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96 % našich absolventů a absolventek získá zaměstnání do 6 měsí-
ců od ukončení studia. Jsme jedna z nejlépe hodnocených sociálně 
vědních škol v Česku. Připravíme vás na práci ve veřejné správě, 
v tisku, PR, na ministerstvech, v diplomacii, sociálních službách, nej-
různějších organizacích či firmách, ale také ve vědeckých týmech.

92 % absolventů a absolventek je spokojeno s tím, co jim FSS dala 
do života. Oceňují hlavně schopnost argumentace, široký rozhled 
v sociálně vědních otázkách, schopnost práce s informacemi, 
analytické uvažování, proaktivní přístup, vedení k zodpovědnosti 
a toleranci.

180 spolupracujících organizací, okolo 26 000 hodin strávených na 
praxích. Praxe je na FSS MU přirozenou součástí výuky. Můžete ji 
absolvovat také přímo v katederním cvičném médiu Stisk, v Radiu 
R, v redakci studentské televize Studex.tv nebo v internetové psy-
chologické poradně. Zapojit se můžete i do výzkumu nebo 18 aktiv-
ních studentských spolků. 

270 partnerských smluv se zahraničními univerzitami, 50 zahranič-
ních vyučujících, kteří přijíždějí ročně na naši fakultu. Studijní nebo 
pracovní pobyty v zahraničí vnímáme na FSS jako zásadní  příleži-
tost a velmi podstatnou součást studia. Díky nim získáte odborné 
poznatky, praktické dovednosti, osamostatníte se a navážete nová 
přátelství a profesní vztahy, mnohdy na celý život.

U nás si rozvrh svých přednášek tvoříte sami. Po každé přednáš-
ce máte chuť dál přemýšlet i diskutovat. S každým seminářem se 
znalosti mění v prakticky využitelné schopnosti. S každou hodinou 
praxe se cítíte jistější v tom, co umíte. Pokud vás zajímá studium na 
FSS z pohledu našich studentů a studentek, přečtěte si více v na-
šem fakultním časopise Atrium – atrium.fss.muni.cz.

Proč studovat na FSS
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Důležité termíny
Podávání přihlášek do bakalářského studia

 — 1. 11. 2022 – 28. 2. 2023

Dny otevřených dveří na FSS MU
 — 20. 1. 2023

Testy ZSV a OSP u společnosti SCIO
 — 10. prosince 2022
 — 4. února 2023
 — 4. března 2023
 — 2. dubna 2023

Testy TSP na Masarykově univerzitě
 — leden–duben 2023

mailto:studijni%40fss.muni.cz?subject=
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Studijní program
Základním rámcem každého vysoko-
školského studia je konkrétní studij-
ní program. Masarykova univerzita 
nabízí tři typy studijních programů: 
bakalářský, navazující magisterský 
a doktorský. Studijní program se rea-
lizuje prostřednictvím studijních plá-
nů. Fakulta sociálních studií nenabízí 
bakalářské studium v kombinované 
formě studia. 

Studijní plán
Studijní plán tvoří souhrn povinných 
předmětů, povinně volitelných před-
mětů a volitelných předmětů, který 
je z hlediska časové a obsahové po-
sloupnosti uspořádán tak, aby umož-
nil naplnění cílů studia a dosažení 
profilu absolventa či absloventky 
studijního programu ve standardní 
době studia. Studijní plán může mít 
tuto podobu:

 — sdružené studium, sestávající 
z hlavního studijního plánu  
a vedlejšího studijního plánu;

 — jednooborový.

Studijní plán pro 
sdružené studium
Sdružené studium umožňuje, aby 
studující získali ucelené znalosti 
a dovednosti ze dvou studijních pro-
gramů. Tvoří jej kombinace hlavního 
studijního plánu a vedlejšího studij-
ního plánu. Sdružené studium na Fa-
kultě sociálních studií je asymetrické 

(s  výjimkou učitelských studijních 
programů), tj. významně se liší ob-
jem studia v hlavním a vedlejším stu-
dijním plánu.

