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MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ  
Rektorát: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno,  

tel. 549 49 1011, fax 549 49 1070 
 
 

Rektor Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. 549 49 1001 
 rektor@muni.cz   
 
Prorektor pro sociální a  Prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. 549 49 1032 
ekonomické prorektor.soc@muni.cz 
záležitosti 
 
Prorektorka pro studium Prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc. 549 49 1031 

 prorektor.ped@muni.cz 
 
Prorektorka pro vědu Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. 549 49 1038 
a výzkum prorektor.veda@muni.cz 
 
Prorektor pro strategii Prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. 549 49 1033 
a rozvoj prorektor.roz@muni.cz 
 
Prorektor pro vnější Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. 549 49 1037 
vztahy bek@muni.cz 
 
Kvestor  Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA 549 49 1002 
 kvestor@muni.cz  
 
Kancléřka Mgr. Iva Zlatušková 549 49 1015 
 kancler@muni.cz 
 
Předseda akademického  Prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc. 532 233 105 
senátu univerzity jvomela@med.muni.cz 

 
 
 



 5 

REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY 
 
Hlavní ekonom Ing. Jana Foukalová 

549 49 1004 foukalova@rect.muni.cz 
Manažer vnitřní správy RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.   

   549 49 1007 smid@rect.muni.cz 
Vedoucí kontroly JUDr. Naděžda Horynová 

549 49 1021 horynova@rect.muni.cz 
Interní auditorka Ing. Lenka Kopecká    

   549 49 1081 kopecka@rect.muni.cz 
Kancelář rektora Marie Hrubá                 

   549 49 1000  hruba@rect.muni.cz  
   549 49 1001 

Lenka Cellová    
 fax  549 49 1060 cellova@rect.muni.cz     
 Alena Laichmanová       
 549 49 5667  laichmanova@rect.muni.cz        

Kancelář kvestora Michaela Hrstková        
   549 49 1002 hrstkova@rect.muni.cz 

Ekonomický odbor Ing. Hermína Danielová    
   549 49 3610 danielova@rect.muni.cz 

Investiční odbor Ing. Jan Brychta  
549 49 1025 brychta@rect.muni.cz 

Odbor pro strategii a rozvoj  Ing. Lucie Šebelová  
   549 49 1040 sebelova@rect.muni.cz 

Odbor pro výzkum a vývoj  Ing. Jaroslav Andrle  
   549 49 1006 andrle@rect.muni.cz 

Odbor vnějších vztahů a marketingu  Ing. Markéta Tikalová  
   549 49 1036 tikalova@rect.muni.cz 

Personální odbor Mgr. Eva Petrželková    
   549 49 1003 petrzelkova@rect.muni.cz 

Právní odbor  Mgr. Ing. Jaromír Šín    
   549 49 1035 jsin@rect.muni.cz 

Provozní odbor Ing. Bořivoj Čech    
   549 49 1009 cech@rect.muni.cz 

Studijní odbor  Mgr. et Mgr. Jiří Nantl            
   549 49 1005 nantl@rect.muni.cz 



 6 

 
VYSOKOŠKOLSKÉ ÚSTAVY A PRACOVIŠTĚ 

A ZAŘÍZENÍ S CELOUNIVERZITNÍ PŮSOBNOSTÍ 
 
Vysokoškolské ústavy 
 
Ústav výpočetní techniky Doc. RNDr. Václav Račanský, CSc. 549 49 2101 
Botanická 68a racansky@ics.muni.cz  
602 00 Brno 

Mezinárodní politologický  PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. 541 146 255 
ústav iips@fss.muni.cz 
Údolní 53, 602 00 Brno  
 
 
Pracoviště a zařízení 
 
Archiv PhDr. Jiří Pulec 549 49 6600 
Veveří 70 pulec@rect.muni.cz  
611 80 Brno 

Centrum jazykového PhDr. Hana Reichová, Ph.D. 549 49 6816 
vzdělávání reichova@rect.muni.cz 
Žerotínovo nám. 9   
601 77 Brno sekretariát – Lenka Pešková 549 49 6447 

Vzdělávací a  JUDr. Jaroslava Tomancová 549 49 2401 
poradenské centrum tomancova@cdvu.muni.cz  
Komenského nám. 2  fax 549 49 3452 
662 43 Brno 

Centrum zahraničních studií PhDr. T. Donaldson Sparling, B.A. 549 49 1106  
Žerotínovo nám. 9 sparling@rect.muni.cz  
601 77 Brno 
   
Středisko pro pomoc PhDr. Petr Peňáz 549 49 1105 
studentům se specifickými  penaz@fi.muni.cz 
nároky  fax 549 49 1120 
Botanická 68a 
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602 00 Brno 

Centrum pro Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. 549 49 6980 
regionální rozvoj  vtousek@sci.muni.cz 
Žerotínovo nám. 7 
601 77 Brno 

Univerzitní centrum Ing. Josef Plucar 567 213 014 
Telč  plucar@rect.muni.cz 
Nám. Zachariáše z Hradce 2 
588 56 Brno 

Správa kolejí a menz Ing. Zdeněk Čížek 549 49 2701 
Vinařská 5 cizek@skm.muni.cz  
659 13 Brno  fax 549 49 2741 

Vydavatelství Milada Bajerová 549 254 840 
Kraví hora miladab@rect.muni.cz  
601 77 Brno 
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FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY 
 
 
Právnická fakulta Veveří 70, 611 80 Brno 549 49 1211 
  fax 541 213 162 
Děkan fakulty Doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. 
 dekan@law.muni.cz 
 
Lékařská fakulta Komenského nám. 2, 662 43 Brno 549 49 1311 
  fax 549 49 2330 
Děkan fakulty Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. 
 dekan@med.muni.cz 
 
Přírodovědecká fakulta Kotlářská 2, 611 37 Brno 549 49 1411 
   fax 549 49 1420 
Děkan fakulty Doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. 
 dekan@sci.muni.cz 
 
Filozofická fakulta Arna Nováka 1, 602 00 Brno 549 49 1511 
  fax 549 49 1520 
Děkan fakulty PhDr. Jan Pavlík 
 dekan@phil.muni.cz 
 
Pedagogická fakulta Poříčí 7, 603 00 Brno 549 49 1611 
  fax 549 49 1620 
Děkan fakulty Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc 
 dekan@ped.muni.cz 
 
Ekonomicko-správní Lipová 41a, 602 00 Brno 549 49 1711 
fakulta  fax 549 49 1720 

Děkan fakulty Doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. 
 dekan@econ.muni.cz 
 
Fakulta informatiky Botanická 68a, 602 00 Brno 549 49 1811 
  fax 549 49 1820 
Děkan fakulty Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. 
 dekan@fi.muni.cz 



 9 

Fakulta sociálních studií Gorkého 7, 602 00 Brno 549 49 1911 
  fax 549 49 1920 
Děkan fakulty Prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. 
 dekan@fss.muni.cz 
 
Fakulta sportovních studií Sladkého 13, 617 00 Brno 549 49 2011 
  fax 549 49 2020 
Děkan fakulty Doc. PhDr. Michal Charvát, CSc. 
 dekan@fsps.muni.cz 
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FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ 
MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ 

 
 
 

VEDENÍ FAKULTY 
 
 
Děkan Prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.  549 49 1901 
 rabu@fss.muni.cz 
 
Proděkani Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. 549 49 6205 
výzkum a vývoj sirovatk@fss.muni.cz 
 
studium Doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. 549 49 4090  
 holzer@fss.muni.cz 
 
zahraniční  Doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. 549 49 7970 
vztahy a doktorské vybiral@fss.muni.cz 
studium  
 
rozvoj a  Prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.   549 49 5320   
vnější vztahy mozny@fss.muni.cz 
 
Tajemník Ing. Vojtěch Moštěk 549 49 1902 
 mostek@fss.muni.cz 
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VĚDECKÁ RADA 
FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ  

 
 

Prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.  - předseda 
 
Interní členové: 
 
Doc. PhDr. Ivo Čermák, CSc. 
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. 
Doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. 
Prof. RNDr. Hana Librová, CSc. 
Prof. PhDr. Petr Macek, CSc. 
Doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. 
Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. 
Prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. 
Doc. PhDr. Libor Musil, CSc. 
Doc. PhDr. Jiří Pavelka, CSc. 
Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. 
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. 
Prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. 
Doc. PhDr. Mojmír Tyrlík 
Doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. 
 
Externí členové: 
 
Doc. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. 
Doc. PhDr. Jan Jirák 
Prof. PhDr. et PaedDr. Pavel Marek, Dr. 
Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.  
Doc. PhDr. Petr Matějů, CSc. 
Prof. PhDr. Jana Plichtová, CSc. 
Doc. PhDr. Blanka Říchová 
Doc. PhDr. Dušan Šimek 
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AKADEMICKÝ SENÁT FSS MU 
 
 
Učitelská komora: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.  - předseda  
 PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. 
 PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. 
 PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. 
 Mgr. David Kořínek 
 PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D. 
Studentská komora:  Klára Poláčková - místopředseda  
 Mgr. Václav Linkov 
 Jaromír Sedlár 
 Bc. Vladimír Tůma 
 Petr Zámečník 



 13 

DĚKANÁT 
 
 
Sekretariát děkana a tajemníka 
Asistentka Šárka Chlupová 549 49 1903 
 chlupova@fss.muni.cz 
 
Personální oddělení  
Vedoucí Mgr. Eva Urbanová 549 49 1903 
 urbanova@fss.muni.cz 
 
Studijní oddělení 
Vedoucí PhDr. Jitka Štěpánková 549 49 7276 
 jitka@fss.muni.cz 
 studijni@fss.muni.cz 
Referentka  
pro přijímací řízení            Jana Mošťková                                        549 49 1999  
                                             studijni@fss.muni.cz  
Referentky  
prezenčního studia             PaedDr. Luisa Pospíšková                       549 49 5969  
                                             Simona Crhová 549 49 3315 
 Naděžda Kotoulová          54949 3315 
                                             studijni@fss.muni.cz 
Referentky  
kombinovaného studia       Hana Kašpárková          549494022 
                                             Veronika Šenkýřová          549494022 
                                                  kombi@fss.muni.cz 
 
Ekonomické oddělení 
Vedoucí Olga Vedrová 549 49 1904 
 vedrova@fss.muni.cz 
 
Referentky Alena Kozlová  549 49 4317 
 kozlova@fss.muni.cz 
 Eva Danielová 549 49 5933 
 danielov@fss.muni.cz 
 Bohumila Stohlová 549 49 5250 
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 stohlova@fss.muni.cz 
 
Oddělení výzkumu a vývoje 
Vedoucí Ing. Alena Váchová 549 49 1906 
 vachova@fss.muni.cz 
 
Oddělení zahraničních vztahů 
a doktorského studia 
Referentka Mgr. Jolana Navrátilová                         549 49 5418 
pro zahraniční vztahy jnavrati@fss.muni.cz 

 
Referentka Hana Hoblová                                         549 49 1914  
pro doktorské studium hoblova@fss.muni.cz 
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ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ  
 
 
Knihovna a studovna 
Vedoucí Mgr. Irena Šléglová 549 49 1908 
 sleglova@fss.muni.cz 
 
Knihovníci Mgr. Ivana Svěráková 549 49 3137 

sverakov@fss.muni.cz 
Martin Krčál, DiS.                             549 49 
4357  
krcal@fss.muni.cz   
Lucie Fišerová, DiS. 549 49 1571 
lucie@fss.muni.cz 

           Blanka Farkašová           549 49 1571   
           blanka@fss.muni.cz  

           Marika Šimčíková           549 49 1571   
           simcikov@fss.muni.cz  

           Dis Michal Juránek           549 49 1571   
           juranek@fss.muni.cz  

 
Středisko správy budov 
Vedoucí Ing. František Doležal 549 49 3963 
 dolezal@fss.muni.cz 
 
Centrum informačních a komunikačních technologií 
Vedoucí Ing. Libor Caha 549 49 1907 
 caha@fss.muni.cz 

Programátor Mgr. Radek Oslejšek, Ph.D. 549 49 5186 
 oslejsek@fss.muni.cz 
 
Technik           Mgr. Petr Fajmon           549 49 3609
            fajmon@fss.muni.cz  
 
Správce ICT          Marián Miško           549 49 5259
            misko@fss.muni.cz  
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KATEDRY A ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ 
FSS MU 
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KATEDRA ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ  
 
Vedoucí: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. 
Profesoři: Prof. RNDr. Hana Librová, CSc. 
Odborní asistenti: Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. 
 Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. 
Asistenti: Mgr. Pavel Klvač 
 Mgr. Benjamin Vail 
Asistující doktorandi: Mgr. et Mgr. Rudolf Dvořák 
 PhDr. Jindřich Nusek 
Externí učitelé: PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., FF MU 
 Prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc., PřF MU  
 Doc. Ing. Antonín Buček, CSc., LDF MZLU Brno 
 Prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc., PedF MU 

 RNDr. Petr. Daněk, PhD., Garep Brno  
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., EI VERONICA 
M.A. Jan Haverkamp, ZHABA facilitators collective  

 RNDr. Jan Hollan, PdF MU
 Ing. Vladimír Hula, AF MZLU Brno 
 JUDr. RNDr. Jaroslav Chyba, DrSc., PrF MU 
 RNDr. Naďa Johanisová, PedF JčU České Budějovice 
 Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc., FF MU 
 PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D., FF UP Olomouc 
 Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc., AF MZLU Brno 
 Ing. Aleš Máchal, DEV Lipka 
 Tomáš Škrdlant, režisér a scénárista
 Mgr. Lubomír Tichý, PhD., PřF MU 
 Doc. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., PrF MU 
 RNDr. Mojmír Vlašín, Ekologický institut Veronica 
 
Garant studijních programů:    Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. 
Garant DSP:  Prof. RNDr. Hana Librová, CSc. 
Konzultant pro studijní  
záležitosti bak. studia:               Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. 
Konzultant pro studijní  
záležitosti mgr. studia:             Mgr. Pavel Klvač  
 



 18 

Poradce pro  
studenty s postižením:         Mgr. Pavel Klvač 
Sekretariát:  Dana Pantůčková 
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KATEDRA MEDIÁLNÍCH STUDIÍ A ŽURNALISTIKY 
 

 
Vedoucí: Doc. PhDr. Jiří Pavelka, CSc. 
Docent: Doc. PhDr. Jiří Pavelka, CSc. 
Odborní asistenti: Svatava Navrátilová, Ph.D. 
 PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. 

PhDr. Jaromír Volek, Ph.D., vedoucí studijní orientace 
Mediální studia 

Asistenti: Ing. Rudolf Burgr 
Mgr. David Kořínek, vedoucí studijní orientace Digi-
tální média a Mediální laboratoře 
Mgr. Pavel Macků, vedoucí stud. orientace Žurnalistika 

 PhDr. Jiřina Salaquardová 
Interní PGS: Mgr. Pavlína Binková 
 Mgr. Lenka Císařová 
 Mgr. Jan Hanák 
                                        Mgr. Zuzana Kobíková 
 Mgr. Vít Kouřil 
                                        Mgr. František Kůst 
                                        Mgr. Jakub Macek 
 Mgr. Monika Metyková 
 Mgr. Renáta Sedláková 
                                        Mgr. Marek Šebeš 
                                        Mgr. Michal Šimůnek 
 Mgr. Václav Štětka 
Externí učitelé: Mgr. Barbora Antonová, FF MU 
 PhDr. Pavel Aujezdský, ČT Brno 

 Mgr. Zuzana Benešová, Kancelář ombudsmana 
 Libor Boček, GRAF B 
 Mgr. Petr Bubeníček, Computer Press 
 Prof. PhDr.Václav Cejpek, JAMU 
 Jaroslav Čuřík, Rovnost 
 Frederico Díaz, E-Area 
 PhDr. Juraj Groch, Asociace PCC 

PhDr. Mojmír Jeřábek, vedoucí odboru 
 zahraničních vztahů na Magistrátu města Brna 
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 PhDr. Olga Jeřábková, ČRo Brno 
 Doc. PhDr. Jan Jirák, FSV UK 
 PhDr. Jiří Klement,  
 Úřad hejtmana Jihomoravského kraje  
 Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc., FSV UK 
 Marie Kratochvílová, Public Relations MU 
 Mgr. Michal Křístek, FF MU  
                                        JUDr. Bc. Martin Kulhánek 
 Ing. Ivo Liška, E-forum 
 Mgr. Lubomír Mareček, MF DNES
 PhDr. Tomáš Mazáč, KAM v Brně
 Mgr. David Možný, Videodesign
 Mgr. Roman Ondrůj, ČT BRno
 Mgr. Dana Pilchová, Radio Proglas 
 Prof. PhDr. Antonín Přidal, JAMU 
 Maxim Strashun, B.A., FES MU 
 PhDr. Václav Svoboda, Univerzita T. Bati ve Zlíně 
 Jiří Šimáček, Ph.D., TV režisér 
 Mgr. Martin Špaček, ČT Brno 
 Prof. Pavel Švanda, JAMU 
 Mgr. Ondřej Tomek, ČT Brno 
 Mgr. Pavel Žára, M.A., vedoucí tiskového odboru MMB 
Mediální laboratoř: Bc. Leo Nitče 
Sekretářka: Drahomíra Soldánová 

 
Garant studijních programů: Doc. PhDr. Jiří Pavelka, CSc. 
Osoba odpovědná za studijní program:  Mgr. Pavel Macků 
Osoba odpovědná za koordinaci rozvrhu:  Mgr. David Kořínek 
Předseda komise pro státní závěrečné zkoušky: Doc. PhDr. Jiří Pavelka, CSc. 
Koordinátor státních závěrečných zkoušek:  PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. 
Koordinátor kombinovaného studia:  Mgr. Jan Hanák 
Konzultant pro studijní záležitosti:  Mgr. Lenka Císařová 
Správce webových stránek katedry:  Richard Pavelka 
Poradce pro studenty s postižením: Mgr. Zuzana Kobíková 
Plnič předmětů: Mgr. Jana Petřicová 
Koordinátor zahraničních kontaktů: Mgr. Jakub Macek 
Archiv katedry: Mgr. Marek Šebeš 
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KATEDRA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ  
A EVROPSKÝCH STUDIÍ 

 
 
Vedoucí: PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. 
Profesor:  Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. 
Odborní asistenti: PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.  
 PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.  
 PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. 
 PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. 
 PhDr. Petr Suchý, Ph.D.  
Asistenti:  Mgr. Zdeněk Sychra 
Hostující přednášející: 
 prof. Carlos Juárez, Ph.D. – Hawai'i Pacific University 
Asistující interní doktorandi: 
 Mgr. Marek Čechovský  
 JUDr. et Mgr. Marek Čejka 
 Mgr. et Mgr. Vít Dočkal 
 Mgr. Jana Dvoranová 
 Mgr. Barbora Gábelová 
 Mgr. Martin Hrabálek 
 Mgr. Alžběta Jařinová 
 Mgr. Petr Kaniok 
 Mgr. Michal Kořan 
 Mgr. Ondřej Krutílek 
 Mgr. Petra Kuchyňková 
 Mgr. Oldřich Krpec 
 PhDr. David Müller 
 Mgr. Hubert Smekal, M.A. 
 Mgr. Petr Vilímek 
 Mgr. Oldřich Vondruška 
Externí učitelé: PhDr. Dalibor Houbal  
 JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D. – Ústavní soud ČR 
 Mgr. Milan Jakobec – Diplomatická akademie Praha 
 Mgr. Lucie Königová – Ústav mezinárodních vztahů 

Praha 
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 JUDr. Adam Rakovský – Advokátní kancelář 
 JUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D. – Ústřední inspekto-

rát státní zemědělské a potravinářské inspekce 
 Ing. Vladimír Nálevka – InterQuality s.r.o. 
 PhDr. Marek Pavka, Ph.D 
 JUDr. Ivo Pospíšil – Ústavní soud ČR 
 PhDr. Miloš Růžička, Ph.D. – Bison & Rose Marketing 

and Communications 
  Ing. Jiří Schneider – Program of Atlantic Security Stu-

dies 
 Ing. Yvona Šabacká – VŠE Praha  

Sekretářka: Olga Křešťáková 
 

Garant studijního programu:  Prof. PhDr. Petr Fiala, 
Ph.D.  

Koordinátor prezenčního a 
kombinovaného studia:  

Mgr. Zdeněk Sychra 

Studijní konzultant pro obory ES a MVES:  Mgr. Zdeněk Sychra  
Studijní konzultant pro obor MV: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. 
Koordinátorka vypisování zkouškových 
termínů:  

Olga Křešťáková 

Poradce pro studenty s postižením: Olga Křešťáková 
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KATEDRA POLITOLOGIE 
 

 
Vedoucí:    Prof.. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. 
Profesor:    Prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. 
Docent:    Doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. 
    Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. 
Odborní asistenti:  PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. 

PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. 
    PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. 
Asistenti:    Mgr. Martin Bastl 
    Mgr. Roman Chytilek 

Mgr. Josef Smolík 
Mgr. Jakub Šedo 

    Mgr. Tomáš Šmíd 
Asistující interní doktorandi:  Mgr. Jan Civín 

    Mgr. Pavel Dufek 
    Mgr. Tomáš Foltýn 
    Mgr. Vlastimil Havlík 

Mgr. Jakub Kyloušek 
    Mgr. Anna Matušková 

Mgr. et Mgr. Jiří Nantl 
Mgr. Pavel Pečínka 

    Mgr. Michal Pink 
    Mgr. et Mgr. Dana Prudíková 
    Mgr. Tomáš Raděj 

    Mgr. Věra Stýskalíková 
    Mgr. Radek Šmíd 
    Mgr. Petr Tomáš, M.A. 
    Mgr. Vladimír Vaďura 

    Mgr. Hana Vykoupilová 
    Mgr. Karel Zetocha 

Externí učitelé:  Doc. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. – Katedra po-
litologie, Filozofická fakulta Karlovy uni-
verzity v Praze 
Mgr. Libor Frank – Ústav strategických stu-
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dií Univerzity obrany Brno 
PhDr. Dalibor Houbal 
RNDr. Petr Zeman – Ústav strategických 
studií Univerzity obrany Brno 

Sekretářka:   Ivona Tolarová 
 
Předseda oborové rady pro DSP: Prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. 
Garant studijních programů:  Prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. 
Garant DSP: Prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. 
Osoba odpovědná za kolizní situace a studijní program: PhDr. Stanislav Ba-
lík, Ph.D. 
Koordinátor kombinovaného studia: JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. 
Konzultant pro studijní záležitosti: PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. 
Poradce pro studenty s postižením: Mgr. Jakub Šedo 
Osoba odpovědná za vypisování zkouškových termínů: Ivona Tolarová 
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KATEDRA PSYCHOLOGIE 
 
 
Vedoucí: Doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc., M.A. (zastu-

pující vedoucí) 
Profesoři: Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. 

Prof. PhDr. Petr Macek, CSc. 
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. 

Docenti: Doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc., M.A. 
Doc. PhDr. Ivo Plaňava 
Doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. 

Odborní asistenti: PhDr. Ivana Poledňová, CSc. 
PhDr. David Šmahel, Ph.D. 
PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D. 
PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. 

Asistent: Mgr. Miroslav Šipula 
Vědecký pracovník: Ing. Ladislav Lakomý 
Sekretářka: Jana Kroutilová 
Asistující doktorandi: Mgr. Ondřej Čapka 

Mgr. Ludvík Ducháček 
Mgr. Jan Krása 
Mgr. Ladislav Koubek 
Mgr. Veronika A. Polišenská 
Mgr. Libor Popela 
Mgr. Ondřej Ptáček 
Mgr. Tomáš Řiháček 
Mgr. Roman Slobodník 
Mgr. Jakub Šindler 
Mgr. Dalibor Špok 
Mgr. Jan Vančura 
Mgr. Michal Vavrečka 
Mgr. Hana Vízdalová 
Mgr. Adriana Wyrobková 

Pracovníci Institutu 
pro výzkum dětí mlá-
deže a rodiny na FSS 
MU participující na 
výuce psychologie 

Mgr. Stanislav Ježek 
Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. 
Mgr. Jan Mareš 
Mgr. Radka Michalčáková 
Mgr. Eva Pavlíková 
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Mgr. Eva Polášková 
Mgr. Karel Skočovský 
Mgr. Michaela Šafářová 
Mgr. Jan Širůček 

Externí učitelé: PhDr. Juraj Barbarič 
PhDr. Jan Beran, Ph.D. 
PhDr. Jiří Brančík 
Mgr. Petr Cagaš 
PhDr. Vendula Canibalová 
RNDr. Tomáš Dacík 
Mgr. Art Israeljan, CSc. 
Mgr. Iva Kratochvílová 
MUDr. Olga Kulísková 
PhDr. Julián Kuric  
Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 
PhDr. Vladimír Michal 
Mgr. Zbyšek Mohaupt 
PhDr. Karla Muselíková 
Mgr. Ladislav Nykl, Ph.D. 
PhDr. Ilona Pešová 
PhDr. Miroslav Petržela 
Mgr. Milan Pilát 
Mgr. Dana Plešingerová 
MUDr. Robert Roman 
PhDr. Alena Schauerová 
Mgr. Zuzana Spurná 
MUDr. Petr Stožický 
Mgr. Ervin Široký, Ph.D. 
Mgr. Klára Štěbrová 
Marek Šusta, MBA, Ph.D. 
PhDr. Zdislava Tuláčková 
PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. 
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Garant za bakalářské 
a magisterské studijní 
programy: 

prof. PhDr. Petr Macek, CSs.  
(vedoucí oboru) 

Garant za doktorský 
studijní program: 

prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. 
 (vedoucí oborové rady pro DSP psychologie) 

Koordinátorka 
prezenčního studia, 
přijímacího řízení a 
studijní konzultantka: 

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D. 

Koordinátor 
kombinovaného studia 
a studijní konzultant: 

Mgr. Martina Hanžlová 

Studijní konzultanti: Mgr. Adriana Wyrobková, Mgr. Eva Polášková 
(státní závěrečné zkoušky) 

Poradce pro studenty s 
postižením 

Mgr. Jan Vančura 
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KATEDRA SOCIÁLNÍ POLITIKY A SOCIÁLNÍ PRÁCE 
 

 
Vedoucí: Doc. PhDr. Libor Musil, CSc. 
Profesor: Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. 
Docent: Doc. PhDr. Libor Musil, CSc. 
Odborní asistenti: PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. 
 PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. 
 PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. 
Asistenti: Mgr. Pavel Horák 
 Mgr. Kateřina Kubalčíková 
 ThMgr. Stanislava Ševčíková  
 PhDr. Imrich Vašečka 
 Mgr. Martin Žižlavský 

Ing. Miroslava Rákoczyová 
Mgr. Jana Mosesová 
Mgr. Monika Šišláková 

Interní PGS: Mgr. Helena Bartáková 
 Mgr. Ondřej Hora 
 Mgr. Václav Kulhavý 
 Mgr. Jitka Navrátilová 
 Mgr. Lenka Klimplová 
Externí učitelé: PhDr. Sylva Bártlová 

Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. 
 Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. 
 Mgr. Markéta Horáková 
 JUDr. Iva Kernová 
 PhDr. Miroslava Kyjasová 
 PhDr. Alena Lubasová 
 PhDr. Jiří Mezník 
 PhDr. Tomáš Novák 
 Mgr. Marie Přidalová 
 Mgr. Ludmila Sedláková 
 PhDr. Lenka Skácelová 
 Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. 
 Mgr. Jindřich Vobořil 
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 Doc. MUDr. Pavel Weber, CSc. 
Asistentka vedoucího Bc. Marie Pavlíková 
Zkušební termíny (koordinace, vypsání ): 
 Bc. Marie Pavlíková 
 Mgr. Martin Žižlavský 
Koordinace kombinovaného studia: 
 Bc. Marie Pavlíková 
Poradce pro studenty s postižením: 
 Doc. PhDr. Libor Musil, CSc. 
Předseda komise pro státní bakalářské, magisterské a doktorské zkoušky: 
 Doc. PhDr. Libor Musil, CSc. 
 Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. 
Garanti studia: viz jednotlivé typy studia 
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KATEDRA SOCIOLOGIE 
 
 
Vedoucí: doc. PhDr. et Ing. Radim Marada, Ph.D. 
Profesoři:  prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. 
 prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. 
  prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. 
Docenti: doc.   Zdeněk Konopásek, Ph.D. 
 doc. PhDr. et Ing. Radim Marada, Ph.D. 
Odborní asistenti: PhDr. Aleš Burjanek, Ph.D. 
 PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. 
 PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. 
 Mgr. Igor Nosál, Ph.D. 
 M.A., Mgr. Libora Oates – Indruchová 
 PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. 
 PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. 
 PhDr. Michal Vašečka, Ph.D 
Asistenti : Irena Kašparová, M.A. 
 Mgr. Eva Šlesingerová  
 Mgr. Marcel Tomášek 
Odborní pracovníci: Mgr. Lucie Jarkovská 
 Mgr. Kateřina Lišková 
 Beatrice Elena Manea, M.A. 
Externí učitelé: doc. Pavel Barša, Ph.D. (FF  UK Praha ) 
 Hana Červinková, Ph.D. (Lower Silesian University, 

Polsko) 
 PhDr. Markéta Huňková, Ph.D. (Nejvyšší soud ČR )
 Mgr. Kateřina Janků (Ostravská univerzita ) 
 doc.PhDr. Zdenka Kalnická, CSc.(Ostravská univerzita 

) 
 prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. (Sociologický ústav 

ČAV, Praha) 
 Mgr. Pavlína Míčová ( FF MU Brno ) 
 prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. ( FSV UK Praha) 
 Mgr.  Andrea Rezková ( Nejvyšší soud ČR ) 
 prof. PhDr. Jaroslav Střítecký (FF  MU Brno) 
 prof. Bart van Steenbergen (University of Utrecht) 
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 prof. PhDr. Gerlinda Šmausová ( FF UP Olomouc) 
 doc. PhDr. Jiří  Šubrt, CSc. ( FF UK Praha) 
 Dr. Miklos Vörös, Ph. D. (University of Pecs) 
  

 
  
                                             
 
 
 
Garant za studijní programy 
(prezenční i kombinovanou formu):  

 doc. PhDr.Ing. Radim Marada, Ph.D. 
 (vedoucí oboru) 

Garant DSP:   prof. PhDr. Petr Mareš,CSc. 
(předseda oborové        
 rady pro DSP sociologie) 

Koordinátor komb. studia na katedře:  PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. 
Odpovědnost za koordinaci vypisování 
zkouškových termínů:  

 Ing. Soňa Enenkelová 

Studijní konzultant (PS+KS)                
a poradce pro studenty s postižením: 

 PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. 

Zahraniční vztahy:  PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. 
Věda a výzkum:  prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. 
Akviziční rada :  

 Mgr. Igor Nosál, Ph.D. 
Státní závěrečné zkoušky:  PhDr. K. Nedbálková, Ph.D. 

 Mgr. E. Šlesingerová 
Sekretářka:  Ing. Soňa Enenkelová 
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HARMONOGRAM STUDIA 
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HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2005-2006 
 
 
Podzimní semestr ak. r. 2005-2006 
Registrace předmětů 6. 6. – 11. 9. 2005 
Zápis do semestru 29. 8. – 25. 9. 2005 
Změny v zápisu předmětů 19. 9. – 2. 10. 2005 
Výuka 20. 9. – 16. 12. 2005 (13 týdnů) 
Opravné termíny zkoušek 

za jarní semestr 04-05 19. 9. – 2. 10 2005 
Stanovení termínů zkoušek 

za podzimní semestr 05-06 do 16. 12. 2005 
Stanovení termínů  

a složení komisí SZZ do 16. 12. 2005 
Zkouškové období 2. 1. – 10. 2. 2006 (6 týdnů) 
Státní závěrečné zkoušky 2. 1. – 20. 2. 2005  
 
Jarní semestr ak. r. 2005-2006 
Registrace předmětů 5. 12. 2005 – 12. 2. 2006 
Zápis do semestru 30. 1. – 26. 2. 2006 
Změny v zápisu předmětů 20. 2. – 5. 3. 2006 
Výuka 20. 2. – 26. 5. 2006 (14 týdnů) 
Opravné termíny zkoušek 

za podzimní semestr 05-06 20. 2. – 5. 3. 2006 
Stanovení termínů zkoušek 

za jarní semestr do 12. 5. 2006 
Stanovení termínů  

a složení komisí SZZ do 19. 5. 2006 
Zkouškové období 29. 5. – 7. 7. 2006 (6 týdnů) 
Státní závěrečné zkoušky 5. 6. – 26. 6. 2006 
 
Ostatní termíny 
Imatrikulace 16. 11. 2005 
Promoce 23. 2., 10.-11. 7. 2005 
Zimní prázdniny 19. 12. 2005 – 1. 1. 2006 (2 týdny) 
Hlavní prázdniny 10. 7. – 31. 8. 2006 (8 týdnů) 
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IMATRIKULAČNÍ SLIB 

 
Imatrikulující:  

Vaše Magnificence pane rektore, Spectabilis pane děkane, 
čestně před Vámi a před svými kolegy slibuji, že jako student Masarykovy 

univerzity především vynaložím veškeré úsilí na to, abych se dobral co nejhlub-
šího poznání a zvládl vše, čeho je třeba k odborné práci v oboru, k jehož studiu 
jsem byl přijat, dále, že se budu během svého studia řídit radami učitelů a dbát 
ustanovení studijního řádu své fakulty, a konečně, že bezúhonností svého jedná-
ní budu pečovat o to, abych ničím nepoškodil obecně uznávanou vážnost školy. 

 
Imatrikulovaný:  

Tak čestně slibuji. 
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ABSOLVENTSKÝ SLIB 
 
Promotor:  

Vážení [Dr.: doktorandi, Mgr., Bc.: diplomandi], vykonali jste s úspěchem 
zkoušky, jež jsou předepsány pro ty, kdož chtějí dosáhnout titulu [Dr.: doktora 
filozofie. Mgr.: magistra, Bc.: bakaláře]. Předstupujete nyní před nás se žádostí, 
abychom Vám na tomto slavnostním shromáždění tento titul udělili. 

Než tak učiníme, musíte složit slib, že budete vždy jednat tak, jak od vás žádá 
důstojnost, jíž se vám dostane, a jak to i my od vás s nadějí očekáváme. 

 
Slíbíte tedy: 

Především, že budete s neúnavnou pílí pěstovat a rozvíjet studium věcí lid-
ských, ne pro chamtivý zisk nebo marnou slávu, nýbrž proto, aby se šířila pravda 
a aby její světlo, v němž spočívá blaho lidského rodu, zářilo stále jasněji; dále 
pak, že čest oné hodnosti, již vám udělím, zachováte bez poskvrny a bez úhony; 
a konečně, že tuto univerzitu a její Fakultu sociálních studií trvale uchováte ve 
vděčné paměti a že jejich prospěch a zájmy budete vždy podle svých sil podporovat. 

Zavazujete se k tomu a slibujete to na své dobré svědomí? 
 

Doktorandi, resp. kandidáti magisterského nebo bakalářského titulu (jednot-
livě): 

Zavazuji se a slibuji. 
 

Promotor:  
Po tomto veřejném slibu již tedy nic nebrání tomu, aby vám byl titul udělen. 

Pročež já, řádně ustanovený promotor, vás z moci svého úřadu jmenuji [Dr.: 
doktory filozofie, Mgr.: magistry, Bc.: bakaláři], vaše jmenování veřejně vyhla-
šuji a uděluji vám všechna [Dr.: práva a výsady doktora filozofie, Mgr.: magis-
terská práva a výsady, Bc.: bakalářská práva a výsady]. Na důkaz toho vám do 
rukou předávám tyto diplomy s pečetí Masarykovy univerzity. 
Promotor:  

[Dr.: Doctorandi, Mgr., Bc.: Scholares] clarissimi, examinibus, quae ad eo-
rum, qui [Dr.: doctoris, Mgr.: magistri, Bc.: baccalaurei] nomen et honores 
consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis 
nos adiistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc sollemni concessu ornaremus. 

Prius autem fides est danda, vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit 
dignitas, quem obtinueritis, et nos vos fore speramus. 
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Spondebitis igitur: Primum studia rerum et artium, in quibus eruditi estis, 
impigro labore culturos et provecturos non sordidi lucri causa, nec ad vanam 
captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus humani ge-
neris continetur, clarius effulgeat; dein honorem eum, quem in vos collaturus 
sum, integrum incolumemque servaturos; postremo vos huius Universitatis ei-
usque Facultatis Studiorum Socialium, in qua [Dr.: doctoris, Mgr.: magistri, 
Bc.: baccalaurei] dignitatem sitis adepti, piam perpetuo memoriam habituros, 
eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos. 

Vultisne haec ex animi vestri sententia spondere ac polliceri? 
 

Doktorandi, resp. kandidáti magisterského nebo bakalářského titulu (jednot-
livě): 

Spondeo ac polliceor. 
 

Promotor:  
Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quos obtinere cupitis, vobis im-

pertiamus. Ergo ego promotor rite constitutus vos ex decreto ordinis mei [Dr.: 
doctores, Mgr.: magistros, Bc.: baccalaureos] creo, creatos renuntio, omniaque 
[Dr.: doctoris, Mgr.: magistri, Bc.: baccalaurei] iura ac privilegia in vos confe-
ro. In cuius rei fidem haec diplomata Facultatis Studiorum Socialium Universi-
tatis Masarykianae sigillo firmata vobis in manus trado. 

 
Doktorandi, resp. kandidáti magisterského nebo bakalářského titulu (jednot-
livě): 

Spondeo ac polliceor. 
 

Promotor:  
Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quos obtinere cupitis, vobis im-

pertiamus. Ergo ego promotor rite constitutus vos ex decreto ordinis mei [Dr.: 
doctores, Mgr.: magistros, Bc.: baccalaureos] creo, creatos renuntio, omniaque 
[Dr.: doctoris, Mgr.: magistri, Bc.: baccalaurei] iura ac privilegia in vos confe-
ro. In cuius rei fidem haec diplomata Facultatis Studiorum Socialium Universi-
tatis Masarykianae sigillo firmata vobis in manus trado. 



 37 

 

OBORY A PROGRAMY STUDIA 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

PS = podzimní semestr 
JS  = jarní semestr 
P = přednášky 
S = semináře 
K (Kr) = kredity 
Z, Zp = zápočet 
ZK = zkouška 
Výst. = výstup (ukončení předmětu) 
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BEZPEČNOSTNÍ A STRATEGICKÁ STUDIA 

 

Obor Bezpečnostní a strategická studia se studuje na Katedře politologie FSS 
MU jako bakalářské studium. Studium je kreditního typu, kredity se získávají 
absolvováním jednotlivých předmětů. 

Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musejí být v průběhu 
studia absolvovány. Povinně volitelné předměty tvoří uzavřený blok, z něhož 
student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový 
počet, aby dosáhl/a požadovaného počtu kreditů. Volitelné předměty jsou před-
měty vypisované na ostatních katedrách, fakultách a univerzitních ústavech MU 
nad rámec souboru předmětů obsažených v oboru bezpečnostní a strategická stu-
dia. Za předměty, které jsou nabízeny paralelně na více oborech, lze získat pří-
slušné kredity pouze jedenkrát - tedy lze je vykazovat pouze na jednom oboru, 
bez ohledu na to, zda je či byl druhý obor studován na FSS, na jiné fakultě MU, 
či na jiné VŠ. 

Studium oboru bezpečnostní a strategická studia na FSS MU v Brně se řídí 
nejen „Studijním a zkušebním řádem MU” (viz webové stránky FSS a MU), ale i 
jeho fakultními upřesněními, resp. upozorněními katedry, umístěnými na její 
úřední desce a jejích webových stránkách. 

 
Bakalářský prezenční studijní program 

 
Bakalářský stupeň trvá standardně 6 semestrů, což zpravidla představuje 5 

semestrů vlastní výuky a šestý semestr určený pro diplomový seminář/seminář k 
oborové práci a sepsaní bakalářské/oborové práce.  

Katedra až výjimky nijak předem nepodmiňuje zápis do jednotlivých povin-
ných předmětů. Existuje nicméně přirozená a přehledná následnost všech 6 vy-
psaných povinných předmětů, kterou Katedra studentům doporučuje respektovat 
(viz níže uvedené doporučené studijní plány). 

K tomu, aby student či studentka byli připuštěni k závěrečné bakalářské 
zkoušce, musí splnit studijní plán oboru. Hodnocení probíhá dle systému ECTS. 
Celková oborová zátěž je 90 kreditů, z tohoto počtu pak 61, nebo 63 kreditů 
z povinných předmětů; tyto počty plynou z toho, zda student na konci bakalář-
ského studia píše oborovou (diplomový seminář k oborové práci za 4 kredity), 
nebo bakalářskou práci (diplomový seminář k bakalářské práci za 6 kreditů). 
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V těchto počtech jsou pak započteny i 2 kredity tělesné výchovy (blíže viz s. 
241-242 Studijního katalogu – Celouniverzitní tělesná výchova). Povinné před-
měty budou otevírány postupně tak, aby je studenti imatrikulačního ročníku 
2005/2006 mohli absolvovat v rámci šesti semestrů. Ze zbývajících 29, resp. 27 
kreditů, potřebných k dosažení požadovaného celkového počtu 90 kreditů, je 
možno 5 kreditů získat absolvováním volitelných předmětů mimo nabídku 
oboru. Pro studenty prezenčního studia platí povinnost absolvovat v rámci oboru 
nejméně jeden předmět vedený v anglickém jazyce. 

Bakalářské studium je zakončeno bakalářskou zkouškou, kterou je obvyklé 
absolvovat na závěr šestého semestru studia. Po jejím složení získají studenti 
akademický titul bakalář. Její součástí je obhajoba bakalářské diplomové práce 
(pokud si student zvolí bezpečnostní a strategická studia  jako obor diplomový), 
nebo odevzdání oborové práce (v případě, že bezpečnostní a strategická studia 
jsou oborem nediplomovým). Požadavky na tyto práce a jejich obhajobu jsou 
určeny zvláštním předpisem. Výběr oboru, na kterém je psána bakalářská práce, 
není z hlediska katedry určující při volbě oboru magisterského. 

Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je dále doložení univerzitou stanove-
né minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia v jednom 
z následujících jazyků (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Studen-
tovi je přitom buď uznán odpovídající certifikát/diplom o složení některé z jazy-
kových zkoušek mimo MU (viz s. 243-246 Studijního katalogu), nebo si student 
zapisuje a absolvuje předmět „cizí jazyk pro akademické účely“ (definován jako 
volitelný, dva semestry, první semestr zakončen zápočtem, druhý zkouškou), je-
hož výuku zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání Masaryko-
vy univerzity (CJV MU). Potvrzení zápisu Centrem do předmětu „cizí jazyk pro 
akademické účely“ je podmíněno úspěšným absolvováním vstupního testu v roz-
sahu středoškolského učiva příslušného jazyka. Studenti se zaregistrují v IS přes 
Katalog předmětů na Filozofické fakultě (kódy předmětů viz s. 243-246 Studij-
ního katalogu) ve stanoveném registračním období. 

 
 
 

Povinné předměty v podzimním semestru 
 
Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr. 
BSS 101 Úvod do bezpečnostních 

a strategických studií 
Mareš, 
Smolík 

 1 1 Zk 7 
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BSS 102 Dějiny strategie a 
strategického myšlení 

Bastl, Šedo,
Strmiska 

 2 0 Zk 8 

 
 

Nabídka povinně volitelných předmětů v podzimním semestru 
 
Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr. 
BSS 150 Terorismus Mareš  1 1 Zk 6 
BSS 151 Zbrojní politika  Mareš, 

Zetocha 
 1 1 Zk 6 

BSS 152 Informační válka Bastl, 
Prudíková 

 1 1 Zk 6 

BSS 163 Konflikty o suroviny Šmíd  1 1 Zk 6 
BSS 154 Úvod do činnosti 

zpravodajských služeb 
Zeman  1 1 Zk 6 

POL 260 Rizikové subkultury mládeže Smolík, 
Suchánek 

 1 1 Zk 6 

POL 258 Etnické konflikty Šmíd, 
Vaďura 

 1 1 Zk 6 

POL 261 Pravicový extremismus Smolík  1 1 Zk 6 
POL 270 Náboženský radikalismus Šmíd  1 1 Zk 6 

 
 

Nabídka volitelných předmětů v podzimním semestru – 
určeno pro nepolitology 

 
Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr. 
BSS 190 Politický extremismus a 

radikalismus v ČR 
Bastl, 
Smolík 

 2 0 Zk 4 

 
 

Povinné předměty v jarním semestru 
 
Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr. 
BSS 103 Bezpečnostní politika ČR Mareš, 

Frank 
 1 1 Zk 7 
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BSS 104 Metodologie bezpečnostních 
a strategických studií 

Mareš, Bas-
tl, Chytilek

 1 1 Zk 8 

 
 

Nabídka povinně volitelných předmětů v jarním semestru 
 
Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr. 
BSS 155 Partyzáni a guerilla Mareš, Pe-

čínka 
 1 1 Zk 6 

BSS 156 Organizovaný zločin Smolík, 
Šmíd 

 1 1 Zk 6 

BSS 157 Vojenská politika Šmíd, Zeto-
cha 

 1 1 Zk 6 

BSS 158 Proliferace ZHN Mareš  1 1 Zk 6 
BSS 159 Warlords Vaďura  1 1 Zk 6 
POL 172 Radikální levice  Bastl  1 1 Zk 6 
POL 266 Kriminální politika Smolík, 

Suchánek 
 1 1 Zk 6 

POL 269 Zpravodajské služby 
v  demokracii 

Zetocha  1 1 Zk 6 

POL 265 Masové politické protesty   Prudíková  1 1 Zk 6 
 

Nabídka volitelných předmětů v jarním semestru – 
určeno pro nepolitology 

 
Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr. 
BSS 191 Války 21. století Bastl, Šmíd  2 0 Zk 4 
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ENVIRONMENTÁLNÍ STUDIA 

Bakalářský prezenční studijní program 

 
Studijní obor Environmentální studia (dále ENS) na Katedře environmentál-

ních studií je koncipován jako dvouborové prezenční studium, standardni doba 
studia je 3 roky (šest semestrů). Realizuje se na základě kreditního systému. 
Předměty si lze zapisovat v libovolném sledu (optimální pořadí zápisu doporuču-
jeme na konci tohoto oddílu). Výjimku tvoří předměty předpokládající znalosti 
předmětu jiného. Tuto posloupnost zápisu, jak je uvedena v seznamu přednášek 
a v IS MU, je nutno respektovat. Některé z uvedených předmětů se realizují 
pouze jednou za dva roky (viz poznámky). 

Aby se studující mohli přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, musí získat 
nejméně 90 kreditů. Kredity se získávají absolvováním tří typů předepsaných 
předmětů. Povinné předměty tvoří základ studovaného oboru a musejí být proto 
absolvovány povinně a všechny. Pokud studující některý z povinných předmětů 
již absolvovali v průběhu předchozího studia jiného oboru, může být uznán. Po-
vinně volitelné předměty si studující zapisuje podle svých studijních zájmů. Voli-
telné předměty si studující volí nad rámec předmětů obsažených v studijním pro-
gramu humanitní environmentalistiky, z nabídek vypisovaných na kterékoliv 
fakultě MU. Mohou za ně získat maximálně 5 kreditů. Za předměty, které jsou 
nabízeny paralelně na více oborech, lze získat příslušné kredity pouze jedenkrát 
– lze je vykazovat pouze na jednom oboru. Studenti a studentky se mohou při-
hlásit ke státní bakalářské zkoušce poté, co na oboru Environmentální studia zís-
kají 90 kreditů a splní požadavky výuky tělesné výchovy a sportu, stanovené 
Masarykovou univerzitou v imatrikulačním roce příslušného studenta (blíže viz 
s. 241-242 Katalogu – Celouniverzitní tělesná výchova). 

Podmínkou účasti u státní záverečné bakalářské zkoušky je dále doložení uni-
verzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského 
studia v jednom z následujících jazyků (angličtina, francouzština, němčina, špa-
nělština). Studujícím je přitom buď uznán odpovídající certifikát/diplom o slo-
žení některé z jazykových zkoušek mimo MU (viz s. 243-246 Studijního katalo-
gu), nebo si studující zapisují a absolvují předmět „cizí jazyk pro akademické 
účely“ (definován jako volitelný, dva semestry, první semestr zakončen zápoč-
tem, druhý zkouškou), jehož výuku zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykové-
ho vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV MU). Potvrzení zápisu Centrem do 
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předmětu „cizí jazyk pro akademické účely“ je podmíněno úspěšným absolvo-
váním vstupního testu v rozsahu středoškolského učiva příslušného jazyka. Stu-
dující se zaregistrují v IS přes Katalog předmětů na Filozofické fakultě (kódy 
předmětů viz s. 243-246 Studijního katalogu) ve stanoveném registračním obdo-
bí. 

POZOR: Počínaje imatrikulačním ročníkem 2002–2003 musí studující 
v bakalářském studiu absolvovat nejméně 1 předmět vedený v anglickém jazyce.  

Součástí státní závěrečné bakalářské zkoušky je obhajoba bakalářské práce 
(pokud studující zvolí ENS jako obor diplomový), nebo odevzdání oborové prá-
ce (v případě, že ENS je zvolen jako nediplomový obor). Požadavky na tyto prá-
ce jsou určeny Pravidly studia ENS, která stanoví katedra a zveřejňuje je na 
www stránce katedry.  

O podrobnostech studia informují „Pravidla studia ENS“, zveřejněná na www 
stránkách katedry a na informační tabuli katedry environmentálních studií. 

 
Poznámka: Sledujte případné změny ve studijním programu, které budou zveřejněny za-
čátkem každého semestru.  
  

Nabídka předmětů v podzimním semestru 
Povinné předměty 

 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr
ENS114 Úvod do studia environmentalistikyLibrová 1 0 Zk 4
ENS101 Přehled environmentálních rizik  Ulčák 2 0 Zk 4
ENS116 Základy zoologie Laštůvka 2 0 Zk 3
ENS103 Základy ekologie 1 Hula 2 0 Zk 4
ENS109 Právo a environmentální problémy Chyba 2 0 Zk   3 
ENS105 Praxe v instituci Ulčák 3 týdny Zp     2
ENS106 Environmentální ekonomie  Johanisová 2 0 K     3
ENS110 Seminář k bakalářské práci 2 Ulčák 0 2 Zp   6
ENS111 Seminář k bakalářské práci 2 Librová 0 2 Zp   6
ENS119 Seminář k bakalářské práci 2 Binka 0 2 Zp 6 
ENS112 Seminář k bakalářské práci 2 Klvač 0 2 Zp   6 
ENS113 Seminář k oborové práci 2 Klvač 0 2 Zp   4

 
 

Povinně volitelné předměty 
 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr
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Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
ENS201 Životní hodnoty starověkého 

člověka 
Bednaříková 
Kysučan 

1 1 Zp 6 

ENS217 Seminář k Úvodu do studia 
environmentalistiky 

Librová 0 1 Zp 4 

SOC119  Úvod do sociologie pro 
nesociology 

Kabrňák 1 1 Zp 6 

ENS214 Nevládní neziskové organizace  Veselý 1 1 Zk 4 
ENS215 Blok expertů I5 Ulčák 2 0 Zp 3 
EVS126 Úvod do studia EU Pitrová a kol. 1 1 Zp 5 
ENS216 Introduction to environmental 

sociological Tudory 
Vail 1 1 Zp 8 

 
 

Nabídka předmětů pro jiné obory 
 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
HEN199 Humanitní a společenské aspekty 

environmentální problematiky I. 
KES 2 0 Zk 3 

 
Nabídka předmětů v jarním semestru 

Povinné předměty 
 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
ENS115 Filosofie pro environmentalisty Binka 1 1 Zk 4 
ENS117 Metodologické základy 

environmentálních studií 
Klvač 1 1 Zk 5 

ENS107 Environmentální estetika   1 1 Zk 4 
ENS118 Základy botaniky Tichý 2 0 Zk 3 
ENS104 Základy geografie Demek  2 0 K 3 
ENS108 Ekologie krajiny 3  2 0 Zk 4 
ENS105 Praxe v instituci Ulčák 3 týdny Zp 2 
ENS110 Seminář k bakalářské práci 2 Ulčák 0 2 Zp 6 
ENS111 Seminář k bakalářské práci 2 Librová 0 2 Zp 6 
ENS120 Seminář k bakalářské práci 2 Binka 0 2 Zp 6 
ENS112 Seminář k bakalářské práci 2 Klvač 0 2 Zp 6 
ENS113 Seminář k oborové práci 2 Klvač 0 2 Zp 4 

 
Povinně volitelné předměty 
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Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr
SOC142 Sociologie města Burjanek 1 1 Zk 6 
ENS203 Environmentální výchova  Máchal 1 1 Zp 6 
ENS218 Blok expertů II5 Ulčák 2 0 Zp 3 
ENS202 Globální ekosystémy a biotické 

krize v historii země 
Brzobohatý 2 0 Zp 6 

MVZ146 Mezinárodní politika 1 Suchý 1 1 Zp 5 
RZB52 Náboženství a evoluce  Bělka 1 1 K 3 
SAN208 Kultura a folklór P. Kouřil 1 1 Zk 6 
ENS211 Základy teorie práva Večeřa 1 1 Zp 7 
PSY128 Psychologie v běžném životě 4 Macek 1 1 Zp 3 
ENS204 Ochrana biodiverzity Vlašín 1 1 Zp 6 

 
Nabídka předmětů pro jiné obory 

 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr
HEN198 Humanitní a společenské aspekty 

environmentální problematiky II. 
KES 2 0 Zk 3 

 
Doporučený studijní plán (rozpis studijních předmětů) 

 
 

Kód Název předmětu Semestr 
ENS114 Úvod do studia 

Environmentalistiky 
I 
 

ENS115 Dějiny filozofie pro 
environmentalisty 

I 
 

ENS101 Přehled environmentálních rizik I 
ENS116 Základy zoologie I 
ENS118 Základy botaniky II 
ENS103 Základy ekologie III 
ENS108 Ekologie krajiny IV 
ESN117 Metodologické základy 

environmentálních studií 
IV 

ENSxxx Seminář k bakalářské práci VI 
 

Poznámka: Ostatní předměty jsou zapisovány na základě osobní strategie studenta. 
______________________________________________________ 
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1 Zapisuje student, který absolvoval ENS116 a ENS118. 
2  Zapisuje student, který chce v daném semestru předložit bakalářskou, či oborovou 

práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou ( i když je navštěvován déle než je-
den semestr). Studenti v případě bakalářské práce zapisují seminář u konkrétního uči-
tele, v případě oborové práce zapisují jeden univerzální seminář. 

3 Zapisuje student, který absolvoval ENS 103. 
4 Je určeno pouze studentům, kteří nestuduji psychologii jako obor. 
5 Předmět „Blok expertů I - IV“ je vyučován v průběhu čtyř semestrů.. 
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EVROPSKÁ STUDIA 
 

 
Obor Evropská studia se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a evrop-

ských studií FSS MU jako bakalářské (prezenční a kombinované) studium 
v kombinaci s jiným oborem a v prezenční formě rovněž jako studium jednoobo-
rové.  

Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU v Brně a studijními nor-
mami FSS. Studium je kreditního typu. Kredity ECTS (dále kredity) se získávají 
absolvováním jednotlivých předmětů. Povinné předměty jsou základem studo-
vaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány. Povinně volitelné 
předměty tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své bu-
doucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požado-
vaného počtu kreditů. Vedle vypsaných povinných a povinně volitelných před-
mětů mohou studenti za celkem 5 povinně volitelných kreditů zvolit náhradou 
kredity za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované 
na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech MU nad rámec 
souboru předmětů obsažených v programu evropská studia. Za předměty, které 
jsou nabízeny paralelně na více oborech, mohou studenti získat kredity pouze na 
jednom oboru.  

 
Bakalářský prezenční studijní program (dvouoborové studium) 

Obor Evropská studia (dále ES) se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a 
evropských studií v bakalářském cyklu. Standardní doba oboru ES v bakalářském 
stupni v prezenční formě je 6 semestrů. Obor je koncipován tak, aby student mohl 
v pěti semestrech absolvovat odborné předměty a v šestém semestru se mohl věno-
vat vypracování bakalářské/oborové práce.  

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Aby se studenti mohli přihlá-
sit ke státní závěrečné zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru ES 90 kreditů. Z 
toho 60 kreditů za povinné předměty v případě uzavření oboru bakalářskou 
prací a 58 v případě uzavření oboru oborovou prací.  

Dalším požadavkem přístupu ke SZZ je splnění požadavků výuky tělesné vý-
chovy a sportu, stanovené Masarykovou univerzitou v imatrikulačním roce pří-
slušného studenta (blíže viz s. 241-242 Katalogu – Celouniverzitní tělesná výcho-
va). Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky počínaje imatrikulačním ročníkem 
2005/2006 je dále doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompe-
tence pro absolventa bakalářského studia v jednom z následujících jazyků (ang-
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ličtina, francouzština, němčina, španělština). Studentovi je přitom buď uznán 
odpovídající certifikát/diplom o složení některé z jazykových zkoušek mimo 
MU (viz s. 243-246 Studijního katalogu), nebo si student zapisuje a absolvuje 
předmět „cizí jazyk pro akademické účely“ (definován jako volitelný, dva se-
mestry, první semestr zakončen zápočtem, druhý zkouškou), jehož výuku zajiš-
ťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity 
(CJV MU). Potvrzení zápisu Centrem do předmětu „cizí jazyk pro akademické 
účely“ je podmíněno úspěšným absolvováním vstupního testu v rozsahu středo-
školského učiva příslušného jazyka. Studenti se zaregistrují v IS přes Katalog 
předmětů na Filozofické fakultě (kódy předmětů viz s. 243-246 Studijního kata-
logu) ve stanoveném registračním období. Na oboru ES je možné předmět „cizí 
jazyk pro akademické účely“ definovaný primárně jako volitelný zapisovat též 
jako povinně volitelný, a to v celkovém objemu maximálně 5 kreditů 
z celkového počtu 90 kreditů na oboru ES. 

Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru 
studia. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce v roz-
sahu 30–40 stran textu (minimálně 54 000 znaků). Vzhledem ke dvouoborovému 
typu studia se bakalářská práce píše pouze na jednom oboru, na druhém oboru je 
předkládána závěrečná oborová práce v rozsahu 15–20 stran textu (minimálně 
27 000 znaků). 

 
 

Nabídka předmětů v podzimním semestru 
Povinné předměty  

 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
EVS101 Moderní politické dějiny Evropy  Hloušek  1 1 Zk 10 
EVS102 Komparace evropských politických 

systémů  
Fiala,  
Hloušek 

1 1 Zk 12 

EVS103 Rozšiřování ES/EU Sychra 1 1 Zk 10 
EVS106-
108 

Diplomový seminář k bakalářské 
práci1 

Vedoucí prací 0 2 Z 6 

EVS109 Seminář k oborové práci1 Vedoucí prací 0 2 Z 4 
1 – Zapisují si studenti, kteří chtějí v daném semestru předložit bakalářskou, či oborovou 
práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navštěvován déle než jeden 
semestr; kredity uděluje učitel po převzetí práce katedrou k obhajobě, bez ohledu na vý-
sledek její obhajoby). Studenti v případě bakalářské práce zapisují seminář u konkrétního 
učitele, v případě oborové práce zapisují jeden univerzální seminář.  
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Povinně volitelné předměty  

 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
EVS110 Evropská bezpečnostní a obranná 

identita 
Kříž 1 1 Z 6 

EVS112  Jednotný trh ES Rakovský 1 1 Z 4 
EVS114 Hospodářská a měnová unie Sychra 1 1 Z 4 
EVS115 Vztahy EU s arabskými státy Šabacká 1 1 Z 4 
EVS118 Skandinávie a evropská integrace Sychra, 

Kaniok 
1 1 Z 4 

EVS123 Zahraniční stáž1 Fiala, Pitrová 0 2 Z 2 
EVS131 Česká republika a EU Müller 1 1 Z 4 
EVS132 Evropa mezi světovými válkami Hloušek 1 1 Z 4 
EVS134 Úvod do studia lidských práv Smekal 1 1 Z 4 
EVS135 Vybrané osobnosti a události 

evropského sjednocení 
Dočkal 1 1 Z 4 

EVS136 Euroskepticismus Kaniok 1 1 Z 4 
EVS137 EU jako globální aktér Müller 1 1 Z 6 
EVS138 Jak chránit spotřebitele v EU Kopečková 1 1 Z 6 
EVS139 Ilegální migrace a azylová politika Čechovský 1 1 Z 6 
EVS140 Transatlantické vztahy Müller 1 1 Z 6 
MVZ115 Řešení ozbrojených konfliktů na glo-

bální úrovni 
Pavka 1 1 Z 4 

MVZ119 Think-tanks a jejich vliv na 
zahraniční politiku 

Schneider 
a kol. 

2 0 Z 4 

MVZ120 Diplomatické nástroje české 
zahraniční politiky 

Jakobec a kol. 2 0 Z 4 

MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy Krpec 2 0 Z 6 
MVZ152 Mezinárodní právo veřejné Pospíšil 1 1 Z 4 
MVZ153 International Conflict Management Juárez 1 1 Z 6 
MVZ155 Válečné zločiny a jejich stíhání Majerčík 1 1 Z 6 
MVZ157 Malé evropské státy  v současné 

světové politice 
Kořan 1 1 Z 6 

BSS150 Terorismus Mareš, Šmíd 1 1 Zk 6 
POL234 Konflikty a světová politika I. 

(1945-1991) 
Müller, Šmíd 1 1 Z 4 

SOC130 Rozvojová studia (centra a periferie) Navrátilová 1 1 Zk 6 
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Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
SPP109 Základy ekonomie Žižlavský 1 1 Zk 4 
1 – Předmět je nástrojem k uznání kreditů na FSS. Zapisují studenti, kteří plánují studijní 

pobyt v zahraničí před nastoupením tohoto pobytu. Počet získaných kreditů bude 
upraven podle rozhodnutí vyučujícího. 

 
Volitelné předměty – nabídka pro jiné obory 

 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
EVS126  Úvod do studia EU1 Pitrová a kol. 1 1 Z 5 
 
1 – Předmět zapisují studenti jiných oborů a fakult jako základní vhled do problematiky 

EU. Předmět nezapisují studenti ES a MVES. 
 

 
Nabídka předmětů v jarním semestru 

Povinné předměty  
 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
EVS104 Evropská integrace Pitrová a kol. 1 1 Zk 10 
EVS105 Instituce EU  Pitrová a kol. 1 1 Zk 12 
EVS106-
108 

Diplomový seminář k bakalářské 
práci1 

Vedoucí prací 0 2 Z 6 

EVS109 Seminář k oborové práci1 Vedoucí prací 0 2 Z 4 
1 – Zapisují si studenti, kteří chtějí v daném semestru předložit bakalářskou, či oborovou 
práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navštěvován déle než jeden 
semestr; kredity uděluje učitel po převzetí práce katedrou k obhajobě, bez ohledu na vý-
sledek její obhajoby). Studenti v případě bakalářské práce zapisují seminář u konkrétního 
učitele, v případě oborové práce zapisují jeden univerzální seminář.  

 

 
Povinně volitelné předměty  

 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
EVS116 Financování EU Sychra 1 1 Z 4 
EVS117 Politické systémy přistupujících 

zemí 
Hloušek 1 1 Z 4 

EVS119 Velká Británie a ES Sychra 1 1 Z 4 
EVS120 Vnější vztahy EU Rakovský 1 1 Z 4 
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Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
EVS121 Strukturální fondy a 

euroregionalismus 
Dočkal 1 1 Z 4 

EVS122 Smlouvy a informační zdroje EU Sychra,Pitrová 0 2 Z 2 
EVS123 Zahraniční stáž1 Fiala, Pitrová 0 2 Z 2 
EVS124 Evropa a islámský svět Šabacká 1 1 Z 4 
EVS130 Současné dění v EU Sychra a kol. 0 2 Z 4 
EVS141 Klíčové rozsudky ESD a jejich 

význam pro evropskou integraci 
Smekal 1 1 Z 6 

EVS142 Ochrana lidských práv v Evropě Smekal 1 1 Z 4 
EVS145 Konvent o budoucnosti EU Königová 1 1 Z 4 
MVZ123 NATO a evropská bezpečnost Kříž  1 1 Z 4 
MVZ126 Vojenské konflikty 20. století  Kříž 1 1 Z 4 
MVZ129 Urovnávání ozbrojených konfliktů 

na regionální úrovni 
Pavka 1 1 Z 4 

MVZ130 Vybrané problémy mezinárodních 
organizací 

Kaniok a kol. 1 1 Z 4 

MVZ132 Profesionální komunikace jako 
efektivní nástroj řízení politického 
procesu 

Růžička 2 0 Z 4 

MVZ139 Konflikty a světová politika II. 
(1945-1991) 

Müller, Šmíd 1 1 Z 4 

MVZ145 Mezinárodní ekonomické 
organizace 

Krpec 2 0 Z 4 

MVZ151 World Powers and the Czech 
Republic 

Suchý a kol. 2 0 Z 2 

MVZ158 Francouzská zahraniční politika od 
konce 2. světové války 

Vilímek 1 1 Z 4 

BSS156 Organizovaný zločin Smolík, Šmíd 1 1 Zk 6 
GEN117 Feminismus v domácím a meziná-

rodním kontextu 
L. Oates-
Indruchová 

1 1 Zk 6 

SAN203 Rasismus a idea rasy Šlesingerová 1 1 Zk 6 
SOC110 Sociologické aspekty mezinárodnej

migrácie 
Vašečka M. 1 1 Zk 6 

SOC137 Úvod do politické sociologie Nosál 1 1 Zk 6 
1 – Předmět je nástrojem k uznání kreditů. Zapisují studenti, kteří plánují studijní pobyt v 

zahraničí před nastoupením tohoto pobytu. Počet získaných kreditů bude upraven dle 
rozhodnutí vyučujícího. 
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Bakalářský prezenční studijní program (jednooborové studium) 

Obor Evropská studia (dále ES) se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a 
evropských studií FSS MU v bakalářském cyklu. Standardní doba oboru ES v ba-
kalářském stupni v prezenční formě je 6 semestrů. Obor je koncipován tak, aby stu-
dent mohl v pěti semestrech absolvovat odborné předměty a v šestém semestru se 
mohl věnovat vypracování bakalářské práce.  

 
Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Aby se studenti mohli přihlá-

sit ke státní závěrečné zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru ES 180 kreditů. 
Z toho 60 kreditů za povinné předměty a 120 kreditů za povinně volitelné 
předměty. 

Dalším požadavkem přístupu ke SZZ je splnění požadavků výuky tělesné vý-
chovy a sportu, stanovené Masarykovou univerzitou v  imatrikulačním roce pří-
slušného studenta (blíže viz s. 241-242 Katalogu – Celouniverzitní tělesná výcho-
va). Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky počínaje imatrikulačním ročníkem 
2005/2006 je dále doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompe-
tence pro absolventa bakalářského studia v jednom z následujících jazyků (ang-
ličtina, francouzština, němčina, španělština). Studentovi je přitom buď uznán 
odpovídající certifikát/diplom o složení některé z jazykových zkoušek mimo 
MU (viz s. 243-246 Studijního katalogu), nebo si student zapisuje a absolvuje 
předmět „cizí jazyk pro akademické účely“ (definován jako volitelný, dva se-
mestry, první semestr zakončen zápočtem, druhý zkouškou), jehož výuku zajiš-
ťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity 
(CJV MU). Potvrzení zápisu Centrem do předmětu „cizí jazyk pro akademické 
účely“ je podmíněno úspěšným absolvováním vstupního testu v rozsahu středo-
školského učiva příslušného jazyka. Studenti se zaregistrují v IS přes Katalog 
předmětů na Filozofické fakultě (kódy předmětů viz s. 243-246 Studijního kata-
logu) ve stanoveném registračním období. Na oboru ES je možné předmět „cizí 
jazyk pro akademické účely“ definovaný primárně jako volitelný zapisovat též 
jako povinně volitelný, a to v celkovém objemu maximálně 5 kreditů 
z celkového počtu 180 kreditů na oboru ES. 

Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru 
studia. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce v roz-
sahu 30–40 stran textu (minimálně 54 000 znaků).  
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Nabídka předmětů v podzimním semestru 
Povinné předměty  

 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
EVS101 Moderní politické dějiny Evropy  Hloušek  1 1 Zk 10 
EVS102 Komparace evropských politických 

systémů  
Fiala,  
Hloušek 

1 1 Zk 12 

EVS103 Rozšiřování ES/EU Sychra 1 1 Zk 10 
EVS106-
108 

Diplomový seminář k bakalářské 
práci1 

Vedoucí prací 0 2 Z 6 

1 - Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navštěvován déle než jeden se-
mestr; kredity uděluje učitel po převzetí práce katedrou k obhajobě, bez ohledu na výsle-
dek její obhajoby). 
 

Povinně volitelné předměty  
 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
EVS110 Evropská bezpečnostní a obranná 

identita 
Kříž 1 1 Z 6 

EVS112  Jednotný trh ES Rakovský 1 1 Z 4 
EVS114 Hospodářská a měnová unie Sychra 1 1 Z 4 
EVS115 Vztahy EU s arabskými státy Šabacká 1 1 Z 4 
EVS118 Skandinávie a evropská integrace Sychra,Kaniok 1 1 Z 4 
EVS122 Smlouvy a informační zdroje EU Sychra,Pitrová 0 2 Z 2 
EVS123 Zahraniční stáž1 Fiala, Pitrová 0 2 Z 2 
EVS131 Česká republika a EU Müller 1 1 Z 4 
EVS132 Evropa mezi světovými válkami Hloušek 1 1 Z 4 
EVS134 Úvod do studia lidských práv Smekal 1 1 Z 4 
EVS135 Vybrané osobnosti a události ev-

ropského sjednocení 
Dočkal 1 1 Z 4 

EVS136 Euroskepticismus Kaniok 1 1 Z 4 
EVS137 EU jako globální aktér Müller 2 0 Z 6 
EVS138 Jak chránit spotřebitele v EU Kopečková 1 1 Z 6 
EVS139 Ilegální migrace a azylová politika Čechovský 1 1 Z 6 
EVS140 Transatlantické vztahy Müller 1 1 Z 6 
MVZ115 Řešení ozbrojených konfliktů na 

globální úrovni 
Pavka 1 1 Z 4 

MVZ119 Think-tanks a jejich vliv na zahra-
niční politiku 

Schneider 
a kol. 

2 0 Z 4 
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Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
MVZ120 Diplomatické nástroje české zahra-

niční politiky 
Jakobec a kol. 2 0 Z 4 

MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy Krpec 2 0 Z 6 
MVZ152 Mezinárodní právo veřejné Pospíšil 1 1 Z 4 
MVZ153 International Conflict Management Juárez 1 1 Z 6 
MVZ155 Válečné zločiny a jejich stíhání Majerčík 1 1 Z 6 
MVZ157 Malé evropské státy  v současné 

světové politice 
Kořan 1 1 Z 6 

BSS150 Terorismus Mareš, Šmíd 1 1 Zk 6 
POL234 Konflikty a světová politika I. 

(1945-1991) 
Müller, Šmíd 1 1 Z 4 

SOC130 Rozvojová studia (centra a periferie) Navrátilová 1 1 Zk 6 
SPP109 Základy ekonomie Žižlavský 1 1 Zk 4 

 

1 – Předmět je nástrojem k uznání kreditů na FSS. Zapisují studenti, kteří plánují studijní 
pobyt v zahraničí před nastoupením tohoto pobytu. Počet získaných kreditů bude 
upraven podle rozhodnutí vyučujícího. 

 
 

Nabídka předmětů v jarním semestru 
Povinné předměty  

 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
EVS104 Evropská integrace Pitrová a kol. 1 1 Zk 10 
EVS105 Instituce EU  Pitrová a kol. 1 1 Zk 12 
EVS106-
108 

Diplomový seminář k bakalářské 
práci1 

Vedoucí prací 0 2 Z 6 

1 - Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navštěvován déle než 
jeden semestr; kredity uděluje učitel po převzetí práce katedrou k obhajobě, bez 
ohledu na výsledek její obhajoby). 

 
Povinně volitelné předměty  

 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
EVS116 Financování EU Sychra 1 1 Z 4 
EVS117 Politické systémy přistupujících 

zemí 
Hloušek 1 1 Z 4 
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Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
EVS119 Velká Británie a ES Sychra 1 1 Z 4 
EVS120 Vnější vztahy EU Rakovský 1 1 Z 4 
EVS121 Strukturální fondy a euroregiona-

lismus 
Dočkal 1 1 Z 4 

EVS122 Smlouvy a informační zdroje EU Sychra,Pitrová 0 2 Z 2 
EVS123 Zahraniční stáž1 Fiala, Pitrová 0 2 Z 2 
EVS124 Evropa a islámský svět Šabacká 1 1 Z 4 
EVS130 Současné dění v EU Sychra a kol. 0 2 Z 4 
EVS141 Klíčové rozsudky ESD a jejich vý-

znam pro evropskou integraci 
Smekal 1 1 Z 6 

EVS142 Ochrana lidských práv v Evropě Smekal 1 1 Z 4 
EVS145 Konvent o budoucnosti EU Königová 1 1 Z 4 
MVZ123 NATO a evropská bezpečnost Kříž  1 1 Z 4 
MVZ126 Vojenské konflikty 20. století  Kříž 1 1 Z 4 
MVZ129 Urovnávání ozbrojených konfliktů 

na regionální úrovni 
Pavka 1 1 Z 4 

MVZ130 Vybrané problémy mezinárodních 
organizací 

Kaniok a kol. 1 1 Z 4 

MVZ132 Profesionální komunikace jako 
efektivní nástroj řízení politického 
procesu 

Růžička 2 0 Z 4 

MVZ139 Konflikty a světová politika II. 
(1945-1991) 

Müller, Šmíd 1 1 Z 4 

MVZ145 Mezinárodní ekonom. organizace Krpec 2 0 Z 4 
MVZ151 World Powers and Czech Republic Suchý a kol. 2 0 Z 2 
MVZ158 Francouzská zahraniční politika od 

konce 2. světové války 
Vilímek 1 1 Z 4 

BSS156 Organizovaný zločin Smolík, Šmíd 1 1 Zk 6 
GEN117 Feminismus v domácím a meziná-

rodním kontextu 
L. Oates-
Indruchová 

1 1 Zk 6 

SAN203 Rasismus a idea rasy Šlesingerová 1 1 Zk 6 
SOC110 Sociologické aspekty mezinárodnej

migrácie 
Vašečka M. 1 1 Zk 6 

SOC137 Úvod do politické sociologie Nosál 1 1 Zk 6 
1 – Předmět je nástrojem k uznání kreditů. Zapisují studenti, kteří plánují studijní pobyt v 
zahraničí před nastoupením tohoto pobytu. Počet získaných kreditů bude upraven podle 
rozhodnutí vyučujícího. 
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Bakalářské kombinované studium ES (čtyřleté)  

Tento studijní program se týká výhradně studentů imatrikulačního ročníku 
2003/2004. Standardní doba oboru ES v bakalářském stupni v kombinované formě 
je 8 semestrů. Obor je koncipován tak, aby student mohl v sedmi semestrech ab-
solvovat odborné předměty a v osmém semestru se mohl věnovat vypracování ba-
kalářské/oborové práce. 

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Aby se studenti mohli při-
hlásit ke státní závěrečné zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru ES celkově 
120 kreditů. 

Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr osmého semestru 
studia. Součástí státní bakalářské zkoušky je obhajoba bakalářské práce v roz-
sahu 30-40 stran textu (minimálně 54 000 znaků). Vzhledem ke dvouoborovému 
typu studia se bakalářská práce píše pouze na jednom oboru, na druhém oboru je 
předkládána závěrečná oborová práce v rozsahu 15–20 stran textu (minimálně 
27 000 znaků). 

Kombinované studium probíhá formou konzultací a samostatného studia. Stu-
denti se řídí studijními pokyny jednotlivých předmětů, uvedenými v sylabech 
a Informačním systému MU. Pořadí jednotlivých předmětů je pevně stanoveno. 

Základním komunikačním nástrojem je v případě kombinovaného studia e-
mailové spojení. Katedra předpokládá, že studenti sledují svou e-mailovou poštu 
na univerzitě a rovněž i na fakultě. Prostřednictvím této pošty je bude katedra in-
formovat o dalších změnách a postupech.  
 

Předměty pro 1. ročník 
 

Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výst. Kr 
EVS701 Moderní politické dějiny Evropy I.1 Hloušek PS Zk 6 
EVS702 Evropská integrace I. 1 Pitrová PS Zk 6 
EVS703 Moderní politické dějiny Evropy II. 1 Hloušek JS Zk 6 
EVS704 Evropská integrace II. 1 Pitrová JS Zk 6 
1 – Předmět se vypisuje naposledy. Výuka bude podléhat individuálnímu režimu. 

 
Předměty pro 2. ročník 

 
Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výst. Kr 
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EVS705 Komparace politických systémů1 Fiala, Hlou-
šek  

PS Zk 8 

EVS707 Instituce EU1 Pitrová PS Zk 12 
EVS706 Politické systémy západoevropských 

zemí 1 
Fiala, Hlou-
šek 

JS Zk 8 

EVS708 Rozšiřování ES/EU1  Krutílek JS Zk 10 
1 – Předmět se vypisuje naposledy. Výuka bude podléhat individuálnímu režimu. 
 

Předměty pro 3. ročník 
 

Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výst. Kr 
EVS709 Politické systémy zemí střední Evro-

py  
Hloušek, 
Dančák 

PS Zk 8 

EVS710 Integrace - CEFTA Dančák PS Zk 8 
EVS711 Politické systémy zemí východní Ev-

ropy 
Hloušek, 
Dančák 

JS Zk 6 

EVS712 Politiky v EU  Sychra JS Zk 12 
 

Předměty pro 4. ročník 
 
Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výst. Kr 
EVS713 Rozpočet a strukturální politika EU2 Sychra PS Zk 10 
EVS714  SZBP2 Kříž PS Zk 8 
EVS715-
717 

Diplomový seminář1,2 Vedoucí prací JS Z 6 

1 – Seminář zapisují předkladatelé oborové i bakalářské práce. 
2 – Předmět se vypisuje poprvé v ak. roce 2006/2007. 
 

Bakalářské kombinované studium ES (tříleté) 

Tento studijní program je určen studentům počínaje imatrikulačním ročníkem 
2004/2005. Standardní doba oboru ES v bakalářském stupni je 6 semestrů. Obor je 
koncipován tak, aby student mohl v pěti semestrech absolvovat odborné předměty 
a v šestém semestru se mohl věnovat vypracování bakalářské/oborové práce.  

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Aby se studenti mohli 
přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, jsou povinni dosáhnout na oboru ES cel-
kově 90 kreditů.  

Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru 
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studia. Součástí státní bakalářské zkoušky je obhajoba bakalářské práce v roz-
sahu 30–40 stran textu (minimálně 54 000 znaků). Vzhledem ke dvouoborovému 
typu studia se bakalářská práce píše pouze na jednom oboru, na druhém oboru je 
předkládána závěrečná oborová práce v rozsahu 15–20 stran textu (minimálně 
27 000 znaků).  

Kombinované studium probíhá formou konzultací a samostatného studia. 
Studenti se řídí studijními pokyny jednotlivých předmětů, uvedenými v sylabech 
a Informačním systému MU. Pořadí jednotlivých předmětů je pevně stanoveno. 

Základním komunikačním nástrojem je v případě kombinovaného studia e-
mailové spojení. Katedra předpokládá, že studenti sledují svou e-mailovou poštu 
na univerzitě a rovněž i na fakultě. Prostřednictvím této pošty je bude katedra in-
formovat o dalších změnách a postupech.  
 

Předměty pro 1. ročník 
 
Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výst. Kr 
EVS800 Moderní politické dějiny Evropy  Hloušek PS  Zk 8 
EVS801 Komparace politických systémů Hloušek JS Zk 8 
EVS802 Evropská integrace  Pitrová JS Zk 10 

 
Předměty pro 2. ročník 

 
Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výst. Kr 
EVS804 Instituce EU Pitrová PS Zk 12 
EVS806 Rozšiřování ES/EU  Krutílek PS Zk 8 
EVS803 Politické systémy členských států 

EU  
Hloušek, Dan-
čák  

JS Zk 12 

EVS805 Politiky v EU Sychra JS Zk 10 
 

Předměty pro 3. ročník 
 
Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výst. Kr 
EVS807 SZBP2 Kříž PS Zk   8 
EVS808 Financování a strukturální politika 

EU2 
Sychra PS Zk  8 

EVS809-
811 

Diplomový seminář1,2 Vedoucí prací JS Z   6 

1 – Seminář zapisují předkladatelé oborové i bakalářské práce. 
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2 – Předmět se vypisuje poprvé v ak. roce 2006/2007. 
 
Doporučený studijní plán pro dvouoborové prezenční bakalářské studium 

 

Na základě platných studijních předpisů a s ohledem na co nejefektivnější 
formu studia Katedra nabízí následující studijní plán. Předkládaná strategie od-
povídá požadavkům Studijního a zkušebního řádu MU a studijním normám FSS.  

Katedra v souvislosti s povinností prokazovat jazykovou způsobilost upozor-
ňuje studenty na možnost volby mezi využitím volitelných a povinně volitelných 
kreditů. Katedra neurčuje povinný jazyk, ale upozorňuje, že studium je postave-
no převážně na četbě textu v anglickém jazyce. 

Upozorňujeme také, že studenti všech stupňů mají k absolvování stupně po-
vinnost zapsat alespoň jeden Předmět v anglickém jazyce. 

 
Bakalářské studium – dvouoborové (celkem 90 kreditů) 

Semestr Počet  
kreditů 

Název povinného předmětu Počet povinně volitelných 
(volitelných) předmětů 

1 10 ECTS Moderní politické dějiny Evropy 1-2 
2 10 ECTS Evropská integrace  1 
3 12 ECTS Komparace evropských politic-

kých systémů  
2 

4 12 ECTS Instituce EU 1-2 
5 10 ECTS Rozšiřování ES/EU 1-2 
6 6/4 ECTS Diplomový seminář 0 

 
Katedra předpokládá, že studenti sledují svou e-mailovou poštu na univerzi-

tě a rovněž i na fakultě. Prostřednictvím této pošty je bude katedra informovat o 
dalších změnách a postupech.  
 
 
Doporučený studijní plán pro jednooborové prezenční bakalářské studium 

 

Na základě platných studijních předpisů a s ohledem na co nejefektivnější 
formu studia Katedra nabízí následující studijní plán. Předkládaná strategie od-
povídá požadavkům Studijního a zkušebního řádu MU a studijním normám FSS.  

Katedra v souvislosti s povinností prokazovat jazykovou způsobilost upozor-
ňuje studenty na možnost volby mezi využitím volitelných a povinně volitelných 
kreditů. Katedra neurčuje povinný jazyk, ale upozorňuje, že studium je postave-
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no převážně na četbě textu v anglickém jazyce.  
Upozorňujeme také, že studenti všech stupňů mají k absolvování stupně po-

vinnost zapsat alespoň jeden předmět v anglickém jazyce. 
 

