
Sociální antropologie

Všichni jsme jedineční 
Všichni společně

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



Zajímáte se o to, co je jiné, exotické, nezvyklé a představuje výzvu? Jste připraveni 
vzdát se svého zaběhlého pohledu na svět a otevřít se novému vidění okolí i sebe sama? 
Sociální antropologie nabourá vaše stereotypy a přesvědčení.

Jste iniciativní, kreativní, samostatní a ochotní zkoušet staré věci novými způsoby? 
Na antropologii pracujeme v týmu i samostatně, vyučující je partner i průvodce. 
Je na každém z vás, jakou měrou využijete nabízené možnosti. Studijní plán je pro 
vás určitou kostrou, která vás studiem provede. Vy sami si ale rozhodnete o jejím 
konkrétním doplnění. 
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Sociální antropologie je klasický obor humanitních a sociálních věd, který se zabývá 
studiem kulturních rozmanitostí v celosvětovém kontextu.  V obecné míře se snaží 
porozumět různým kulturám, jejich způsobům života, názorům, víře, hodnotám – 
a předchází tak konfliktům založeným na vzájemném neporozumění, nadvládě či 
fanatismu. V konkrétních projektech a kurzech se snažíme naše studující připravit 
na svět 21. století, tzn. trénujeme je být flexibilní, technologicky zdatní, analyticky 
excelentní. Tyto široké a bohaté dovednosti uplatní jak ve vlastním podnikání, 
ve státním sektoru, tak i v neziskových organizacích, médiích a v mnoha dalších 
oblastech. Naši absolventi a absolventky tedy získají již během studia schopnosti 
a dovednosti, které jim umožní nezaleknout se komplexního světa a informační 
společnosti.  Jako všichni naši absolventi a absolventky nebudou mít problém se na 
trhu práce nejen uplatnit – oni jej budou spoluvytvářet a měnit směr, kterým se bude 
v budoucnu pojetí zaměstnání a profesního života vyvíjet.



Čím se například budete zabývat? 

 — teoriemi v sociální antropologii

 — metodami antropologického výzkumu

 — analýzou, komparací, kritickým myšlením

 — odlišnostmi ve všech sférách lidského jednání

 — studiem příbuzenství, náboženství, politiky ekonomiky, technologií, 
migrace

 — přípravou na terénní praxi (zapojení do akademické práce)



„Jsme malý obor, který obklopuje přátelská 
atmosféra mezi studujícími a vyučujícími. 
Vzájemně se dobře známe, setkáváme se nejen 
při výuce, ale i na antropočtvrtcích, v kavárnách 
a hospodách, na vánočních besídkách, při 
studentských konferencích a na integračních 
pobytech pro nové studující.“
Irena Kašparová, garantka studijního programu, 
držitelka Ceny děkana za výuku a vzdělávání

Poznání „cizího“  
a pochopení rozdílů

 — malé diskuzní skupiny, prostor pro diskuze 
studujících na přednáškách a při společné práci 
na projektech v terénu

 — program, kde panuje příjemná, klidná a rodinná 
atmosféra, vstřícný přístup ke studentům ze 
strany vyučujících a přátelské vztahy mezi 
studenty napříč ročníky



Uplatnění našich absolventů 
a absolventek:

 — Evropská komise, Brusel

 — Radnice Praha

 — Akademie věd ČR

 — Marketingová firma

 — IBM – analytik dat

 — Hospodářské noviny

 — Časopis Akademie věd ČR – Česká společnost

 — Ministerstvo kultury

 — Knihkupectví

 — IQ Roma Servis

 — Hospic Rajhrad

 — Projektový management

 — Personalistika



Absolventi Sociální antropologie se uplatňují v široké škále profesí – 
v soukromém podnikání a v poradenství (nejen) spojeném s odlišnými 
kulturami, v neziskových organizacích nebo ve státní správě, v pedagogice 
a vědě. Již během studia nabízí univerzita i město Brno našim studujícím 
dostatek podnětů pro rozvíjení vlastních zájmů, jako je dobrovolnictví, 
komerční praxe, kurzy seberozvoje, fyzické a kulturní aktivity apod.