Všechny studijní programy na FSS 
lze vzájemně kombinovat. Studijní 
programy FSS lze v některých přípa-
dech kombinovat i se studijními pro-
gramy z jiných fakult MU.

Hlavní studijní plán: Volba hlavní-
ho studijního plánu je pro studenty 
a studentky klíčová, protože profiluje 
jejich studium a studující v jeho rám-
ci píší svoje bakalářské práce. Hlavní 
studijní plán odpovídá dvoutřetinové 
studijní zátěži. Student či studentka 
se zapisuje do studijního programu, 
kde studuje hlavní studijní plán. Kaž-
dý studijní program může obsahovat 
pouze jeden hlavní studijní plán.

Vedlejší studijní plán: Vedlejší stu-
dijní plán je k hlavnímu studijnímu 
plánu doplňkový. Vedlejší studijní 
plán odpovídá třetinové studijní zá-
těži. Student či studentka se neza-
pisuje do studijního programu, kde 
studuje vedlejší studijní plán. V rám-
ci jednoho studia lze studovat pouze 
jeden hlavní a jeden vedlejší studijní 
plán. 

Vysvětlení základních pojmů

mailto:studijni%40fss.muni.cz?subject=
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Jednooborový  
studijní plán
Studium se zaměřuje na zvládnu-
tí jednoho oboru a jeho obsah si 
z  velké části volí studující sami. Jde 
o studium, ve kterém je předem jas-
ně definovaný seznam povinných 
předmětů, které lze doplnit z nabídky 
povinně volitelných předmětů a voli-
telných předmětů. 

TSP – Test studijních předpokladů
ZSV – Základy společenských věd
OSP – Obecné studijní předpoklady

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě 
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás. O pomoc 
můžete požádat už při vyplňování e-přihlášky. Více informací zjistíte na adre-
se www.teiresias.muni.cz.

Uchazeči a uchazečky se specifickými 
potřebami

mailto:studijni%40fss.muni.cz?subject=
http://www.teiresias.muni.cz
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FSS MU nabízí 14 unikátních studijních programů – 11 programů v češtině 
a 3 v angličtině.

Programy v češtině můžete vzájemně kombinovat. Díky těmto kombinacím 
jsou naše studijní programy v České republice jedinečné. Nikde jinde totiž 
nemůžete studovat např. Mediální studia a žurnalistiku v kombinaci s Envi-
ronmentálními studii nebo Mezinárodní vztahy v kombinaci s Veřejnou a so-
ciální politikou a lidskými zdroji.

Studijní program sdružené studium jednooborový 

Bezpečnostní a strategická studia ano

Environmentální studia ano ano

Evropská studia ano ano

Mediální studia a žurnalistika ano ano

Mezinárodní vztahy ano ano

Politologie ano ano

Psychologie ano ano

Sociální antropologie ano ano

Sociologie ano ano

Sociální práce ano ano

Veřejná a sociální politika  
a lidské zdroje

ano ano

International Relations and 
European Politics

ano

Politics, Media and 
Communication

ano

Global Challenges: Society, 
Politics, Environment

ano

Bakalářské studijní programy

Zajímá vás konkrétní studijní program? Chcete vědět, čím se během 
studia budete zabývat?