Bakalářské studium – jednooborové (celkem 180 kreditů) 

Semestr Počet  
kreditů 

Název povinného předmětu Počet povinně volitelných 
(volitelných) předmětů 

1 10 ECTS Moderní politické dějiny Evropy 3-4 
2 10 ECTS Evropská integrace  3-4 
3 12 ECTS Komparace evropských politic-

kých systémů  
4-5 

4 12 ECTS Instituce EU 4-5 
5 10 ECTS Rozšiřování ES/EU 4 
6 6/4 ECTS Diplomový seminář 0 

 

Katedra předpokládá, že studenti sledují svou e-mailovou poštu na univerzi-
tě a rovněž i na fakultě. Prostřednictvím této pošty je bude katedra informovat o 
dalších změnách a postupech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

GENDEROVÁ STUDIA 
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Obor genderová studia se studuje na Katedře sociologie jako bakalářské (pre-

zenční i kombinované) studium. Předměty jsou rozděleny na povinné a povinně 
volitelné. Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musí být v prů-
běhu studia absolvovány bez výjimky všechny. Úplný výčet povinných předmě-
tů je pro jednotlivé imatrikulační ročníky stanoven obsahem Katalogu předmětů 
vydaném v roce imatrikulace. Povinně volitelné předměty tvoří nabídku, z níž si 
studující volí tak, aby po absolvování všech předmětů získal/a celkový počet 
kreditů požadovaný pro úspěšné dokončení oboru. Část nabízených povinně vo-
litelných předmětů se obměňuje každý akademický rok. Volitelné předměty jsou 
předměty vypisované na různých fakultách MU nebo univerzitních ústavech nad 
rámec souboru předmětů obsažených v programu genderových studií. Za před-
měty, které jsou nabízeny paralelně na více oborech, lze získat příslušné kredity 
jenom jedenkrát – lze je vykazovat pouze na jednom oboru. 

 

Bakalářský studijní program prezenční dvouoborový 

Bakalářské studium genderových studií na FSS je dvouoborové. Genderová stu-
dia je možné studovat pouze v kombinaci s vybraným jiným oborem FSS. Stan-
dardní doba bakalářského studia v prezenční formě je 6 semestrů. 
Předměty jiných kateder jsou součástí nabídky oboru genderová studia pouze 
tehdy, jsou-li výslovně uvedeny v seznamu přednášek a lze v nich získat kredity 
pouze tehdy, jsou-li absolvovány v semestru, pro který byly pro obor genderová 
studia vypsány. Za absolvování volitelných předmětů lze získat maximálně 5 
kreditů. 
V bakalářském stupni studia musí být absolvován nejméně 1 předmět vedený 
v angličtině: buď z nabídky katedry sociologie nebo na zahraniční univerzitě (v 
tomto případě je k uznání kreditů třeba předchozí konzultace s vedením katedry; 
studující se v Informačním systému zapisují do předmětu Zahraniční studia). 

 
Studenti a studentky se mohou přihlásit ke státní bakalářské zkoušce poté, co 

na oboru genderová studia získají celkem 90 kreditů, z toho 72 kreditů z povin-
ných předmětů a 18 kreditů z povinně volitelných předmětů, a splní požadavky 
výuky tělesné výchovy a sportu, stanovené Masarykovou univerzitou v  imatri-
kulačním roce příslušného studenta (blíže viz s. 241-242 Katalog předmětů – 
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Celouniverzitní tělesná výchova). Součástí státní bakalářské zkoušky je obhajo-
ba bakalářské práce (pokud si studující zvolí genderová studia jako obor diplo-
mový) nebo odevzdání závěrečné oborové práce (v případě, že jsou genderová 
studia zvolena jako obor nediplomový). Požadavky na tyto práce jsou určeny 
zvláštním předpisem.  

Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je dále doložení univerzitou stanove-
né minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia v jednom 
z následujících jazyků (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Studen-
tovi je přitom buď uznán odpovídající certifikát/diplom o složení některé 
z jazykových zkoušek mimo MU (viz s. 243-246 Studijního katalogu), nebo si 
student zapisuje a absolvuje předmět „cizí jazyk pro akademické účely“ (defino-
ván jako volitelný, dva semestry, první semestr zakončen zápočtem, druhý 
zkouškou), jehož výuku zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělává-
ní Masarykovy univerzity (CJV MU). Potvrzení zápisu Centrem do předmětu 
„cizí jazyk pro akademické účely“ je podmíněno úspěšným absolvováním 
vstupního testu v rozsahu středoškolského učiva příslušného jazyka. Studenti se 
zaregistrují v IS přes Katalog předmětů na Filozofické fakultě (kódy předmětů 
viz s. 243-246 Studijního katalogu) ve stanoveném registračním období. 

 
 

Nabídka předmětů v podzimním semestru 

Povinné předměty 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr. 
GEN101 Sociologické teorie genderu  K. 

Nedbálková 
3 0 ZK 6 

GEN110 Proseminář ke kurzu sociologické 
teorie genderu  

L. Jarkovská 0 1 Zp 3 

SOC101 Úvod do sociologie  C. Szaló, 
K.Nedbálko-
vá,  E. Šle-
singerová 

2 0 ZK 6 

SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie  C. Szaló 0 2 Zp 6 
GEN102 Historie ženského hnutí a femini-

sismu 
L. Oates-
Indruchová 

1 1 ZK 6 

GEN106 Genderová struktura společnosti  
II. 1 

I. Šmídová 1 1 ZK 6 
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GEN108 Metody prosazování genderové
rovnosti + praxe 2 

P. Pavlík, K. 
Machovcová, 
L. Jarkovská 

2 1 ZK 9 

Povinně volitelné předměty 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr.
GEN112 Gender v etnografii 2 H. Červinková 1 1 ZK 6 
GEN113 Gender ve válce: kultura násilí a

konfliktu 2 
H. Červinková 1 1 ZK 6 

GEN124 Gender v literatuře  L. Oates-
Indruchová 

1 1 ZK 6 

GEN121 Kritická mužská studia I. Šmídová  1 1 ZK 6 
GEN114 Genderová socializace G. Šmausová, 

L. Jarkovská  
1 1 ZK 6 

GEN126 Queer studies 2 K. Nedbálko-
vá 

1 1 ZK 6 

SOC132 Sociologie rodiny I. Možný 1 1 ZK 9 

Nabídka předmětů v jarním semestru 

Povinné předměty 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. K.r
GEN103 Genderová struktura společ-

nosti  I. 
I. Šmídová 1 1 ZK 6 

GEN104 Metodologie výzkumu gende-
rové problematiky 

K. Nedbálková 1 1 ZK 6 

GEN107 Gender v terénu: metody kvali-
tativního výzkumu 3 

K. Nedbálková 1 1 ZK 6 

GEN109 Diplomový seminář k bakalář-
ské práci 4  

vedoucí práce 0 2 Zp 6 

GEN159 Diplomový seminář k oborové
práci 4  

vedoucí práce 0 2 Zp 4 

 

Povinně volitelné předměty 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr.
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Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr. 
GEN111 Gender a věda G. Šmausová, 

K. Lišková 
1 1 ZK 6 

GEN125 Gender a média M. Metyková 1 1 ZK 6 
GEN122 Filosofické teorie genderu Z. Kalmucká 1 1 ZK 6 
GEN117 Feminismus v domácím a 

mezinárodním kontextu 
L. Oates-
Indruchová 

1 1 ZK 6 

GEN119 Násilí na ženách M. Huňková, 
A. Rezková 

1 1 ZK 6 

GEN120 Trest a uvěznění: genderová per-
spektiva 2 

K. Nedbálková 1 1 ZK 6 

GEN123 Gender a náboženství 2 B. Knotková  1 1 ZK 6 
GEN127 Český film z aspektu gender a

feministické teorie 
P. Míčová 1 1 ZK 6 

SOC133 Sociologie kultury 2 C. Szalo 1 1 ZK 6 
 

 
Doporučený studijní plán (rozpis předmětů) 

 

1. SEMESTR 
29 kreditů 

GEN101 Sociologické 
teorie genderu  
(6 kreditů) 

GEN110 Proseminář k 
předmětu Sociologické 
teorie genderu 
(3 kredity) 

GEN102 Historie 
ženského hnutí a 
feminismu 
(6 kreditů) 5 

 SOC101 Úvod do 
sociologie (6 kreditů)
6 

SOC104 Proseminář 
k Úvodu do sociologie 
(6 kreditů) 6 

SAH Sport a hry (2 
kredity) 
 

2. SEMESTR 
18 kreditů 

GEN103 Genderová 
struktura společnosti I 
(6 kreditů) 

GEN104 Metodologie 
výzkumu genderové 
problematiky  
(6 kreditů) 

Povinně volitelný 
předmět  
(6 kreditů) 
 

3. SEMESTR 
12 kreditů 

GEN106  Genderová 
struktura společnosti 
II  
(6 kreditů) 

GEN105 Gender a 
právo ČR a EU 
(6 kreditů) 

GEN102 Historie 
ženského hnutí a 
feminismu (6 kreditů) 
6 

 Povinně volitelný 
předmět (6 kreditů) 7 
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4. SEMESTR 
12 kreditů 

GEN107 Gender v 
terénu: metody 
kvalitativního 
výzkumu  
(6 kreditů) 

Povinně volitelný 
předmět (6 kreditů) 7 
 

Povinně volitelný 
předmět (6 kreditů) 7 
 
 

5. SEMESTR 
15 kreditů 

GEN108 Metody 
prosazování 
genderové rovnosti 
a praxe (9 kreditů) 

Povinně volitelný 
předmět (6 kreditů) 

 

6. SEMESTR 
6 kreditů 

Diplomový seminář (6 kreditů) nebo seminář k oborové práci (4 
kredity). 
Ti, kdo odevzdání práce odloží, si musí dát pozor na ustanovení čl. 12 
„Studijního a zkušebního řádu MU“ o zápisech do semestrů! 

 

1 – Předmět lze zapsat až po absolvování GEN 103. 

2 – Vypisuje se od ak. roku 2006-07. 

3 – Předmět lze zapsat až po absolvování GEN 104. 

4 – Do seminářů se zapisují povinně studující, kteří/které chtějí v daném semestru předlo-
žit bakalářskou, resp. oborovou práci. Za seminář lze kredity získat pouze jednou (i 
když je navštěvován více než jeden semestr; kredity se započítávají po převzetí práce 
katedrou k obhajobě, bez výsledku na její výsledek).  

5 – Předmět povinně zapisují studující v kombinaci GEN – SOC. Studující v ostatních 
kombinacích předmět povinně zapisují ve třetím semestru studia.  

6 – Předmět povinně zapisují studující ve všech kombinacích. 

7 – Předmět zapisují studující v kombinaci GEN – SOC. 
 
 

Bakalářský studijní program kombinovaný dvouoborový 

Bakalářské studium v kombinované formě je vždy dvouoborové, tj, gendero-
vá studia je na tomto stupni možné studovat pouze v kombinaci s jiným oborem 
FSS. Standardní doba bakalářského studia v kombinované formě je  6 semestrů. 

Studium probíhá převážně bez přímého kontaktu s vyučujícími. Studující pra-
cují samostatně se studijními materiály a pomůckami na základě metodických 
instrukcí předávaných v kontaktní dny, které se konají maximálně třikrát za se-
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mestr – v koordinaci s ostatními obory. Informace nutné ke studiu jsou rozesílá-
ny nebo umisťovány na domovskou stránku Fakulty sociálních studií na Interne-
tu (Informační systém MU). Podmínky úspěšného ukončení studia jsou shodné 
s prezenční formou studia, studující v kombinované formě pouze nemusí absol-
vovat předmět vedený v anglickém jazyce. Na druhé straně klade studium 
v kombinované formě vyšší nároky na průběžnou samostatnou práci se studijní-
mi materiály. Předměty při kombinovaném studiu není možné volit – je třeba ab-
solvovat všechny předměty předepsané studijním programem. Diplomový semi-
nář (případně Seminář k oborové práci) si studující zapisují v tom semestru, ve 
kterém dokončují a obhajují diplomovou (závěrečnou) práci. Studující musí bě-
hem studia získat na jednom oboru celkem 90 kreditů.  
Součástí závěrečné státní bakalářské zkoušky je obhajoba bakalářské diplomové 
práce (pokud si student nebo studentka zvolí genderová studia jako obor 
diplomový), nebo odevzdání oborové práce (v případě, že genderová studia jsou 
zvolena jako obor nediplomový). Požadavky na tyto práce jsou určeny zvláštním 
předpisem.  

1. rok studia 

Podzimní semestr 

Kód Název předmětu Vyučující Výst. Kr.
GEN501 Sociologické teorie genderu I. Šmídová, K. Liško-

vá 
ZK 10 

GEN504 Metodologie výzkumu gendero-
vé problematiky 

K. Nedbálková ZK 8

 

Jarní semestr 

Kód Název předmětu Vyučující Výst. Kr.
GEN502 Historie ženského a feministic-

kého hnutí 
L. Oates-Indruchová ZK 8

GEN503 Genderová struktura společnosti 
I 

I. Šmídová ZK 8
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2. rok studia 

Podzimní semestr 

Kód Název předmětu Vyučující Výst. Kr.
GEN506 Genderová struktura společnosti 

II 
I. Šmídová ZK 8

Kód Název předmětu Vyučující Výst. Kr.
GEN507 Gender v terénu: feministická 

metodologie a kvalitativní vý-
zkum 

K. Nedbálková ZK 8

 

Jarní semestr 

Kód Název předmětu Vyučující Výst. Kr.
GEN508 Metody prosazování genderové 

rovnosti 
L. Jarkovská, K. Ma-
chovcová 

ZK 8

GEN505 Gender a právo ČR a EU M. Huňková, A. Re-
zková 

ZK 8

 

3. rok studia 

Podzimní semestr 

Kód Název předmětu Vyučující Výst. Kr.
GEN510 Praxe a kauzistický seminář  L. Jarkovská ZK 8
GEN511 Gender ve vědě K. Lišková ZK 8

 

Jarní semestr 

Kód Název předmětu Vyučující Výst. Kr.
GEN509 Diplomový seminář k bakalářské 

práci 
Vedoucí práce Zp 8

GEN559 Diplomový seminář k oborové 
práci 

Vedoucí práce Zp 8
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HUMANITNÍ ENVIRONMENTALISTIKA 
 

Magisterské studium 

 
Studijní program Humanitní environmentalistika na Katedře environmentál-

ních studií je koncipován jako tříleté magisterské prezenční studium. Realizuje 
se na základě kreditního systému. Předměty si lze zapisovat v libovolném sledu 
(optimální pořadí zápisu je navrženo na konci tohoto oddílu). Výjimku tvoří 
předměty předpokládající znalosti z předmětu jiného. Tuto posloupnost zápisu, 
jak je uvedena v seznamu přednášek, případně v IS MU, je nutno respektovat. 
Některé z uvedených předmětů se realizují pouze jednou za dva roky (viz po-
známky). 

Aby se studující mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, musí získat 
nejméně 180 kreditů. Kredity se získávají absolvováním tří typů předepsaných 
předmětů. Povinné předměty tvoří základ studovaného oboru a musejí být proto 
absolvovány povinně všechny. Pokud studující některý z povinných předmětů 
absolvovali v průběhu předchozího studia jiného oboru, může jim být uznán. 
Povinně volitelné předměty si studující zapisují podle svého studijního zájmu. 
Volitelné předměty si studující volí nad rámec předmětů obsažených ve studij-
ním programu humanitní environmentalistiky, z nabídek vypisovaných na které-
koliv fakultě MU. Těchto volitelných kreditů lze získat maximálně 12. 

Podmínkou účasti u státní závěrečné magisterské zkoušky je dále doložení 
univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa magister-
ského studia v jednom z následujících jazyků (angličtina, němčina, francouzština 
a španělština). Studujícím je buď uznán odpovídající certifikát/diplom o složení 
některé z jazykových zkoušek mimo MU (viz s. 243-246 Studijního katalogu), 
nebo předmět „cizí jazyk pro akademické účely“, absolvovaný v rámci bakalář-
ského studia, nebo si studující zapisuje a absolvuje předmět „cizí jazyk pro aka-
demické a odborné účely“ (definován jako volitelný, dva semestry, první semestr 
zakončen zápočtem, druhý zkouškou), jehož výuku zajišťuje fakultní oddělení 
Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV MU). Potvrzení zá-
pisu Centrem do předmětu „cizí jazyk pro akademické a odborné účely“ je pod-
míněno úspěšným absolvováním vstupního testu v rozsahu středoškolského uči-
va příslušného jazyka. Studentující se zaregistrují v elektronickém IS přes 
Katalog předmětů na Filozofické fakultě (kódy předmětů viz s. 243-246 Studij-
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ního katalogu) ve stanoveném registračním období. 
POZOR: Studující v magisterském studiu musí absolvovat 1 předmět vedený 

v anglickém jazyce. 
Pravidla studia humanitní environmentalistiky jsou dána „Studijním a zkušeb-

ním řádem MU“. Podrobnosti studia doplňují „Pravidla studia Humanitní environ-
mentalistiky“, zveřejněná na www stránkách katedry a na informační tabuli katedry 
environmentálních studií. 

 
Poznámka: Sledujte případné změny ve studijním programu, které budou zveřejněny za-
čátkem každého semestru.  
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Nabídka předmětů v podzimním semestru 
 

Povinné předměty 
 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
HEN433 Úvod do studia environmentalistiky Librová 1 0 Zk 4 
HEN402 Přehled environmentálních rizik  Ulčák 0 2 Zk 4 
HEN436 Základy zoologie Laštůvka 2 0 Zk 3 
HEN403 Základy ekologie 1 Hula 2 0 Zk 7 
HEN405 Právo a environmentální problémy Chyba 2 0 Zk     6 
HEN413 Environmentální ekonomie Johanisová 2 0 Zk     6 
HEN407 Blok expertů I 5 Ulčák 2 0 Zp     3 
HEN408 Praxe v instituci Ulčák 2 týdny Zp     3 
HEN566 Globální politické otázky Daněk 2 1 Zk    7 
HEN583 Diplomový seminář 3 Binka 0 2 Zp   12 
HEN526 Diplomový seminář 3 Librová 0 2 Zp   12 
HEN528 Diplomový seminář 3 Ulčák 0 2 Zp   12 
HEN559 Diplomový seminář 3 Klvač 0 2 Zp   12 

 
Povinně volitelné předměty 

 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
HEN586 Seminář k Úvodu do studia 

environmentalistiky 
Librová 0 1 Zp 4 

HEN507 „Enigma loci“ (architektura, člověk 
a krajina v 16.–20. století)  

Kroupa 2 0 Zp 5 

HEN546 Environmentální problémy 
starověku 

Kysučan 1 1 Zp 6 

ZUR547 Praktická environmentální 
žurnalistika  

Navrátilová 
Burgr 

0 4 Zp 8 

HEN555 Sociologie venkova a krajiny Klvač 1 1 Zp 6 
HEN560 Výtvarná moderna a příroda Nusek 2 0 Zk 6 
HEN567 Badatelské projekty studentů 4 Klvač 0 2 Zp 12 
HEN568 Studium v zahraničí 4 Ulčák      
HEN570 Environmentální aspekty 

eschatologie 
Dvořák 2 0 Zk 6 

HEN572 Communication in Environmental 
Issues 

Haverkamp 1 1  Zp 8 

SOC400 Věda, technologie a politika Konopásek 1 1 Zk 12 
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Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr
PH0160 Příroda a kultura Šmajs 2 0 K 6 
 

Nabídka předmětů v jarním semestru 
 

Povinné předměty 
 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr
HEN409 Exkurze k environmentálním 

rizikům 
Ulčák 1 týden

 
Zp 3 

HEN442 Základy botaniky Tichý 2 0 Zk 3 
HEN434 Filosofie pro environmentalisty Binka 1 1 Zk 4 
HEN404 Základy geografie Demek  2 0 Zk 6 
HEN414 Ekologie krajiny 5 Buček 2 0 Zk 6 
HEN437 Hospodaření v krajině Ulčák 2 1 Zk 10 
HEN420 Blok expertů II 2 Ulčák 2 0 Zp 3 
HEN428 Metodologické aspekty 

environmentálních studií 
Klvač 1 1 Zk 7 

HEN439 Environmentální etika Binka 1 1 Zk 8 
HEN526 Diplomový seminář Librová 0 2 Zp 12 
HEN528 Diplomový seminář Ulčák 0 2 Zp 12 
HEN559 Diplomový seminář Klvač 0 2 Zp 12 
HEN584 Diplomový seminář Binka 0 2 Zp 12 
HEN440 Estetika  1 1 Zk 8 
HEN408 Praxe v instituci Ulčák 2 týdny Zp 3 

 
 

Povinně volitelné předměty 
 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr
HEN585 Životní způsob na sklonku Říma  Kysučan 1 0 Zp 3 
HEN582 Seminář k Životnímu způsobu na 

sklonku Říma6 
Bednaříková 0 1 Zp 3 

HEN593 Current debates in environmental 
sociological theory 

Vail 1 1 Zp 8 

HEN520 Radikální ekologická hnutí Binka 0 2 Zp 6 
HEN581 Životní způsob a environmentální 

problémy 
Librová 1 1 Zp 8 

HEN513 Alternativy „ekologického  Škrdlant 0 2 Zp 6 
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Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
myšlení“ 7 

HEN518 Základy teorie práva Večeřa 1 1 Zp 7 
HEN554 Environmentální ideologie  

a všední den  
Musil 1 1 Zp 7 

HEN563 Zahrady a parky v historii  Kroupa 2 0 Zp 5 
HEN567 Badatelské projekty studentů 4 Klvač 0 2 Zp 12 
HEN568 Studium v zahraničí 4 Ulčák      
HEN573 Environmentální NNO Haverkamp 1 1 Zp 6 
ZUR548 Praktická environmentální 

žurnalistika II 
Navrátilová 
Burgr 

0 4 Zp 8 

HEN574 Environmentální aspekty využívání 
energie 

Hollan, 
Gaillyová, 
Holub 

1 1 Zp 6 

PH0233 Filosofie techniky Šmajs 2 0 K 3 
HEN580 Exkurze – sociální rozměr krajiny Klvač, Nusek 

Dvořák 
1 týden Zp 5 

 
 

Doporučený studijní plán (rozpis studijních předmětů) 
 
 

Kód Název předmětu Semestr 
HEN433 Úvod do studia 

environmentalistiky 
I 
 

HEN402 Přehled environmentálních rizik I 
HEN434 Dějiny filozofie pro 

environmentalisty 
I 
 

HEN436 Základy zoologie I 
HEN442 Základy botaniky II 
HEN403 Základy ekologie III 
HEN438 Metodologické základy 

environmentálních studií 
IV 

HEN414 Ekologie krajiny IV 
 Diplomový seminář VI 

 
Poznámka: Ostatní předměty jsou zapisovány na základě osobní strategie studenta. 
__________________________________________ 
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1 Zapisují studující, kteří absolvovali HEN442 a  HEN436. 
2 Předmět „Blok expertů I - IV“ je vyučován v průběhu čtyř semestrů. Studující povin-

ně zapisují dva předměty, zbývající dva si mohou zapsat v rámci povinně volitelných 
předmětů. 

3 Zapisují  studující  v posledním semestru studia. 
4 Studující zapisují pouze po schválení tvůrčího či badatelského projektu vyučujícím. 
5 Zapisují studující, kteří absolvovali HEN403.  
6     Studující zapisuje spolu s HEN585 
7     Předmět je realizován jednou za dva roky. V ak. roce 2005/06 bude realizován. 
 
 
 

Doktorský studijní program 
 

Humanitní environmentalistika je akreditována jako součást kmenového dok-
torského programu Sociologie. Doktorské studium humanitní environmentalisti-
ky má prezenční nebo kombinovanou formu. Standardní délka studia je 6 se-
mestrů.  

Základním cílem doktorského studia je příprava na vědeckou dráhu. Student 
tedy v rámci studia získává zkušenosti s publikováním odborných textů. Páteří 
studia je příprava disertačního spisu (jeho námět je již součástí přijímacího říze-
ní). Studium se řídí individuálním studijním plánem, který připravuje doktorand 
ve spolupráci se svým školitelem a který je každoročně inovován. Individuální 
studijní plán obsahuje absolutorium jednotlivých předmětů, postup práce na di-
sertačním spise, návrh publikací, plán zkoušek, u interních studentů charakteris-
tiku spolupráce s katedrou. Průběh studia hodnotí každoročně oborová komise 
na základě výroční zprávy studenta a školitele. 

Další informace k povinnostem studia v DSP najdete ve „Studijním a zkušeb-
ním řádu MU“ (viz též www stránky MU a www stránky FSS). I v DSP platí po-
vinnost zápisu předmětů v „Informačním systému“ Masarykovy univerzity (IS 
MU)! 

 
Poznámka: Sledujte případné změny ve studijním programu, které budou zveřejněny za-
čátkem každého semestru.  

 
Nabídka předmětů 

 

Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výstup Kr
HEN901 Aktuální otázky humanitní 

environmentalistiky 1 
Librová PS nebo JS Zp 40 
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Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výstup Kr 
HEN906 Současné sociologické teorie 2 Szaló PS nebo JS Zk 20 
HEN905 Studijní předmět prohlubující 

téma disertace I 
 ? PS nebo JS Zk 20 

HEN908 Studijní předmět prohlubující 
téma disertace II 

 ? PS nebo JS Zk 20 

HEN910 Badatelský seminář I Librová PS nebo JS Zp 10 
HEN911 Badatelský seminář II Librová PS nebo JS Zp 10 
HEN912 Badatelský seminář III Librová PS nebo JS Zp 10 
HEN913 Badatelský seminář IV Librová PS nebo JS Zp 10 
HEN914 Disertační práce Librová PS nebo JS Zp 40 

 
 

____________________________________________ 
1 Studentům, kteří absolvovali humanitní environmentalistiku, může být studijní před-

mět uznán. 
2 Studentům, kteří absolvovali sociologii, může být studijní předmět uznán. 
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MEDIÁLNÍ STUDIA A ŽURNALISTIKA 
 
 
Obor mediální studia a žurnalistika (dále MSŽU) mohou studenti absolvovat 

jako: 1. dvouoborové prezenční bakalářské studium v kombinaci s jinými 
obory FSS anebo s vybranými obory Filozofické fakulty či Fakulty sportovních 
studií MU, jako 2. jednooborové prezenční navazující magisterské studium a 
jako 3. dvouoborové kombinované bakalářské studium v kombinaci s vybra-
nými obory FSS. 

Plán studia v prvních dvou formách tvoří povinné předměty a povinně voli-
telné předměty. Počet kreditů, které nutné získat, je stanoven studijním plánem. 
Povinné předměty je třeba absolvovat všechny, z povinně volitelných jen někte-
ré. 

Povinně volitelné předměty tvoří nabídkový blok, z něhož si studenti vybírají 
jednotlivé předměty podle svého zájmu a své plánované budoucí odborné či pra-
covní orientace. Studenti si však musí zvolit takový počet předmětů, aby součet 
kreditů za úspěšně absolvované předměty v průběhu každého jednotlivého se-
mestru a rovněž v rámci celého studia dosáhl sumy požadované studijním plá-
nem (viz níže).  

Studenti prezenčních forem studia mohou svůj studijní program rozšířit o vo-
litelné předměty. Jde o předměty vyučované na jiných katedrách FSS, jiných 
fakultách MU anebo i jiných vysokých školách, které které souvisejí se studij-
ním programem MSŽU, popř. studijními zájmy studentů. Za úspěšně absolvova-
né volitelné předměty je možné získat nejvýše 5 kreditů.  

Plán studia v dvouoborovém kombinovaném bakalářském studiu tvoří pouze 
povinné předměty. 

Jsou-li jednotlivé předměty nabízeny v studijním plánu MSŽU i v plánu stu-
dia jiných oborů FSS anebo fakult, s nimiž se obor MSŽU kombinuje, mohou 
být předměty a jejich kredity započteny do studijního plánu pouze jednoho obo-
ru. 

Jednotlivé povinné předměty jsou studentům nabízeny podle pevného harmo-
nogramu ve stanovených termínech a v požadované návaznosti. Povinně volitel-
né předměty, obsažené ve studijním plánu oboru MSŽU, jsou naopak vypisová-
ny pouze výběrově, vzhledem k prioritám Katedry MSŽU, anebo podle 
aktuálního zájmu studentů. Předměty jsou vypisovány buď v podzimním semest-
ru (PS), nebo jarním semestru (JS). Některé povinně volitelné předměty jsou vy-
pisovány v PS i JS, a pak jsou skutečně v PS i JS vyučovány. 
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Z vypisovaných povinně volitelných předmětů se v jednotlivých semestrech ote-
vírají pouze ty předměty, do nichž se přihlásí – nebude-li stanoveno jinak (viz IS) – 
alespoň 15 studentů. Menší počet studentů se předpokládá pouze v některých před-
mětech-dílnách zaměřených na získávání praktických žurnalistických dovedností. 

 
 

1. Prezenční bakalářský studijní program 
 

Výuku oboru zajišťuje – pomocí interních pracovníků a externistů – Katedra 
MSŽU.  

K státní bakalářské zkoušce je možné se přihlásit po splnění následujících po-
žadavků: 

A/ Studenti musí získat minimálně 90 kreditů. Kreditovou hodnotu předmětů 
určuje tento plán studia. Z celkového počtu 90 kreditů, pokud to neurčují jinak 
studijní plány jednotlivých studijních orientací, je 
• 60 povinných kreditů a 
• 30 povinně volitelných kreditů.  

B/ Student musí vypracovat a ve stanoveném termínu odevzdat buď oboro-
vou, nebo bakalářskou práci. Témata oborových a bakalářských prací vypisují 
vedoucí prací vždy na počátku PS a JS. Studenti si z této nabídky a na základě 
domluvy s vedoucím práce vybírají témata nejméně jeden semestr před předpoklá-
daným odevzdáním práce. Student je povinen absolvovat diplomový seminář 
k oborové (4 kredity), nebo k bakalářské (6 kreditů) práci. 

C/ Studenti počínaje imatrikulačním ročníkem 2005/2006 musí předložit do-
klad o jazykové způsobilosti (angličtina, francouzština, němčina, španělština). 
Jazyková způsobilost je definována jako znalost jednoho cizího jazyka, která 
musí být doložena certifikátem o vykonání státní jazykové zkoušky, zkouškou 
vykonanou na jazykových katedrách univerzity, anebo jejími ekvivalenty uzna-
nými katedrou. Studentovi je přitom buď uznán odpovídající certifikát/diplom o 
složení některé z jazykových zkoušek mimo MU (viz s. 243-246 Studijního ka-
talogu), nebo si student zapisuje a absolvuje předmět „cizí jazyk pro akademické 
účely“ (definován jako volitelný, dva semestry, první semestr zakončen zápoč-
tem, druhý zkouškou), jehož výuku zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykové-
ho vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV MU). Potvrzení zápisu Centrem do 
předmětu „cizí jazyk pro akademické účely“ je podmíněno úspěšným absolvo-
váním vstupního testu v rozsahu středoškolského učiva příslušného jazyka. Stu-
denti se zaregistrují v IS přes Katalog předmětů na Filozofické fakultě (kódy 
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předmětů viz s. 243-246 Studijního katalogu) ve stanoveném registračním obdo-
bí. 

Pro studenty studijní orientace Žurnalistika je povinným jazykem němčina. 
Studenti povinně absolvují buď předmět Němčina pro žurnalisty - začátečníci, 
nebo předmět Němčina pro žurnalisty - pokročilí. 

D/ Student musí splnit požadavky výuky tělesné výchovy a sportu stanovené 
MU, to znamená získat na oboru 2 povinné kredity (blíže viz s. 241-242 Katalo-
gu).  

E/ Pro studenty a studentky všech imatrikulačních ročníků platí povinnost ab-
solvování minimálně jednoho předmětu v anglickém jazyce. 

Součástí státní bakalářské zkoušky je obhajoba bakalářské práce. Podobu, zamě-
ření a rozsah oborové a bakalářské práce a bakalářské zkoušky určují instrukce Ka-
tedry MSŽU.  

 
Od ak. roku 2005/2006 zřizuje Katedra MSŽU v rámci prezenčního baka-

lářského studijního programu tři studijní orientace: 
• žurnalistiku (vedoucí Mgr. P. Macků), 
• mediální studia (vedoucí PhDr. J. Volek, Ph.D.) a 
• digitální média (vedoucí Mgr. D. Kořínek). 

Tento model studijního plánu se týká výhradně studentů imatrikulačního ročníku 
2004/2005 a ročníků následujících. Studenti starších imatrikulačních ročníků 
studují podle studijních plánů platných v roce jejich imatrikulace.  

Zavedení studijních orientací nemění charakter, obsah ani rozsah studijních 
povinností studijního programu MSŽU. Absolventi všech tří studijních orientací 
nadále získávají diplom z  oboru mediální studia a žurnalistika. 

Posláním změn je posílit, rozpracovat a systematizovat potenciální možnosti, 
které studijní program MSŽU nabízí. Ve svých důsledcích příslušné změny stu-
dentům umožní lépe profilovat své základní profesní specializace. Zavedení stu-
dijních orientací nemění – s výjimkou žurnalistické praxe – rovněž kreditní hod-
notu povinných a povinně volitelných předmětů, ani celkový počet kreditů 
nutných k uzavření studia (90 kreditů).  

Každá z uvedených tří studijních orientací má svůj vlastní studijní program 
(viz níže). Ten tvoří sada povinných přednětů společných pro všechny studijní 
orientace (povinné předměty společného základu), sada povinných předmětů 
určených pouze pro studenty dané studijní orientace (povinné předměty studij-
ní orientace) a sada povinně volitelných předmětů určených rovněž pro studenty 
dané studijní orientace (povinně volitelné předměty studijní orientace). Po-
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vinně volitelné předměty jednotlivých studijních orientací jsou doporučené stu-
dentům dané orientace, přístupné jsou však rovněž studentům jiných studijních 
orientací.  

Studijní orientace žurnalistika výrazně posiluje žurnalistickou praxi. Po-
vinnou součástí výukového programu této orientace se stává souvislá dvanácti-
týdenní (jednosemestrová) praxe v redakcích regionálních českých deníků, ve 
výjimečných případech (po schválení vedoucím praxe) to může být i praxe 
v jiných typech médií. Tuto praxi lze vykonat v průběhu 4., nebo 5. semestru 
studia, výjimečně v průběhu letních prázdnin. Povinnou žurnalistickou praxi v 
redakcích (10 kreditů) doplňuje seminář k žurnalistické praxi (6 kreditů), který 
se koná v stanovených termínech, v průběhu konání praxe, na FSS MU. Pro stu-
denty studijní orientace žurnalistika imatrikulačního ročníku 2004/2005 to zna-
mená, že povinnou praxi absolvují buď v jarním semestru ak. roku 2005/2006, 
nebo v podzimním semestru ak. roku 2006/2007. Praxi organizuje katedra, ve-
doucím praxe je Mgr. Pavel Macků. Během konání praxe se nepředpokládá, že 
se studenti budou věnovat výuce na druhém studijním oboru. Studenti jsou po-
vinni této skutečnosti přizpůsobit svou osobní studijní strategii. 

Studijní orientace mediální studia a rovněž digitální média povinnou žurna-
listickou praxi v redakcích, doplněnou o povinný seminář k žurnalistické praxi, 
nemají. Povinné předměty daných orientací naopak rozšiřují a pokrývají rele-
vantní témata a problémy z oblasti mediálních studií a digitálních médií. 

  
PŘECHODNÉ USTANOVENÍ 
Studenti imatrikulačního ročníku 2003/2004 a ročníků starších, kteří dosud 

neabsolvovali povinnou žurnalistickou praxi, si mohou – ovšem pouze 
v podzimním semestru ak. roku 2005/2006 – zvolit jednosemestrovou žurnalis-
tickou praxi v redakcích regionálních deníků (10 kreditů) a seminář 
k žurnalistické praxi (6 kreditů), který se koná ve stanovených termínech 
v průběhu konání praxe na FSS MU. Během konání praxe se nepředpokládá, že 
se studenti budou věnovat výuce na druhém studijním oboru. Studenti jsou po-
vinni této skutečnosti přizpůsobit svou osobní studijní strategii. Získaných 16 
kreditů se jim ovšem nezapočítává do povinných, ale do povinně volitelných 
kreditů. Absolvování těchto dvou předmětů nemění studijní program této skupi-
ny studentů. Tito studenti studují podle studijního programu (studijních pravidel 
a požadavků), které byly platné v roce jejich imatrikulace. Studenti imatrikulač-
ního ročníku 2003/2004 a starších, kteří o jednosemestrovou žurnalistickou praxi 
nebudou mít zájem, mohou žurnalistickou praxi (4 kredity) absolvovat způso-
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bem, který byl na katedře zaveden programem studia v letech 2003/2004. Ve-
doucím také této praxe je Mgr. Pavel Macků. 

 
A. NABÍDKA PŘEDMĚTŮ PRO IMATRIKULAČNÍ ROČNÍKY 

2004/2005 a 2005/2006 
 

POVINNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU 
(společné pro všechny studijní orientace) 

Podzimní semestr 2005–2006 
Povinné předměty 

 
Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred.
ZUR 105 Úvod do zpravodajství Macků 2/0 ZK 6 
ZUR 106 Úvod do digitálních 

médií 
Kořínek 2/0 ZK 6 

ZUR 104 Úvod do mediálních a 
komunikačních studií 

Volek 2/0 ZK 6 

ZUR 117 Seminář k oborové 
práci 

učitelé katedry 0/2 Z 4 

ZUR 118 Seminář k bakalářské 
práci 

učitelé katedry 0/2 Z 6 

 
Jarní semestr 2006 
Povinné předměty 

 
Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred.
ZUR 138 Úvod do studia kultury 

(Paradigmatické 
systémy kultury) 

Pavelka 2/0 ZK 6 

ZUR 139 Úvod do studia dějin 
médií 

Večeřa 2/0 ZK 6 

ZUR 117 Seminář k oborové 
práci 

učitelé katedry 0/2 Z 4 

ZUR 118 Seminář k bakalářské 
práci 

učitelé katedry 0/2 Z 6 

 
 



 81 

STUDIJNÍ ORIENTACE ŽURNALISTIKA  
Podzimní semestr 2005/2006 

Povinné předměty 
 

Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred. 
ZUR 130 Úvod do zpravodajství 

– dílna 
Macků, Burgr 0/2 ZK 6 

ZUR 109 STISK – cvičné médi-
um 

Macků, Burgr 0/4 ZK 6 

ZUR 108 Publicistické žánry 
v tištěných médiích 

Salaquardová,  
Burgr 

1/1 ZK 6 

ZUR 112 Žurnalistická praxe1 Macků redakce Z 10 
 

Podzimní semestr 2005/2006 
Povinně volitelné předměty 

 
Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred. 
ZUR 309 Seminář k žurnalistické 

praxi2 
Macků 0/2 Z 6 

ZUR 315 Němčina pro žurnalisty 
– začátečníci 3 

Pavelka 0/2 Z 4 

ZUR 316 Němčina pro žurnalisty 
– pokročilí 3 

Pavelka 0/2 Z 4 

ZUR 203 Současný český jazyk Salaquardová 1/1 Z 4 
ZUR 205 Stylistika I Salaquardová 1/1 Z 4 
ZUR 211 Kapitoly z dějin čes-

kých médií I 
Večeřa 1/1 Z 4 

ZUR 303 Umělecká kritika jako 
žurnalistický žánr 

Pavelka 2/0 Z 4 

ZUR 213 Rétorika – základy dra-
matického a rozhlaso-

Pilchová 0/2 Z 4 

                                                           
1 Podmínkou k zapsání předmětu je absolvování všech povinných předmětů specializace 
Žurnalistika a zapsání povinně volitelného předmětu ZUR 309 Seminář k žurnalistické 
praxi. 
2 Seminář k žurnalistické praxi je možné absolvovat pouze současně s předmětem Žurna-
listická praxe. 
3 Studenti specializace Žurnalistika si povinně vybírají jeden z těchto předmětů. 
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Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred.
vého projevu 

ZUR 214 Reportáž v tištěných 
médiích 

Žára 1/1 Z 4 

ZUR 294 Editorská praxe Burgr 1/1 Z 4 
ZUR 295 Tiskový mluvčí  Klement 1/1 Z 4 
ZUR 271 Úvod do rozhlasové 

žurnalistiky 
Hanák  0/2 Z 4 

ZUR312 Úvod do novinářské fo-
tografie  

Sláma 1/1 Z 4 

ZUR 305 Vznik a vývoj knižní 
kultury 

Mazáč 2/0 Z 4 

ZUR 306 Organizace a vedení 
kulturní rubriky 

Mazáč 2/0 Z 4 

ZUR 282 Česká mediální legisla-
tiva 

Kulhánek 2/0 Z 4 

ZUR 263 Webové aplikace a pre-
zentace 

Nitče 1/1 Z 4 

ZUR 279 Kapitoly z dějn světo-
vých médií II 

Večeřa 1/1 Z 4 

ZUR 281 Proměny televizního 
zpravodajství optikou 
teorie hegemonie 

Binková 2/0 Z 4 

ZUR 268 Revue pro média Císařová 2/0 Z 4 
ZUR 317-
319 

Blok expertů Burgr a hosté 0/2 Z 4 

ZUR 321 Rešerše I. Homoláčová 0/2 Z 4 
 

Jarní semestr 2005/2006 
Povinné předměty 

 
Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred.
ZUR 130 Úvod do zpravodajství 

– dílna 
Macků, Burgr 0/2 ZK 6 

ZUR 109 STISK 
– cvičné médium4 

Macků, Burgr 0/4 ZK 6 

                                                           
4 Podmínkou k zapsání předmětu je absolvování předmětů Úvod do zpravodajství, Úvod 
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Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred. 
ZUR 108 Publicistické žánry 

v tištěných médiích 
Salaquardová, 
Burgr 

0/2 ZK 6 

 
Jarní semestr 2005/2006 
Povinně volitelné předměty 

 
Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred. 
ZUR 202 Úvod do žurnalistické 

etiky 
Navrátilová 2/0 Z 4 

ZUR 227 Vývojové tendence mé-
dií 

Köpplová,  
Jirák 

2/0 Z 4 

ZUR 249 Stylistika II5 Salaquardová 1/1 Z 4 
ZUR 202 Úvod do žurnalistické 

etiky 
Navrátilová 2/0 Z 4 

ZUR 308 Kapitoly z dějin čes-
kých médií II 

Večeřa 1/1 Z 4 

ZUR 270 Verbální a neverbální 
komunikace 

Salaquardová 2/0 Z 4 

ZUR 289 Úvod do televizního 
zpravodajství 

Ondrůj 2/0 Z 4 

ZUR 272 Rozhlasový dokument Hanák 1/1 Z 4 
ZUR 292 Reklama Svoboda 2/0 Z 4 
ZUR 228 Public relations Svoboda 2/0 Z 4 
ZUR 293 Management médií Čuřík 2/0 Z 4 
ZUR 238 Regionální média Císařová 2/0 Z 4 
ZUR 313 Fotografie 

v tištěných médiích 
Sláma 1/1 Z 4 

ZUR 268 Revue pro média Císařová 0/2 Z 4 
ZUR 286 Sociální teorie nových

médií 
Macek 2/0 Z 4 

ZUR 309 Televize a její publikum
v každodenní perspekti-

Volek 2/0 Z 4 

                                                                                                                                   
do digitálních médií a Úvodu do zpravodajství – dílna. 
5 Tento předmět si mohou zapsat jen studenti, kteří úspěšně absolvovali předmět Stylisti-
ka I. 
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Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred.
vě + ratingová analýza 

ZUR 212 Proměny protektorátní 
žurnalistiky 

Večeřa 2/0 Z 4 

ZUR 258 Průmysl populár. hudby Kouřil 2/0 Z 4 
ZUR 322 Rešerše II. Homoláčová 0/2 Z 4 
ZUR 317-
319 

Blok expertů Burgr a hosté 0/2 Z 4 

 
 

STUDIJNÍ ORIENTACE MEDIÁLNÍ STUDIA  
Podzimní semestr 2005/2006 

Povinné předměty 
 
Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred.
ZUR 134 Kritické teorie médií: 

masová kultura, média a 
společnost 

Volek 2/0 ZK  6 

ZUR 278 Média, modernita a mo-
derní národ 

Štětka 2/0 ZK 6 

 
 

Povinně volitelné předměty 
 
 
Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred.
ZUR 135 Metody a techniky vý-

zkumu médií I 
Štětka 2/0 ZK  4 

ZUR 320 Média a neziskový sek-
tor 

Štětka 1/1 ZK 4 

ZUR 285 Mediální systém USA Kouřil 2/0 ZK 4 
ZUR 310 Tvorba odborného tex-

tu: formální esej6 
Plášek 0/2 ZK 4 

ZUR 281 Proměny televizního Binková 2/0 ZK 4 

                                                           
6 Předmět si zapisují povinně posluchači, kteří mají v daném semestru zapsán předmět 
ZUR 134. 
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Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred. 
zpravodajství optikou 
teorie hegemonie 

ZUR 142 Kyberkultura Macek 2/0 ZK 4 
ZUR 244 Masová média a politic-

ké strany     
v Československu 
(1918-1939) 

Večeřa 2/0 ZK 4 

ZUR 279 Kapitoly z dějin světo-
vých médií I 

Večeřa 2/0 ZK 4 

ZUR 211 Kapitoly z dějin čes-
kých médií I 

Večeřa 1/1 ZK 4 

FAVz002 Film/History/Memory 
and Cinematic memo-
ries of World War II 

Robnik 2/0 K 4 

FAVz003 Cinematic Uses of the 
Past 

Lindeperg 2/0 K 4 

FAVz104 Film a město Dvořáčková 2/0 Z 4 
 
 

Nabídka předmětů specializace Mediální studia v jarním semestru 
2005/2006 

Povinné předměty 
 

Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred. 
ZUR 110 Úvod do teorie masové 

komunikace: proměny 
výzkumu mediálních 
účinků 

Volek 2/0 ZK  6 

ZUR 136 Kapitoly z dějin světo-
vých médií II. 

