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Poznat a porozumět

b a k a l á ř s k ý  s t u d i j n í  p r o g r a m



100 %100
Baví vás zkoumat lidské chování? Současně se ale zajímáte o datovou analytiku nebo 
o to, jak obecně funguje mezilidská komunikace? Přemýšlíte nad původem sociálních 
nerovností nebo odstraněním překážek ve vzdělávání? Zajímá vás, jak změna lidského 
chování může prospět řešení klimatické krize nebo napomáhat při zmírňování dopadů 
pandemie?  

Studium psychologie na FSS MU může být zajímavé nejen pro ty, kteří se chtějí věnovat 
psychoterapii, klinické či školní psychologii. U nás je psychologie určena i těm, kdo ji 
chtějí propojovat s dalšími obory.

100 přijatých studentů a studentek každý rok 

100 % našich absolventů a absolventek najde uplatnění
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Jsme stále mladou katedrou s bohatými zkušenostmi. 
Učíme psychologii budoucí profesionály i ty, kdo své 
vzdělání chtějí rozšířit. Věříme, že základní poznatky 
o chování a prožívání lidí jsou užitečné všem.

Snažíme se učit psychologii podle vzoru světových 
univerzit. Používáme mezinárodně uznávané studijní 
materiály. Výuku propojujeme s vlastním výzkumem. 
Nečekáme na výzvy k inovacím, vylepšujeme kurzy rok 
od roku, semestr od semestru. Svou práci děláme s vášní 
a  snažíme se ji ve studujících také probudit.



Čím se například budete zabývat? 

 — teorií lidského chování a prožívání

 — možnostmi využití psychologických znalostí v oblasti vzdělávání  
a ve firemním prostředí

 — fungováním profese psychologa ve zdravotnictví

 — fungováním psychoterapie a psychologického poradenství

 — objevováním cest k efektivnímu zkoumání lidského myšlení,  
chování a prožívání

 — nácvikem správného dotazování a získávání odpovědí

 — prací, analýzou a interpretací dat na základě nejnovějšího poznání  
v oboru

 — přípravou výzkumu v offline i online prostředí



„Studium psychologie na FSS MU je v České 
republice jedinečné tím, že je skutečně náročné. 
Díky tomu ale bude už vaše bakalářská práce 
seriózní vědeckou studií a budete mít možnost 
zapojit se do výzkumu přímo na FSS. Na konci 
bakaláře budete skvěle vybaveni teorií a praxí 
výzkumu a váš nejtěžší úkol bude vybrat si pro vás 
tu správnou specializaci na magistru.“ 
Lenka Lacinová, vedoucí Katedry psychologie

Jsme vstupní branou  
do rozmanitého oboru.

 — Získáte základní psychologické poznatky a dovednosti. 

 — Zvolíte si a naplánujete další profesní směřování.



„V průběhu studia budete pracovat 
na vlastních textech, ponoříte se do 
zahraniční literatury a svou angličtinu 
rozhodně nenecháte usnout. Diskuze na 
seminářích jsou běžnou součástí. Vejdete 
do světa statistiky a výzkumu. Čeká vás 
mnoho výzev, které ale na konci stojí za 
to!“
Jan Širůček, garant studijního programu 
Psychologie



přehled kompetencí

 — všeobecná odbornost v sociálních vědách

 — analýza dat na vynikající úrovni

 — metodika výzkumu

 — týmová práce

 — práce s velkým množstvím informací

S námi získáte velkou motivaci pokračovat 
i v navazujícím magisterském studiu, které 
vám otevře cestu k uplatnění v oboru. Ale 
i s bakalářským diplomem z psychologie na FSS 
MU získáváte cenné dovednosti, díky nimž můžete 
pracovně zamířit do mnoha směrů od personalistiky 
přes veřejnou sféru až po vlastní start-up či 
podnikání.



Proč studovat psychologii  
jako jednooborové studium?

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

Jde o první krok v přípravě pro vykonávání psychologické profese, ale i výzkumné práce. 
Zvládnete širokou paletu teoretických i prakticky použitelných znalostí a dovedností, 
abyste byli schopni pokračovat v navazujícím magisterském studiu, které je vyžadováno 
pro výkon profese v různých psychologických odvětvích (zdravotnictví, školství, forenzní 
psychologii, ale i v některých komerčních sférách).

Proč si zvolit psychologii  
v kombinaci s dalším studijním  
programem v tzv. sdruženém studiu?

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

Máte možnost věnovat se psychologii jako hlavnímu studijnímu programu a doplnit jej 
o tzv. vedlejší. Na svém diplomu pak máte uvedeny oba studijní programy. Díky vybrané 
kombinaci můžete směřovat např. do diplomacie, veřejné správy, sociální péče, médií, 
PR či bezpečnostních složek. Vybrat si můžete z doporučených kombinací, které mívají 
zpravidla zajištěný vzájemný soulad rozvrhu hodin. 



Sdružené studium   
oblíbené kombinace na FSS MU

hlavní studijní program vedlejší studijní program
Psychologie Bezpečnostní a strategická studia
Psychologie Environmentální studia
Psychologie Sociální práce
Psychologie Sociální antropologie

„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



„V posledním ročníku bakalářského programu 
Psychologie jsem dostala příležitost působit 
v Národním ústavu duševního zdraví na 
pozici statističky ve výzkumu. Nyní pracuji na 
podobné pozici ve výzkumu závislosti na hraní 
počítačových her a na Katedře psychologie 
pomáhám s výukou statistiky a metodologie. 
Můj zájem o vědeckou dráhu je stabilní od 
počátku studia, nicméně díky katedře se ještě 
prohloubil. Přístup zdejších vyučujících 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



Praxe – stáže – studium v zahraničí – 
a něco navíc

Studium psychologie vás připravuje také pro praxi. Abyste mohli na 
magisterském stupni skutečně vstoupit do zdravotnických či poradenských 
pracovišť, budete na bakaláři v rámci seminářů:

— nacvičovat praktické dovednosti,
— zkoušet výzkum běžných životních situací,
— řešit skupinové i individuální projekty.

Podpoříme vás také v zahraničním studijním pobytu či stáži třeba v Nizozemí, 
pobaltských zemích nebo na Islandu. Je to totiž cenná osobní zkušenost 
a dozvídáte se, jak se psychologie učí jinde ve světě.

Výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus+ probíhá na Katedře psychologie 
dvakrát ročně.



Navštivte nás během 
dne otevřených dveří 
či jiné akce na FSS

Podejte si přihlášku  
ke studiu na FSS 

Sledujte nás na FB

Připravte se na přijímací 
testy do Bc. studia

Navštivte web Katedry 
psychologie

Kontaktuje garanta 
programu Mgr. Jana 
Širůčka, 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://psych.fss.muni.cz/
https://www.facebook.com/kpfssmu
mailto:program-23325@mail.muni.cz