Navštivte naše webové stránky bit.ly/bakalar_na_fss.

mailto:studijni%40fss.muni.cz?subject=
http://bit.ly/bakalar_na_fss
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Počty přihlášek, přijatých a zapsaných
v akademickém roce 2022/2023
Programy Přihlášek Přijatých Zapsaných 

Bezpečnostní a strategická 
studia

388 149 88

Environmentální studia 198 69 40

Evropská studia 302 140 50

Mediální studia a žurnalistika 825 292 166

Mezinárodní vztahy 950 399 175

Politologie 405 197 75

Psychologie 1611 136 98

Sociální antropologie 166 58 27

Sociologie 557 145 86

Sociální práce 279 68 38

Veřejná a sociální politika 
a lidské zdroje

171 46 23

Zbývá už jen podat si přihlášku na adrese is.muni.cz/prihlaska.

mailto:studijni%40fss.muni.cz?subject=
http://is.muni.cz/prihlaska


You don’t need to
go abroad to study
in English

2023-2024 admission

The Faculty of Social Studies offers 3 BA programmes taught fully in Eng-
lish, with an international community from over 70 countries. Choose from 
‘International Relations and European Politics’, ‘Global Challenges: Society, 
Politics, Environment’, or ‘Politics, Media, and Communication’ and start your 
university career in an international setting... with a Czech lifestyle.

Find more info on our website.

https://www.fss.muni.cz/en/faculty-of-social-studies/admissions/bachelors-studies
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Studijní programy v angličtině
Na FSS MU je možné studovat tři bakalářské studijní programy v angličtině, 
a to pouze jednooborově, a jejich studium je na rozdíl od ostatních programů 
zpoplatněno.

Termíny pro podání přihlášek:
International Relations and European Politics: 15. 7. – 15. 11. 2023 pro zá-
pis do jarního semestru 2024 a 1. 9. 2022 – 1. 6. 2023 pro zápis do podzimní-
ho semestru 2023.

Global Challenges: Society, Politics, Environment: 15. 7. – 15. 11. 2023 pro 
zápis do jarního semestru 2024 a 1. 9. 2022 – 1. 6. 2023 pro zápis do podzim-
ního semestru 2023.

Politics, Media, and Communication: 15. 7. – 15. 11. 2023 pro zápis do jarní-
ho semestru 2024 a 1. 9. 2022 – 1. 6. 2023 pro zápis do podzimního semestru 
2023.

Kombinace studijních programů
Kromě možnosti kombinovat programy ve sdruženém studiu napříč Fakultou 
sociálních studií je také možné kombinovat programy s jinými fakultami Ma-
sarykovy univerzity. Průměrně nabízí studijní program na FSS MU 58 kombi-
nací s jinými studijními programy.

Kromě domovské Fakulty sociálních studií si můžete vytvořit kombinaci 
s  programy z Filozofické fakulty, Pedagogické fakulty, Ekonomicko-správní 
fakulty a Fakulty informatiky. Jelikož se možné kombinace liší v závislosti na 
konkrétním studijním programu, detailní rozpis najdete na webu fakulty nebo 
v e-přihlášce.

mailto:studijni%40fss.muni.cz?subject=
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Jak si podat přihlášku ke studiu

Celkový počet podaných přihlášek není omezen, avšak do každého studijní-
ho programu můžete podat pouze jednu přihlášku, za kterou zaplatíte jeden 
poplatek (450 Kč).

Volba preferenčního pořadí
Pokud studijní program umožňuje studium podle více studijních plánů 
(např. jednooborové či pro sdružené studium), je možné v přihlášce vybrat až 
tři studijní plány a seřadit je podle preferencí.

Přihlášky ke studiu je možné podávat od 1. 11. 2022 do 28. 2. 
2023, a to pouze elektronicky na adrese is.muni.cz/prihlaska. Jak 
na to se dozvíte v přehledné timeline na webu bit.ly/fss_timeline.

Dobrá rada: V e-přihlášce zaškrtávejte ideálně všechny tři volby, 
tím se nijak nesnižuje šance na přijetí na první preferenci, ale 
naopak se zvyšuje šance na celkový úspěch!