Večeřa 2/0 ZK  

 
 

Nabídka předmětů specializace Mediální studia v jarním semestru 
2005/2006 

Povinně volitelné předměty 
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Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred. 
ZUR 284 Média, globalizace a 

proměny identity 
Štětka 2/0 ZK 4 

ZUR 258 Průmysl populární hud-
by 

Kouřil 2/0 ZK  4 

ZUR 227 Vývojové tendence mé-
dií 

Köpplová,  Jirák 2/0 ZK 4 

ZUR 309 Televize a její publikum 
v každodenní perspekti-
vě + ratingová analýza 

Volek 2/0 ZK 4 

ZUR 308 Kapitoly z dějin čes-
kých médií II 

Večeřa 1/1 ZK 4 

ZUR 212 Proměny protektorátní 
žurnalistiky 

Večeřa 1/1 ZK 4 

ZUR 286 Sociální teorie nových 
médií 

Macek 2/0 ZK 4 

ZUR 287 Fotografie a narcismus Šimůnek 2/0 ZK 4 
ZUR 202 Úvod do žurnalistické 

etiky 
Navrátilová 2/0 ZK 4 

ZUR 238 Regionální média Císařová 2/0 ZK 4 
ZUR 268 Revue pro média Císařová 0/2 ZK 4 
FAVBPa08 Dějiny světové kinema-

tografie 
Dvořáčková 2/0 ZK 4 

FAVs013 Hollywood a Evropa Skopal 2/0 K 4 
FAVz004 The Big Picture: Holly-

wood Cinema from Star 
Wars to Titanic (and 
Beyond) 

Kramer 2/0 K 4 

FAVz005 The Place of the Audi-
ence: Cultural Geogra-
phies of Film Con-
sumption 

Jancovich 2/0 K 4 

FAVt004 Úvod do teorie animo-
vaného filmu 

Janda 2/0 K 4 

 
 

STUDIJNÍ ORIENTACE DIGITÁLNÍ MÉDIA 
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Podzimní semestr 2005–2006 
Povinné předměty 

 
Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred. 
ZUR142 Kyberkultura Macek 2/0 ZK 6 
ZUR141 Informační technologie 

a komunikace pro novi-
náře 

Liška 2/0 ZK 6 

 
 

Podzimní semestr 2005/2006 
Povinně volitelné předměty 

 

ZUR310 Digitální vizuální kultu-
ra I 

Kůst 2/0 ZK 6 

 
 

Jarní semestr 2005/2006 
Povinné předměty 

 

Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred. 
ZUR311 Videodesign Možný 0/2 Z 4 
ZUR263 Webové aplikace a pre-

zentace 
Nitče 0/2 Z 4 

ZUR274 Internetová  
publicistika I 

Macek 0/2 Z 4 

ZUR206 DTP Boček 0/2 Z 4 
ZUR296 Současná vizuální kul-

tura-vybrané kapitoly 
Kořínek a hosté 0/2 Z     4 

ZUR216 Internet a autor Verner 0/2 Z 4 
ZUR297 Internetová publicistika

II 
Macek 0/2 Z 4 

ZUR298 Hypertext Kobíková 0/2 Z 4 
ZUR265 3 D grafika a animace I Nitče 0/2 Z 4 
ZUR266 E – area (HCCI) I Díaz 0/2 Z 4 
ZUR282 Česká mediální legisla-

tiva  
Kulhánek 2/0 Z 4 
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Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred.
ZUR140 Výrazové prostředky 

digitálních médií 
Kořínek 2/0 ZK 6 

ZUR143 Sociální teorie nových 
médií 

Macek 2/0 Z 6 

 
 

Jarní semestr 2005/2006 
Povinně volitelné předměty 

 
Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred.
ZUR299 3 D grafika a animace 

II7 
Nitče a hosté 0/2 Z 4 

ZUR260 Grafický design Kořínek, Pavelka a 
hosté 

0/2 Z 4 

ZUR301 E – area (HCCI) II8 Díaz 0/2 Z 4 
ZUR274 Internetová  

publicistika I 
Macek 0/2 Z 4 

ZUR297 Internetová 
publicistika II9 

Macek 0/2 Z 4 

ZUR303 Digitální vizuální kultu-
ra II 

Kůst 2/0 Z 4 

ZUR307 Praxe Kořínek 0/2 Z 4 
ZUR289 Úvod do televizního 

zpravodajství 
Ondrůj 2/0 Z 4 

ZUR227 Vývojové tendence mé-
dií 

Köpplová, Jirák 2/0 Z 4 

ZUR272 Rozhlasový dokument Hanák 1/1 Z 4 
ZUR270 Verbální a neverbální 

komunikace 
Salaquardová 2/0 Z 4 

ZUR309 Televize a její publikum Volek 2/0 Z 4 
                                                           
7 Tento předmět si mohou zapsat jen ti studenti, kteří úspěšně absolvovali předmět 3 D 
grafika a animace I. 
8 Tento předmět si mohou zapsat jen ti studenti, kteří úspěšně absolvovali předmět E –
area (HCCI) I. 
9 Tento předmět si mohou zapsat jen ti studenti, kteří úspěšně absolvovali předmět Inter-
netová publicistika I. 
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Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred. 
v každodenní perspekti-
vě + ratingová analýza 

 
 

B. NABÍDKA PŘEDMĚTŮ PRO IMATRIKULAČNÍ ROČNÍKY 
 2003/2004 a starší 

 
Podzimní semestr 2005-2006 

Povinné předměty 
 

Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred. 
ZUR103 Úvod do studia kultury

(Paradigmatické 
systémy kultury)10 

Pavelka 1/1 ZK 6 

ZUR104 Úvod do 
komunikačních studií 

Volek 2/0 ZK 6 

ZUR105 Úvod do
zpravodajství11 

Macků 2/0 Z 6 

ZUR 130 Úvod do zpravodajství 
– dílna 

Macků, Burgr 0/2 ZK 6 

ZUR106 Úvod do digitálních 
médií 

Kořínek 0/2 ZK 6 

ZUR109 STISK –  
cvičné médium I12 

Macků, Burgr 0/2 Z 6 

ZUR 110 Úvod do teorie masové 
komunikace 

Volek 2/0 ZK 6 

ZUR 140 Výrazové prostředky 
digitálních médií 

Kořínek 2/0 ZK 6 

                                                           
10 Tento předmět je určen studentům 2., anebo  3. ročníku. 
11 Přednáška ZUR105 Úvod do zpravodajství – tištěná média má dílnu ZUR130. 
Další dílnou k tomuto předmětu je ZUR230 Zpravodajství v tištěných médiích. 
12   Podmínkou zápisu je absolvování předmětů ZUR105 Úvod do zpravodajství – tištěná 
média, ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích a ZUR106 Úvod do digitálních 
médií.  
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Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred.
ZUR112 Žurnalistická praxe13 Macků 0/4 Z 6 
ZUR113, 
118–123 

Seminář k bakalářské 
práci 

učitelé katedry 0/4 Z 6 

ZUR117, 
124–129 

Seminář k oborové  
práci 

učitelé katedry 0/4 Z 4 

 
Podzimní semestr 2005/2006 
Povinně volitelné předměty 

 
Studenti si mohou zapsat kterýkoli z předmětů, které nabízejí studijní orientace 
žurnalistika, mediální studia a digitální média.  

 
Jarní semestr 2005/2006 

Povinné předměty 
 

Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred.
ZUR107 Kapitoly z dějin 

českých médií II  
(období 1860–1945) 14 

Večeřa 1/1 ZK 6 

ZUR108 Publicistické žánry 
v tištěných médiích 15 

Burgr, Salaquardo-
vá 

1/1 ZK 6 
 

                                                           
13 Podmínkou zápisu je absolvování předmětů ZUR105 Úvod do zpravodajství – 
tištěná média, ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích, ZUR106 Úvod do digi-
tálních médií a ZUR109 STISK – cvičné médium I.  
14 Podmínkou zápisu do předmětu není absolvování předmětu ZUR201 Kapitoly z 
dějin české žurnalistiky I. Studentům, kteří mají zájem o historii žurnalistiky, se však do-
poručuje, aby si zapsali předměty v pořadí ZUR211 Kapitoly z dějin české žurnalistiky I 
– ZUR107 Kapitoly z dějin české žurnalistiky II. 
15 Doplňkem k tomuto předmětu je předmět ZUR241 Publicistické žánry v tiště-
ných médiích – glosa, sloupek (dílna). 
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Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred. 
ZUR109 STISK – cvičné 

médium I16 
Macků, Burgr 0/2 Z 6 

ZUR112 Žurnalistická praxe17 Macků 0/4 Z 6 
ZUR113, 
118–123 

Seminář k bakalářské 
práci 

učitelé katedry  0/4 Z 6 

ZUR117, 
124–129 

Seminář k oborové  
Práci 

učitelé katedry 0/4 Z 4 

 
Jarní semestr 2005/2006 

Povinně volitelné předměty 
 

Studenti si mohou zapsat kterýkoli z předmětů, které nabízejí studijní orientace 
žurnalistika, mediální studia a digitální média.  

 
 

2. Prezenční magisterské studium 

 
Do magisterského studia je možné se zapsat po uzavření bakalářského studia 
oboru mediální studia a žurnalistika, popř. oborů příbuzných, a po vykonání při-
jímací zkoušky, jejíž podobu, zaměření a rozsah určují instrukce Katedry 
MSŽU. Výuku zajišťují – vlastními silami anebo pomocí externistů – členové 
Katedry MSŽU. Součástí nabíbky povinně volitelných předmětů jsou v několika 
případech rovněž předměty jiných kateder FSS anebo fakult MU, popř. jiných 
vysokých škol (např. JAMU). 

Ke státní magisterské zkoušce je možné se přihlásit po splnění následujících 
požadavků: 

A/ Studenti musí získat nejméně 120 kreditů, z toho je  
• 80 povinných kreditů a 
• 40 povinně volitelných kreditů. 

B/ Dále studenti musí povinně absolvovat Diplomový seminář (12 kreditů), 
                                                           
16 Podmínkou zápisu je absolvování předmětů ZUR105 Úvod do zpravodajství – 
tištěná média, ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích a ZUR106 Úvod do digi-
tálních médií.  
17 Podmínkou zápisu je absolvování předmětů ZUR105 Úvod do zpravodajství – 
tištěná média, ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích a ZUR106 Úvod do digi-
tálních médií. 
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což znamená  vypracovat a ve stanoveném termínu odevzdat diplomovou 
magisterskou práci. Témata diplomových prací vypisují vedoucí prací vždy na 
počátku PS a JS. Studenti si vybírají z této nabídky a na základě domluvy s ve-
doucím práce témata svých prací nejméně jeden semestr před předpokládaným 
odevzdáním práce. 

C/ Společně s diplomovou prací musí odevzdat mediální projekt, tzn. vlastní 
dílo realizované v médiích, popř. dílo, které lze nabídnout a realizovat v médi-
ích.  

D/ Podmínkou účasti u magisterské zkoušky je dále doložení univerzitou sta-
novené minimální jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia v 
jednom z následujících jazyků (angličtina, němčina, francouzština a španělština). 
Studentovi je buď uznán odpovídající certifikát/diplom o složení některé 
z jazykových zkoušek mimo MU (viz s. 243-246 Studijního katalogu), nebo 
předmět „cizí jazyk pro akademické účely“, absolvovaný v rámci bakalářského 
studia, nebo si student zapisuje a absolvuje předmět „cizí jazyk pro akademické 
a odborné účely“ (definován jako volitelný, dva semestry, první semestr zakon-
čen zápočtem, druhý zkouškou), jehož výuku zajišťuje fakultní oddělení Centra 
jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV MU). Potvrzení zápisu 
Centrem do předmětu „cizí jazyk pro akademické a odborné účely“ je podmíně-
no úspěšným absolvováním vstupního testu v rozsahu středoškolského učiva pří-
slušného jazyka. Studenti se zaregistrují v elektronickém IS přes Katalog před-
mětů na Filozofické fakultě (kódy předmětů viz s. 243-246 Studijního katalogu) 
ve stanoveném registračním období. 

E/ Pro studenty a studentky všech imatrikulačních ročníků dále platí povin-
nost absolvování minimálně jednoho předmětu v anglickém jazyce. 

 
Podobu, zaměření a rozsah magisterské diplomové práce, mediálního projektu 

a magisterské zkoušky určují instrukce Katedry MSŽU. 
 

Podzimní semestr 2005-2006 
Povinné předměty 

 
Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred.
ZUR401 Základy studia kultury 

(Kultura jako produkt lid-
ského dorozumívání) 

Pavelka 1/1 ZK 12

ZUR402 Kritické teorie masových Volek 1/1 ZK 12



 93 

Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred. 
médií: masová kultura, 
média a společnost 

ZUR427 Mediální projekt a 
produkt 18 

Pavelka 1/1 ZK     12 

ZUR407, 
414-419 

Seminář k diplomové 
práci 

učitelé katedry 0/4 Z     12 

ZUR412, 
421-426 

Seminář k oborové  
práci 19 

učitelé katedry 0/4 Z     6 

 
Podzimní semestr 2005-2006 

Povinně volitelné předměty 
 

Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred. 
ZUR239 Metody a techniky 

výzkumu masových 
médií20  

Sedláková 2/1 Z 6 

ZUR501 Kapitoly z dějin myšlení 
o jazyce 

Pavelka 1/1 Z 6 

ZUR503 Esej v tištěných médiích 
(dílna) 

Pavelka 0/2 Z 6 

ZUR505 Kamera ve zpravodajství 
a publicistice 

Špaček 0/2 Z 6 

ZUR508 Zvuková média I 
(Rozhlasová publicistika)

Jeřábková 0/2 Z 6 

ZUR511 Umělecká kritika 
v tištěných médiích 

Pavelka 1/1 Z 6 

ZUR517 An Introduction to 
Socioliguistics (nabídka  
pro celou univerzitu) 

Katrňáková 0/2 Z 6 

                                                           
18 Předmět si zapisují pouze studenti, kteří „mediální projekt“ neabsolvovali v ba-
kalářském studiu na FSS. 
19 Předmět si mohou zapsat pouze studenti, kteří studují mezifakultní magisterské 
dvouoborové studium a kteří nehodlají na oboru žurnalistika předložit diplomovou práci. 
Předmět je vypisován naposledy. 
20 Předmět je určen studentům, jejichž závěrečná práce bude empirického charak-
teru. 
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Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred.
ZUR518 Média, globalizace a 

národní identita 
Štětka 1/1 Z 6 

ZUR523 Proměny protektorátní 
žurnalistiky 

Večeřa 1/1 Z 6 

ZUR524 Televizní dokument I. Aujezdský 1/1 Z 6 
ZUR531 Televizní publicistika I Kořínek 0/2 ZK 6 
ZUR534 Revue pro média Císařová 0/2 Z 6 
ZUR535 Kapitoly z dějin 

světových médií I 
Večeřa 2/0 Z 6 

ENS208  Narratives of 
Globalization 

Marshall 1/1 ZK 8 

POL142 Politická filosofie  
XX. století 

Císař 1/1 Z 6 

SOC438 Nezaměstnanost jako 
sociální problém 

Mareš 1/1 Z 12

JAMU21 Jeviště světa Přidal 1/1 Z 6 
JAMU Typologie filmové tvorbyŠvanda 1/3 Z 6 
ZUR547 Praktická enviromentální 

žurnalistika (PREZ) I22 
Navrátilová    0/4 Z 8 

 
Jarní semestr 2005-2006 

Povinné předměty 
 

Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred.
ZUR403 Hypermédia Kořínek 2/0 ZK 12 
ZUR410 Teorie masové 

komunikace: Historické 
proměny výzkumu 
mediálních účinků 

Volek 

2/0 ZK 12

ZUR413 Kapitoly z dějin 
světových médií II 

Večeřa 2/0 ZK 12 

                                                           
21 Výuku organizuje v rámci své výuky Divadelní fakulta JAMU.  
22 Předmět je určen všem studentům MU. Vhodný je rovněž pro ty studenty oboru 
mediální studia a žurnalistika, kteří v rámci bakalářského studia neabsolvovali předměty 
zaměřené na praktickou žurnalistiku. 
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Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred. 
ZUR404 Etika a média 23 Macků 2/0 ZK 12 
ZUR407, 
414-419 

Seminář k diplomové 
práci 

Učitelé katedry 0/4 Z 12 

ZUR412, 
421-426 

Seminář k oborové  
práci 24 

Učitelé katedry 0/4 Z 6 

 
Jarní semestr 2006 

Povinně volitelné předměty 
 

Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred. 
ZUR539 Televize a její publikum

v každodenní perspektivě
+ ratingová analýza25 

Volek 
2/2 ZK 8 

ZUR502 Předpoklady literárního 
dorozumívání26 

Pavelka 1/1 Z 6 

ZUR503 Esej v tištěných médiích
(dílna) 

Pavelka 0/2 Z 6 

ZUR504 Televizní dílna Kořínek 0/2 Z 6 
ZUR509 Zvuková média II 

(Rozhlasová publicistika)
Jeřábková 0/2 Z 6 

ZUR519 Politická a ekonomická 
organizace médií 

Metyková 1/1 Z 6 

ZUR520 Televizní publicistika II Kořínek 0/2 Z 6 
ZUR521 Umění a média Pavelka 1/1 Z 6 
ZUR522 Svoboda projevu 

z pohledu mezi-
národního, evropského 

Benešová 2/0 Z 6 

                                                           
23 Předmět si zapisují pouze studenti, kteří absolvovali v bakalářském studiu na 
FSS předmět „Mediální projekt“. 
24 Předmět si mohou zapsat pouze studenti, kteří studují mezifakultní magisterské 
dvouoborové studium a kteří nehodlají na oboru žurnalistika předložit diplomovou práci. 
Předmět je vypisován naposledy. 
25 Podmínkou zápisu je absolvování předmětu ZUR402 Kritické teorie masových 
médií: masová kultura, média a společnost. 
26 Podmínkou zápisu je absolvování předmětu ZUR401 Kultura jako produkt lidského do-
rozumívání.  
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Kód Název předmětu Vyučující P/S Výstup Kred.
a českého práva 

ZUR525 Mediální systém v USA Kouřil 1/1 Z 6 
ZUR526 Televizní dokument II. Aujezdský 1/1 Z 6 
ZUR527 Contemporary Popular 

Culture 
Strashun 1/1 Z 6 

ZUR530 Reportáž: historický 
vývoj žánru 

Schildberger 2/0 Z 6 

ZUR532 Audiovizuální podoby 
ideologie, hegemonie a 
rezistence  

Binková 0/2 Z 6 

ZUR533 Digitální 
videopostprodukce 

Možný, Kořínek 1/1 Z 6 

ZUR534 Revue pro média Císařová 0/2 Z 6 
JAMU27 Jeviště světa Přidal 1/1 Z 4 
JAMU Typologie filmové tvorbyŠvanda 1/3 Z 4 
ZUR548 Praktická enviromentální

žurnalistika (PREZ) II28 
Navrátilová 0/4 Z 8 

 

3. Kombinované bakalářské studium  

 
Kombinované bakalářské studium je definováno pro studenty imatrikulačního 
ročníku 2003/2004 a starší jako osmisemestrové studium, pro studenty  počínaje 
imatrikulačním ročníkem 2004/2005 jako šestisemestrové studium, a to vždy ja-
ko dvouoborové, tedy v kombinaci s vybranými obory FSS MU. 

Každý semestr jsou studentům nabízeny dva, popř. tři předměty, poslední se-
mestr je věnován psaní diplomové práce. 

V průběhu každého semestru jsou plánována tři pracovní kolektivní setkání. 
E-learning v rámci IS MU nebo v systému Moodle plus konzultace s vedoucím 
předmětu představují základní nástroje a formy výuky oboru MSŽU. Komunika-
ci mezi vedoucím předmětu a studenty zprostředkovávají dále individuální kon-
                                                           
27 Výuku předmětů „JAMU“ organizuje Divadelní fakulta JAMU. 
28 Předmět je určen všem studentům MU. Je organizován jako projektová výuka. Pod-
mínkou zapsání do předmět PREZ II není absolvování předmětu PREZ I.  
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zultace, e-mailová pošta a klasická listovní pošta. Studenti adresují na učitele do-
tazy, ten na ně odpovídá a pomáhá studentům řešit vzniklé studijní problémy. 
Základními výstupy každého předmětu jsou písemné práce, nejdůležitější z nich 
je seminární práce. Přijetí prací a jejich hodnocení spolu s výsledkem závěrečné-
ho písemného testu (zkouškou) představují podklad pro výsledné hodnocení stu-
denta. 

K tomu, aby se studenti mohli přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, musí spl-
nit následující požadavky: 

A/ Musí úspěšně absolvovat všechny předměty daného studijního programu. 
B/ Musí vypracovat a ve stanoveném termínu odevzdat buď oborovou, nebo 

bakalářskou práci. Témata oborových a bakalářských prací vypisují vedoucí 
prací vždy na počátku PS a JS. Studenti si z této nabídky a na základě domluvy s 
vedoucím práce vybírají témata nejméně jeden semestr před předpokládaným ode-
vzdáním práce. 

Součástí státní bakalářské zkoušky je obhajoba bakalářské práce, kterou je 
nutné odevzdat v termínu stanoveném katedrou. Podobu, zaměření a rozsah ba-
kalářské práce a bakalářské zkoušky určují instrukce katedry mediálních studií a 
žurnalistiky.  

Plán studia pro studenty imatrikulačních ročníků 2003/2004 a starších 

I. ročník 

Podzimní semestr  
ZUR701 Úvod do zpravodajství Macků ZK 6 
ZUR702 Paradigmatické systémy  

kultury 
Pavelka ZK 6 

 
Jarní semestr  

ZUR703 Kapitoly z dějin českých 
médií 

Večeřa ZK 8 

ZUR704 Teorie masové komunikace I Volek ZK 8 
 

II. ročník 
Podzimní semestr  

ZUR705 Teorie masové komunikace II Volek ZK 8 
ZUR706 Současný český jazyk  Salaquardová ZK 8 
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(Vybrané kapitoly pro žurna-
listy) 

 
Jarní semestr  

ZUR707 Úvod do digitálních médií Kořínek ZK 8 
ZUR708 Publicistické žánry I Burgr ZK 8 

 
III. ročník 

Podzimní semestr  
ZUR709 Mediální projekt Pavelka ZK    10 

    ZUR710 Stylistika (Vybrané  
kapitoly pro žurnalisty) 

Salaquardová    ZK 10

 
Jarní semestr  

ZUR711 Publicistické žánry II Burgr ZK 10 
ZUR712 Základy editorské praxe     Císařová    ZK 10 

 
IV. ročník 

Podzimní semestr  
ZUR714 Žurnalistická etika Macků ZK 10

    ZUR713 Seminář k bc práci vyučující katedry ZK 10

 

Plán studia pro studenty počínaje imatrikulačním ročníkem 2004/2005 

I. ročník 
Podzimní semestr  

ZUR701 Úvod do zpravodajství Macků ZK 6 
ZUR702 Paradigmatické systémy  

kultury (Úvod do studia kul-
tury) 

Pavelka ZK 8 

 
Jarní semestr 

ZUR703 Kapitoly z dějin českých 
médií 

Večeřa ZK 8 
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ZUR704 Teorie masové komunikace I Volek ZK 8 
 

II. ročník 
Podzimní semestr  

ZUR705 Teorie masové komunikace II Volek ZK 6 
ZUR706 Současný český jazyk  

(Vybrané kapitoly pro žurna-
listy) 

Salaquardová ZK 8 

ZUR713 Úvod do žurnalistické eti-
ky 

Navrátilová,  
Macků 

ZK 6 

 
Jarní semestr  

ZUR707 Úvod do digitálních médií Kořínek ZK 6 
ZUR712 Základy editorské praxe     Burgr ZK 8 

 
III. ročník 

Podzimní semestr 
ZUR708 Publicistické žánry  Burgr ZK 6 

    ZUR710 Stylistika (Vybrané  
kapitoly pro žurnalisty) 

Salaquardová ZK 6 

 
Jarní semestr  

ZUR709 Mediální projekt Pavelka ZK 6 
    ZUR714 Seminář k bakalářské práci vyučující katedry ZK 8 

 

4. Doporučený studijní plán (rozpis předmětů) 

 
Doporučené studijní plány přihlížejí k novelám „Studijního a zkušebního řádu 
MU“, seznamte se s nimi podrobně, neboť stanovují podmínky studia. Celé zně-
ní „Studijního a zkušebního řádu MU“ najdete na konci studijního katalogu a na 
www stránkách FSS. 

 
Prezenční bakalářský studijní program orientace Žurnalistika 
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1. SEMESTR 

ZUR 105 
Úvod do 
zpravodajství (6 A 
kreditů) 

ZUR 106 
Úvod do 
digitálních médií 
(6A kreditů) 

ZUR 104 
Úvod do 
mediálních a 
komunikačních 
studií (6Akreditů) 

 Další povinně volitelné předměty 

2. SEMESTR 

ZUR 103 
Úvod do studia 
kultury (6A 
kreditů) 

ZUR 139 
Úvod do studia 
dějin médií 
 (6A kreditů) 

Další povinně 
volitelné předměty 

3. SEMESTR 

ZUR 130 
Úvod do 
zpravodajství – 
dílna (6A kreditů) 

ZUR 108 
Publicistické žánry 
v tištěných 
médiích (6A 
kreditů) 

Další povinně 
volitelné předměty 

 
ZUR 203 
Současný český 
jazyk (4B kredity) 

ZUR 205 Stylistika
(4 B kredity) 

ZUR 213 Rétorika 
(4B kredity) 

4. SEMESTR 

ZUR 109  
STISK – cvičné 
médium (6A 
kreditů) 

  

 

ZUR 202 
Úvod do 
žurnalistické etiky 
(4B kredity) 

ZUR 294  
Editorská praxe 
(4B kredity) 

ZUR 238 
Regionální média 
(4B kredity) 

5. SEMESTR 
 

ZUR112 
Žurnalistická praxe
(10A kreditů) 

ZUR 309 
Seminář 
k žurnalistické 
praxi 
(4B kredity) 

 

6. SEMESTR 

[Seminář 
k bakalářské/ 
oborové práci 
(6/4 Akredity)] 

ZUR 289 
Úvod do televizního zpravodajství 
(4B kredity) 
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Prezenční bakalářský studijní program orientace Mediální studia 
 

1. SEMESTR 

ZUR 105 
Úvod do 
zpravodajství (6 A 
kreditů) 

ZUR 106 
Úvod do 
digitálních médií 
(6A kreditů) 

ZUR 104 
Úvod do 
mediálních a 
komunikačních 
studií (6Akreditů) 

 Další povinně volitelné předměty 

2. SEMESTR 

ZUR 103 
Úvod do studia 
kultury (6A 
kreditů) 

ZUR 139 
Úvod do studia 
dějin médií 
 (6A kreditů) 

Další povinně 
volitelné předměty 
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Prezenční bakalářský studijní program orientace Digitální média 

ZUR 134 
Kritické teorie 
médií (6A kreditů) 

  

3. SEMESTR ZUR 310 
Tvorba odborného 
textu: formální esej
(4B kredity) 

ZUR 211 
Kapitoly z dějin 
českých médií 
(4B kredity) 

ZUR 279 
Kapitoly z dějin 
světových médií 
(4B kredity) 

ZUR 110 
Úvod do teorie 
masové 
komunikace 
(6A kreditů) 

  

4. SEMESTR ZUR 284 
Média, globalizace 
a proměny identity 
(4B kredity) 

ZUR 227 
Vývojové tendence 
médií 
(4B kredity) 

ZUR 309 
Televize a její pub-
likum 
v každodenní per-
spektivě (4B kredi-
ty) 

5. SEMESTR 
 

ZUR 278 
Média, modernita 
a národní stát 
(6A kreditů) 

  

 

ZUR 135 
Metody a techniky 
výzkumu médií I 
(4B kredity) 

ZUR 244 
Masová média a 
politické strany 
v Československu 
(1918_1939) 
 (4B kredity) 

ZUR 142 
Kyberkultura 
(4B kredity) 

6. SEMESTR 

ZUR 136  
Kapitoly z dějin 
světových médií II 
(6A kreditů) 

 

 

ZUR 286 
Sociální teorie 
nových médií 
(4B kredity) 

ZUR 308 
Kapitoly z dějin 
českých médií II 
(4B kredity) 

ZUR 258 
Průmysl populární 
hudby 
(4B kredity) 
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1. SEMESTR 

ZUR 105 
Úvod do 
zpravodajství (6A 
kreditů) 

ZUR 106 
Úvod do 
digitálních médií 
(6Akreditů) 

ZUR 104 
Úvod do 
mediálních a 
komunikačních 
studií (6A kreditů) 

2. SEMESTR 

ZUR 103 
Úvod do studia 
kultury (6A 
kreditů) 

ZUR 139 
Úvod do studia 
dějin médií 
 (6A kreditů) 

 

ZUR 141 
Informační 
technologie a 
komunikace pro 
novináře (6A 
kreditů) 

ZUR 142 
Kyberkultura (6A 
kreditů) 

 

3. SEMESTR 

ZUR 266 
E – area (HCCI) I
(4B kredity) 

ZUR 263 
Webové aplikace a 
prezentace (4B  
kredity) 

ZUR 310 
Digitální vizuální 
kultura I (4B kre-
dity) 

ZUR 140 
Výrazové 
prostředky 
digitálních médií 
(6A kreditů) 

ZUR 143  
Sociální teorie no-
vých médií
(6A kreditů) 

 

4. SEMESTR 
ZUR 260 
Grafický design 
(4B kredity) 

ZUR 274 
Internetová  
publicistika I (4B 
kredity) 

 

5. SEMESTR 
 

ZUR 311 
Videodesign 
(4B kredity) 

ZUR 265 
3D grafika a ani-
mace I (4B kredi-
ty) 

 

6. SEMESTR 

[Seminář 
k bakalářské/ 
oborové práci 
(6/4A kredity)] 
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Prezenční magisterský studijní program (celkem 120 kreditů) 
 

1. SEMESTR 

ZUR401 Kultura 
jako produkt 
lidského 
dorozumívání 
(Základy studia 
kultury) 
(12 kreditů) 

ZUR402 Kritické 
teorie masových 
médií: masová 
kultura, média 
a společnost 
(12 kreditů) 

Další povinně 
volitelné předměty 

2. SEMESTR 
ZUR403 
Hypermédia 
(12 kreditů) 

ZUR 404 Etika a 
média (12 kreditů) 

Další povinně 
volitelné předměty 

3. SEMESTR 

ZUR413 Kapitoly 
z dějin světové 
žurnalistiky 
(12 kreditů) 

ZUR427 Mediální 
projekt a produkt 
(12 kreditů) 

Seminář 
k oborové/ 
diplomové práci 
(6/12 kreditů) 

 Další povinně volitelné předměty 

4. SEMESTR 

ZUR410 Teorie 
masové 
komunikace: 
historické proměny 
výzkumu 
masmediálních 
účinků 
(12 kreditů) 

Seminář 
k oborové/ 
diplomové práci 
(6/12 kreditů) 

Další povinně 
volitelné předměty 

------
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MEZINÁRODNÍ VZTAHY 
 

 
Obor Mezinárodní vztahy se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a ev-

ropských studií FSS MU jako bakalářské (prezenční a kombinované) studium v 
kombinaci s jiným oborem a v prezenční formě rovněž jako studium jednoobo-
rové.  

Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU v Brně a studijními nor-
mami FSS. Studium je kreditního typu. Kredity ECTS (dále kredity) se získávají 
absolvováním jednotlivých předmětů. Povinné předměty jsou základem studo-
vaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány. Povinně volitelné 
předměty tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své bu-
doucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požado-
vaného počtu kreditů. Vedle vypsaných povinných a povinně volitelných před-
mětů mohou studenti za celkem 5 povinně volitelných kreditů zvolit náhradou 
kredity za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované 
na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru 
předmětů obsažených v programu mezinárodních vztahů. Za předměty, které 
jsou nabízeny paralelně na více oborech, mohou studenti získat kredity pouze na 
jednom oboru.  

 

Bakalářský prezenční studijní program (dvouoborové studium) 

Obor Mezinárodní vztahy (dále MV) se studuje na Katedře mezinárodních 
vztahů a evropských studií FSS MU v bakalářském cyklu. Standardní doba oboru 
MV v bakalářském stupni v prezenční formě je 6 semestrů. Obor je koncipován 
tak, aby student mohl v pěti semestrech absolvovat odborné předměty a v šestém 
semestru se mohl věnovat vypracování bakalářské práce.  

 
Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Aby se studenti mohli přihlá-

sit ke státní závěrečné zkoušce na konci bakalářského studia, jsou povinni dosáh-
nout na oboru MV 90 kreditů. Z toho 60 kreditů za povinné předměty v přípa-
dě uzavření oboru bakalářskou prací a 58 v případě uzavření oboru oborovou 
prací.  

Dalším požadavkem přístupu ke SZZ je splnění požadavků výuky tělesné vý-
chovy a sportu, stanovené Masarykovou univerzitou, to znamená získání na oboru 
2 povinných kreditů (blíže viz s. 241-242 Katalogu – Celouniverzitní tělesná vý-
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chova). 
Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky počínaje imatrikulačním ročníkem 

2005/2006 je dále doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompe-
tence pro absolventa bakalářského studia v jednom z následujících jazyků (ang-
ličtina, francouzština, němčina, španělština). Studentovi je přitom buď uznán 
odpovídající certifikát/diplom o složení některé z jazykových zkoušek mimo 
MU (viz s. 243-246 Studijního katalogu), nebo si student zapisuje a absolvuje 
předmět „cizí jazyk pro akademické účely“ (definován jako volitelný, dva se-
mestry, první semestr zakončen zápočtem, druhý zkouškou), jehož výuku zajiš-
ťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity 
(CJV MU). Potvrzení zápisu Centrem do předmětu „cizí jazyk pro akademické 
účely“ je podmíněno úspěšným absolvováním vstupního testu v rozsahu středo-
školského učiva příslušného jazyka. Studenti se zaregistrují v IS přes Katalog 
předmětů na Filozofické fakultě (kódy předmětů viz s. 243-246 Studijního kata-
logu) ve stanoveném registračním období. Na katedře MVES je možné předmět 
„cizí jazyk pro akademické účely“ definovaný primárně jako volitelný zapisovat 
též jako povinně volitelný, a to v celkovém objemu maximálně 5 kreditů 
z celkového počtu 90 kreditů na oboru MV. 

Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je pro studenty všech imatrikulačních 
ročníků také absolvování jednoho předmětu přenášeného v anglickém jazyce. 

Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr třetího roku studia. 
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce v rozsahu 30–
40 stran textu (minimálně 54 000 znaků). Vzhledem ke dvouoborovému typu 
studia se bakalářská práce píše pouze na jednom oboru, na druhém oboru je 
předkládána závěrečná oborová práce v rozsahu 15–20 stran textu (minimálně 
27 000 znaků). 

 
Nabídka předmětů v podzimním semestru 

Povinné předměty  
 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
MVZ101  Úvod do mezinárodních vztahů Pšeja 2 0 Zk 8 
MVZ104 Česká zahraniční politika  Dančák 1 1 Zk 10 
MVZ105 Teorie mezinárodních vztahů 2 Pšeja  2 0 Zk 12 
MVZ106 Bezpečnostní politika Suchý 2 0 Zk 12 
MVZ107 – 
110 

Diplomový seminář k bakalářské 
práci1 

Vedoucí prací 0 2 Z 6 

MVZ111 Seminář k oborové práci1 Vedoucí prací 0 2 Z 4 
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1 – Zapisují si studenti, kteří chtějí v daném semestru předložit bakalářskou, či oborovou 
práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navštěvován déle než jeden 
semestr; kredity uděluje učitel po převzetí práce katedrou k obhajobě, bez ohledu na vý-
sledek její obhajoby). Studenti v případě bakalářské práce zapisují seminář u konkrétního 
učitele, v případě oborové práce zapisují jeden univerzální seminář. 
2 – Předmět byl v ak. roce 2005/2006 dočasně převeden do nabídky podzimního semest-
ru. V roce 2006/2007 bude zařazen do nabídky jarního semestru. 

 
Povinně volitelné předměty  

 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
MVZ115 Řešení ozbrojených konfliktů na 

globální úrovni 
Pavka 1 1 Z 4 

MVZ117 Aktéři americké zahraniční politiky Suchý 1 1 Z 4 
MVZ118 Izrael a Palestina Čejka 1 1 Z 6 
MVZ119 Think-tanks a jejich vliv na zahra-

niční politiku 
Schneider a 
kol. 

2 0 Z 4 

MVZ120 Diplomatické nástroje české zahra-
niční politiky 

Jakobec a kol. 2 0 Z 4 

MVZ131 Zahraniční stáž1 Fiala, Suchý 0 2 Z 8 
MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy Krpec 2 0 Z 6 
MVZ152 Mezinárodní právo veřejné Pospíšil 1 1 Z 4 
MVZ153 International Conflict Management Juárez 1 1 Z 6 
MVZ155 Válečné zločiny a jejich stíhání Majerčík 1 1 Z 6 
MVZ156 Analýza zahraniční politiky Kořan 1 1 Z 6 
MVZ157 Malé evropské státy  v současné 

světové politice 
Kořan 1 1 Z 6 

MVZ159 Spojené státy ve východní Asii Vilímek 1 1 Z 6 
EVS110 Evropská bezpečnostní a obranná 

identita 
Kříž 1 1 Z 6 

EVS115 Vztahy EU s arabskými státy Šabacká 1 1 Z 4 
EVS131 Česká republika a EU Müller 1 1 Z 4 
EVS132 Evropa mezi světovými válkami Hloušek 1 1 Z 4 
EVS134 Úvod do studia lidských práv Smekal 1 1 Z 4 
EVS137 EU jako globální aktér Müller 2 0 Z 6 
EVS139 Ilegální migrace a azylová politika Čechovský 1 1 Z 6 
EVS140 Transatlantické vztahy Müller 1 1 Z 6 
BSS150 Terorismus Mareš, Šmíd 1 1 Zk 6 
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Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
POL234 Konflikty a světová politika I. 

(1945-1991) 
Müller, Šmíd 1 1 Z 4 

SOC130 Rozvojová studia (centra a periferie) Navrátilová 1 1 Zk 6 
SPP109 Základy ekonomie Žižlavský 1 1 Zk 4 
1 – Předmět je nástrojem k uznání kreditů na FSS. Zapisují studenti, kteří plánují studijní 
pobyt v zahraničí před nastoupením tohoto pobytu. Počet získaných kreditů bude upraven 
podle rozhodnutí vyučujícího. 
 