„Zapsat se na studium antropologie na FSS pro 
mě bylo krokem do neznáma. Program se mi ale 
vřele otevřel jako nečekaný ateliér, ve kterém 
mohu rozvíjet sebe, nástroje a ideje a který se na 
oplátku nechává i mnou zkrášlovat a rozšiřovat. 
Denně získávám nové nástroje, pomocí kterých 
vidím svět komplexněji a pomocí kterých se v tomto 
komplexním světě i v sobě samotném dovedu o něco 
lépe orientovat, a hlavně to vše komunikovat. V této 
schopnosti shledávám velkou sílu. Kdo ví, co přinesou 
roky další.“
Jan Albrecht, student programu Sociální antropologie



Proč studovat sociální antropologii jako 
jednooborové studium?

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

V bakalářském stupni studia lze studovat sociální antropologii jednooborově. V rámci 
studia programu se ale můžete specializovat na následující témata: antropologie migrace; 
antropologie rodiny, péče a globálních sítí; antropologie vzdělávání; antropologie a 
věda, technologie a antropologie; roboti, umělá inteligence a antropologie; antropologie 
medicíny.

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

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

Máte možnost věnovat se sociální antropologii jako hlavnímu studijnímu programu 
a  doplnit jej o tzv. vedlejší nebo i naopak. Díky kombinaci různých programů získáte 
vhled i do dalších témat, která vás připraví na praxi a zaměstnání.



Sdružené studium   
oblíbené kombinace na FSS MU

hlavní studijní program vedlejší studijní program
Sociální antropologie Sociologie
Sociální antropologie Mediální studia a žurnalistika
Sociální antropologie Sociální práce a sociální politika
Sociální antropologie Mezinárodní vztahy

 „Studium sociální antropologie 
je něco, co jsem vždycky chtěla, 
ale nikdy jsem o tom nevěděla. “
Eliška Beránková, studentka 
programu Sociální antropologie



Praxe – stáže – studium
Praxe – stáže – studium  
v zahraničí – a něco navíc

Během studia absolvujete řadu terénních cvičení, v přiděleném 
i zvoleném terénu. Během nich si vyzkoušíte výzkumné metody 
rozhovoru, pozorování i etnografické obsahové analýzy. Ty 
využijete nejen při shromažďování informací pro bakalářskou 
práci, ale v případě zapojení se do práce pedagogů i v rámci 
předmětu Výzkumná praxe. Ten vám umožňuje získávat studijní 
kredity za reálnou terénní práci. 

Praxe v organizaci, firmě, státní správě na oboru sociální 
antropologie nejsou povinné.

Podporujeme naše studující ve výjezdu do zahraničí v rámci 
programu ERASMUS, a to ideálně ve druhém ročníku studia.



Praxe – stáže – studium

„Studiumbrněnské Sociální 
antropologie na FSS je plné 
intelektuálního dobrodružství, stejně 
tak jako nabízí velmi praktickou 
přípravu na komplexní společnost 
21. století. Učíme naše studující myslet, 
nebát se rozdílností, pomáhat tam, kde 
je potřeba. Prostě nemít strach ze světa 
a aktivně spoluvytvářet jeho podobu. 
Absolventi našeho oboru se uplatňují 
v široké škále profesí od podnikání, 
přes vědu, státní správu, média až po 
práci v administrativě Evropské unie. 
Sdílíme nadšení pro myšlení, komunitu 
a sociální zodpovědnost k širšímu 
prostředí.“
Eva Šlesingerová, sociální antropoložka, 
přednáší o tématu antropologie, roboti, 
stroje, antropologických teoriích či 
výzkumu



Navštivte nás během 
dne otevřených dveří 
či jiné akce na FSS

Navštivte web Katedry 
sociologie

Podejte si přihlášku  
ke studiu na FSS 

Sledujte nás na FB

Připravte se na přijímací 
testy do Bc. studia

S dotazy kontaktujte 
garantku programu – 
Irenu Kašparovou, Ph.D.

https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/vyberte-si-studium?fbclid=IwAR0lE6NonfYq72hAE7X5sJ-SFVwDbqd85G0Lfcz-vQ_qLZlpIpHHHXpLxGc#Prijdte_k_nam
https://is.muni.cz/prihlaska/info?filtr-typ-studia=BM&filtr-forma-studia=&filtr-fakulta=1423&vyhledat=Vyhledat
https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni?fbclid=IwAR0kg4WffKMxHid-iiu2oDJIa9ch6mgSBAqWRLslZHcjidRzq8i8LHyh1_o#chcete_byt_pripraveni
https://soc.fss.muni.cz/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057393762099
mailto:program-23271@mail.muni.cz