Pokud si podáváte přihlášku například do studijního programu Sociologie, 
můžete zvolit, zda na první preferenční místo umístíte jednooborový studijní 
plán, nebo studijní plán pro sdružené studium s vedlejším studijním plánem 
jiného programu. Přihlášku včetně preferenčního pořadí je možné editovat 
do 28. 2. 2023, později však ani preference již není možné změnit. Pokud tedy 
ve zmíněné Sociologii umístíte na první preferenční místo například jednoo-
borový studijní plán, tak při přijetí na tuto preferenci již není možné žádat ve 
stejné přihlášce přijetí do dalších preferovaných kombinací.

mailto:studijni%40fss.muni.cz?subject=
http://bit.ly/fss_timeline
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Příklady pro snadnější podávání vašich přihlášek
1. přihláška – do programu Psychologie:

 — 1. preference – Psychologie jako jednooborový studijní plán  
(2. a 3. preferenci nevyužívám)

2. přihláška – do programu Politologie:
 — 1. preference – Politologie jako hlavní studijní plán a Sociologie jako 
vedlejší studijní plán

 — 2. preference – Politologie jako hlavní studijní plán a Mediální studia 
a žurnalistika jako vedlejší studijní plán

 — 3. preference – Politologie jako hlavní studijní plán a Psychologie jako 
vedlejší studijní plán

3. přihláška – do programu Mediální studia a žurnalistika:
 — 1. preference – Mediální studia a žurnalistika jako jednooborový 
studijní plán

 — 2. preference – Mediální studia a žurnalistika jako hlavní studijní plán 
a Environmentální studia jako vedlejší studijní plán

 — 3. preference – Mediální studia a žurnalistika jako hlavní studijní plán 
a Sociální práce jako vedlejší studijní plán.

Důležité: Ve 3. přihlášce nemohu dát např. hlavní studijní plán 
Mediální studia a žurnalistika a vedlejší studijní plán Politologii – 
tj. zrcadlově vyměnit plány ze 2. přihlášky.

Na pořadí preferencí záleží!
Pořadí preferencí v každé přihlášce dobře važte, protože je určující při vlast-
ním rozhodovacím procesu v přijímacím řízení. Nelze ho měnit.

Příklad: Rozhoduje se o výsledku ve vaší 3. přihlášce do programu Mediální 
studia a žurnalistika:

Nebyl jsem přijat na 1. preferenci Mediální studia a žurnalistika jako jednoo-
borový studijní plán.

Byl jsem přijat na 2. preferenci Mediální studia a žurnalistika jako hlavní stu-
dijní plán a Environmentální studia jako vedlejší studijní plán.

Pozor! Rozmyslím si to a chtěl/a bych nastoupit na 3. preferenci 
Mediální studia a žurnalistika jako hlavní studijní plán a Sociální 
práce jako vedlejší studijní plán. To už ale nelze, musím se zapsat 
na 2. preferenci.

mailto:studijni%40fss.muni.cz?subject=
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Jak vypadají přijímací zkoušky
a kdy je absolvovat?
U přijímacího řízení do bakalářského studia na FSS si můžete vybrat, zda 
chcete absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný Masary-
kovou univerzitou (MU), nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) 
organizovaný společností SCIO. V obou případech musíte absolvovat ještě 
test ze Základů společenských věd (ZSV) u společnosti SCIO. Zvolená kombi-
nace platí pro všechny přihlášky do bakalářského studia na FSS.

Příklad pro snadnější rozhodování o podobě 
přijímací zkoušky
Varianta A: ZSV (SCIO) + OSP (SCIO)

Můžete si zaplatit až čtyři termíny těchto dvou testů. Při více navštívených 
termínech se započítá nejlepší dosažený výsledek.

Výsledky testů ZSV i OSP předává fakultě výhradně společnost SCIO. Nemu-
síte tedy po vykonání zkoušek již nic řešit. Svůj souhlas s předáním výsledků 
učiníte v rámci samotné přihlášky k ZSV a OSP.

Důležité! Pokud skládáte zkoušky u společnosti SCIO na Slovensku, je nutné 
si zvolit a absolvovat českou verzi testů.