Volitelné předměty 
 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
MVZ154 Severoatlantická aliance a její 

perspektivy1 
Kříž  1 1 Z 5 

1 – Předmět zapisují studenti jiných oborů a fakult jako základní vhled do problematiky 
mezinárodních vztahů. Předmět nezapisují studenti  MV a MVES. 
 
 

Nabídka předmětů v jarním semestru 
Povinné předměty 

 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
MVZ102 Dějiny mezinárodních vztahů Kříž 2 0 Zk 12 
MVZ107 – 
110 

Diplomový seminář k bakalářské 
práci1 

Vedoucí prací 0 2 Z 6 

MVZ111 Seminář k oborové práci1 Vedoucí prací 0 2 Z 4 
1 – Zapisují si studenti, kteří chtějí v daném semestru předložit bakalářskou, či oborovou 
práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navštěvován déle než jeden 
semestr; kredity uděluje učitel po převzetí práce katedrou k obhajobě, bez ohledu na vý-
sledek její obhajoby). 
 

Povinně volitelné předměty  
 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
MVZ122 Zahraniční politika USA Suchý 1 1 Z 4 
MVZ123 NATO a evropská bezpečnost Kříž  1 1 Z 4 
MVZ124 Stát a národní zájmy Houbal  1 1 Z 4 
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Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
MVZ126 Vojenské konflikty 20. století  Kříž 1 1 Z 4 
MVZ129 Urovnávání ozbrojených konfliktů 

na regionální úrovni 
Pavka 1 1 Z 4 

MVZ130 Vybrané problémy mezinárodních 
organizací 

Kaniok a kol. 1 1 Z 4 

MVZ131 Zahraniční stáž1 Fiala, Suchý 0 2 Z 8 
MVZ132 Profesionální komunikace jako 

efektivní nástroj řízení politického 
procesu 

Růžička 2 0 Z 4 

MVZ139 Konflikty a světová politika II. 
(1945-1991) 

Müller, Šmíd 1 1 Z 4 

MVZ145 Mezinárodní ekonomické organiza-
ce 

Krpec 2 0 Z 4 

MVZ148 Rakouská zahraniční politika Kořan 1 1 Z 5 
MVZ151 World Powers and the Czech Re-

public 
Suchý a kol. 2 0 Z 2 

MVZ158 Francouzská zahraniční politika od 
konce 2. světové války 

Vilímek 1 1 Z 4 

EVS117 Politické systémy přistupujících 
zemí 

Hloušek 1 1 Z 4 

EVS124 Evropa a islámský svět Šabacká 1 1 Z 4 
EVS142 Ochrana lidských práv v Evropě Smekal 1 1 Z 4 
BSS156 Organizovaný zločin Smolík, Šmíd 1 1 Zk 6 
GEN117 Feminismus v domácím a meziná-

rodním kontextu 
L. Oates-
Indruchová 

1 1 Zk 6 

SAN203 Rasismus a idea rasy Šlesingerová 1 1 Zk 6 
SOC110 Sociologické aspekty mezinárodnej

migrácie 
Vašečka M. 1 1 Zk 6 

SOC137 Úvod do politické sociologie Nosál 1 1 Zk 6 

1 – Předmět je nástrojem k uznání kreditů na FSS. Zapisují studenti, kteří plánují studijní 
pobyt v zahraničí před nastoupením tohoto pobytu. Počet získaných kreditů bude upraven 
podle rozhodnutí vyučujícího. 
 

Volitelné předměty 
 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
MVZ146 Mezinárodní politika1 Suchý a kol.  1 1 Z 5 
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1 – Předmět zapisují studenti jiných oborů a fakult jako základní vhled do problematiky 
mezinárodních vztahů. Předmět nezapisují studenti  MV a MVES. 
 
 
 

Bakalářský prezenční studijní program (jednooborové studium) 

Obor Mezinárodní vztahy (dále MV) se studuje na Katedře mezinárodních 
vztahů a evropských studií FSS MU v bakalářském cyklu. Standardní doba oboru 
MV v bakalářském stupni v prezenční formě je 6 semestrů. Obor je koncipován 
tak, aby student mohl v pěti semestrech absolvovat odborné předměty a v šestém 
semestru se mohl věnovat vypracování bakalářské/oborové práce.  

 
Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Aby se studenti mohli při-

hlásit ke státní závěrečné zkoušce na konci bakalářského studia, jsou povinni do-
sáhnout na oboru MV celkově 180 kreditů. Z toho 60 kreditů za povinné 
předměty a 120 kreditů za povinně volitelné předměty. 

Dalším požadavkem přístupu ke SZZ je splnění požadavků výuky tělesné vý-
chovy a sportu, stanovené Masarykovou univerzitou, to znamená získání na oboru 
2 povinných kreditů (blíže viz s. 241-242 Katalogu – Celouniverzitní tělesná vý-
chova).  

Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky počínaje imatrikulačním ročníkem 
2005/2006 je dále doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompe-
tence pro absolventa bakalářského studia v jednom z následujících jazyků (ang-
ličtina, francouzština, němčina, španělština). Studentovi je přitom buď uznán 
odpovídající certifikát/diplom o složení některé z jazykových zkoušek mimo 
MU (viz s. 243-246 Studijního katalogu), nebo si student zapisuje a absolvuje 
předmět „cizí jazyk pro akademické účely“ (definován jako volitelný, dva se-
mestry, první semestr zakončen zápočtem, druhý zkouškou), jehož výuku zajiš-
ťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity 
(CJV MU). Potvrzení zápisu Centrem do předmětu „cizí jazyk pro akademické 
účely“ je podmíněno úspěšným absolvováním vstupního testu v rozsahu středo-
školského učiva příslušného jazyka. Studenti se zaregistrují v IS přes Katalog 
předmětů na Filozofické fakultě (kódy předmětů viz s. 243-246 Studijního kata-
logu) ve stanoveném registračním období. Na katedře MVES je možné předmět 
„cizí jazyk pro akademické účely“ definovaný primárně jako volitelný zapisovat 
též jako povinně volitelný, a to v celkovém objemu maximálně 5 kreditů 
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z celkového počtu 180 kreditů na oboru MV. 
Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je pro studenty všech imatrikulačních 

ročníků také absolvování jednoho předmětu přenášeného v anglickém jazyce. 
Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr třetího roku studia. 

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce v rozsahu 30–
40 stran textu (minimálně 54 000 znaků).  

 
Nabídka předmětů v podzimním semestru 

Povinné předměty  
 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
MVZ101  Úvod do mezinárodních vztahů Pšeja 2 0 Zk 8 
MVZ104 Česká zahraniční politika  Dančák 1 1 Zk 10 
MVZ105 Teorie mezinárodních vztahů 2 Pšeja  2 0 Zk 12 
MVZ106 Bezpečnostní politika Suchý 2 0 Zk 12 
MVZ107 – 
110 

Diplomový seminář k bakalářské 
práci1 

Vedoucí prací 0 2 Z 6 

1 – Zapisují si studenti, kteří chtějí v daném semestru předložit bakalářskou práci. Za se-
minář lze získat kredity jen jednou (i když je navštěvován déle než jeden semestr; kredity 
uděluje učitel po převzetí práce k obhajobě, bez ohledu na výsledek její obhajoby). 
2 – Předmět byl v ak. roce 2005/2006 dočasně převeden do nabídky podzimního semest-
ru. V roce 2006/2007 bude zařazen do nabídky jarního semestru. 

 
Povinně volitelné předměty 

 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
MVZ115 Řešení ozbrojených konfliktů na 

globální úrovni 
Pavka 1 1 Z 4 

MVZ117 Aktéři americké zahraniční politiky Suchý 1 1 Z 4 
MVZ118 Izrael a Palestina Čejka 1 1 Z 6 
MVZ119 Think-tanks a jejich vliv na zahra-

niční politiku 
Schneider a 
kol. 

2 0 Z 4 

MVZ120 Diplomatické nástroje české zahra-
niční politiky 

Jakobec a kol. 2 0 Z 4 

MVZ131 Zahraniční stáž1 Fiala, Suchý 0 2 Z 8 
MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy Krpec 2 0 Z 6 
MVZ152 Mezinárodní právo veřejné Pospíšil 1 1 Z 4 



 112 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
MVZ153 International Conflict Management Juárez 1 1 Z 6 
MVZ155 Válečné zločiny a jejich stíhání Majerčík 1 1 Z 6 
MVZ156 Analýza zahraniční politiky Kořan 1 1 Z 6 
MVZ157 Malé evropské státy  v současné 

světové politice 
Kořan 1 1 Z 6 

MVZ159 Spojené státy ve východní Asii Vilímek 1 1 Z 6 
EVS110 Evropská bezpečnostní a obranná 

identita 
Kříž 1 1 Z 6 

EVS115 Vztahy EU s arabskými státy Šabacká 1 1 Z 4 
EVS131 Česká republika a EU Müller 1 1 Z 4 
EVS132 Evropa mezi světovými válkami Hloušek 1 1 Z 4 
EVS134 Úvod do studia lidských práv Smekal 1 1 Z 4 
EVS137 EU jako globální aktér Müller 2 0 Z 6 
EVS139 Ilegální migrace a azylová politika Čechovský 1 1 Z 6 
EVS140 Transatlantické vztahy Müller 1 1 Z 6 
BSS150 Terorismus Mareš, Šmíd 1 1 Zk 6 
POL234 Konflikty a světová politika I. 

(1945-1991) 
Müller, Šmíd 1 1 Z 4 

SOC130 Rozvojová studia (centra a periferie) Navrátilová 1 1 Zk 6 
SPP109 Základy ekonomie Žižlavský 1 1 Zk 4 
1 – Předmět je nástrojem k uznání kreditů na FSS. Zapisují studenti, kteří plánují studijní 
pobyt v zahraničí před nastoupením tohoto pobytu. Počet získaných kreditů bude upraven 
podle rozhodnutí vyučujícího. 
 

Nabídka předmětů v jarním semestru 
Povinné předměty 

 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
MVZ102 Dějiny mezinárodních vztahů Kříž 2 0 Zk 12 
MVZ107 – 
110 

Diplomový seminář k bakalářské 
práci1 

Vedoucí prací 0 2 Z 6 

1 – Zapisují si studenti, kteří chtějí v daném semestru předložit bakalářskou práci. Za se-
minář lze získat kredity pouze jednou (i když je navštěvován déle než jeden semestr; kre-
dity uděluje učitel po převzetí práce katedrou k obhajobě, bez ohledu na výsledek její ob-
hajoby). 

Povinně volitelné předměty  
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Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
MVZ122 Zahraniční politika USA Suchý 1 1 Z 4 
MVZ123 NATO a evropská bezpečnost Kříž  1 1 Z 4 
MVZ124 Stát a národní zájmy Houbal  1 1 Z 4 
MVZ126 Vojenské konflikty 20. století  Kříž 1 1 Z 4 
MVZ129 Urovnávání ozbrojených konfliktů 

na regionální úrovni 
Pavka 1 1 Z 4 

MVZ130 Vybrané problémy mezinárodních 
organizací 

Kaniok a kol. 1 1 Z 4 

MVZ131 Zahraniční stáž1 Fiala, Suchý 0 2 Z 8 
MVZ132 Profesionální komunikace jako 

efektivní nástroj řízení politického 
procesu 

Růžička 2 0 Z 4 

MVZ139 Konflikty a světová politika II. 
(1945-1991) 

Müller, Šmíd 1 1 Z 4 

MVZ145 Mezinárodní ekonomické organiza-
ce 

Krpec 2 0 Z 4 

MVZ148 Rakouská zahraniční politika Kořan 1 1 Z 5 
MVZ151 World Powers and the Czech Re-

public 
Suchý a kol. 2 0 Z 2 

MVZ158 Francouzská zahraniční politika od 
konce 2. světové války 

Vilímek 1 1 Z 4 

EVS117 Politické systémy přistupujících 
zemí 

Hloušek 1 1 Z 4 

EVS124 Evropa a islámský svět Šabacká 1 1 Z 4 
EVS142 Ochrana lidských práv v Evropě Smekal 1 1 Z 4 
BSS156 Organizovaný zločin Smolík, Šmíd 1 1 Zk 6 
GEN117 Feminismus v domácím a meziná-

rodním kontextu 
L. Oates-
Indruchová 

1 1 Zk 6 

SAN203 Rasismus a idea rasy Šlesingerová 1 1 Zk 6 
SOC110 Sociologické aspekty mezinárodnej

migrácie 
Vašečka M. 1 1 Zk 6 

SOC137 Úvod do politické sociologie Nosál 1 1 Zk 6 
1 – Předmět je nástrojem k uznání kreditů na FSS. Zapisují studenti, kteří plánují studijní 
pobyt v zahraničí před nastoupením tohoto pobytu. Počet získaných kreditů bude upraven 
dle rozhodnutí vyučujícího. 
 

Bakalářské kombinované studium MV (čtyřleté) 
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Tento studijní program se týká výhradně studentů imatrikulačního ročníku 
2003/2004. Standardní doba oboru MV v bakalářském stupni v kombinované for-
mě je 8 semestrů. Obor je koncipován tak, aby student mohl v sedmi semestrech 
absolvovat odborné předměty a v osmém semestru se mohl věnovat vypracování 
bakalářské/oborové práce.  

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Aby se studenti mohli při-
hlásit ke státní závěrečné zkoušce na konci bakalářského studia, jsou povinni do-
sáhnout na oboru MV celkově 120 kreditů.  
Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr čtvrtého roku studia. 
Součástí státní bakalářské zkoušky je obhajoba bakalářské práce v rozsahu 
30–40 stran textu (minimálně 54 000 znaků). Vzhledem ke dvouoborovému typu 
studia se bakalářská práce píše pouze na jednom oboru, na druhém oboru je 
předkládána závěrečná oborová práce v rozsahu 15–20 stran textu (minimálně 
27 000 znaků).  
Kombinované studium probíhá formou konzultací a samostatného studia. Stu-
denti se řídí studijními pokyny jednotlivých předmětů, uvedenými v sylabech a 
Informačním systému MU. Pořadí jednotlivých předmětů je pevně stanoveno.  

Základním komunikačním nástrojem je v případě KS e-mailové spojení. Ka-
tedra MVES předpokládá, že studenti sledují svou e-mailovou poštu na univerzi-
tě a rovněž i na fakultě. Prostřednictvím této pošty je bude katedra informovat o 
dalších změnách a postupech.  
 

Nabídka předmětů 
Předměty pro 1. ročník 

 
Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výst. Kr 
MVZ701 Úvod do mezinárodních vztahů1 Pšeja PS Zk 6 
MVZ702 Dějiny mezinárodních vztahů I. 1 Kříž PS Zk 6 
MVZ703 Dějiny mezinárodních vztahů II. 1 Kříž JS Zk 6 
MVZ704 Mezinárodní politika1 Pšeja JS Zk 8 
1 – Předmět se vypisuje naposledy. Výuka bude podléhat individuálnímu režimu. 
 

Předměty pro 2. ročník 
 
Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výst. Kr 
MVZ705 OSN a její role ve světě1 Čejka PS Zk 10 
MVZ706 Teorie mezinárodních vztahů I. 1 Pšeja PS Zk 8 
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MVZ707 Teorie mezinárodních vztahů II. 1 Pšeja JS Zk 8 
MVZ708 Československá zahraniční politi-

ka1  
Dančák JS Zk 8 

1 – Předmět se vypisuje naposledy. Výuka bude podléhat individuálnímu režimu. 
 

Předměty pro 3. ročník 
 
Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výst. Kr 
MVZ709 Česká zahraniční politika Dančák PS Zk 8 
MVZ710 Vojenské aliance Kříž PS Zk 8 
MVZ711 Mezinárodně-politické postavení 

střední Evropy 
Dančák JS Zk 10 

MVZ712 Úvod do bezpečnostní politiky Suchý JS Zk 8 
 

Předměty pro 4. ročník 
 

Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výst. Kr 
MVZ713 Bezpečnost v postbipolárním světě2 Suchý PS Zk 10 
MVZ714 Geopolitika2 Dančák PS Zk 10  
MVZ715-
718 

Diplomový seminář1,2 Vedoucí prací JS Z 6 

1 – Seminář zapisují předkladatelé oborové i bakalářské práce. 
2 – Předmět se vypisuje poprvé v ak. roce 2006/2007. 
  
 

Bakalářské kombinované studium MV (tříleté) 

Tento studijní program je určen studentům od imatrikulačního ročníku 
2004/2005. Standardní doba oboru MV v bakalářském stupni je 6 semestrů. Obor 
je koncipován tak, aby student mohl v pěti semestrech absolvovat odborné předmě-
ty a v šestém semestru se mohl věnovat vypracování bakalářské/oborové práce.  

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Aby se studenti mohli při-
hlásit ke státní závěrečné zkoušce na konci bakalářského studia, jsou povinni do-
sáhnout na oboru MV celkově 90 kreditů. 

Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr čtvrtého roku stu-
dia. Součástí státní bakalářské zkoušky je obhajoba bakalářské práce 
v rozsahu 30–40 stran textu (minimálně 54 000 znaků). Vzhledem ke dvouobo-
rovému typu studia se bakalářská práce píše pouze na jednom oboru, na druhém 
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oboru je předkládána závěrečná oborová práce v rozsahu 15–20 stran textu 
(minimálně 27 000 znaků).  

Kombinované studium probíhá formou konzultací a samostatného studia. 
Studenti se řídí studijními pokyny jednotlivých předmětů, uvedenými v sylabech 
a Informačním systému MU. Pořadí jednotlivých předmětů je pevně stanoveno.  

 
Nabídka předmětů 

Předměty pro 1. ročník 
 
Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výst. Kr 
MVZ800 Úvod do mezinárodních vztahů Pšeja PS Zk 8 
MVZ801  Dějiny mezinárodních vztahů 

1648-1914 
Kříž JS Zk 8 

MVZ802  Mezinárodní politika Pšeja JS Zk 8 
 

Předměty pro 2. ročník 
 
Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výst. Kr 
MVZ803  Teorie mezinárodních vztahů Pšeja PS Zk 12 
MVZ804  Dějiny mezinárodních vztahů 

1914-1991 
Kříž PS Zk 8 

MVZ805  Česká zahraniční politika   Dančák  JS Zk 10 
MVZ806  Mezinárodní organizace Kříž a kol. JS Zk 8  
 

Předměty pro 3. ročník 
 
Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výst. Kr 
MVZ807 Úvod do bezpečnostní politiky2 Suchý PS Zk 12  
MVZ808  Geopolitika2 Dančák PS Zk 10  
MVZ809-
812 

Diplomový seminář1,2 Vedoucí prací  JS Z 6 

1 – Seminář zapisují předkladatelé oborové i bakalářské práce. 
2 – Předmět se vypisuje poprvé v ak. roce 2006/2007. 

 

Doporučený studijní plán 
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pro dvouoborové prezenční bakalářské studium MV 
 

Na základě platných studijních předpisů a s ohledem na co nejefektivnější 
formu studia vám Katedra nabízí následující studijní plán. Předkládaná strategie 
odpovídá požadavkům Studijního a zkušebního řádu MU a studijním normám 
FSS.  

Katedra v souvislosti s povinností prokazovat jazykovou způsobilost upozor-
ňuje studenty na možnost volby mezi využitím volitelných a povinně volitelných 
kreditů. Katedra neurčuje povinný jazyk, ale upozorňuje, že studium je postave-
no převážně na četbě textu v anglickém jazyce.  

Upozorňujeme také, že studenti všech imatrikulačních ročníků prezenčního 
studia mají k absolvování stupně povinnost absolvovat jeden předmět v anglic-
kém jazyce. 
 

Bakalářské studium – dvouoborové (celkem 90 kreditů) 

Semestr Počet 
kreditů 

Název povinného předmětu Počet povinně volitelných 
(volitelných) předmětů 

1 8 ECTS Úvod do mezinárodních vzta-
hů 1-2 

2 12 ECTS Dějiny mezinárodních vztahů 1 

3 10 ECTS Česká zahraniční politika 2 

4 12 ECTS Teorie mezinárodních vztahů 1-2 

5 12 ECTS Bezpečnostní politika 1-2 

6 6/4 ECTS Diplomový seminář/seminář 
k oborové práci  0 

 

Dočasným přesunem předmětu Teorie mezinárodních vztahů mezi semestry 
dochází v ak. roce 2005/2006 ke zvýšené zátěži v podzimním semestru. Doporu-
čujeme proto adekvátně upravit počet zapisovaných povinně volitelných před-
mětů v daném roce. 

Katedra MVES předpokládá, že studenti sledují svou e-mailovou poštu na 
univerzitě a rovněž i na fakultě. Prostřednictvím této pošty je bude katedra in-
formovat o dalších změnách a postupech.  
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Doporučený studijní plán 
pro jednooborové prezenční bakalářské studium MV 

 

Na základě platných studijních předpisů a s ohledem na co nejefektivnější 
formu studia vám Katedra nabízí následující studijní plán. Předkládaná strategie 
odpovídá požadavkům Studijního a zkušebního řádu MU a studijním normám 
FSS.  

Katedra MVES v souvislosti s povinností prokazovat jazykovou způsobilost 
upozorňuje studenty na možnost volby mezi využitím volitelných a povinně vo-
litelných kreditů. Katedra neurčuje povinný jazyk, ale upozorňuje, že studium je 
postaveno převážně na četbě textu v anglickém jazyce.  

Upozorňujeme také, že studenti všech imatrikulačních ročníků prezienčího 
studia mají k absolvování stupně povinnost absolvovat jeden předmět v anglic-
kém jazyce. 
 

Bakalářské studium – jednooborové (celkem 90 kreditů) 

Semestr Počet 
kreditů 

Název povinného předmětu Počet povinně volitelných 
(volitelných) předmětů 

1 8 ECTS Úvod do mezinárodních vzta-
hů 3-4 

2 12 ECTS Dějiny mezinárodních vztahů 3-4 

3 10 ECTS Česká zahraniční politika 4-5 

4 12 ECTS Teorie mezinárodních vztahů 4-5 

5 12 ECTS Bezpečnostní politika 4 

6 6/4 ECTS Diplomový seminář/seminář 
k oborové práci  0 

 

Dočasným přesunem předmětu Teorie mezinárodních vztahů mezi semestry 
dochází v ak. roce 2005/2006 ke zvýšené zátěži v podzimním semestru. Doporu-
čujeme proto adekvátně upravit počet zapisovaných povinně volitelných před-
mětů v daném roce. 

Katedra předpokládá, že studenti sledují svou e-mailovou poštu na univerzi-
tě a rovněž i na fakultě. Prostřednictvím této pošty je bude katedra informovat o 
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dalších změnách a postupech.  
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MEZINÁRODNÍ VZTAHY A EVROPSKÁ STUDIA 
 

 
Obor Mezinárodní vztahy a evropská studia se studuje na Katedře mezinárod-

ních vztahů a evropských studií FSS MU jako bakalářské (prezenční a kombino-
vané) studium v kombinaci s jiným oborem a jako magisterské (pouze prezenč-
ní) studium.  

Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU v Brně a studijními nor-
mami FSS. Studium je kreditního typu. Kredity ECTS (dále kredity) se získávají 
absolvováním jednotlivých předmětů. Povinné předměty jsou základem studo-
vaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány. Povinně volitelné 
předměty tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své bu-
doucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požado-
vaného počtu kreditů. Vedle vypsaných povinných a povinně volitelných před-
mětů mohou studenti za celkem 5 povinně volitelných kreditů zvolit náhradou 
kredity za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované 
na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru 
předmětů obsažených v programu mezinárodních vztahů. Za předměty, které 
jsou nabízeny paralelně na více oborech, mohou studenti získat kredity pouze na 
jednom oboru. 

 
Bakalářský prezenční studijní program 

Obor Mezinárodní vztahy a evropská studia (dále MVES) se studuje na Ka-
tedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU v bakalářském cyklu. 
Standardní doba oboru MVES v bakalářském stupni v prezenční formě je 6 se-
mestrů. Obor je koncipován tak, aby student mohl v 5 semestrech absolvovat od-
borné předměty a v 6. semestru se mohl věnovat vypracování bakalářské/oborové 
práce.  

 
Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Aby se studenti mohli při-

hlásit ke státní závěrečné zkoušce na konci bakalářského studia, jsou povinni mít 
na oboru MVES celkově 90 kreditů. Z toho 60 kreditů za povinné předměty.  
Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr třetího roku studia. 
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce v rozsahu 30-
40 stran textu (minimálně 54 000 znaků). Vzhledem ke dvouoborovému typu 
studia se bakalářská práce píše pouze na jednom oboru, na druhém oboru je 
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předkládána závěrečná oborová práce v rozsahu 15–20 stran textu (minimálně 
27 000 znaků). 

Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je také absolvování jednoho předmě-
tu přenášeného v anglickém jazyce. 
 

 
Nabídka předmětů v podzimním semestru 

Povinné předměty 
 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
MVE101 Úvod do mezinárodních vztahů1 Pšeja, Hloušek 1 1 Zk 6 
MVE103 Dějiny mezinárodních vztahů1 Kříž 2 0 Zk 6 
MVE105 Bezpečnostní politika1 Suchý 2 0 Zk 6 
MVE106 Mezinárodní organizace2 Suchý, 

Hloušek 
1 1 Zk 6 

1 – Předmět se již nevypisuje. Studenti, kteří potřebují předmět zapsat, si zapisují jeho 
ekvivalent (se stejným názvem) na oboru MV. 
2 – Předmět se nevypisuje. 

 
Povinně volitelné předměty  

 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
MVE116; 
153-157 

Diplomový seminář k bakalářské 
práci1 

Vedoucí prací 0 2 Z 6 

MVE117 Seminář k oborové práci1 Vedoucí prací 0 2 Z 4 
EVS110 Evropská bezpečnostní a obranná 

identita 
Kříž 1 1 Z 6 

EVS112  Jednotný trh ES Rakovský 1 1 Z 4 
EVS114 Hospodářská a měnová unie Sychra 1 1 Z 4 
EVS115 Vztahy EU s arabskými státy Šabacká 1 1 Z 4 
EVS118 Skandinávie a evropská integrace Sychra, 

Kaniok 
1 1 Z 4 

EVS123 Zahraniční stáž2 Fiala, Pitrová 0 2 Z 2 
EVS131 Česká republika a EU Müller 1 1 Z 4 
EVS132 Evropa mezi světovými válkami Hloušek 1 1 Z 4 
EVS134 Úvod do studia lidských práv Smekal 1 1 Z 4 
EVS135 Vybrané osobnosti a události ev-

ropského sjednocení 
Dočkal 1 1 Z 4 



 122 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
EVS136 Euroskepticismus Kaniok 1 1 Z 4 
EVS137 EU jako globální aktér Müller 2 0 Z 6 
EVS138 Jak chránit spotřebitele v EU Kopečková 1 1 Z 6 
EVS139 Ilegální migrace a azylová politika Čechovský 1 1 Z 6 
EVS140 Transatlantické vztahy Müller 1 1 Z 6 
MVZ115 Řešení ozbrojených konfliktů na 

globální úrovni 
Pavka 1 1 Z 4 

MVZ117 Aktéři americké zahraniční politiky Suchý 1 1 Z 4 
MVZ118 Izrael a Palestina Čejka 1 1 Z 6 
MVZ119 Think-tanks a jejich vliv na zahra-

niční politiku 
Schneider a 
kol. 

2 0 Z 4 

MVZ120 Diplomatické nástroje české zahra-
niční politiky 

Jakobec a kol. 2 0 Z 4 

MVZ131 Zahraniční stáž2 Fiala, Suchý 0 2 Z 8 
MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy Krpec 2 0 Z 6 
MVZ152 Mezinárodní právo veřejné Pospíšil 1 1 Z 4 
MVZ153 International Conflict Management Juárez 1 1 Z 6 
MVZ155 Válečné zločiny a jejich stíhání Majerčík 1 1 Z 6 
MVZ156 Analýza zahraniční politiky Kořan 1 1 Z 6 
MVZ157 Malé evropské státy  v současné 

světové politice 
Kořan 1 1 Z 6 

MVZ159 Spojené státy ve východní Asii Vilímek 1 1 Z 6 
BSS150 Terorismus Mareš, Šmíd 1 1 Zk 6 
POL234 Konflikty a světová politika I. 

(1945-1991) 
Müller, Šmíd 1 1 Z 4 

SOC130 Rozvojová studia (centra a periferie) Navrátilová 1 1 Zk 6 
SPP109 Základy ekonomie Žižlavský 1 1 Zk 4 
1 – Zapisují si studenti, kteří chtějí v daném semestru předložit bakalářskou, či oborovou 
práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navštěvován déle než jeden 
semestr; kredity se započítávají po převzetí práce katedrou k obhajobě, bez ohledu na vý-
sledek její obhajoby). Studenti v případě bakalářské práce zapisují seminář u konkrétního 
učitele, v případě oborové práce zapisují jeden univerzální seminář. 
2 – Předmět je nástrojem k uznání kreditů na FSS. Zapisují studenti, kteří plánují studijní 
pobyt v zahraničí před nastoupením tohoto pobytu. Počet získaných kreditů bude upraven 
podle rozhodnutí vyučujícího. 

 
Nabídka předmětů v jarním semestru 
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Povinné předměty 
 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
MVE102 Evropská integrace1 Pitrová, Fiala 1 1 Zk 6 
MVE104 Politiky v EU3 Sychra,  

Fiala 
2 0 Zk 6 

MVE107 Teorie mezinárodních vztahů2 Pšeja 1 1 Zk 6 
MVE109 Instituce EU Pitrová, Fiala 1 1 Zk 6 
1 Předmět se nevypisuje. Jeho ekvivalent (se stejným názvem) je otevřen na oboru ES. 
2 Předmět se nevypisuje. Jeho ekvivalent (se stejným názvem) je otevřen na oboru MV 

v podzimním semestru. 
3 Předmět se nevypisuje. Nebyl zaveden jeho ekvivalent. 

 
Povinně volitelné předměty 

 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
MVE116; 
153-157 

Diplomový seminář k bakalářské 
práci1 

Vedoucí prací 0 2 Z 6 

MVE117 Seminář k oborové práci1 Vedoucí prací 0 2 Z 4 
EVS116 Financování EU Sychra 1 1 Z 4 
EVS117 Politické systémy přistupujících 

zemí 
Hloušek 1 1 Z 4 

EVS119 Velká Británie a ES Sychra 1 1 Z 4 
EVS120 Vnější vztahy EU Rakovský 1 1 Z 4 
EVS121 Strukturální fondy a euroregiona-

lismus 
Dočkal 1 1 Z 4 

EVS122 Smlouvy a informační zdroje EU Sychra, 
Pitrová 

0 2 Z 2 

EVS123 Zahraniční stáž2 Fiala, Pitrová 0 2 Z 2 
EVS124 Evropa a islámský svět Šabacká 1 1 Z 4 
EVS130 Současné dění v EU Sychra a kol. 0 2 Z 4 
EVS141 Klíčové rozsudky ESD a jejich vý-

znam pro evropskou integraci 
Smekal 1 1 Z 6 

EVS142 Ochrana lidských práv v Evropě Smekal 1 1 Z 4 
EVS145 Konvent o budoucnosti EU Königová 1 1 Z 4 
MVZ122 Zahraniční politika USA Suchý 1 1 Z 4 
MVZ123 NATO a evropská bezpečnost Kříž  1 1 Z 4 
MVZ124 Stát a národní zájmy Houbal  1 1 Z 4 
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Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
MVZ126 Vojenské konflikty 20. století  Kříž 1 1 Z 4 
MVZ129 Urovnávání ozbrojených konfliktů 

na regionální úrovni 
Pavka 1 1 Z 4 

MVZ130 Vybrané problémy mezinárodních 
organizací 

Kaniok a kol. 1 1 Z 4 

MVZ131 Zahraniční stáž2 Fiala, Suchý 0 2 Z 8 
MVZ132 Profesionální komunikace jako 

efektivní nástroj řízení politického 
procesu 

Růžička 2 0 Z 4 

MVZ139 Konflikty a světová politika II. 
(1945-1991) 

Müller, Šmíd 1 1 Z 4 

MVZ145 Mezinárodní ekonomické organiza-
ce 

Krpec 2 0 Z 4 

MVZ148 Rakouská zahraniční politika Kořan 1 1 Z 5 
MVZ151 World Powers and the Czech Re-

public 
Suchý a kol. 2 0 Z 2 

MVZ158 Francouzská zahraniční politika od 
konce 2. světové války 

Vilímek 1 1 Z 4 

BSS156 Organizovaný zločin Smolík, Šmíd 1 1 Zk 6 
GEN117 Feminismus v domácím a meziná-

rodním kontextu 
L. Oates-
Indruchová 

1 1 Zk 6 

SAN203 Rasismus a idea rasy Šlesingerová 1 1 Zk 6 
SOC110 Sociologické aspekty mezinárodnej

migrácie 
Vašečka M. 1 1 Zk 6 

SOC137 Úvod do politické sociologie Nosál 1 1 Zk 6 
1 – Zapisují si studenti, kteří chtějí v daném semestru předložit bakalářskou, či oborovou 

práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navštěvován déle než je-
den semestr; kredity se započítávají po převzetí práce katedrou k obhajobě, bez ohle-
du na výsledek její obhajoby). Studenti v případě bakalářské práce zapisují seminář u 
konkrétního učitele, v případě oborové práce zapisují jeden univerzální seminář. 

2 – Předmět je nástrojem k uznání kreditů na FSS. Zapisují studenti, kteří plánují studijní 
pobyt v zahraničí před nastoupením tohoto pobytu. Počet získaných kreditů bude 
upraven podle rozhodnutí vyučujícího.  

 

Bakalářské kombinované studium MVES 

Standardní doba oboru MVES v bakalářském stupni v kombinované formě je 8 
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semestrů. Obor je koncipován tak, aby student mohl v sedmi semestrech absolvo-
vat odborné předměty a v osmém semestru se mohl věnovat vypracování bakalář-
ské/oborové práce.  

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Aby se studenti mohli při-
hlásit ke státní závěrečné zkoušce na konci bakalářského studia, jsou povinni do-
sáhnout na oboru MVES celkově 120 kreditů.  
Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr čtvrtého roku studia. 
Součástí státní bakalářské zkoušky je obhajoba bakalářské práce v rozsahu 
30–40 stran textu (minimálně 54 000 znaků). Vzhledem ke dvouoborovému typu 
studia se bakalářská práce píše pouze na jednom oboru, na druhém oboru je 
předkládána závěrečná oborová práce v rozsahu 15–20 stran textu (minimálně 
27 000 znaků).  

Kombinované studium probíhá formou konzultací a samostatného studia. Stu-
denti se řídí studijními pokyny jednotlivých předmětů, uvedenými v sylabech 
a Informačním systému MU. Pořadí jednotlivých předmětů je pevně stanoveno. 

Základním komunikačním nástrojem je v případě kombinovaného studia e-
mailové spojení. Katedra předpokládá, že studenti sledují svou e-mailovou poštu 
na univerzitě a rovněž i na fakultě. Prostřednictvím této pošty je bude katedra in-
formovat o dalších změnách a postupech.  

 
Předměty pro 1. ročník 

 
Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výst. Kr 
MVE701 Úvod do mezinárodních vztahů3 Pšeja, Hloušek PS Zk 6 
MVE702 Mezinárodní organizace1 Pitrová PS Zk 6 
MVE703 Evropská integrace I. 2 Pitrová JS Zk 6 
MVE704 Teorie mezinárodních vztahů I.3 Pšeja, Hloušek JS Zk 6 
1 – Předmět se nevypisuje. 
2 – Předmět se nevypisuje. Studenti zapisují jeho ekvivalent (se stejným názvem) na obo-

ru ES. 
3 – Předmět se nevypisuje. Studenti zapisují jeho ekvivalent (se stejným názvem) na obo-

ru MV. 
 

Předměty pro 2. ročník 
 
Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výst. Kr 
MVE705 Evropská integrace II.1 Pitrová PS Zk 6 
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Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výst. Kr
MVE706 Teorie mezinárodních vztahů II.2 Pšeja,  

Hloušek 
PS Zk 6 

MVE707 Dějiny mezinárodních vztahů I.2 Kříž JS Zk 6 

MVE708 Politiky v EU1 Sychra JS Zk 6 
1 – Předmět se nevypisuje. Studenti zapisují jeho ekvivalent (se stejným názvem) na obo-

ru ES. 
2 – Předmět se nevypisuje. Studenti zapisují jeho ekvivalent (se stejným názvem) na obo-

ru MV. 
 

Předměty pro 3. ročník 
 

Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výst. Kr
MVE709 Dějiny mezinárodních vztahů II.1  Kříž PS Zk 8 
MVE710 Instituce EU2 Pitrová PS Zk 12
MVE711 Úvod do bezpečnostní politiky  Suchý JS Zk 12
MVE712 Rozšiřování ES/EU2 Krutílek JS Zk 12
1 – Předmět se nevypisuje. Studenti zapisují jeho ekvivalent (se stejným názvem) na obo-

ru MV. 
2 – Předmět se nevypisuje. Studenti zapisují jeho ekvivalent (se stejným názvem) na obo-

ru ES. 
 

Předměty pro 4. ročník 
 

Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výst. Kr
MVE713 Bezpečnost v postbipolárním světě Suchý PS Zk 12
MVE714 Integrace ve středoevropském pro-

storu  
Dančák PS Zk 10

MVE715
-720  

Diplomový seminář1  Vedoucí prací JS Z 6 

1 – Seminář zapisují předkladatelé oborové i bakalářské práce.  
 

 
Magisterské navazující studium MVES  

Obor Mezinárodní vztahy a evropská studia (dále MVES) se studuje na Ka-
tedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU v magisterském cyklu. 
Standardní doba oboru MVES v magisterském stupni je 4 semestry. Obor je konci-
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pován tak, aby student mohl ve třech semestrech absolvovat odborné předměty a 
ve čtvrtém semestru se mohl věnovat vypracování magisterské závěrečné práce.  

Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU v Brně. Studium je kredit-
ního typu. Kredity ECTS (dále kredity) se získávají absolvováním jednotlivých 
předmětů. Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musejí být 
v průběhu studia absolvovány. Povinně volitelné předměty tvoří povinný blok, 
z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně 
takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu kreditů. Vedle vypsa-
ných povinných a povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 12 po-
vinně volitelných kreditů zvolit náhradou kredity za volitelné předměty. Volitel-
nými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a 
univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v programu mezi-
národních vztahů. Za předměty, které jsou nabízeny paralelně na více oborech, 
mohou studenti získat kredity pouze na jednom oboru.  

 
Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Aby se studenti mohli při-

hlásit ke státní závěrečné zkoušce na konci magisterského studia, jsou povinni 
dosáhnout na oboru MVES celkově 120 ECTS kreditů, z toho 72 kreditů za 
povinné předměty a 48 za povinně volitelné předměty.  

Podmínkou účasti u magisterské zkoušky počínaje imatrikulačním ročníkem 
2005/2006 je dále doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompe-
tence pro absolventa magisterského studia v jednom z následujících jazyků 
(angličtina, němčina, francouzština a španělština). Studentovi je buď uznán od-
povídající certifikát/diplom o složení některé z jazykových zkoušek mimo MU 
(viz s. 243-246 Studijního katalogu), nebo předmět „cizí jazyk pro akademické 
účely“, absolvovaný v rámci bakalářského studia, nebo si student zapisuje a ab-
solvuje předmět „cizí jazyk pro akademické a odborné účely“ (definován jako 
volitelný, dva semestry, první semestr zakončen zápočtem, druhý zkouškou), je-
hož výuku zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání Masaryko-
vy univerzity (CJV MU). Potvrzení zápisu Centrem do předmětu „cizí jazyk pro 
akademické a odborné účely“ je podmíněno úspěšným absolvováním vstupního 
testu v rozsahu středoškolského učiva příslušného jazyka. Studenti se zaregistru-
jí v elektronickém IS přes Katalog předmětů na Filozofické fakultě (kódy před-
mětů viz s. 243-246 Studijního katalogu) ve stanoveném registračním období.  

Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr druhého roku stu-
dia. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce v rozsahu 
80–100 stran textu (min 144 000 znaků). 
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Nabídka předmětů v podzimním semestru 
Povinné předměty 

 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
MVE402 Politický systém EU Fiala 1 1 Zk 15 
MVE421 Mezinárodní politická ekonomie – 

IPE 
Pšeja, Krpec 1 1 Zk 15 

MVE424-
430 

Diplomový seminář1 Vedoucí prací 0 2 Z 12 

1 – Seminář zapisují předkladatelé magisterské práce.  

Povinně volitelné předměty 
 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
MVE401 Moderní teorie mezinárodních 

vztahů 
Pšeja 1 1 Zk 12 

MVE410 Německá zahraniční a bezpečnostní 
politika 

Kříž 1 1 Z 6 

MVE419 Diplomatické nástroje české 
zahraniční politiky 

Jakobec a kol. 2 0 Z 4 

MVE420 Think-tanks a jejich vliv na 
zahraniční politiku 

Schneider a 
kol. 

2 0 Z 4 

MVE422 Zahraniční stáž1 Fiala, Pitrová, 
Suchý 

0 2 Z 2 

MVE433 Náboženství a politika na Blízkém 
východě 

Čejka 1 1 Z 6 

MVE438 Spojené státy a nová Evropa Dančák 1 1 Z 6 
MVE439 Evropské stranické systémy Hloušek 1 1 Z 6 
MVE448 International Conflict Management Juárez 1 1 Z 6 
MVE449 Vznik a vývoj strategie zadržování 

1945-1953 
Suchý 0 2 Z 6 

MVE451 Střední Evropa od Visegrádu 
k NATO a EU 

Dančák 1 1 Z 6 

HEN572 Communication in Environmental 
Issues 

Haverkamp 1 1 Z 8 

SOC412 Sociologie antisemitismu Vašečka 2 0 Zk 12 
SOC465 Future of Europe Steenbergen 1 1 Zk 12 

1 – Předmět je nástrojem k uznání kreditů na FSS. Zapisují studenti, kteří plánují studijní 
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pobyt v zahraničí před nastoupením tohoto pobytu. Počet získaných kreditů bude upraven 
podle rozhodnutí vyučujícího. 

