdružené studium   
oblíbené kombinace na FSS MU

hlavní studijní program vedlejší studijní program
Mediální studia a žurnalistika Mezinárodní vztahy
Mediální studia a žurnalistika Politologie
Mediální studia a žurnalistika Sociologie
Mediální studia a žurnalistika Evropská studia

Studium vás v první řadě připraví na práci novináře. 
Uplatnění ale můžete najít i na pozici v public relations, 
jako tiskový mluvčí či mediální poradce. Můžete být 
také blogerem, youtuberem či solitérním producentem 
mediálního obsahu. Díky získaným znalostem 
a zkušenostem se uplatníte všude tam, kde se získávají 
a interpretují informace. Pracovní příležitosti můžete 
získat obecněji v propagaci, vydavatelství, mediální 
analytice či v cestovním ruchu.



Praxe – stáže – studium v zahraničí – 
a něco navíc

Při studiu budete postupovat od teoretických základů k tvůrčím seminářům. Budete 
pracovat pro cvičné médium Stisk a na povinné praxi také pro vybrané profesionální 
médium. Tato tříměsíční praxe je svým rozsahem unikátní v České republice i na 
Slovensku.

Zapojit se můžete také do studentských médií: Radia R či Studex.tv, univerzitní televize 
Muni TV nebo fakultního časopisu Atrium.

 — Povinnou praxí v některé z profesionálních redakcí strávíte tři měsíce.
 — Zhruba 70 % našich studentů dostává už v době povinné praxe nabídku další 

spolupráce s profesionální redakcí. 

Část studia můžete absolvovat také na některé z desítek zahraničních univerzit, s nimiž 
spolupracujeme. V zahraničí můžete absolvovat také pracovní stáž.

 — Pokud vás zaujme výzkum médií nebo mediálního publika, můžete asistovat 
v některém z vědeckých projektů.

 — Pokud se rozhodnete pokračovat v navazujícím magisterském studiu, můžete vybírat 
ze specializací Mediální průmysly a produkce a Mediální výzkum a analytika.





Navštivte nás při dnech 
otevřených dveří či jiné 
akci na FSS

Navštivte web Katedry 
mediálních studií 
a žurnalistiky

Podejte si přihlášku  
ke studiu na FSS 

Sledujte nás na FB

Připravte se na přijímací 
testy do Bc. studia

Kontaktuje garantnku 
programu Mgr. Lenku 
Waschkovou Císařovou, 
Ph.D

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://medzur.fss.muni.cz/
https://www.facebook.com/kmszfss/
mailto:waschkova.cisarova@gmail.com