Varianta B: ZSV (SCIO) + TSP (MU)

Můžete si zaplatit až čtyři termíny zkoušky ZSV u společnosti SCIO. Při více na-
vštívených termínech se započítá nejlepší dosažený výsledek. Místo zkoušky 
OSP (SCIO) si pak můžete vybrat TSP, které připravuje Masarykova univerzita. 
Zkoušku TSP vykonáte pouze jednou v termínu stanoveném MU, její výsledek 
můžete uplatnit i na některých dalších fakultách MU.

Bližší informace k TSP a ukázky testů z loňských let jsou dostupné na 
adrese www.muni.cz/tsp.

Ukázky testů ZSV, OSP i TSP najdete také na našem webu  
bit.ly/ukazka_testu.

mailto:studijni%40fss.muni.cz?subject=
http://www.muni.cz/tsp
http://bit.ly/ukazka_testu


Vyzkoušejte si 
vysokou školu 
nanečisto

20.1.2023
Chcete poznat, jak probíhá výuka, ať víte, do čeho jdete? Máte možnost na-
hlédnout do předmětů prezenční výuky z různých studijních programů naší 
fakulty. Podívejte se na web do sekce Spolupráce, kde najdete výčet těch 
nejvhodnějších.
A nezapomeňte prozkoumat i naši nabídku podzimních a zimních škol pro 
střední školy! Naši vyučující už se na vás těší.

Více informací na webu.

https://www.fss.muni.cz/spoluprace/workshopy-pro-studujici
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Testy ZSV a OSP u společnosti SCIO, které jsou 
uznány naší fakultou:

 — 10. prosince 2022
 — 4. února 2023
 — 4. března 2023
 — 2. dubna 2023

Testy TSP na Masarykově univerzitě
TSP budou probíhat v několika termínech v období leden–duben 2023. 
Bližší informace o termínech a přesnější podobě testu naleznete na 
www.muni.cz/tsp.

Celkový výsledek pro stanovení vašeho pořadí tvoří z 60 % test ZSV a ze 40 % 
test OSP či TSP. K testům ZSV a OSP u společnosti SCIO se přihlašujete sa-
mostatně na adrese www.scio.cz/nsz, od společnosti SCIO po přihlášení 
obdržíte k testům pozvánku. MU posílá pozvánku těm, kteří si vybrali TSP, 
automaticky. 

Náhradní termíny se u ZSV, OSP i TSP nevypisují. Pokud se z velmi závažných 
důvodů nemůžete zúčastnit řádných termínů TSP, můžete podat žádost o mi-
mořádný termín, a to písemně prorektorovi pro vzdělávací činnost.

Pokud se hlásíte v rámci sdruženého studia na mezifakultní studium, musíte 
případně splnit i podmínky přijetí do studijního plánu jiné fakulty MU.

mailto:studijni%40fss.muni.cz?subject=
http://www.muni.cz/tsp


Den 
otevřených 
dveří

20.1.2023
Přijďte se podívat na FSS MU osobně a zažít atmosféru naší fakulty na vlastní 
kůži. Promluvte si přímo se studentkami a studenty programů, které vás zají-
mají. Z vlastní zkušenosti vám přiblíží průběh přijímacího řízení, samotné stu-
dium na FSS MU nebo zahraniční studijní pobyty. Během programu potkáte 
své budoucí vyučující a spolužáky.