 
Nabídka předmětů v jarním semestru 

Povinné předměty 
 

 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
MVE403 Strategická studia a bezpečnost  Suchý 1 1 Zk 15 
MVE404 Organizované zájmy v EU Pitrová, Fiala 1 1 Zk 15 
MVE424-
430 

Diplomový seminář1 Vedoucí prací 0 2 Z 12 

1 – Seminář zapisují předkladatelé magisterské práce.  
 

Povinně volitelné předměty 
 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
MVE407 Utváření moderní politiky ve 

střední Evropě 
Hloušek 1 1 Z 8 

MVE413 Radikalismus na Blízkém východě Čejka 1 1 Z 6 
MVE422 Zahraniční stáž1 Fiala, Pitrová, 

Suchý 
0 2 Z 2 

MVE432 Současná americká zahraniční 
politika 

Suchý 1 1 Z 6 

MVE434 Ústavní soudnictví 
v komparativním pohledu 

Wagnerová 1 1 Z 8 

MVE441 Geopolitika: teorie a případové 
studie 

Dančák 1 1 Z 8 

MVE446 World Powers and the Czech Re-
public 

Suchý a kol. 2 0 Z 2 

MVE447 Analýza policy Hloušek 1 1 Z 10 
MVE450 Hospodářská integrace a 

ekonomické vztahy EU 
Sychra 1 1 Z 8 

HEN573 Environmentální NNO Haverkamp 1 1 Z 6 
POL457 Teorie bezpečnosti Mareš 1 1 Zk 8 
SOC405 Občanská společnost a veřejná 

sféra 
Vašečka 2 0 Zk 12 

ZUR519 Politická a ekonomická organizace 
médií 

Metyková 1 1 Z 6 
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1 – Předmět je nástrojem k uznání kreditů na FSS. Zapisují studenti, kteří plánují studijní 
pobyt v zahraničí před nastoupením tohoto pobytu. Počet získaných kreditů bude upraven 
podle rozhodnutí vyučujícího. 

 
 

Doporučený studijní plán pro prezenční bakalářské studium MVES  

Na základě platných studijních předpisů a s ohledem na co nejefektivnější 
formu studia vám Katedra nabízí následující studijní plán. Předkládaná strategie 
odpovídá požadavkům Studijního a zkušebního řádu MU a studijním normám 
FSS. Vzhledem k rozdělení oboru MVES na dva obory (Evropská studia a Me-
zinárodní vztahy) nejsou již přijímáni studenti do prvního ročníku oboru MVES v 
bakalářském stupni a ve studiu pokračují pouze již studující studenti. V následují-
cím období studenti dokončují chybějící předměty, jejichž ekvivalenty naleznou na 
oborech MV a ES.  

Katedra předpokládá, že studenti sledují svou e-mailovou poštu na univerzi-
tě a rovněž i na fakultě. Prostřednictvím této pošty je bude katedra informovat o 
dalších změnách a postupech. 

 

Doporučený studijní plán pro magisterské studium 

Studentům magisterského stupně doporučujeme, aby zvolili skladbu předmětů 
tak, aby měli dostatek prostoru na sepsání diplomové práce ve 4. semestru stu-
dia. Zvláštní doporučení katedra směřuje studentům, kteří nejsou absolventy ba-
kalářského stupně MVES na FSS MU. Katedra jim doporučuje, aby za účelem 
srovnání objemu vědomostí navštěvovali (formou náslechu) odpovídající před-
měty bakalářského stupně. Pedagogové MVES jsou ochotni jim poskytnout kon-
zultace ohledně nejvhodnějších předmětů a jejich návaznosti.  

Katedra upozorňuje na nově vzniklou povinnost dokládat jazykovou způsobi-
lost studentů imatrikulačního ročníku 2005/2006. Katedra neurčuje povinný ja-
zyk, ale upozorňuje, že studium je postaveno převážně na četbě textu 
v anglickém jazyce.  

 
Magisterské studium (celkem 120 kreditů) 

Semestr Počet 
kreditů 

Název povinného předmětu Počet povinně volitelných 
(volitelných) předmětů 
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1 15 
ECTS 

Politický systém EU 2 

2 30 
ECTS 

Strategická studia a bezpeč-
nost  
Organizované zájmy v EU 

2 

3 15 
ECTS 

Mezinárodní politická eko-
nomie – IPE 

3 

4 12 
ECTS 

Diplomový seminář 1 

 
Katedra předpokládá, že studenti sledují svou e-mailovou poštu na univerzi-

tě a rovněž i na fakultě. Prostřednictvím této pošty je bude katedra informovat o 
dalších změnách a postupech.  
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POLITOLOGIE 
 
 

Obor politologie se studuje na Katedře politologie FSS MU jako bakalářské 
(prezenční a kombinované), magisterské (pouze prezenční) a doktorské (pre-
zenční a kombinované) studium. Studium je kreditního typu, kredity se získávají 
absolvováním jednotlivých předmětů. 

Jednotlivé předměty jsou v bakalářském a magisterském stupni neprostupně 
odděleny do dvou skupin - existují tedy zvláštní skupiny předmětů jednak pro 
bakalářské, jednak pro magisterské studium. Povinné předměty jsou základem 
studovaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány. Povinně volitel-
né předměty tvoří uzavřený blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své 
budoucí odborné orientace nejméně takový počet, aby dosáhl/a požadovaného 
počtu kreditů. Volitelné předměty jsou předměty vypisované na ostatních ka-
tedrách, fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsaže-
ných v  programu politologie. Za předměty, které jsou nabízeny paralelně na ví-
ce oborech, lze získat příslušné kredity pouze jedenkrát - tedy lze je 
vykazovat pouze na jednom oboru, bez ohledu na to, zda je či byl druhý obor 
studován na FSS, na jiné fakultě MU, či na jiné VŠ. 

Studium oboru politologie na FSS MU v Brně se řídí nejen „Studijním a zku-
šebním řádem MU” (viz webové stránky FSS a MU), ale i jeho fakultními upřes-
něními, respektive upozorněními katedry, umístěnými na její úřední desce a je-
jích webových stránkách. 

 
Bakalářský prezenční studijní program 

 
Bakalářský stupeň trvá standardně 6 semestrů, což zpravidla představuje 5 

semestrů vlastní výuky a šestý semestr určený pro diplomový seminář/seminář k 
oborové práci a sepsaní bakalářské/oborové práce.  

Katedra až na dvě výjimky nijak předem nepodmiňuje zápis do jednotlivých 
povinných předmětů. Existuje nicméně přirozená a přehledná následnost všech 6 
vypsaných povinných předmětů, kterou Katedra studentům a studentkám dopo-
ručuje respektovat (viz níže uvedené doporučené studijní plány). 

Aby se student/ka dvouoborového bakalářského studia imatrikulačních 
ročníků 2005/06, 2004/05 a 2003/04 mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, mu-
sí na oboru politologie získat 90 kreditů; z tohoto počtu pak 63 (v případě vy-
pracování a odevzdání bakalářské diplomové práce), nebo 61 (v případě vypra-
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cování a odevzdání oborové práce) kreditů za absolvování povinných předmě-
tů. V tomto počtu jsou pak započteny i 2 kredity tělesné výchovy (nabídka 
předmětů tělesné výchovy viz s. 241-242 Studijního katalogu – Celouniver-
zitní tělesná výchova). Ze zbývajících 27, resp. 29 kreditů, potřebných 
k dosažení požadovaného celkového počtu 90 kreditů, je možno nejvýše 5 kre-
ditů získat absolvováním volitelných předmětů. 

Studenti a studentky dvouoborového bakalářského studia starších imatri-
kulačních ročníků se mohou přihlásit k bakalářské zkoušce poté, co na oboru 
politologie získají 90 kreditů; z tohoto počtu pak 57 kreditů za absolvování 
povinných předmětů (v tomto počtu jsou započteny i 2 kredity tělesné vý-
chovy - nabídka předmětů tělesné výchovy viz s. 241-242 Studijního katalo-
gu – Celouniverzitní tělesná výchova). Ze zbývajících 33 kreditů, potřebných 
k dosažení požadovaného celkového počtu 90 kreditů, je možno nejvýše 5 kre-
ditů získat absolvováním volitelných předmětů. 

Studenti a studentky jednoborového bakalářského studia se mohou přihlásit 
k bakalářské zkoušce poté, co na oboru politologie získají 180 kreditů; z tohoto 
počtu pak 65 kreditů za absolvování povinných předmětů (nemají tedy mož-
nost volby mezi bakalářskou a oborovou prací, logicky píší práci bakalářskou). 
V tomto počtu jsou pak započteny i 4 kredity tělesné výchovy (nabídka před-
mětů tělesné výchovy viz s. 241-242 Studijního katalogu – Celouniverzitní tě-
lesná výchova). Ze zbývajících 115 kreditů, potřebných k dosažení požadova-
ného celkového počtu 180 kreditů, je možno nejvýše 12 kreditů získat 
absolvováním volitelných předmětů. 

Pro studenty a studentky prezenčního studia všech imatrikulačních ročníků pak 
platí povinnost absolvovat v rámci oboru nejméně 1 předmět vedený v anglickém 
jazyce. 

Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je dále doložení univerzitou stanove-
né minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia v jednom 
z následujících jazyků (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Studen-
tovi či studentce je přitom buď uznán odpovídající certifikát/diplom o složení 
některé z jazykových zkoušek mimo MU (viz s. 243-246 Studijního katalogu), 
nebo si student(ka) zapisuje a absolvuje předmět „cizí jazyk pro akademické 
účely“ (definován jako volitelný, dva semestry, první semestr zakončen zápoč-
tem, druhý zkouškou), jehož výuku zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykové-
ho vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV MU). Potvrzení zápisu Centrem do 
předmětu „cizí jazyk pro akademické účely“ je podmíněno úspěšným absolvo-
váním vstupního testu v rozsahu středoškolského učiva příslušného jazyka. Stu-
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denti a studentky se zaregistrují v IS přes Katalog předmětů na Filozofické fa-
kultě (kódy předmětů viz s. 243-246 Studijního katalogu) ve stanoveném regis-
tračním období. 

Bakalářské studium je zakončeno bakalářskou zkouškou, kterou je obvyklé 
absolvovat na závěr šestého semestru studia. Po jejím složení získají studenti a 
studentky akademický titul bakalář politologie (popř. příslušného druhého obo-
ru). Její součástí je obhajoba bakalářské diplomové práce (pokud si student  či 
studentka zvolí politologii jako obor diplomový), nebo odevzdání oborové práce 
(v případě, že politologie je oborem nediplomovým). Požadavky na tyto práce a 
jejich obhajobu jsou určeny zvláštním předpisem. Výběr oboru, na kterém je 
psána bakalářská práce, není z hlediska katedry politologie určující při volbě 
oboru magisterského. Vlastní bakalářská zkouška má dvě části: (1) Politická fi-
losofie a teorie a (2) Komparace politických systémů, které koncentrují obsah 
povinných předmětů bakalářského stupně. 
 

Povinné předměty v podzimním semestru 
 
Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr. 
POL102 Systémy politických stran1 Strmiska- 

Kopeček -  
Chytilek 

 2 0 Zk 10 

POL104 Úvod do politologie Holzer- Ba-
lík 

 1 1 Zk 5  

POL180 Politická filozofie Císař – Du-
fek 

 2 0 Zk 10 

POL181 Metodologie politologie  Chytilek – 
Šedo – Pru-
díková 

 1 1 Zk 10 

POL218-
POL224, 
POL 227, 
POL245 

Diplomový seminář k baka-
lářské práci 2 

vedoucí 
prací 

 0 2 Zp 6 

POL195 Seminář k oborové práci 3 vedoucí 
prací 

 0 2 Zp 4 

1 Podmínkou zápisu absolvování POL 104. 
2 Zapisují si studenti  a studentky, kteří chtějí v daném semestru předložit bakalářskou 
práci. Studenti či studentky si zapisují seminář u toho vyučujícího, u něhož píší bakalář-
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skou práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navštěvován déle než 
jeden semestr; kredity se započítávají po převzetí práce katedrou k obhajobě, bez ohledu 
na výsledek její obhajoby). 
3 Zapisují si studenti a studentky, kteří chtějí v daném semestru předložit oborovou práci. 
Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navštěvován déle než jeden semestr; 
kredity se započítávají po převzetí práce katedrou, bez ohledu na její hodnocení). 
 

Povinně volitelné předměty v podzimním semestru 
 
Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr. 
POL183 Základy veřejné správy Nantl  1 1 Zk 6 
POL184 Nedemokratické režimy Balík  1 1 Zk 6 
POL231 Debatování Chytilek  1 1 Zk 4 
POL232 Úvod do studia organizova-

ných zájmů 
Chytilek-
Nantl 

 1 1 Zk 6 

POL233 Československý přechod 
k demokracii 

Civín  1 1 Zk 6 

POL234 Konflikty a světová politika 
I. (1914-1945) 

Müller, T. 
Šmíd 

 1 1 Zk 4 

POL242 Tradice moderního politické-
ho myšlení1 

Císař  1 1 Zk 6 

POL247 Analýza voleb v České re-
publice 

Kyloušek  1 1 Zk 6 

POL255 Italská politika a politické 
strany 

Foltýn  1 1 Zk 6 

POL256 Teorie politického marketin-
gu 

Matušková  1 1 Zk 6 

POL257 Geneze volebního systému 
českých zemí 

Šedo  1 1 Zk 5 

POL258 Etnické konflikty T. Šmíd, 
Vaďura 

 1 1 Zk 6 

POL260  Rizikové subkultury mládeže Smolík, Su-
chánek 

 1 1 Zk 6 

POL261 Pravicový extremismus Smolík  1 1 Zk 6 
POL270 Náboženský radikalismus T. Šmíd  1 1 Zk 6 
BSS150 Terorismus Mareš  1 1 Zk 6 
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BSS152 Informační válka Bastl, Pru-
díková 

 1 1 Zk 6 

BSS154 Zpravodajská činnost Zeman  1 1 Zk 6 
MVZ153 International Conflict Ma-

nagement 
Juárez  1 1 Zp 6 

1 Podmínkou zápisu absolvování POL 180. 
 

Volitelné předměty v podzimním semestru – 
určeno pro nepolitology 

 
Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr. 
POL196 Základy politologie pro nepo-

litology 
Holzer, Ky-
loušek, Du-
fek 

 2 0 Zk 5 

 
Povinné předměty v jarním semestru 

 
Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr. 
POL109 Politické systémy1 Kopeček – 

Šedo 
 1 1 Zk 10 

POL144 Politický systém ČR Balík –
Holzer 

 2 0 Zk 10 

POL218-
POL224,P
OL227,P
OL245 

Diplomový seminář k baka-
lářské práci 2 

vedoucí 
prací 

 0 2 Zp 6 

POL195 Seminář k oborové práci  3 vedoucí 
prací 

 0 2 Zp 4 

1 Podmínkou zápisu absolvování POL 181. 
2 Zapisují si studenti a studentky, kteří chtějí v daném semestru předložit bakalářskou prá-
ci. Studenti či studentky si zapisují seminář u toho vyučujícího, u něhož píší bakalářskou 
práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navštěvován déle než jeden 
semestr; kredity se započítávají po převzetí práce katedrou k obhajobě, bez ohledu na vý-
sledek její obhajoby). 
3 Zapisují si studenti a studentky, kteří chtějí v daném semestru předložit oborovou práci. 
Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navštěvován déle než jeden semestr; 
kredity se započítávají po převzetí práce katedrou, bez ohledu na její hodnocení). 
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Povinně volitelné předměty v jarním semestru 

 
Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr. 
POL172 Radikální levice Bastl  1 1 Zk 6 
POL188 Komunismus v ČR Balík  1 1 Zk 6 
POL190 Komunální politika Balík  1 1 Zk 6 
POL207 České politické myšlení Civín  1 1 Zk 6 
POL209 Politická teorie sociálních 

hnutí 
Císař  0 2 Zk 7 

POL235 Francouzská politika a poli-
tické strany 

Pink  1 1 Zk 6 

POL248 Úvod do volební geografie Pink  1 1 Zk 6 
POL250 Základy komparace politic-

kých systémů 
Šedo  1 1 Zk 5 

POL252 Teorie legislativy Nantl  1 1 Zk 6 
POL254 Evropská a komparativní 

vzdělávací politika 
Nantl  1 1 Zk 6 

POL259 Součané teorie spravedlnosti: 
Úrovně, koncepty, problémy 

Dufek  1 1 Zk 7 

POL262 Politologické aspekty ústav-
ního práva 

Foltýn  1 1 Zk 6 

POL263 Europeisace českých politic-
kých stran 

Havlík  1 1 Zk 6 

POL264 Politický marketing v České 
republice 

Matušková  1 1 Zk 4 

POL265 Masové politické protesty   Prudíková  1 1 Zk 6 
POL266 Kriminální politika Smolík  1 1 Zk 6 
POL267 Mezinárodní společenství na 

Balkáně 
Stýskalíko-
vá 

 1 1 Zk 6 

POL268 Political systems in the Bal-
kan 

Stýskalíko-
vá 

 1 1 Zk 6 

POL269 Zpravodajské služby  v de-
mokracii 

Zetocha  1 1 Zk 6 

BSS155 Partyzáni a guerilla Mareš, Pe-
čínka 

 1 1 Zk 6 
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BSS156 Organizovaný zločin Smolík, T. 
Šmíd 

 1 1 Zk 6 

BSS157 Vojenská politika T. Šmíd, 
Zetocha 

 1 1 Zk 6 

MVZ139 Konflikty a světová politika 
II. (1945-1991) 

Müller – T. 
Šmíd 

 1 1 Zk 4 

MVZ151 World Powers and the Czech 
Republic 

Suchý a 
kol. 

 1 1 Zp 2 

 

Volitelné předměty v jarním semestru – určeno pro nepolitology 
 
Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr. 
POL215 Česká politika pro nepolito-

logy 
Holzer – 
Balík 

 2 0 Zk 5 

 
 

Bakalářský kombinovaný studijní program 
 
Standardní délka kombinovaného studia bakalářského stupně studentů a studen-
tek imatrikulačního ročníku 2004/05 je 6 semestrů, studium je na konci šestého 
semestru ukončeno bakalářskou zkouškou. Standardní délka kombinovaného 
studia bakalářského stupně studentů imatrikulačního ročníku 2003/04 a starších 
je 8 semestrů, studium je na konci osmého semestru ukončeno bakalářskou 
zkouškou. V kombinovaném bakalářském studijním programu se studuje pře-
vážně bez přímého kontaktu s učitelem, pracuje se samostatně se studijními ma-
teriály a pomůckami na základě metodických instrukcí předávaných v kontaktní 
dny, popř. formou on-line konzultací. Informace nutné ke studiu jsou rozesílány 
e-mailem a/nebo umisťovány na webovou stránku FSS na Internetu (Informační 
systém MU – Osobní administrativa – Dokumenty).  
Studium klade na posluchače a posluchačky stejné nároky jako prezenční forma, 
jeho struktura je ovšem přizpůsobena specifickému charakteru studia. Předměty 
jsou kreditně ohodnoceny, ovšem jejich posloupnost při studiu není možné volit. 
V případě šestisemestrového studia absolvují studenti a studentky v pěti se-
mestrech na oboru politologie po třech předmětech (s výjimkou prvního, kdy ab-
solvují dva), šestý semestr je určen k sepsání bakalářské práce. V případě osmi-
semestrového studia absolvují studenti či studentky v sedmi semestrech na 
politologii po dvou předmětech, osmý semestr je určen k sepsání bakalářské prá-
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ce. Povinností studentů a studentek je průběžně studovat, absolvovat testy, účast-
nit se vypsaných kontaktních dnů a úspěšně složit předepsané zkoušky. 
K bakalářské zkoušce se studenti a studentky imatrikulačního ročníku 2004/05 
hlásí po složení všech předepsaných zkoušek a zisku 90 kreditů (tedy 15 povin-
ných předmětů po 6 kreditech), studenti a studentky imatrikulačního ročníku 
2003/04 a starší po složení všech předepsaných zkoušek a zisku 120 kreditů (te-
dy 15 povinných předmětů po 8 kreditech). Bakalářská zkouška se skládá ze 
dvou částí: (1) Politická filosofie a teorie a (2) Komparace politických systémů, 
které koncentrují obsah jednotlivých předmětů bakalářského stupně. Její součástí 
je také obhajoba bakalářské práce. Vzhledem k dvouoborovému typu studia je 
bakalářská práce psána pouze na jednom oboru, na druhém oboru je předkládána 
oborová práce. Požadavky na tyto práce a jejich obhajobu jsou určeny zvláštním 
předpisem. Po úspěšném složení bakalářské zkoušky získají studenti a studentky 
akademický titul bakalář politologie (a příslušného druhého oboru). 
 

Struktura studia studentů a studentek  imatrikulačních ročníků 
2005/06 a 2004/05 

 
1. ročník 

 
Kód Název předmětu Vyučující SemestrVýst. Kr. 
POL731 Úvod do politologie Holzer – R. Šmíd PS Zk 6 
POL732 Dějiny politických idejí Císař – Dufek PS Zk 6 
POL733 Metodologie politologie Mareš – Chytilek - 

Prudíková 
JS Zk 6 

POL734 Pol. filosofie 20. století Císař – Dufek JS Zk 6 
POL738 Politické systémy demokra-

tických zemí I. 
Šedo – Vykoupi-
lová 

JS Zk 6 

 
2. ročník 

 
Kód Název předmětu Vyučující SemestrVýst. Kr. 
POL735 Politický systém ČR I. Balík – Civín PS Zk 6 
POL736 Teorie demokracie Kopeček – Kylou-

šek 
PS Zk 6 

POL739 Politické systémy demokra-
tických zemí II. 1 

Šedo – Vykoupi-
lová 

PS Zk 6 



 140 

POL737 Politický systém ČR II.2 Balík – Civín JS Zk 6 
POL741 Systémy politických stran I.Kopeček – Kylou-

šek 
JS Zk 6 

POL742 Politické systémy střední 
Evropy a Pobaltí 3 

Šedo – Stýskalíko-
vá 

JS Zk 6 

1 Podmínkou zápisu absolvovaný předmět POL 738.  
2 Podmínkou zápisu absolvovaný předmět POL 735. 
3 Podmínkou zápisu absolvovaný předmět POL 739. 

 
Předměty určené pro 3. ročník šestisemestrového studia budou vypsány 
až v následujícím akademickém roce. 
 

3. ročník 
 
Kód Název předmětu Vyučující SemestrVýst. Kr. 
POL740 Sociálně politické doktríny Bastl – Dufek PS Zk 6 
POL743 Systémy pol. stran II. 4 Kopeček – Kylou-

šek 
PS Zk 6 

POL744 Pol. systémy zemí východní 
Evropy a Balkánu 

Stýskalíková – T. 
Šmíd 

PS Zk 6 

POL745- 
POL753 

Diplomový seminář 
k bakalářské práci5 

vedoucí prací PS/JS Zp 6 

POL746 Seminář k oborové práci 6 vedoucí prací PS/JS Zp 6 
4 Podmínkou zápisu absolvovaný předmět POL 711. 
5 Zapisují si studenti a studentky, kteří chtějí v daném semestru předložit bakalář-
skou práci. Studenti a studentky si zapisují seminář pouze u toho vyučujícího, u ně-
hož píší bakalářskou práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je na-
vštěvován déle než jeden semestr; kredity se započítávají po převzetí práce katedrou 
k obhajobě, bez ohledu na výsledek její obhajoby). 
6 Zapisují si studenti a studentky, kteří chtějí v daném semestru předložit oborovou 
práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navštěvován déle než je-
den semestr; kredity se započítávají po převzetí práce katedrou, bez ohledu na její 
hodnocení). 
 

Struktura studia studentů a studentek 
imatrikulačního ročníku 2003/2004 a starších 
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3. ročník 
 
Kód Název předmětu Vyučující SemestrVýst. Kr. 
POL709 Politické systémy demokra-

tických zemí II. 1 
Šedo –
Vykoupilová 

PS Zk 8 

POL710 Sociálně politické doktríny Bastl – Dufek PS Zk 8 
POL711 Systémy politických stran I.Kopeček – Kylou-

šek 
JS Zk 8 

POL712 Politické systémy střední 
Evropy a Pobaltí 2 

Šedo – Stýskalíko-
vá 

JS Zk 8 

1 Podmínkou zápisu absolvovaný předmět POL 708.  
2 Podmínkou zápisu absolvovaný předmět POL 709. 
 

4. ročník 
 
Kód Název předmětu Vyučující SemestrVýst. Kr. 
POL713 Systémy pol. stran II. 3 Kopeček – Kylou-

šek 
PS Zk 8 

POL714 Pol. systémy zemí východní 
Evropy a Balkánu 

Stýskalíková – T. 
Šmíd 

PS Zk 8 

POL715- 
POL723 

Diplomový seminář 
k bakalářské práci4 

vedoucí prací PS/JS Zp 8 

POL716 Seminář k oborové práci5 vedoucí prací PS/JS Zp 8 
 

3 Podmínkou zápisu absolvovaný předmět POL 711. 
4 Zapisují si studenti a studentky, kteří chtějí v daném semestru předložit bakalářskou 
práci. Studenti a studentky si zapisují seminář pouze u toho vyučujícího, u něhož píší 
bakalářskou práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navštěvován déle 
než jeden semestr; kredity se započítávají po převzetí práce katedrou k obhajobě, bez 
ohledu na výsledek její obhajoby). 
5 Zapisují si studenti a studentky, kteří chtějí v daném semestru předložit oborovou prá-
ci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navštěvován déle než jeden se-
mestr; kredity se započítávají po převzetí práce katedrou, bez ohledu na její hodnocení). 
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Magisterský studijní program 
 
Magisterský stupeň trvá standardně 4 semestry, což zpravidla představuje 3 se-
mestry vlastní výuky, čtvrtý semestr je určen pro sepsání diplomové práce. Stu-
dium je organizováno jako kreditní. V průběhu studia je pořadí zápisu předmětů 
libovolné. 

Aby se studenti a studentky kteréhokoli imatrikulačního ročníku mohli přihlá-
sit k magisterské zkoušce, musí z oboru politologie získat celkem 120 kreditů, 
z toho 72 kreditů za absolvování povinných předmětů. V rámci zbývajících 
48 kreditů, potřebných k dosažení požadovaného celkového počtu 120 kreditů, 
je třeba získat nejméně 36 kreditů za absolvování povinně volitelných 
předmětů nabízených katedrou politologie. Pro studenty a studentky všech 
imatrikulačních ročníků platí povinnost absolovat nejméně 1 předmět vedený 
v anglickém jazyce. 

Podmínkou účasti u magisterské zkoušky je dále doložení univerzitou stano-
vené minimální jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia v jed-
nom z následujících jazyků (angličtina, němčina, francouzština a španělština). 
Studentovi či studentce je buď uznán odpovídající certifikát/diplom o složení 
některé z jazykových zkoušek mimo MU (viz s. 243-246 Studijního katalogu), 
nebo předmět „cizí jazyk pro akademické účely“, absolvovaný v rámci bakalář-
ského studia, nebo si student(ka) zapisuje a absolvuje předmět „cizí jazyk pro 
akademické a odborné účely“ (definován jako volitelný, dva semestry, první se-
mestr zakončen zápočtem, druhý zkouškou), jehož výuku zajišťuje fakultní od-
dělení Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV MU). Potvr-
zení zápisu Centrem do předmětu „cizí jazyk pro akademické a odborné účely“ 
je podmíněno úspěšným absolvováním vstupního testu v rozsahu středoškolské-
ho učiva příslušného jazyka. Studenti a studentky se zaregistrují v elektronickém 
IS přes Katalog předmětů na Filozofické fakultě (kódy předmětů viz s. 243-246 
Studijního katalogu) ve stanoveném registračním období. 

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Ta se obvykle absolvuje 
na konci čtvrtého semestru studia a skládá se ze tří částí: (1) Moderní politická 
teorie, (2) Srovnávací politologie a (3) Česká politika, které koncentrují obsah 
povinných i některých povinně volitelných předmětů magisterského stupně. Sou-
částí zkoušky je také obhajoba diplomové práce. Požadavky na tuto práci a její 
obhajobu jsou určeny zvláštním předpisem. Po úspěšném složení státní závěreč-
né zkoušky získají studenti a studentky akademický titul magistr politologie. 
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Povinné předměty v podzimním semestru 
 
Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr. 
POL401 Politické strany a stranické 

systémy 
Strmiska – 
Kopeček 

 2 0 Zk 12 

POL402 Analýza české politiky Balík - Ko-
peček 

 2 0 Zk 10 

POL451 Demokratické a nedemokra-
tické politické systémy 

Holzer  1 1 Zk 10 

POL463-
468, 
POL473 

Diplomový seminář1 vedoucí 
prací 

 0 2 Zp 12 

1 Seminář si zapisují studenti a studentky, kteří chtějí v daném semestru předložit diplo-
movou práci. Studenti a studentky si zapisují seminář u toho vyučujícího, u něhož píší 
magisterskou práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navštěvován dé-
le než jeden semestr; kredity se započítávají po převzetí práce katedrou k obhajobě, bez 
ohledu na výsledek její obhajoby). 
 

Povinně volitelné předměty v podzimním semestru 
 
Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr. 
POL411 Didaktika politologie Houbal  1 1 Zk 6 
POL417 Tradice české politiky Holzer  1 1 Zk 8 
POL459 Skandinávská politika Kopeček  1 1 Zk 8 
POL469 Problémy soudobé politické 

filozofie 
Císař  1 1 Zk 8 

POL470 Volební systémy postkomu-
nistických zemí 

Šedo  1 1 Zk 8 

POL471 Globalizace a transnacionální 
politika 

Císař  1 1 Zk 8 

POL475 Český stranický systém Balík  1 1 Zk 8 
SOC401 Dialektika osvícenství Střítecký  1 1 Zk 12 
SOC465 Future of Europe Steenbergen 1 1 Zk 12 
MVE448 International Conflict Ma-

nagement 
Juárez  1 1 Zp 6 
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Povinné předměty v jarním semestru 
 

Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr. 
POL407 Zájmové skupiny  Kopeček – 

Chytilek – 
Císař 

 2 0 Zk 10 

POL439 Komparativní analýza 
(workshop) 

Císař –
Kopeček 

 0 2 Zk 8  

POL440 Moderní politické teorie Císař  0 2 Zk 10  
POL463-
468, 
POL473 

Diplomový seminář1 vedoucí 
prací 

 0 2 Zp 12 

1 Seminář si zapisují studenti a studentky, kteří chtějí v daném semestru předložit diplo-
movou práci. Studenti a studentky si zapisují seminář u toho vyučujícího, u něhož píší 
magisterskou práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navštěvován dé-
le než jeden semestr; kredity se započítávají po převzetí práce katedrou k obhajobě, bez 
ohledu na výsledek její obhajoby). 
 
 

Povinně volitelné předměty v jarním semestru 
 
Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr. 
POL457 Teorie bezpečnosti Mareš  1 1 Zk 8 
POL461 „Rudí a růžoví” – levice ve 

střední a východní Evropě 
Kopeček  1 1 Zk 8 

POL476 Teorie postsovětské politiky Holzer  1 1 Zk 8 
POL477 Volby a systémy politických 

stran 
Šedo - Chy-
tilek 

 1 1 Zk 8 

MVE446 World Powers and the Czech 
Republic 

Suchý a 
kol. 

 1 1 Zp 2 

 
Doktorský studijní program 

 
Postgraduální doktorandské studium oboru politologie je definováno jako jedno-
oborové, studuje se buď v prezenční, nebo kombinované formě. Jeho standardní 
délka je 6 semestrů, v odůvodněných případech lze studium se souhlasem školi-
tele a předsedy oborové rady prodloužit. 
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Povinností studentů a studentek je splnit všechny požadavky definované indivi-
duálním studijním plánem, který schvaluje oborová rada. Studenti a studentky jej 
vypracují se svým školitelem v prvním měsíci studia. Tento plán obsahuje etapy 
studia, termíny pro složení zkoušek a úkoly, související s publikováním v odbor-
ném tisku. Studijní plán může být průběžně doplňován a v opodstatněných pří-
padech se souhlasem školitele a předsedy oborové rady i změněn. Na konci kaž-
dého akademického roku dokládají studenti a studentky školiteli dosažené 
výsledky. 
Studenti a studentky prezenčního doktorandského studia se zapojují do činnosti 
katedry, a to zejména participací na vědeckých a pedagogických úkolech a akti-
vitách dle dohody se školitelem a vedoucím katedry. 
Studium je organizováno jako kreditní. V průběhu studia navštěvují studenti a 
studentky semináře a konzultace z povinných a povinně volitelných předmětů, 
složí 2 zkoušky z cizího jazyka (pokud nedisponují jejich uznaným ekvivalen-
tem) a zpracují disertační práci. Předepsané zkoušky lze opakovat nejvýše jed-
nou. Předpokladem pro přihlášení se k obhajobě disertace a k závěrečné státní 
doktorské zkoušce je získání 180 kreditů; z toho 140 kreditů za absolvování 
povinných předmětů a 40 kreditů za absolvování předmětů povinně volitel-
ných a složení předepsaných zkoušek z cizího jazyka. Toto ustanovení platí 
pro imatrikulační ročníky 2005/06, 2004/05 a 2003/04. Pro starší imatriku-
lační ročníky platí podmínka složení dvou zkoušek z cizího jazyka, absolvo-
vání předmětu Evropská politologie, semináře Disertační práce a dvou po-
vinně volitelných předmětů z níže uvedené nabídky. Na základě úspěšné 
obhajoby disertační práce a složení státní doktorské zkoušky je absolven-
tům/absolventkám přiznán akademický titul Ph.D. 
Více informací k povinnostem studia v DSP (a k přijímacímu řízení do něj) viz 
„Studijní a zkušební řád MU” (webové stránky FSS a MU). I v DSP přitom platí 
povinnost zápisu předmětů v IS MU. 
 

Povinné předměty v podzimním a jarním semestru 
 
Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výstup Kr. 
POL002 Evropská politologie Holzer PS Zk 30 
POL004 Disertační práce Školitelé PS/JS Zp 40 
POL007 Metodologický seminář  I. Fiala – Strmiska PS Zp 15 
POL008 Metodologický seminář II. Fiala – Strmiska JS Zp 20 
POL009 Metodologický seminář III. Fiala – Strmiska PS Zp 15 
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POL010 Metodologický seminář IV. Fiala – Strmiska JS Zp 20 
 
Kredity za seminář k disertační práci jsou přiznány po odevzdání disertace 
k obhajobě a jejím převzetí školitelem. 
 

Povinně volitelné předměty v podzimním a jarním semestru 
 
Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výstup Kr. 
POL005 Teorie politických stran Strmiska PS Zk 20 
MVE001 Politologický výzkum ev-

ropské integrace 
Fiala JS Zk 20 

POL011 Teorie Steina Rokkana Strmiska JS Zk 20 
 

Doporučené studijní plány oboru politologie 
 

Doporučený studijní plán pro prezenční bakalářské studium 
 
Strategie volby předmětů, která vychází z platných studijních předpisů (přede-
vším Studijního a zkušebního řádu MU), má pomoci studentům a studentkám při 
volbě maximálně efektivního postupu při jejich studiu. Soustřeďuje se přitom 
především na „technologii” získávání kreditů z povinných předmětů. Vzhledem 
k modelu povinných předmětů prezenčního bakalářského studia politologie je  
situace velmi přehledná, neboť s výjimkou prvního semestru je pro každý z ná-
sledujících semestrů doporučen vždy jediný povinný předmět, a to s logickou 
návazností. 
Vzhledem k šíři nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů a individu-
álním preferencím studentů a studentek není podrobněji rozpracováno sestavení 
plánu pro povinně volitelné předměty. 
Je rovněž nutné sledovat podmínek pro vstup do jednotlivých předmětů přímo v 
Informačním systému MU a povinností při zápisu do semestrů dle čl. 12 zmiňo-
vaného studijního řádu MU. 
Strategie všech studentů dvouoborového studia směřuje k zisku 90 kreditů 
nutných k dosažení  oprávnění k zápisu k bakalářské státní  zkoušce.  
Katedra doporučuje studentům a studentkám, aby od začátku studia zapracovali 
do svých individuálních studijních strategií i povinnost týkající se nutnosti získat 
kredity za tělesnou výchovu (v případě dvouoborového studia po dvou kredi-
tech na každém oboru, v případě jednooborového se všechny čtyři nutné kredity 
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započítávají na politologii). Pro plynulý průběh studia doporučujeme, aby si stu-
denti a studentky tuto povinnost splnili v průběhu prvních čtyř semestrů. Dobré 
je rovněž nepodcenit povinnost absolvovat alespoň jeden předmět v anglickém 
jazyce – pro splnění této povinnosti považujeme za ideální druhý ročník studia. 
Pro studenty a studentky počínaje imatrikulačním ročníkem 2005/06 platí povin-
nost doložit minimální jazykovou kompetenci pro absolventa/absolventku ba-
kalářského studia. Katedra doporučuje splnit si tuto povinnost (příp. doložit její 
ekvivalent) v prvním roce studia. 
 

Bakalářské studium prezenční dvouoborové 
 

Semestr 
A + B,C 

Povinné předměty Povinně volitelné, volitelné 
předměty 

1. SEMESTR 
15 + 0 kr. 

Úvod do politologie 
Politická filozofie 

 

2. SEMESTR 
10 + 4 kr. 

Politický systém ČR 1 povinně volitelný (případně voli-
telný) předmět 

3. SEMESTR 
10 + 4-10 kr. 

Metodologie politologie 1 až 2 povinně volitelné (případně 
volitelné) předměty 

4. SEMESTR 
10 + 4-10 kr. 

Politické systémy 1 až 2 povinně volitelné (případně 
volitelné) předměty 

5. SEMESTR 
10 + 4-10 kr. 

Systémy politických stran 1 až 2 povinně volitelné (případně 
volitelné) předměty 

6. SEMESTR 
6 či 4 kr. 

Diplomový seminář nebo 
Seminář k oborové práci 

 

 
V případě potíží doporučujeme studentkám a studentům poradit se s Dr. Balíkem 
jako katedrovým konzultantem pro studium. 
 
Strategie všech studentů a studentek jednooborového studia politologie 
směřuje k zisku 180 kreditů nutných k dosažení oprávnění k zápisu 
k bakalářské státní  zkoušce.  
 

Bakalářské studium prezenční jednooborové 
 

Semestr 
A + B,C 

Povinné předměty Povinně volitelné, volitelné 
předměty 
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1. SEMESTR 
15 + 18 kr. 

Úvod do politologie 
Politická filozofie 

3 povinně volitelné předměty 

2. SEMESTR 
10 + 24 kr. 

Politický systém ČR 4 povinně volitelné předměty 

3. SEMESTR 
10 + 18-30 kr. 

Metodologie politologie 3 až 5 povinně volitelných (případ-
ně volitelných) předmětů 

4. SEMESTR 
10 + 18-30 kr. 

Politické systémy 3 až 5 povinně volitelných (případ-
ně volitelných) předmětů 

5. SEMESTR 
10 + 30 kr. 

Systémy politických stran 5 povinně volitelných (případně 
volitelných) předmětů 

6. SEMESTR 
6 kr. 

Diplomový seminář  

 
V případě potíží doporučujeme studentkám a studentům poradit se s Dr. Balíkem 
jako katedrovým konzultantem pro studium. 
 

Doporučený studijní plán pro prezenční magisterské studium 
 
Strategie volby předmětů, která vychází z platných studijních předpisů (přede-
vším Studijního a zkušebního řádu MU) a odpovídá logické návaznosti předmě-
tů, má představovat pomoc při hledání maximálně efektivního postupu při stu-
diu. Soustřeďuje se přitom v prvé řadě na způsob, resp. pořadí získávání 
povinných kreditů.  
Zvláštní doporučení katedra směřuje ke studentům a studentkám, jež nejsou 
absolventy/absolventkami bakalářského stupně politologie na FSS MU. Za 
účelem vyrovnání objemu vlastních vědomostí těmto studentům či studentkám 
katedra doporučuje navštěvovat (formou náslechu, bez formálního zápisu či 
ukončení) klíčové povinné předměty bakalářského stupně, resp. konzultovat s 
jednotlivými pedagogy, především pak s Dr. Balíkem jako konzultantem pro stu-
dium, vlastní individuální strategie. 
Pro studenty a studentky počínaje imatrikulačním ročníkem 2005/06 platí povin-
nost doložit minimální jazykovou kompetenci pro absolventa/absolventku 
magisterského studia – katedra doporučuje splnit si tuto povinnost (příp. doložit 
její ekvivalent) v prvním roce studia.  
Jelikož magisterské studium mohou studenti a studentky zahajovat v obou se-
mestrech, jsou níže představeny dvě varianty studijní strategie. 
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Studenti a studentky začínající studium podzimním semestrem 
 
Semestr 
A + B,C 

Povinné předměty Povinně volitelné, volitelné 
předměty 

1. SEMESTR 
20 + 16 kreditů 

Analýza české politiky 
Demokratické a nedemo-
kratické politické systémy 

2 povinně volitelné (volitelné) 
předměty 

2. SEMESTR 
28 + 8 kreditů 

Zájmové skupiny 
Moderní politické teorie 
Komparativní analýza 
(workshop) 

1 povinně volitelný (volitelný) 
předmět 

3. SEMESTR 
12 + 24 kreditů 

Politické strany a stranic-
ké systémy 

3 povinně volitelné (volitelné) 
předměty 

4. SEMESTR 
12 + 0 kreditů 

Diplomový seminář  

 
Studenti  a studentky začínající studium jarním semestrem 

 
Semestr 
A + B,C 

Povinné předměty Povinně volitelné, volitelné 
předměty 

1. SEMESTR 
20 + 16 kreditů 

Zájmové skupiny 
Moderní politické teorie 

2 povinně volitelné (volitelné) 
předměty 

2. SEMESTR 
32 + 8 kreditů 

Politické strany a stranic-
ké systémy 
Analýza české politiky 
Demokratické a nedemo-
kratické politické systémy 

1 povinně volitelný (volitelný) 
předmět 

3. SEMESTR 
8 + 24 kreditů 

Komparativní analýza 
(workshop) 

3 povinně volitelné (volitelné) 
předměty 

4. SEMESTR 
12 + 0 kreditů 

Diplomový seminář  
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PSYCHOLOGIE  
 

 
 
Obor psychologie se studuje na FSS MU ve třech stupních: a) jako dvouoborové 
bakalářské studium (v prezenční nebo kombinované formě), b) jako jednooboro-
vé (navazující) magisterské studium (pouze v prezenční formě), c) jako doktor-
ský studijní program (v prezenční a kombinované formě pro obory obecná psy-
chologie, sociální psychologie, vývojová psychologie a psychologie organizace 
a řízení). 
Cílem studia na bakalářském stupni je dosažení psychologického vzdělání, které 
je možné uplatnit v profesích a zaměstnáních, kde je užitečné kombinovat zna-
losti a dovednosti z psychologie s kvalifikací získanou ve druhém studovaném 
oboru. Druhým cílem bakalářského studia může být průprava k magisterskému 
studiu psychologie na FSS MU. 
Výchozím předpokladem pro přijímací řízení do magisterského studia psycholo-
gie je získání bakalářské hodnosti v oboru psychologie (nebo jejího ekvivalentu 
uznaného katedrou psychologie). Cílem magisterského studia je získání základní 
univerzitní kvalifikace pro výkon psychologické profese (magistr pro obor psy-
chologie). 
Studium probíhá formou kreditního systému. Předměty jsou v bakalářském a 
magisterském stupni rozděleny do tří skupin. Povinné předměty jsou základem 
studovaného oboru a musejí být proto v průběhu studia absolvovány všechny. 
Povinně volitelné předměty tvoří povinný blok, z něhož si student volí podle 
svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Je třeba absolvovat takový počet 
předmětů, aby student dosáhl požadovaného počtu kreditů. Volitelné předměty 
jsou předměty vypisované na fakultách nebo univerzitních ústavech nad rámec 
souboru předmětů obsažených v programu psychologie. Za předměty, které jsou 
nabízeny paralelně na více oborech, lze získat příslušné kredity pouze jednou - 
lze je vykazovat pouze na jednom oboru (bez ohledu na to, zda je, či byl druhý 
obor studován na FSS, na jiné fakultě MU nebo na jiné vysoké škole). 
 

Bakalářské studium - prezenční forma 
 
Standardní doba bakalářského studia psychologie je šest semestrů. Studium je 
zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Pokud si student zvolí psychologii jako 
obor diplomový, je samostatnou součástí závěru studia obhajoba diplomové prá-
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ce1. V jiném případě odevzdává závěrečnou oborovou práci, která se neobhaju-
je2. 

Aby student mohl vykonat státní závěrečnou zkoušku a obhajovat diplomo-
vou práci, musí splnit tyto požadavky: a) získat minimálně 90 kreditů 
v požadované struktuře, b) absolvovat výuku tělesné výchovy a sportu (2 kredity 
za povinný předmět – blíže viz s. 241-242 Katalogu), c) prokázat znalost anglic-
kého jazyka3, d) absolvovat nejméně 1 předmět vedený v anglickém jazyce (platí 
pro studenty a studentky všech imatrikulačních ročníků). 
Nezbytné je získat kredity za všechny povinné předměty (včetně kreditů tělesnou 
výchovu a sport). Nejméně 22 kreditů (je-li psychologie nediplomový obor), 
respektive 20 kreditů (je-li psychologie obor diplomový) je nutné získat za 
povinně volitelné předměty. Základní nabídku povinně volitelných předmětů 
vypisuje každoročně katedra psychologie FSS. Další kredity v této kategorii je 
možné získat za absolvování předmětů na jiných katedrách MU či na jiných 
vysokých školách. Podmínkou však je, že tyto předměty budou zapadat do 
curricula studia psychologie, a že katedra psychologie je uzná v kategorii 
povinně volitelných předmětů za relevantní. V rámci výše uvedeného počtu 
kreditů mohou studenti též získat 5 kreditů ve volitelných předmětech. 
 

Podzimní semestr 
Povinné předměty 

 
                                                           
1 Katedra definuje termín, do kterého musí být diplomová práce zadána. Posledním ter-
mínem pro zadání práce je poslední den semestru, který předchází tomu semestru, v němž 
chce student práci odevzdávat a obhajovat. Respektování toho termínu je předpokladem k 
tomu, aby student mohl být připuštěn k obhajobě práce. 
2 Požadavky na oba typy závěrečných prací jsou specifikovány na internetových strán-
kách katedry psychologie. 
3 Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je doložení univerzitou stanovené minimální 
jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia v anglickém jazyce. Studentovi 
je přitom buď uznán odpovídající certifikát/diplom o složení některé z jazykových zkou-
šek mimo MU (viz s. 243-246 Studijního katalogu), nebo si student zapisuje a absolvuje 
předmět „cizí jazyk pro akademické účely“ (definován jako volitelný, dva semestry, první 
semestr zakončen zápočtem, druhý zkouškou), jehož výuku zajišťuje fakultní oddělení 
Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV MU). Potvrzení zápisu Cen-
trem do předmětu „cizí jazyk pro akademické účely“ je podmíněno úspěšným absolvová-
ním vstupního testu v rozsahu středoškolského učiva příslušného jazyka. Studenti se za-
registrují v IS přes Katalog předmětů na Filozofické fakultě (kódy předmětů viz s. 243-
246 Studijního katalogu) ve stanoveném registračním období. 
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Kód Název předmět Vyučující  P S Výst. Kr
PSY101 Uvedení do psychologie4 Štěpánková, 

Plaňava, 
Vybíral, 
Macek  

1 1 zpt, 
zk 

4 

PSY104 Vývojová psychologie II5 Štěpánková, 
Pavlíková, 
Lacinová, 
Macek 

1 1 zpt, 
zk6 

4 

PSY105 Obecná psychologie - kogni-
tivní procesy 

Kostroň, 
Šipula 

1 1 zpt, 
zk 

4 

PSY107 Sociální psychologie I Macek, 
Vaculík 

1 1 zpt, 
zk7 

4 

PSY110 Psychologie výchovy a vzdě-
lávání8 

Jan Mareš 1 1 zpt, 
zk 

4 

PSY111 Metody personální práce9 Ducháček, 
Šindler 

1 1 zk 4 

PSY112 Metodologie psychologie10 

(kvantitativní přístup) 
Vaculík, 
Ježek 

1 1 zk 4 

PSY113 Fyziologie člověka Roman 1 1 zpt, 
zk 

3 

PSY114 Sociálně psychologický výcvik 
ve skupině I (bloková výuka)11

Štěpánková  30 zpt 2 

PSY180 -
PSY193 

Seminář k bakalářské diplo-
mové práci12 

vedoucí 
práce  

  zpt 6 

                                                           
4 Tento předmět je student povinen absolvovat v 1. semestru (v prvním roce studia). 
5 Zapsání tohoto předmětu je podmíněno absolvováním předmětu PSY103. 
6 Součástí zkoušky jsou i témata předmětu PSY103. 
7 Typ ukončení závisí na studovaném oboru. Studenti nepsychologických oborů mají 
předmět ukončen zkouškou. Studenti oborů v kombinaci s psychologií ukončují tento 
předmět zápočtem. Ukončení tohoto kurzu je podmínkou pro zápis do předmětu PSY108. 
Zkoušku vykonají souhrnně po absolvování předmětu PSY108. 
8 Zapsání tohoto předmětu je podmíněno absolvováním PSY108 a PSY104. 
9 Zapsání tohoto předmětu je podmíněno absolvováním PSY102. 
10 Zapsání toho předmětu je podmíněno absolvováním předmětu PSY117. 
11 Zapsání tohoto předmětu je podmíněno absolvováním PSY101. 
12 Semináře mohou mít formu individuálních konzultací. Zapisují se do nich povinně stu-
denti, kteří chtějí v daném semestru předložit diplomovou, respektive závěrečnou oboro-
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PSY120 Seminář k závěrečné oborové 
práci 

vedoucí 
práce 

  zpt 4 

PSYB Státní bakalářská zkouška13      
 

Povinně - volitelné předměty14 
 
Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr 
PSY124 Psychologie handicapu Vančura 1 1 zpt 3 
PSY128 Psychologie v běžném životě15 Macek 1 1 zpt 3 
PSY136 Psychologie v architektuře Kostroň 1 1 zpt 3 
PSY142 Psychologie soužití v manželství a 

rodině∗ 
Plaňava 2  zpt 3 

PSY143 Psychologie adolescentů Macek 1 1 zpt 3 
PSY146 Duševní hygiena Řiháček 1 1 zpt 3 
PSY148 Člověk v obtížných životních situ-

acích 
Štěpánková 1 1 zpt 3 

PSY151 Kulturní antropologie Schauerová 1 1 zpt 3 
PSY160 Psychologie barev Šipula 1 1 zpt 3 
PSY168 Pravda a lež v komunikaci Vybíral 1 1 zpt 3 
PSY169 Rasa, rasismus, sekty∗ Dacík 2  kol 3 
PSY170 Náhradní rodinná péče Tuláčková 1 1 zpt 3 
PSY173 Psychologie v marketingových 

komunikacích 
Vysekalová 1 1 zpt 3 

PSY177 Regulace psychofyziologického 
stavu s využitím autohypnózy 

Israeljan 1 1 zpt 3 

PSY200 Kapitoly z dějin psychologie Špok 1 1 zpt 3 
                                                                                                                                   
vou práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navštěvován déle než je-
den semestr; kredity se započítávají v tom semestru, kdy je diplomová nebo oborová prá-
ce odevzdána). 
13 Zkouška propojuje znalosti z jednotlivých předmětů. Zahrnuje témata z obecné psy-
chologie, sociální psychologie, vývojové psychologie a metodologie. 
14 Prezentovaná nabídka všech povinně volitelných předmětů je předběžná. Může být ješ-
tě aktuálně pozměněna nebo doplněna. Pokud chce student uznat jako povinně volitelné 
předměty i jiné předměty z nabídek dalších kateder FSS, případně z jiných fakult MU a z 
jiných univerzit, je to možné pouze na základě písemného souhlasu Katedry psychologie 
FSS. 
15 Je určeno pouze studentům, kteří nestudují psychologii jako obor a studentům jiných 
fakult. 
∗ Takto označené předměty jsou nabízeny i studentům jiných oborů a fakult MU. 
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PSY202 Psychologie v paliativní péči  Ptáček 1 1 zpt 3 
PSY203 Psychologie adaptace vysokoškol-

ských studentů16* 
Poledňová, 
Vízdalová 

1 1 zpt 3 

PSY204 Psychologické aspekty rodových 
rozdílů 

Wyrobková 1 1 zpt 3 

PSY205 Jak ne/komunikovat s lidmi (pří-
stup C. Rogerse) 

Nykl 1 1 zpt 3 

PSY211 Zooterapie v teorii a praxi∗ Vízdalová 1 1 zpt 3 
PSY215 Psychologie v celostní medicíně Canibalová 1 1 zpt 3 
PSY216 Etické problémy v psychologii Canibalová 1 1 zpt 3 
 

Jarní semestr 
Povinné předměty 

 
Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr
PSY102 Základy psychologie osob-

nosti 
Smékal, 
Poledňová 

1 1 zpt, 
zk 

4 

PSY103 Vývojová psychologie I Štěpánková, 
Lacinová, 
Macek, 
Pavlíková 

1 1 zpt, 
zk 

4 
 

PSY106 Obecná psychologie - proží-
vání, jednání 

Šipula, 
Kostroň 

1 1 zpt, 
zk 

4 

PSY108 Sociální psychologie II17 Macek, 
Vaculík 

1 1 zpt, 
zk18 

4 

PSY109 Sociální psychologie III (me-
zilidská komunikace) 

Vaculík, 
Plešingerová, 
Plaňava 

1 1 zpt 4 

PSY214 Sociálně psychologický vý-
cvik ve skupině II (bloková 
výuka) 

Štěpánková  30 kol 2 

PSY117 Statistická analýza dat Ježek, 
Širůček 

1 1 zk 3 

                                                           
16 Předmět je určen pouze studentům prvních ročníků. 
17 Zapsání tohoto předmětu je podmíněno absolvováním předmětu PSY107. 
18 Ke zkoušce se může zapsat student, který získal zápočty za předměty PSY107 a 
PSY108. Zkouší se témata z předmětů PSY107 a PSY108. 



 155 

PSY118 Metodologie psychologie 
(kvalitativní přístup) 

Čermák 1 1 zk 4 

PSY180 - 
PSY193 

Seminář k bakalářské práci19 vedoucí 
práce 

  zpt 6 

PSY120 Seminář k závěrečné oborové 
práci 

vedoucí 
práce 

  zpt 4 

PSYB Státní bakalářská zkouška20      
 

Povinně - volitelné předměty 
 

Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr 
PSY128 Psychologie v běžném životě21 Macek 1 1 zpt 3 
PSY129 Úvod do hudební psychologie Lacinová 2  zpt 3 
PSY133 Komplexní a dynamické systémy Kostroň 1 1 zpt 3 
PSY140 Poznání a sebepoznání osobnosti Smékal, 

Cagaš 
1 1 zpt 3 

PSY155 Základy psychologie tvořivosti Lacinová, 
Pavlíková 

1 1 zpt 3 

PSY164 Rytmus v psychologii Holub, 
Skočovský 

1 1 zpt 3 

PSY171 Psychologie sexuality Petržela 1 1 zpt 3 
PSY174 Psychologie a internet Šmahel 1 1 zpt 3 
PSY175 Psychopatologie22 Stožický 2  zk 3 
PSY178 Psychologické aspekty motivace 

dětí ve škole 
Poledňová, 
Zobačová 

1 1 zpt 3 

PSY179 Empirický výzkum - praxe Ježek, 
Širůček 

 2 zpt 3 

PSY201 Řešení konfliktů Šafářová 1 1 zpt 3 

                                                           
19 Semináře vedou všichni učitelé dle svých možností. Mohou mít i formu individuálních 
konzultací. Zapisují se do nich povinně studenti, kteří chtějí v daném semestru předložit 
diplomovou, respektive závěrečnou oborovou práci. Za seminář lze získat kredity pouze 
jednou (i když je navštěvován déle než jeden semestr; kredity se započítávají v tom se-
mestru, kdy je diplomová nebo oborová práce odevzdána a přijata). 
20 Zkouška propojuje znalosti z jednotlivých předmětů. Zahrnuje témata z obecné psy-
chologie, sociální psychologie, vývojové psychologie a metodologie. 
21 Je určeno pouze studentům, kteří nestudují psychologii jako obor a studentům jiných 
fakult. 
22 Jde o předmět, který je povinnou součástí magisterského studia psychologie. 
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PSY202 Psychologie v paliativní péči  Ptáček 1 1 zpt 3 
PSY206 Úvod do kulturní a kognitivní an-

tropologie 
Kanovský  2 zpt 3 

PSY207 Dítě v náhradní péči Popela  2 zpt 3 
PSY208 Imaginace a interpretace Krása  2 zpt 3 
PSY210 Psychologie zdraví a nemoci Canibalová 1 1 zpt 3 
PSY218 Výzkum na internetu - praxe a 

metody 
Šmahel 1 1 zpt 3 

SPP138 Výběrový seminář k prevenci zne-
užívání návykových látek 

Skácelová  2 zpt 3 
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Magisterské studium psychologie - prezenční forma 

 
Standardní doba navazujícího magisterského studia psychologie jsou čtyři se-
mestry. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplo-
mové práce23. Absolvování studia zajišťuje základní univerzitní vzdělání pro 
výkon profese psychologa. 
Vstupní podmínkou pro přijímací řízení do tohoto studia je získání bakalářského 
stupně vzdělání, kdy jedním z absolvovaných oborů je psychologie (případně 
ekvivalentní studium psychologie na jiné vysoké škole)24. Aby student mohl vy-
konat státní závěrečnou zkoušku a obhajovat diplomovou práci25, musí splnit ty-
to požadavky: a) získat minimálně 120 kreditů v požadované struktuře, b) pro-
kázat znalost anglického jazyka26, c) absolvovat nejméně 1 předmět vedený 
v anglickém jazyce (platí pro studenty a studentky všech imatrikulačních ročníků). 
Nezbytné je získat kredity za všechny povinné předměty (včetně kreditů za se-
minář k diplomové práci). Nejméně 34 kreditů je nutné získat za povinně voli-
telné předměty. Základní nabídku povinně volitelných předmětů vypisuje každo-

                                                           
23 Katedra definuje termín, do kterého musí být diplomová práce zadána. Posledním ter-
mínem pro zadání práce je poslední den semestru, který předchází tomu semestru, v němž 
chce student práci odevzdávat a obhajovat. Respektování toho termínu je předpokladem k 
tomu, aby student mohl být připuštěn k obhajobě práce. 
24 Katedra psychologie FSS MU posoudí, zda absolvované bakalářské či ekvivalentní studi-
um na jiných vysokých školách odpovídá náplni bakalářského studia psychologie na FSS 
MU. 
25 Požadavky na vypracování diplomové práce jsou specifikovány na internetových strán-
kách katedry psychologie. 
26 Podmínkou účasti u magisterské zkoušky je doložení univerzitou stanovené minimální 
jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia v anglickém jazyce. Studento-
vi je buď uznán odpovídající certifikát/diplom o složení některé z jazykových zkoušek 
mimo MU (viz s. 243-246 Studijního katalogu), nebo předmět „cizí jazyk pro akademické 
účely“, absolvovaný v rámci bakalářského studia, nebo si student zapisuje a absolvuje 
předmět „cizí jazyk pro akademické a odborné účely“ (definován jako volitelný, dva se-
mestry, první semestr zakončen zápočtem, druhý zkouškou), jehož výuku zajišťuje fa-
kultní oddělení Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV MU). Potvr-
zení zápisu Centrem do předmětu „cizí jazyk pro akademické a odborné účely“ je 
podmíněno úspěšným absolvováním vstupního testu v rozsahu středoškolského učiva pří-
slušného jazyka. Studenti se zaregistrují v elektronickém IS přes Katalog předmětů na Fi-
lozofické fakultě (kódy předmětů viz s. 243-246 Studijního katalogu) ve stanoveném re-
gistračním období. 
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ročně katedra psychologie FSS. Další kredity v této kategorii je možné získat za 
absolvování předmětů na jiných katedrách MU či na jiných vysokých školách. 
Podmínkou však je, že tyto předměty budou zapadat do curricula studia psycho-
logie, a že katedra psychologie je uzná v kategorii povinně volitelných předmětů 
za relevantní. V rámci výše uvedeného počtu kreditů mohou studenti též získat 
12 kreditů ve volitelných předmětech. 
 

Podzimní semestr 
Povinné předměty 

 
Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr
PSY401 Metodologie v psychologii27 

(projektová výuka) 
Čermák 1 1 zpt, 

zk 
5 

PSY404 Teorie osobnosti Poledňová, 
Smékal 

1 1 zk 5 

PSY405 Sociálně psychologické teorie Macek, 
Vybíral 

1 1 zk 5 

PSY406 Psychoterapie28 Vybíral 1 1 zpt, 
zk 

5 

PSY407 Poradenská psychologie I - děti, 
mládež29 

Pešová 1 1 zk 5 

PSY409 Řízení lidských zdrojů (bloková 
výuka) 

Kostroň, 
Čapka 

2 2 zpt, 
zk 

5 

PSY410 Klinická psychologie30 Vybíral 1 1 zpt, 
zk 

5 

PSY412 Praxe a stáže (zdravotnictví)31 Vybíral, 
Brančík 

 1 zpt 4 

PSY413 Praxe a stáže (poradenství - dě-
ti, mládež)32 

Poledňová, 
Vančura, 
Štěbrová 

 1 zpt 4 

                                                           
27 Podmínkou pro zapsání je absolvování předmětů PSY452, PSY454. 
28 Podmínkou pro zapsání je absolvování předmětů PSY461, PSY450, PSY451. 
29 Podmínkou pro zapsání je absolvování předmětů PSY461, PSY450, PSY451, absolvo-
vání nebo souběh PSY403. 
30 Podmínkou pro zapsání je absolvování předmětů PSY461, PSY450, PSY451, absolvo-
vání nebo souběh PSY403. 
31 Podmínkou je absolvování nebo souběh s předmětem PSY410 a PSY406. 
32 Podmínkou je absolvování nebo souběh s předmětem PSY407. 
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PSY414 Praxe a stáže (manželství, rodi-
na)33 

Plaňava, 
Pilát 

 1 zpt 4 

PSY415 Praxe a stáže (organizace, fir-
my)34 

Kostroň, 
Čapka 

 1 zpt 4 

PSY448 Psychodiagnostika dospělých35 Poledňová 1 1 zpt, 
zk 

5 

PSY500 
- 
PSY510 

Diplomový seminář36 vedoucí 
práce  

  zpt 12 

PSYM Státní závěrečná zkouška, obha-
joba diplomové práce37 

     

 Rozdílové předměty38      
PSY451 Fyziologie člověka Roman 1 1 zpt, 

zk 
0 

PSY452 Metodologie psychologie 
(kvantitativní přístup) 

Vaculík, Je-
žek 

1 1 zpt, 
zk 

0 

 
Povinně volitelné předměty 

 
Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr 
PSY421 Modelování dynamických systé-

mů (bloková výuka) 
Kostroň, La-
komý, Šusta, 
Čapka, Veselá 

2 2 zpt 4 

                                                           
33 Podmínkou je absolvování nebo souběh s předmětem PSY408. 
34 Podmínkou je absolvování nebo souběh s předmětem PSY409. 
35 Podmínkou pro zapsání je absolvování nebo souběh předmětů PSY461, PSY450, 
PSY451. 
36 Do semináře se zapisují povinně studenti, kteří chtějí v daném semestru předložit di-
plomovou práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navštěvován déle 
než 1 semestr; kredity se započítávají po převzetí práce katedrou k obhajobě, bez ohledu 
na výsledek její obhajoby). 
37 V rámci SZZ se zkouší teorie a systémy v psychologii, psychologická diagnostika a mini-
málně jeden z těchto předmětů: (a) psychologické poradenství a psychoterapie, (b) psycholo-
gie organizace a řízení a (c) klinická psychologie a psychologie zdraví. 
38 Jde o předměty, které mají své ekvivalenty v rámci bakalářského studia psychologie na 
FSS. Studenti, kteří je nemají absolvované, jsou povinni je absolvovat. Kredity získané za 
tyto rozdílové předměty se nezapočítávají do celkového součtu kreditů získaných za 
magisterské studium. 
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PSY428 „Gestalt“ psychologie a psycho-
terapie 

Kratochvilová 1 1 zpt 4 

PSY430 Eriksonovská a komunikační 
psychoterapie♦ 

Barbarič 1 1 zpt 4 

PSY431 Psychoanalýza♦ Petržela 1 1 zpt 4 
PSY437 Úvod do projektivních technik Michal 1 1 zpt 4 
PSY438 Psychodiagnostické praktikum39 Michalčáková  2 zpt 4 
PSY445 Rodinná terapie (bloková výuka) Skorunka 1 1 zpt 4 
PSY458 Symboly v psychoterapii Široký 1 1 zpt 4 
PSY460 Praxe ve školní psychologii Šafářová, Jan 

Mareš 
1 1 zpt 4 

PSY465 Assessment a development cent-
rum 

Vaculík  2 zpt 4 

PSY467 Jazyk a nevědomí Krása  2 zpt 4 
PSY469 Forensic and police psychology40 Polišenská 1 1 zpt 6 
PSY472 Psychologické aspekty LMD Cagaš 1 1 zpt 4 
PSY481 Úvod do kognitivních věd Vavrečka 1 1 zk 4 
PSY511 Doplňkový diplomový seminář Ježek 1 1 zpt 4 
PSA057 Psychoterapie dětí♦ Polák 1 1 zpt 4 
 

Jarní semestr 
Povinné předměty 

 
Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr 
PSY403 Psychodiagnostika dětí, mládeže, 

rodiny41 
Čermák, 
Vízdalová 

1 2 zpt, 
zk 

5 

PSY408 Poradenská psychologie II - part-
nerské vztahy, manželství, rodi-
na42 

Plaňava, 
Vybíral 

1 1 zk 5 

PSY461 Základy neurověd Roman 1 1 zk 3 
PSY411 Pedagogická a školní psycholo-

gie 
Beran, Ma-
reš J. 

1 1 zpt, 
zk 

5 

                                                           
♦ Takto označené předměty lze zapsat jen po absolvování předmětu PSY406. 
39 Tento předmět lze zapsat jen po absolvování předmětů PSY448 a PSY403. 
40 The course is given in English and it is recommended to foreign students. 
41 Podmínkou pro zapsání je absolvování předmětů PSY461, PSY450, PSY451, PSY452. 
42 Podmínkou pro zapsání je absolvování předmětů PSY461, PSY450, PSY451. 
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PSY412 Praxe a stáže (zdravotnictví)43 Vybíral, 
Brančík 

 1 zpt 4 

PSY413 Praxe a stáže (poradenství - děti, 
mládež)44 

Poledňová, 
Vančura, 
Štěbrová 

 1 zpt 4 

PSY414 Praxe a stáže (manželství, rodi-
na)45 

Plaňava, Pi-
lát 

 1 zpt 4 

PSY415 Praxe a stáže (organizace, fir-
my)46 

Kostroň, 
Čapka 

 1 zpt 4 

PSY500 - 
PSY510 

Diplomový seminář47 vedoucí prá-
ce 

   12 

PSYM Státní závěrečná zkouška, obha-
joba diplomové práce48 

     

 Rozdílové předměty49      
PSY450 Psychopatologie Stožický 1 1 zk 0 
PSY454 Statistická analýza dat Ježek, Širů-

ček 
1 1 zk 0 

PSY474 Metodologie psychologie (kvali-
tativní přístup) 

Čermák 1 1 zk 0 

 
Povinně - volitelné předměty 

 
Kód Název předmětu Vyučující  P S Výst. Kr 

                                                           
43 Podmínkou je absolvování nebo souběh s předmětem PSY410 a PSY406. 
44 Podmínkou je absolvování nebo souběh s předmětem PSY407. 
45 Podmínkou je absolvování nebo souběh s předmětem PSY408. 
46 Podmínkou je absolvování nebo souběh s předmětem PSY409. 
47 Semináře vedou všichni učitelé dle svých možností. Zapisují se do nich povinně stu-
denti, kteří chtějí v daném semestru předložit diplomovou práci. Za seminář lze získat 
kredity pouze jednou (i když je navštěvován déle než 1 semestr; kredity se započítávají 
po převzetí práce katedrou k obhajobě, bez ohledu na výsledek její obhajoby). 
48 V rámci SZZ se zkouší teorie a systémy v psychologii, psychologická diagnostika a 
minimálně jeden z těchto předmětů: (a) psychologické poradenství a psychoterapie, (b) 
psychologie organizace a řízení a (c) klinická psychologie a psychologie zdraví. 
49 Jde o předměty, které mají své ekvivalenty v rámci bakalářského studia psychologie na 
FSS. Studenti, kteří je nemají absolvované, jsou povinni je absolvovat. Kredity získané za 
tyto rozdílové předměty se nezapočítávají do celkového součtu kreditů získaných za 
magisterské studium. 
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PSY47
0 

Integrated Psychotherapy50 Vybíral 1 1 zpt, 
zk 

6 

PSY42
2 

Diagnostika organizace Slobodník, 
Ducháček 

1 1 zpt 4 

PSY42
3 

Konkrétní psychologie osobnosti Smékal 1 1 zpt 4 

PSY42
4 

Logoterapie a existenciální analý-
za♦ 

Štěpánková 1 1 zpt 4 

PSY425 Psychologie náboženství Smékal 1 1 zpt 4 
PSY42
6 

Aktuální otázky psychologie Smékal 1 1 zpt 4 

PSY43
3 

Kognitivně-behaviorální přístup♦ 
(bloková výuka) 

Kuric 1 1 zpt 4 

PSY43
4 

Rogersovský přístup♦ Nykl 1 1 zpt 4 

PSY43
6 

Poradenské strategie, taktiky, ka-
zuistiky 

Plaňava  2 zpt 4 

PSY43
9 

Kritická psychologie Vybíral, 
Čermák 

1 1 zpt 4 

PSY44
0 

Transakční analýza a integrace 
přístupů 

Vybíral 1 1 zpt 4 

PSY44
2 

Speciální psychiatrie51 Kulísková 1 1 zpt 4 

PSY44
3 

Teorie a praxe práce se skupinou Macek 1 1 zpt 4 

PSY44
6 

Klinická psychologie II52 Vybíral 1 1 zpt 4 

PSY45
9 

Analytická psychologie Široký 1 1 zpt 4 

PSY46
2 

Psychoonkolgie Spurná 1 1 zpt 4 

PSY46
4 

Změněné stavy vědomí Špok 1 1 zpt 4 

PSY46
6 

Knowledge management Čapka, 
Kostroň, 

1 1 zpt 5 

                                                           
50 The course is given in English and it is recommended to foreign students. 
51 Podmínkou pro zapsání je absolvování předmětů PSY461 a PSY450. 
52 Podmínkou je absolvování předmětu PSY410. 



 163 

Koubek 
PSY468 Human resources management53 Kostroň, 

Čapka 
1 1 zk 6 

PSY47
5 

Vědecká komunikace Šafářová  2 zpt 4 

PSB81 Forenzní psychologie Mezník 1 1 zk 4 
 

                                                           
53 The course is given in English. For students of School of social studies it is recommen-

ded to pass a course PSY409 in advance. 
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Doporučený studijní plán (rozpis předmětů) 

 
Doporučené studijní plány přihlížejí k novelizaci „Studijního a zkušebního řádu 
MU“, seznamte se s ním podrobně, abyste se vyhnuli nesplnění některých pod-
mínek v něm uvedených (mohou vám zabránit zápisu do dalšího semestru a vést 
tak k dočasné ztrátě statusu studenta či dokonce k ukončení vašeho studia). Celé 
znění „Studijního a zkušebního řádu MU“ najdete na internetových stránkách 
Masarykovy univerzity a FSS. 
 

Bakalářské studium (celkem min. 90 kreditů) 
 

1. SEMESTR PSY101 Uvedení do 
psychologie  
(4 kredity) 

PSY105 Obecná 
psychologie 
(4 kredity) 

PSY113 Fyziologie 
člověka  
(4 kredity) 

 
 

Povinně volitelný 
předmět  
(3 kredity) 

  

2. SEMESTR PSY102 Základy 
psychologie 
osobnosti  
(4 kredity) 

PSY103 Vývojová 
psychologie I. 
(4 kredity) 

PSY117 Statistická 
analýza dat
(3 kredity) 

 
 

Povinně volitelný 
předmět  
(3 kredity) 

PSY106 Obecná 
psychologie 
(4 kredity) 

 

3. SEMESTR PSY107 Sociální 
psychologie I. 
(4 kredity) 

PSY104 Vývojová 
psychologie II.
(4 kredity) 

PSY112 
Metodologie 
psychologie (4 
kredity) 

 
 

PSY114 Soc.-psych. 
výcvik ve skupině
(2 kredity) 

Povinně volitelný 
předmět  
(3 kredity) 

 

4. SEMESTR PSY108 Sociální 
psychologie II. 
(4 kredity) 

Povinně volitelný 
předmět (3 kredity) 

PSY114 Soc.-psych. 
výcvik ve skupině
(2 kredity) 

 
 

Povinně volitelný 
předmět (3 kredity) 

PSY118 
Metodologie 
psychologie 
(4 kredity) 
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5. SEMESTR PSY110 
Psychologie 
výchovy a 
vzdělávání 
(4 kredity) 

PSY111 Metody 
personální práce 
(4 kredity) 

Povinně volitelný 
předmět  
(3 kredity) 

 
 

Povinně volitelný 
předmět  
(3 kredity) 

  

6. SEMESTR PSY109 Sociální 
psychologie III.
(4 kredity) 

Seminář 
k diplomové nebo 
oborové práci
(6 nebo 4 kredity) 

Povinně volitelný 
předmět 
(3 kredity) 

 
 

Magisterské studium (celkem 120 kreditů) 
 
1. SEMESTR PSY452 

Metodologie 
v psychologii 
(0 kreditů) 

PSY451 Fyziologie 
člověka 
(0 kreditů) 

PSY405 Sociálně 
psychologické teorie 
(4 kredity) 

 
 

PSY406 
Psychoterapie 
(4 kredity) 

PSY404 Teorie 
osobnosti 
(4 kredity) 

 

 
 

Povinně volitelný 
předmět 
(4 kredity) 

Povinně volitelný 
předmět 
(4 kredity) 

 

2. SEMESTR PSY454 Statistická 
analýza dat 
(0 kreditů) 

PSY461 Základy 
neurověd 
(3 kredity) 

PSY450 
Psychopatologie 
(0 kreditů) 

 
 

PSY411 
Pedagogická a 
školní psychologie 
(4 kredity) 

Povinně volitelný 
předmět 
(4 kredity) 

Povinně volitelný 
předmět 
(4 kredity) 

 
 

Povinně volitelný 
předmět 
(4 kredity) 

PSY474 
Metodologie 
v psychologii 
(0 kreditů) 

 

3. SEMESTR PSY407 Poradenská 
psychologie I 
(4 kredity) 

PSY409 Řízení 
lidských zdrojů 
(4 kredity) 

PSY410 Klinická 
psychologie I 
(4 kredity) 
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PSY413 Praxe
a stáže (2 kredity) 

PSY412 Praxe
a stáže (2 kredity) 

PSY401 
Metodologie 
v psychologii 
(4 kredity) 

 
 

PSY448 
Psychodiagnostika 
dospělých 
(4 kredity) 

Povinně volitelný 
předmět  
(4 kredity) 

Povinně volitelný 
předmět  
(4 kredity) 

4. SEMESTR PSY403 
Psychodiagnostika 
dětí, mládeže a 
rodiny (4 kredity) 

PSY408 Poradenská 
psychologie II
(4 kredity) 

PSY414 Praxe
a stáže (2 kredity) 

 
 

PSY415 Praxe
a stáže (2 kredity) 

Diplomový seminář 
(12 kreditů) 

Povinně volitelný 
předmět 
(4 kredity) 

 
 

Povinně volitelný 
předmět 
(4 kredity) 
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Kombinované bakalářské studium 
 
Standardní doba bakalářského studia psychologie je 6 semestrů (3 akademické 
roky). Je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Pokud si student zvolí psycho-
logii jako obor diplomový, je samostatnou součástí závěru studia obhajoba di-
plomové práce. V jiném případě odevzdává oborovou práci, která se neobhaju-
je54. 
Aby student mohl vykonat státní závěrečnou zkoušku a případně obhajovat di-
plomovou práci, musí získat minimálně 90 kreditů. 
 

1. rok studia 
podzimní semestr 

 
Kód Název předmětu Vyučující  Výst. Kr
PSY701 Uvedení do psychologie Štěpánková, 

Plaňava 
zpt, 
zk 

4 

PSY703 Vývojová psychologie I Štěpánková, 
Lacinová, 
Macek 

zpt, 
zk 

4 

PSY705 Obecná psychologie - 
kognitivní procesy 

Šipula zpt, 
zk 

4 

PSY71255 Základy psychopatologie Stožický zk 3 
PSY713 Fyziologie člověka Roman zk 3 
 

jarní semestr 
 
Kód Název předmětu Vyučující  Výst. Kr
PSY702 Základy psychologie osobnosti Smékal zpt, 

zk 
3 

PSY760 Vývojová psychologie II Štěpánková, 
Lacinová, 
Macek 

zk 4 

                                                           
54 Požadavky na oba typy závěrečných prací jsou specifikovány na internetových strán-
kách katedry psychologie. 
55 Tento předmět je pod kódem PSY752 určen studentům, kteří zahájili studium v ak. ro-
ce 2003/2004. Obsahově a rozvrhově je předmět PSY752 totožný s předmětem PSY712, 
odlišná je kreditová hodnota. Tato situace je způsobena odlišnými studijními plány kom-
binovaného studia. 
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PSY706 Obecná psychologie - 
prožívání, jednání 

Šipula zpt, 
zk 

4 

PSY730 Základy neurověd Roman zk 3 
PSY746 Duševní hygiena v praxi Řiháček zpt 3 
 

2. rok studia 
podzimní semestr 

 
Kód Název předmětu Vyučující  Výst. Kr
PSY707 Sociální psychologie I Macek, 

Vaculík 
zpt, 
zk56 

4 

PSY743 Psychologie adolescentů Macek zpt 3 
PSY749 Poznání a sebepoznání osobnosti 

- zkušenostní seminář 
Smékal zpt 3 

PSY710 Psychologie výchovy a 
vzdělávání 

Jan Mareš zk 4 

 
jarní semestr 

 
Kód Název předmětu Vyučující  Výst. Kr
PSY708 Sociální psychologie II Macek, 

Vaculík 
zpt, 
zk57 

4 

PSY711 Metody personální práce Ducháček, 
Šindler 

zk 3 

PSY717 Statistická analýza dat Ježek, 
Širůček 

zk 3 

PSY722 Metodologie psychologie 
(kvalitativní přístup) 

Čermák zk 3 

 
3. rok studia 

podzimní semestr 
 

Kód Název předmětu Vyučující  Výst. Kr
                                                           
56 Typ ukončení závisí na studovaném oboru. Studenti nepsychologických oborů mají 
předmět ukončen zkouškou. Studenti oborů v kombinaci s psychologií ukončují tento 
předmět zápočtem. Ukončení tohoto předmětu je podmínkou pro zápis do kurzu PSY708. 
57 Zkouška zahrnuje témata z předmětů PSY707 a PSY708. Ke zkoušce se může přihlásit pouze ten, 
kdo získá zápočty za předměty PSY707 a PSY708. 
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PSY709 Sociální psychologie III 
(mezilidská komunikace) 

Plešingerová, 
Plaňava, 
Vaculík 

zpt 3 

PSY704 Metodologie psychologie 
(kvantitativní přístup) 

Vaculík, 
Ježek 

zk 3 

PSY742 Psychologie soužití v rodině a 
manželství 

Plaňava zpt 3 

PSY740 Komunikační analýzy Vybíral zpt 3 
PSY759 Učící se organizace Kostroň, 

Čapka 
zk 3 

 
jarní semestr 

 
Kód Název předmětu Vyučující  Výst. Kr 
PSY741 Psychologie agrese a morálky Čermák zpt 3 
PSY747 Psychologie školní úspěšnosti Poledňová zpt 3 
PSY748 Člověk v obtížných životních 

situacích 
Štěpánková zpt 3 

PSY800 - 
PSY813 

Seminář k bakalářské diplomové práci všichni 
vyučující  

zpt 6 

PSY718 Seminář k závěrečné oborové práci vedoucí 
práce 

zpt 4 
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Doktorský studijní program 
 
Doktorský studijní program psychologie se realizuje ve třech studijních oborech: 
• Obecná psychologie 
• Vývojová psychologie 
• Sociální psychologie 
 
Oborová rada DSP studia 
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. FSS MU v Brně 
doc. PhDr. Marek Blatný, CSc.  FF MU v Brně 
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.  FSS MU v Brně 
doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc  FSS MU v Brně 
prof. PhDr. Petr Macek, CSc.  FSS MU v Brně 
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. LK UK, Hradec Králové 
doc. PhDr. Ivo Plaňava FSS MU v Brně 
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. Ústav exper. psychológie SAV, Bratislava 
doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, PhD. FSS MU v Brně 

 
 
Zaměření, charakteristika oboru a cílů studia 
Doktorské studium je určeno odborníkům, kteří chtějí ve výše uvedených a jim 
příbuzných oborech pracovat vědecky nebo zpracovávat studie zobecňující a vě-
decky zakotvující jejich zkušenosti z odborné činnosti. Předpokládá se, že půjde 
o odborníky, kteří absolvovali studijní program magisterského studia psycholo-
gie, případně příbuzné obory na jiných fakultách a vysokých školách. Doktorské 
studium je mimo jiné i příležitostí pro systematické studium výše uvedených 
oborů psychologie pro ty pracovníky pomáhajících profesí, kteří jsou absolventy 
vysokoškolského studia příbuzných oborů a mají zkušenosti z poradenské, vý-
chovné, nápravně výchovné či terapeutické práce s lidmi a z personálních čin-
ností, a současně i předpoklady k výzkumné a koncepční práci, avšak pro výkon 
takových vysoce specializovaných profesních činností neměli v minulosti mož-
nost získat specializované vzdělání. 
 
Cíle studia 
Cílem studia je připravit aktuální i potenciální odborníky v oblasti obecné, vývo-
jové a sociální psychologie k samostatné výzkumné a koncepční činnosti, a pří-
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padně i k implementaci adekvátních postupů a doporučení, s důrazem na:  
• prohloubení teoretických poznatků v uvedených psychologických discipli-

nách, které jsou využívány zejména v poradenství, školství, personálních 
oborech, marketingu, sektorech neziskové sféry, 

• poznatky a dovednosti odpovídající nejnovějším rozvojovým trendům uve-
dených psychologických disciplín,  

• prostor pro vypěstování schopnosti samostatné vědecké psychologické re-
flexe různorodých (etických, právních, humanitárních, sociálních, ekonomic-
kých) aspektů v různých oborech práce s lidmi, 

• schopnosti sebereflexe efektivity vlastní expertní činnosti 
 
Profil a uplatnění absolventa 
Absolvent doktorského studia psychologie bude vybaven nejnovějšími teoretic-
kými poznatky z příslušné oblasti psychologie. Bude ovládat výzkumné postupy 
několika vědeckých disciplín potřebné ke komplexní analýze psychologických 
problémů jednotlivců i sociálních a pracovních skupin a problémových situací. 
Bude také sám schopen tvořit koncepce, programy, projekty a analýzy v této ob-
lasti. Bude připraven po získání potřebných zkušeností koordinovat výzkumnou, 
koncepční a analytickou práci odborníků z různých oborů. 
Absolventi mohou získanou kvalifikaci uplatnit jako odborníci 
v psychologických poradnách, ale i v institucích personálních a sociálních slu-
žeb, dále jako výzkumníci ve výzkumných ústavech a pracovištích, analytici, 
tvůrci koncepcí, projektů a programů v těchto institucích, ale i jako poradci a 
experti politických subjektů a státní správy. 
 