Více informací na webu.

https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/dny-otevrenych-dveri
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Přijetí bez přijímací zkoušky
Bez přijímací zkoušky budou do studijních programů bakalářského studia při-
jati uchazeči a uchazečky, kteří v e-přihlášce do 31. 3. 2023 spolu se žádostí 
doloží alespoň jednu z následujících skutečností (dokládá se autorizovaná 
konverze diplomu nebo kopie diplomu ověřená razítkem a podpisem střední 
školy nebo potvrzení s podpisem a razítkem střední školy)

a) Žadatel/ka se umístil/a do 3. místa včetně v ústředním nebo krajském kole 
Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v jedné z kategorií:

 — 01. Matematika a statistika;
 — 05. Geologie a geografie;
 — 08. Ochrana a tvorba životního prostředí;
 — 13. Ekonomika a řízení;
 — 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času;
 — 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby;
 — 16. Historie;
 — 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory;

nelze uplatnit kolektivní řešení SOČ.

b) Žadatel/ka se umístil/a do 3. místa včetně v ústředním nebo krajském kole 
slovenské Stredoškolské odborné činnosti (SOČ) v jedné z následujících 
kategorií:

 — 01 – Problematika voľného času;
 — 05 – Životné prostredie, geografia, geológia;
 — 13 – História, filozofia, právne vedy;
 — 15 – Ekonomika a riadenie;
 — 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba;
 — 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia;

nelze uplatnit kolektivní řešení SOČ.

c) Žadatel/ka je účastníkem či účastnicí celostátního kola Zeměpisné olym-
piády ČR (kategorie D) nebo Geografické olympiády SR (kategorie A).

d) Žadatel/ka je účastníkem či účastnicí celostátního kola Dějepisné soutěže 
studentů gymnázií (pro ČR i SR).

mailto:studijni%40fss.muni.cz?subject=


Bakalářem 
to nekončí
Na FSS MU máte možnost studovat v navazujícím magisterském studiu 
11 studijních programů v češtině a 8 v angličtině.
Motivace pokračovat v navazujícím magisterském studiu na FSS MU je spo-
jena s bohatými možnostmi, které fakulta nabízí v oblasti praxe, zapojení do 
výzkumu a zahraničního studia. Spolupracujeme s českými i evropskými in-
stitucemi. S námi si tak budujete dobrou perspektivu pro uplatnění také v me-
zinárodním kontextu.

Více informací na webu.

https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/proc-studovat-magistra-u-nas
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Nabízíme tradiční i jedinečné 
studijní programy, které 
můžete kombinovat podle toho, 
co vás zajímá.

Jakou úspěšnost mají 
v získávání zaměstnání 
naši studující a jaké pozice 
zastávají?

Co se děje na FSS, když zrovna 
nejste na přednášce? Podívejte 
se, co všechno vám FSS nabízí, 
abyste si výšku pořádně užili.

Zjistěte, jak se u nás studium 
propojuje s praxí.

Na FSS máte možnost 
absolvovat část studia 
v zahraniční se stipendijní 
podporou.

Proč je Brno jedno z nejlépe 
hodnocených studentských 
měst?

Proč jít k nám?

mailto:studijni%40fss.muni.cz?subject=
https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/vyberte-si-studium/kvalita-studia
https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/vyberte-si-studium/uplatneni-absolventu
https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/vyberte-si-studium/zivot-na-fakulte
https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/vyberte-si-studium/praxe
https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/vyberte-si-studium/zahranicni-spoluprace
https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/vyberte-si-studium/zazemi-mu-a-brno


f facebook.com/fss.muni.cz 

i instagram.com/muni_fss

M prijim@fss.muni.cz

Informace o přijímacím řízení na  
Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity
v akademickém roce 2023/2024

2022 Masarykova univerzita

15% studentů a studentek absolvuje    
 pracovní praxi v zahraničí

27% studentů a studentek vyjede za    
 studiem do zahraničí

75% absolventů a absolventek pracuje ve   
 svém nebo příbuzném oboru

96% absolventů a absolventek získá    
 zaměstnání do 6 měsíců

94% absolventů a absolventek je spokojeno  
 s tím, co jim naše fakulta dala

http://facebook.com/fss.muni.cz
http://www.instagram.com/muni_fss
mailto:prijim%40fss.muni.cz?subject=
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