Podmínky přijímacího řízení 
• Ukončené magisterské vzdělání v oboru psychologie, případně v příbuzném 

oboru (v tomto případě se předpokládá vyhraněné zaměření na odbornou čin-
nost v psychologii, resp. na výzkum v oborech, kde je psychologie význam-
nou součástí interdisciplinárního pohledu),  

• prokázaná úroveň znalostí soudobé teorie metodologie a předmětné vědo-
mosti a dovednosti v oboru zvoleného studijního programu (přijímací poho-
vor),  

• součástí přijímacího pohovoru pro absolventy nepsychologických oborů a 
absolventy psychologie, kteří ukončili své magisterské studium před více než 
5 lety, může být prověření znalostí z oboru psychologie na magisterské úrov-
ni, 

• taková znalost dvou cizích jazyků, která dává předpoklady k jejich zvládnutí 
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na úrovni doktorského studia (přijímací pohovor).  
• Katedra vypisuje tématické okruhy pro výzkumné projekty doktorandů, které 

vycházejí z výzkumné a expertizní činnosti katedry. 
 
Tématické okruhy pro doktorské studium, resp. výzkumné projekty doktorandů: 
 
Hlavní tématické okruhy 
 
Obecná psychologie 
• Využití modelování dynamických systémů v psychologii 
• Vybraná témata psychologie osobnosti 
• Integrativní funkce osobnosti 
• Temperament a chování 
• Temperament a mravní jednání 
• Spirituální inteligence a její úloha v rozvoji osobnosti 
 
Vývojová psychologie 
• Psychologické charakteristiky současných adolescentů v mezinárodním srov-

nání 
• Psychologické charakteristiky dětí a dospívajících v interakci se sociálními a 

somaticko-zdravotními aspekty 
• Normativy tělesného, psychického a sociálního vývoje dětí a adolescentů 
• Rozvíjení aktivity, samostatnosti a tvořivosti dětí a mládeže ve vztahu ke 

školské úspěšnosti 
• Výzkum nadání 
• Nuda jako faktor sociální deviace dětí a mládeže  
• Podmínky a determinanty školní úspěšnosti a postojů ke škole 
• Hledání determinant a důsledků problémového (rizikového) chování dětí a 

mládeže 
 
Sociální psychologie 
• Mezilidská komunikace 
• Sociálně psychologické aspekty soužití v manželství a rodině 
• Poradensko-terapeutický proces v oblasti péče o děti a rodinu 
• Rizikové faktory, determinanty dysfunkcí, krize a rozvody v iniciálních fá-

zích soužití 
• Sociální reprezentace odpovědnosti v transkulturálním srovnání 
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• Problematika identity a sebesystému ve vztahu k osobnostním a psychosoci-
álním charakteristikám 

• Psychologické podmínky optimalizace soužití majority s minoritami a etniky 
v ČR 

• Psychologické aspekty rodové identity 
• Komunikace vize v rozvoji organizace (města) 
• Organizační kultura "učících se organizací" 
• Znalostní management 
• Strategie a kultura organizace 
 
Poznámka: Po dohodě se školitelem si student může dohodnout své téma. 
 
Personální garance studijního programu: 
 
Schválení školitelé doktorandů  
PhDr. Jan Beran, Ph.D. 
doc. PhDr. Marek Blatný, CSc. 
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. 
PhDr. Martina Hřebíčková, Dr. 
doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc. 
Mgr. Lenka Lacinová, PhD. 
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. 
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 
PhDr. Michal Miovský, Ph.D. 
doc. PhDr. Ivo Plaňava 
PhDr. Ivana Poledňová, CSc. 
doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. 
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., předseda 
PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D. 
doc. PhDr.Tomáš Urbánek, Ph.D. 
PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. 
doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. 
 
A další odborníci schválení ad hoc oborovou radou a vědeckou radou fakulty. 
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Zkoušky a semináře v rámci studia DSP Psychologie 
Kód Název předmětu  Výst. Kr 
D_AJ Anglický jazyk59 zk  
 Cizí jazyk60 zk  
PSY001 Teorie a metodologie vědy zk 20 
PSY014 Specializace zk 20 
PSY006 Aktuální otázky psychologie zk 20 
PSY007a-d Společný seminář zpt 4x5
PSY015 Prezentace disertačního projektu zpt 10 
PSY008 Vystoupení na konferencích I zpt 10 
PSY009 Vystoupení na konferencích I zpt 10 
PSY010 Přehledové sdělení v časopise či sborníku zpt 10 
PSY011 Odborné výzkumné sdělení v časopise či sborníku zpt 10 
PSY012 Projektová výuka - účast na výzkumu zpt 10 
PSY013 Disertační práce  40 
 
Od přijatých doktorandů, kteří nevystudovali odbornou psychologii, bude poža-
dováno absolvování vybraných předmětů magisterského studia psychologie na 
základě návrhu školitele. 
Od studentů v prezenční formě studia se bude požadovat účast na organizačních 
a pedagogických nebo výzkumných činnostech školícího pracoviště. 
Studium bude ukončeno obhajobou disertační práce v rozsahu cca 120-200 
stran, zaměřené na komplexně pojatou analýzu a/nebo komplexní řešení problé-
mu ze zvolené oblasti, případně na komplexně pojatou analýzu dosavadních ře-
šení. Při hodnocení kvality práce bude kladen důraz na její způsobilost k publi-
kaci. 
Státní doktorská zkouška bude prověřovat schopnost interdisciplinárního zhod-
nocení nejrůznějších problémů zvoleného oboru a možností psychologie na ně 
adekvátně reagovat při sladění požadavku adekvátních účinků, obecnějších etic-
kých principů a požadavku přiměřené efektivity 

                                                           
59 Se souhlasem školitele a oborové rady lze změnit. 
60 Druhý jazyk si volí student. 
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V průběhu studia student složí 2 zkoušky z cizích jazyků. Prvním jazykem je 
angličtina (se souhlasem školitele a oborové rady lze změnit), druhý jazyk si stu-
dent volí. 
Zkoušky z jazyků viz: http://www.fss.muni.cz/studium/dsp/info_jazyky.html 
 
PSY001 Teorie a metodologie vědy 
Ukončení Zkoušející Kredity 
zkouška prof. Vladimír Smékal 20 

Podrobnosti viz: http://centrum.fss.muni.cz/DSP/ , odkaz „Sylaby“ 
 
PSY014 Specializace 
Ukončení Zkoušející Kredity 
zkouška dle zvoleného oboru 20 

Student vykoná zkoušku z jednoho předmětu podle zvoleného studijního oboru: 
obecná psychologie, sociální psychologie, vývojová psychologie. 
Podrobnosti viz: http://centrum.fss.muni.cz/DSP/ , odkaz „Sylaby“ 
 
PSY006 Aktuální otázky psychologie 
Ukončení Zkoušející Kredity 
zkouška prof. Vladimír Smékal 20 

Podrobnosti viz: http://centrum.fss.muni.cz/DSP/ , odkaz „Sylaby“ 
 
PSY007(a - d) Společný seminář  
Ukončení Uděluje Kredity 
Zápočet prof. Vladimír Smékal (4 x 5) 20 

Tento předmět si zapisují studenti v průběhu 4 semestrů (PSY007 a, b, c, d), nej-
lépe v prvních dvou letech studia. Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní 
účast na pravidelných vědeckých seminářích (alespoň v rozsahu 2/3), konaných 
3-5x za semestr, v rámci nichž jsou prezentována odborná témata z různých ob-
lastí psychologie (předpokládá se aktivní zapojení studenta do programu seminá-
řů); v případě, že student podmínku nesplní, vypracuje seminární práci na téma 
prezentované v rámci semináře, jehož se neúčastnil. O termínu a obsahu seminá-
ře jsou studenti včas informováni elektronicky rozesílanou pozvánkou. 

http://www.fss.muni.cz/studium/dsp/info_jazyky.html
http://centrum.fss.muni.cz/DSP/
http://centrum.fss.muni.cz/DSP/
http://centrum.fss.muni.cz/DSP/
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PSY015 Prezentace disertačního projektu 
Ukončení Uděluje Kredity 
Zápočet školitel 10 

V rámci kolokviálních setkání studentů se školiteli každý student prezentuje svůj 
disertační projekt (alespoň 2 normostrany + ústní obhajoba). Prezenční studenti 
na konci prvního roku studia, kombinovaní studenti na konci druhého roku stu-
dia. Splnění tohoto předmětu je podmínkou pro postup do dalšího ročníku. 
 
PSY008 Vystoupení na konferencích I  
Ukončení Uděluje Kredity 
Zápočet školitel 10 

Student přednese příspěvek nebo připraví poster pro seminář, symposium či od-
bornou konferenci (zápočet je možno udělit i za prezentaci příspěvku na seminá-
řích konaných pro širší laickou veřejnost, např. setkání rodičů v rámci mateř-
ských center, svépomocných rodičovských skupin, rodičovských schůzek ve 
škole atd.  
 
PSY009 Vystoupení na konferencích II  
Ukončení Uděluje Kredity 
Zápočet Školitel 10 

Student přednese odborné výzkumné sdělení nebo připraví na výzkumu založený 
poster pro odbornou konferenci (požaduje se vystoupení na tuzemské či zahra-
niční odborné konferenci s psychologickou tematikou). 
 
PSY010 Přehledové sdělení v časopise či sborníku 
Ukončení Uděluje Kredity 
Zápočet školitel 10 

Publikace, sdělení, souborný referát, který může být součástí přehledové části 
disertace; možná je i publikace v popularizačním časopise (i lokálně vydáva-
ném). 
 
PSY011 Odborné výzkumné sdělení v časopise či sborníku 
Ukončení Uděluje Kredity 
Zápočet Školitel 10 

Výzkumná sdělení publikovaná v odborném psychologickém tisku.  
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PSY012 Projektová výuka - účast na výzkumu 
Ukončení Uděluje Kredity 
Zápočet školitel 10 

Student se podílí na výzkumné činnosti (např. v rámci zpracovávané disertační 
práce; na svém pracovišti (doloženo zaměstnavatelem); v rámci svého grantu 
apod.). 
 
PSY013 Disertační práce 
Ukončení Uděluje Kredity 
Zápočet školitel 40 

Student si zapisuje a zápočet se uděluje v okamžiku odevzdání disertační práce a 
přihlášení se ke státní doktorské zkoušce na konci studia. 
 
 
Odkazy a kontakty: 
Fakulta sociálních studii: http://www.fss.muni.cz/ 
Katedra psychologie: http://www.fss.muni.cz/psych 
Informace o přijímacím řízení do DSP: http://www.fss.muni.cz/studium/dsp/  
Oddělení pro doktorské studium: Hana Hoblová, Telefon: 420 549 49 4150 
email: dsp-info@fss.muni.cz 
 

http://www.fss.muni.cz/
http://www.fss.muni.cz/struktura/katedry/psych/
http://www.fss.muni.cz/studium/dsp/
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Modelový studijní plán pro studenty doktorského studia psychologie na 
FSS MU 
 
 semináře zkoušky ostatní 
1.semestr PSY007a 

Společný se-
minář (zpt) 

   

2. semestr PSY007b 
Společný se-
minář (zpt) 

PSY001 Teo-
rie a metodo-
logie vědy 
(zk) 

PSY008 Vy-
stoupení na kon-
ferencích I. (zpt)

PSY015 Pre-
zentace dis. 
projektu (zpt) 
/prezenční/ 

3. semestr PSY007c 
Společný se-
minář (zpt) 

 PSY010 Pře-
hledové sděle-
ní v čas. či 
sborníku (zpt) 

 

4. semestr PSY007d 
Společný se-
minář (zpt) 

PSY006 Ak-
tuální otázky 
psychologie 
(zk) 

PSY009 Vy-
stoupení na 
konferencích 
II. (zpt) 

PSY015 Pre-
zentace dis. 
projektu (zpt) 
/kombinovaní/

5. semestr  PSY014 Spe-
cializace (zk) 

PSY011 Od-
borné vý-
zkumné sděle-
ní v čas. či 
sborníku (zpt) 

 

6. semestr   PSY012 Pro-
jektová výuka 

PSY013 Di-
sertační práce 
(zapisuje se 
při odevzdání 
dis. práce) 

Obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška 
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SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE 
 

 
Obor sociální antropologie se studuje na Katedře sociologie jako bakalářské 
studium. Předměty jsou rozděleny na povinné teoretické, povinné praktické a 
povinně volitelné. Povinné předměty (praktické i teoretické) jsou základem 
studovaného oboru a musí být proto v průběhu studia absolvovány bez výjimky 
všechny. Úplný výčet povinných předmětů je pro jednotlivé imatrikulační 
ročníky stanoven obsahem Katalogu předmětů vydaném v roce imatrikulace. 
Povinně volitelné předměty tvoří nabídku, z níž si studující volí tak, aby po 
absolvování všech předmětů získali celkový počet kreditů požadovaný pro 
úspěšné dokončení oboru. Část nabízených povinně volitelných předmětů se 
obměňuje každý akademický rok. Volitelné předměty jsou předměty vypisované 
na různých fakultách MU nebo univerzitních ústavech nad rámec souboru 
předmětů obsažených v programu sociální antropologie. Za předměty, které jsou 
nabízeny paralelně na více oborech, lze získat příslušné kredity jenom jedenkrát 
– lze je vykazovat pouze na jednom oboru. 

 

Bakalářský studijní program prezenční dvouoborový 

 
Bakalářské studium sociální antropologie na MU je dvouoborové, tj. pro imatri-
kulační ročník 2004/2005 je možné studovat sociální antropologii pouze 
v kombinaci se sociologií nebo s oborem genderová studia. Standardní doba ba-
kalářského studia v prezenční formě je 6 semestrů. V bakalářském stupni studia 
musí být absolvován nejméně jeden předmět vedený v angličtině - buď 
z nabídky katedry sociologie anebo na zahraniční univerzitě (v tomto případě je 
k uznání kreditů třeba předchozí konzultace s vedením katedry a s vedoucím 
oboru; studující se v IS zapisují předmět Zahraniční studia). Předměty jiných 
kateder jsou součástí nabídky oboru sociální antropologie pouze tehdy, jsou-li 
výslovně uvedeny v seznamu přednášek, a lze v nich získat kredity pouze tehdy, 
jsou-li absolvovány v semestru, pro který byly katedrou sociologie vypsány. Za 
absolvování volitelných předmětů lze získat maximálně 5 kreditů. 

Studenti a studentky se mohou přihlásit ke státní bakalářské zkoušce poté, co 
na oboru sociální antropologie získají minimálně 90 kreditů, z toho 60 kreditů 
z povinných a 30 kreditů z povinně volitelných předmětů, a splní požadavky 
výuky tělesné výchovy a sportu, stanovené Masarykovou univerzitou, to zname-
ná zisk 2 povinných kreditů (blíže viz s. 241-242 Katalogu předmětů – Celouni-
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verzitní tělesná výchova). Součástí státní bakalářské zkoušky je obhajoba baka-
lářské práce (pokud si student zvolí sociální antropologii jako obor diplomový) 
nebo odevzdání závěrečné oborové práce (v případě, že sociální antropologie je 
zvolena jako obor nediplomový). Požadavky na tyto práce jsou určeny zvláštním 
předpisem.  

Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je dále doložení univerzitou stanove-
né minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia v jednom 
z následujících jazyků (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Studen-
tovi či studentce je přitom buď uznán odpovídající certifikát/diplom o složení 
některé z jazykových zkoušek mimo MU (viz s. 243-246 Studijního katalogu), 
nebo si student(ka) zapisuje a absolvuje předmět „cizí jazyk pro akademické 
účely“ (definován jako volitelný, dva semestry, první semestr zakončen zápoč-
tem, druhý zkouškou), jehož výuku zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykové-
ho vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV MU). Potvrzení zápisu Centrem do 
předmětu „cizí jazyk pro akademické účely“ je podmíněno úspěšným absolvo-
váním vstupního testu v rozsahu středoškolského učiva příslušného jazyka. Stu-
denti a studentky se zaregistrují v IS přes Katalog předmětů na Filozofické fa-
kultě (kódy předmětů viz s. 243-246 Studijního katalogu) ve stanoveném 
registračním období. 

 
Nabídka předmětů v podzimním semestru 

Povinné předměty 
 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr
SAN101 Úvod do sociální antropologie - te-

oretická část x 
I. Kašparová 2 0 ZK 6 

SAN301 Seminář k Úvodu do sociální an-
tropologie x 

I. Kašparová 0 2 Zp 6 

SAN104 Sociální antropologie rodiny, pří-
buzenství a sociálních sítí  f 

P. Kouřil 1 1 ZK 7 

SAN303 Výzkumné metody II: interview a 
diskurzní analýza 

E.Šlesingerová 1 2 ZK 9 

SAN304 Diplomový seminář k bakalářské 
práci 

vedoucí práce 0 2 ZK 6 

SAN305 Diplomový seminář k oborové prá-
ci  

vedoucí práce 0 2 ZK 4 
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x Předmět se zapisuje povinně v prvním roce studia.  
x  Předmět se zapisuje povinně v prvním roce studia. 
f  Zápis je podmíněn absolvováním Předmětů SAN101 Úvod do sociální antropologie a 
SAN301 Seminář k Úvodu do sociální antropologie. 

 

Povinně volitelné předměty 

 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
SAN204 Sociální antropologie a sociální his-

torie tělesnosti 1 
E.Šlesingerová 1 1 ZK 6 

SAN205 Lingvistická antropologie 
 

P. Kouřil 1 1 ZK 6 

SAN251 Sociální antropologie lokálních kul-
tur: Romové ve střední Evropě I. 1 

I. Kašparová 1 1 ZK 6 

SOC119 Úvod do sociologie pro nesociolo-
gy 

T. Katrňák 1 1 Zp 6 

SOC128 Protestantská etika a modernizace J. Střítecký 1 1 Zp 6 
SOC130 Rozvojová studia (centra a 

periferie) 
A. Navrátilová 1 1 ZK 6 

EVS134 Úvod do studia lidských práv Smekal 1 1 Zp 4 
 

1  Předmět je vypisován počínaje ak. rokem 2006/2007. 

Nabídka předmětů v jarním semestru 
Povinné předměty 

 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
SAN103 Současná sociální a kulturní teorie f 

x 
E.Šlesingerová 1 1 ZK 9 

SAN302 Výzkumné metody I: terénní 
výzkum a etnografie f , x 

K. Janků 1 2 ZK 9 

SAN102 Kritická interpretace náboženství E. Hamar 1 1 ZK 9 
SAN304 Diplomový seminář k bakalářské

práci 
vedoucí práce 0 2 ZK 6 

SAN305 Diplomový seminář k oborové prá-
ci  

vedoucí práce 0 2 ZK 4 

 

x  Předmět se zapisuje povinně v prvním roce studia. 
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f  Zápis je podmíněn absolvováním předmětů SAN101 Úvod do sociální antropologie a 
SAN301 Seminář k Úvodu do sociální antropologie.  

 
Povinně volitelné předměty  

 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr
SAN203 Rasismus a idea rasy E.Šlesingerová 1 1 ZK 6 
SAN211 Ekonomika, politika a 

antropologie 
P. Kouřil 1 1 ZK 6 

SAN208 Kultura lidu P. Kouřil 1 1 ZK 6 
SAN252 Sociální antropologie Romů ve střední 

Evropě II. 1 
I. Kašparová    1    1    ZK    6 

SOC110 Sociologické aspekty 
medzinárodnej migrácie 

M. Vašečka 1 1 ZK 6 

SOC131 Sociologie věcí Z. Konopásek 1 1 ZK 6 
SOC134 Česká sociologie v evropském 

kontextu 
M. Petrusek 1 1 ZK 6 

SOC135 Sociologie anekdoty: komedie 
teorií 

J. Střítecký 1 1 Zp 6 

EVS142 Ochrana lidských práv v Evropě Smekal 1 1 Zp 4 
 

1  Předmět bude vypisován od ak. roku 2006/2007. Jeho zápis je doporučen studentům, 
kteří již absolvovali SAN251. 

 
 

Doporučený studijní plán (rozpis předmětů) 
Bakalářské prezenční studium dvouoborové 
(nutno získat celkem minimálně 90 kreditů) 

 

1. SEMESTR 
14 kreditů 

SAN101 Úvod do 
sociální antropologie  
(6 kreditů) 

SAN301Seminář  
k Úvodu do sociální 
antropologie  
(6 kreditů) 

SAH Sport a hry (2
kredity) 

2. SEMESTR 
18 kreditů 

SAN103 Současná 
sociální a kulturní teorie 
(9 kreditů) 

SAN302 Výzkumné 
metody I: terénní 
výzkum a etnografie
(9 kreditů) 
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3. SEMESTR 
16 kreditů 

SAN102 Sociální 
antropologie rodiny, 
příbuzenství a sociálních 
sítí (7 kreditů) 

SAN303 Výzkumné 
metody II: interview 
a diskurzní analýza (9 
kreditů) 

 

4. SEMESTR 
18 kreditů 

SAN104 Kritická 
interpretace nábožesntví
(6 kreditů) 

Povinně volitelný 
předmět 
(6 kreditů) 

Povinně 
volitelnýpředmět  
(6 kreditů) 
Předmět  
v angličtině! 

5. SEMESTR 
18 kreditů 

Povinně volitelný 
předmět (6 kreditů) 

Povinně volitelný 
předmět (6 kreditů) 

Povinně volitelný 
předmět (6 kreditů) 

6. SEMESTR 
6 kreditů 

diplomový seminář (6 kreditů), nebo seminář k oborové práci 
(4 kredity) 
Ti, kdo odevzdání práce odloží, si musí dát pozor na ustanovení čl. 12 
„Studijního a zkušebního řádu MU“ o zápisech do semestrů! 
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SOCIÁLNÍ POLITIKA A SOCIÁLNÍ PRÁCE 
 

 
Bakalářské studium - prezenční forma 

 
V bakalářském studijním programu se obor studuje vždy v kombinaci 

s jiným oborem. Završením studia je bakalářská státní zkouška, po jejímž složení 
student získá titul bakalář sociální politiky a sociální práce (a druhého oboru, 
jenž studoval). K bakalářské zkoušce na oboru sociální politika a sociální práce 
(dále jen SPSP) se může přihlásit student, který splní čtyři následující podmínky: 

(1) Získá předepsaný počet tzv. eurokreditů (dále jen „kreditů“). Na baka-
lářském prezenčním oboru SPSP je předepsaný počet kreditů 90, z toho 69 (po-
kud student na závěr studia předkládá oborovou práci, za kterou může získat 4 
kredity; viz SPP281, SPP280 a SPP278) nebo 71 (pokud na závěr studia obhaju-
je diplomovou práci, za kterou může získat 6 kreditů; viz SPP281, SPP280 a 
SPP279) povinných kreditů a 19, resp. 17 povinně volitelných kreditů; 

(2) Doloží, že v průběhu bakalářského studia absolvoval alespoň jeden 
předmět v anglickém jazyce. Tento předmět student nemusí absolvovat na obo-
ru SPSP, mimo jiné jej může absolvovat na zahraniční vysoké škole; 

(3) Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je dále doložení univerzitou sta-
novené minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia v 
jednom z následujících jazyků (angličtina, francouzština, němčina, španělština). 
Studentovi či studentce je přitom buď uznán odpovídající certifikát/diplom o slo-
žení některé z jazykových zkoušek mimo MU (viz s. 243-246 Studijního katalo-
gu), nebo si student(ka) zapisuje a absolvuje předmět „cizí jazyk pro akademické 
účely“ (definován jako volitelný, dva semestry, první semestr zakončen zápoč-
tem, druhý zkouškou), jehož výuku zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykové-
ho vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV MU). Potvrzení zápisu Centrem do 
předmětu „cizí jazyk pro akademické účely“ je podmíněno úspěšným absolvo-
váním vstupního testu v rozsahu středoškolského učiva příslušného jazyka. Stu-
denti a studentky se zaregistrují v IS přes Katalog předmětů na Filozofické fa-
kultě (kódy předmětů viz s. 243-246 Studijního katalogu) ve stanoveném 
registračním období. 

(4) Získá 2 kredity za celouniversitní tělesnou výchovu (blíže viz s. 241-
242 Katalogu předmětů – Celouniverzitní tělesná výchova). 

Součástí bakalářské státní zkoušky je obhajoba závěrečné bakalářské di-
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plomové práce nebo zpracování závěrečné oborové práce1. Při zpracování 
závěrečné práce musí student postupovat podle katedrou vyhlášených pravidel a 
závěrečnou práci musí předložit v katedrou požadovaném termínu.  

Za předměty, jež jsou nabízeny současně na více oborech,  může student zís-
kat kredity pouze na jednom z nich. Standardní délka presenčního bakalářského 
studia oboru SPSP je šest semestrů. Studenti se mohou v rámci bakalářského 
presenčního studia oboru SPSP částečně specializovat buď na předměty sociální 
práce, nebo na předměty sociální politiky. O své specializaci rozhodne student 
tím, že si dle pokynů, které jsou dále uvedeny v Doporučených studijních plá-
nech pro obě specializace a v poznámkách k předmětům SPP108 a SPP109; 
SPP116, SPP117; SPP115 a SPP126; SPP122 a SPP123; SPP124 a SPP125, za-
píše předměty jedné, nebo druhé specializace. Volba specializace nemá vliv na 
obsah diplomu, který student získá po absolvování bakalářského studia oboru 
SPSP. Volba předmětů jedné nebo druhé specializace studentovi umožní, aby 
v rámci bakalářského studia SPSP získal předpoklady pro studium analogických 
specializací, které si může případně volit a zapsat v magisterském studiu oboru 
SPSP. Za realizaci programu a řešení kolizních situací odpovídá a konzultace 
k sestavování studijních plánů poskytuje Doc. PhDr. Libor Musil, CSc. 
 

Nabídka povinných předmětů v podzimním semestru 
 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst EK 
SPP101 Úvod do SPSP Musil 1 0 ZP 2 
SPP104 Základy práva Kernová 2 1 ZK 4 
SPP111 Filosofie a etika v sociální práci Nečasová 1 1 ZP 4 
SPP118 Metodologie výzkumu Žižlavský 2 0 ZK 4 
SOC108 Statistická analýza dat2 Rabušic, 

Mareš 
2 1 ZK 6 

SPP122 Sociální práce s rodinami3 4 Navrátil 1 1 ZP 4 
SPP108 Základy ekonomie5 Žižlavský 2 0 ZK 4 

                                                           
1 Student si volí obor, na kterém píše bakalářskou diplomovou práci. Závěrečnou oboro-

vou práci píše na druhém oboru. 
2 Podmínkou zápisu do předmětu SOC108 je absolvování předmětu SPP118 Metodologie 

výzkumu. 
3 Studenti, kteří se specializují na předměty sociální práce, zapisují SPP122 povinně. 
4 Podmínkou zápisu do předmětu SPP122 je absolvování předmětu SPP103 Teorie a me-

tody sociální práce.  
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SPP128 Základy psychologie pro SPSP Mosesová 1 1 ZP 4 
SPP113 Odborná praxe a supervize I: 

(základní otázky)6 7 
Navrátil, 
Šišláková 

1 1 + 
156 

ZP 5 

SPP116 Odborná praxe a supervize III 
(výběrová se zaměřením na 
skupinovou sociální práci)8 9 

Ševčíková 
   

1 1 + 
156 

ZP 5 

SPP117 Odborná praxe a supervize III 
(výběrová se zaměřením na 
komunitní práci)10 11 

Kubalčíková  1 1 + 
156 

ZP 5 

SPP279 Závěrečná bakalářská práce12 Musil 0 1 ZP 4 
SPP278 Závěrečná oborová práce13   Musil 0 1 ZP 2 

 
                                                                                                                                   
5 Studenti, kteří se specializují na předměty sociální politiky, zapisují předmět SPP108 

povinně.  
6 Předmět SPP113 zapisují povinně všichni studenti SPSP ve 3. semestru. Praxe probíhá 

v Brně. Výjimky schvaluje katedra SPSP. 
7 Studenti nastupují na praxi týden před zahájením výuky 3. semestru a do zahájení výuky 

vykonají praxi v rozsahu 40 hodin. Zápis do předmětu SPP113 je podmíněn splnění 
tohoto požadavku.   

8 Studenti, kteří se specializují na předměty sociální práce, v 5. semestru vybírají a zapi-
sují dle vlastního zaměření předmět SPP116, zaměřený na skupinovou sociální práci, 
nebo SPP117, zaměřený na komunitní práci. Praxe probíhá v Brně, výjimky schvaluje 
katedra SPSP. 

9 Studenti nastupují na praxi týden před zahájením výuky 5. semestru a do zahájení výuky 
vykonají praxi v rozsahu 40 hodin. Zápis do předmětu SPP116 je podmíněn splněním 
tohoto požadavku. 

10 Studenti, kteří se specializují na předměty sociální práce, v 5. semestru vybírají a zapi-
sují podle vlastního zaměření předmět SPP116, zaměřený na skupinovou sociální prá-
ci, nebo SPP 117, zaměřený na komunitní práci. Studenti, kteří se specializují na 
předměty sociální politiky, v 5. semestru povinně zapisují předmět SPP 117, zaměře-
ný na komunitní práci. Praxe probíhá v Brně, výjimky schvaluje katedra SPSP. 

11 Studenti nastupují na praxi týden před zahájením výuky 5. semestru a do zahájení výu-
ky vykonají praxi v rozsahu 40 hodin. Zápis do předmětu SPP117 je podmíněn splně-
ním tohoto požadavku. 

12 Tento předmět studenti zapisují v semestru, kdy chtějí odevzdat diplomovou práci. 
Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání práce v předepsaném termínu a v souladu s 
jejím zadáním. 

13 Tento předmět studenti zapisují v semestru, kdy chtějí odevzdat oborovou práci. Pod-
mínkou udělení zápočtu je odevzdání práce v předepsaném termínu a v souladu s je-
jím zadáním.   
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Nabídka povinně volitelných předmětů v podzimním semestru 

 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst E

K 
SPP204 Politika sociálních služeb Kubalčíková 1 1 ZK 4 
SPP205 Logoterapie a existenciální 

analýza 
Ševčíková 1 2 ZP 4 

SPP207 Sociální problematika 
menšin 

Vašečka 1 1 ZK 4 

SPP213 Vybrané kapitoly 
z ošetřovatelství 

Kyjasová 0 1 ZK 2 

SPP216 Práce s klientem  Novák 2 1 ZK 4 
SPP218 Nestátní neziskový sektor Škarabelová  1 1 ZK 3 
SPP121 Sociální a uprchlické 

kliniky14 
Čechová 1 1 ZP 4 

SPP123 Sociální práce s rodinami15 
16 

Navrátil 1 1 ZP 4 

SPP109 Základy ekonomie17 Žižlavský 2 0 ZK 4 
POL183 Základy veřejné správy Kopeček, 

Balík 
1 1 ZP 6 

POL260 Rizikové subkultury 
mládeže  

Smolík, 
Suchánek 

1 1 ZP 4 

POL196 Základy politologie pro ne-
politology 

Holzer, 
Kyloušek, 
Dufek 

2 0 ZK 5 
 

SOC143 Sociologie bydlení a bytová 
politika 

Burjanek 1 1 ZK 6 

EVS126  Úvod do studia EU Pitrová, 
Sychra 

1 1 ZP 5 

                                                           
14 Na předmět SPP121 navazuje v jarním semestru SPP127 Praxe a supervize v práci s 

uprchlíky. 
15 Jako povinně volitelný mohou předmět SPP123 zapsat studenti, kteří se specializují na 

předměty sociální politiky. 
16 Podmínkou zápisu do předmětu SPP123 je absolvování předmětu SPP103 Teorie a me-

tody sociální práce.  
17 Jako povinně volitelný mohou předmět SPP109 zapsat studenti, kteří se specializují na 

předměty sociální práce. 
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EVS134 Úvod do studia lidských 
práv 

Smékal 1 1 ZP 4 

SPP280 Metodologický úvod 
diplomového semináře18  

Musil 2 0 ZP 1 

SPP281 Diplomový seminář19 Musil, 
Navrátil, 
Sirovátka, 
Vašečka, 
Žižlavský, 
Winkler, 
Nečasová, 
Kubalčíková, 
Ševčíková, 
Horák, 
Mosesová, 
Rakoczyová, 
Šišláková 

0 1 ZP20 1 

 
 

Nabídka povinných předmětů v jarním semestru 
 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst EK 
SPP102 Sociální politika Sirovátka, 

Horáková, 
Rakoczyová 

1 1 ZK 5 

SPP103 Teorie a metody sociální práce Navrátil 1 1 ZK 5 
SPP209 Rizikové skupiny a rizikové 

jednání (sociální patologie) 
Horák 1 1 ZK 4 

                                                           
18 Předmět SPP280 zapisují studenti v době, kdy se přihlašují k tématu své diplomové 

nebo oborové práce (viz webové stránky Katedry SPSP). Výuka předmětu probíhá 
první tři týdny každého semestru a je pro studenty SPP281 společná bez ohledu na to, 
že je v Diplomovém semináři vedou různí učitelé. Od čtvrtého týdne výuky se studen-
ti rozdělí na skupiny vedené jednotlivými vedoucími prací. V IS se studenti registrují 
do předmětu SPP281 v tom semestru, ve kterém zapisují předmět SPP280. 

19 Předmět SPP281zapisují studenti v době, kdy přihlašují téma své diplomové nebo obo-
rové práce, současně s SPP280. 

20 Podmínkou udělení zápočtu je předložení teoretické části práce ke konzultaci vedou-
címu práce. 
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SPP105 Sociální právo21 Kernová 2 1 ZK 3 
SPP219 Sociologie pro SPSP Horák 1 1 ZK 4 
SPP124 Služby zaměstnanosti a práce 

s nezaměstnanými22 
Horáková, 
Rákoczyová 

1 1 ZK 4 

SPP119 Evaluační výzkum I23 24 Winkler 1 1 ZK 4 
SPP115 Odborná praxe a supervize II, 

(individuální práce s klientem)25 
26 

Nečasová, 
Mosesová 

1 1 + 
104 

ZP 427 

SPP279 Závěrečná bakalářská práce12 Musil 0 1 ZP 4 
SPP278 Závěrečná oborová práce13   Musil 0 1 ZP 2 

 
 

Nabídka povinně volitelných předmětů v jarním semestru 
 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst EK 
SPP110 Sociální stát Musil 2 0 ZK 4 
SPP206 Mediace Nečasová 0 2 ZP 3 
SPP208 Sociální zabezpečení Sedláková 1 1 ZK 4 
SPP129 Aplikace psychologie pro SPSP Mosesová 0 2 ZP 4 
SPP211 Drogy a společnost Skácelová 1 1 ZK 3 
SPP212 Výběrový seminář k prevenci  

zneužívání návykových látek  
Skácelová 0 2 ZP 3 

SPP214 Sociologie medicíny Bártlová 1 1 ZK 4 
SPP217 Zdraví a nemoc Holčík 1 0 ZK 4 
SPP220 Thanatologie Přidalová 1 1 ZP 4 

                                                           
21 SPP105 je možné zapsat po absolvování předmětu SPP104 Základy práva. 
22 SPP124 zapisují povinně studenti, kteří se specializují na předměty sociální politi-

ky. 
23 Zápis do předmětu SPP119 je podmíněn absolvováním předmětu SPP118 Metodologie 

vědy pro SPSP.  
24 Dříve SPP119 Výzkum životních situací a sociálních problémů.  
25 Jako povinný zapisují ve 4. semestru předmět SPP115 studenti, kteří se specializují na 

předměty sociální práce. Praxe probíhá v Brně, výjimky schvaluje katedra SPSP.  
26 Studenti nastupují na praxi týden před zahájením výuky 4. semestru a do zahájení výu-

ky vykonají praxi v rozsahu 40 hodin. Zápis do předmětu SPP115 je podmíněn splně-
ním tohoto požadavku. 

27 Praktickou část předmětu SPP115 je možné absolvovat v rámci předmětu SPP127. 
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SPP228 Drug Intervention28 Vobořil 1 1 ZP 5 
SPP112 Exkurze do organizací 

sociálních služeb29 
Navrátil 0 2 ZP 2 

SPP225 Gerontologie pro sociální 
pracovníky 

Weber 130 1 ZP 3 

SPP125 Služby zaměstnanosti a práce 
s nezaměstnanými31 

Horáková, 
Rákoczyová 

1 1 ZK 3 

SPP126 Odborná praxe a supervize II, 
(individuální práce 
s klientem)32 33 

Nečasová  
 

1 1 + 
104 

ZP 434 

SPP127 Praxe a supervize v práci s 
uprchlíky35 36 

Navrátil  104 ZP 3 

                                                           
28 Předmět probíhá v anglickém jazyce (viz podmínky přístupu ke státní bakalářské 

zkoušce). 
29 Zapisuje se ve 2. semestru, souběžně s předmětem SPP103 Teorie a metody sociální 

práce. 
30 Výuka se koná jednou za dva týdny, v 1., 3., 5. 7., 9. a 11. týdnu semestru, vždy dvě 

hodiny přednášky a dvě hodiny semináře. 
31 Jako povinně volitelný mohou předmět SPP125 zapsat studenti, kteří se specializují na 

předměty sociální práce. 
32 Jako povinně volitelný mohou předmět SPP126 zapsat studenti, kteří se specializují na 

předměty sociální politiky. 
33 Studenti nastupují na praxi týden před zahájením výuky daného semestru a do zahájení 

výuky vykonají praxi v rozsahu 40 hodin. Zápis do předmětu SPP126 je podmíněn 
splněním tohoto požadavku. 

34 Praktickou část předmětu SPP126 je možné absolvovat v rámci předmětu SPP127. 
35 Předmět SPP127 navazuje na předmět SPP121 Sociální a uprchlické kliniky, jehož ab-

solvování je podmínkou zápisu do předmětu SPP127, resp. podmínkou účasti na praxi 
a supervizi v práci s uprchlíky za podmínek, které jsou níže vymezeny v bodě 1. Pra-
xe a supervize v práci s uprchlíky probíhá v SOZE a její účastníci mají dvě možnosti: 
1) Pokud absolvovali SPP121 ve 3. semestru a ve 4. semestru zapisují předmět 
SPP115 nebo SPP126, předmět SPP127 nezapisují a účast na praxi a supervizi v práci 
s uprchlíky jim bude uznána jako ekvivalent praktické části předmětu SPP115 nebo 
SPP126, pokud ji doloží učiteli těchto předmětů a pokud v rámci jednoho z nich ab-
solvují supervizní seminář. 2) Studenti, kteří SPP115 ani SPP126 nezapisují, nebo 
studenti, kteří SPP121 absolvují  v jiném než 3. semestru, mají možnost zapsat se do 
předmětu SPP127 a kredity za účast na praxi a supervizi v práci s uprchlíky získat je-
ho absolvováním. 

36 Studenti nastupují na praxi týden před zahájením výuky 3. semestru a do zahájení výu-
ky vykonají praxi v rozsahu 40 hodin. Zápis do předmětu SPP127 je podmíněn splně-
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SPP130 Comparative Family Policy37  Wisensale 1 1 ZP 5 
SPP131 Ageing Societies38 Wisensale 1 1 ZP 5 
SOC142 Sociologie města Burjanek 1 1 ZK 6 
SOC172 Sociologie stratifikace a 

nerovnosti  
Katrňák 1 1 ZK 6 

BSS156 Organizovaný zločin Smolík, Šmíd 2 0 ZP 5 
SPP280 Metodologický úvod 

diplomového semináře18  
Musil 2 0 ZP 1 

SPP281 Diplomový seminář19 Musil, 
Navrátil, 
Sirovátka, 
Vašečka, 
Žižlavský, 
Winkler, 
Nečasová, 
Kubalčíková, 
Ševčíková, 
Horák, 
Mosesová, 
Rakoczyová, 
Šišláková 

0 2 ZP20 1 

 
 

Doporučený studijní plán pro specializaci na sociální práci39: 
 

semestr předměty doporučené pro specializaci na sociální práci  
1. P 
14EK 

SPP101 Úvod 
do SPSP (2EK) 

SPP118 
Metodologie 
výzkumu 
(4EK) 

SPP207 Sociální 
problematika 
menšin (4EK) 

SPP104 Základy 
práva (4EK) 

                                                                                                                                   
ním tohoto požadavku. 

37 Výuka předmětu probíhá v anglickém jazyce a koná se jednou za dva týdny ve čtyřho-
dinový blocích. 

38 Výuka předmětu probíhá v anglickém jazyce a koná se jednou za dva týdny ve čtyřho-
dinový blocích. 

39 Naplnění tohoto doporučeného plánu studia umožňuje studentovi dostát požadavkům 
Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci.    
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2. J 
18EK 

SPP102 
Sociální 
politika (5EK) 

SPP103 Teorie 
a metody 
sociální práce 
(5EK) 

SPP219 
Sociologie pro 
SPSP (4EK) 
 

SPP119 
Evaluační 
výzkum I (4EK) 

3. P 
16EK 

SPP113 
Odborná praxe 
a supervize I 
(5EK) 

SPP122 
Sociální práce 
s rodinami 
(4EK) 

SPP111 Filosofie 
a etika v sociální 
práci (4EK) 

SPP128 Základy 
psychologie pro 
SPSP (4EK) 

4. J 
15EK 

SPP115 
Odborná praxe 
a supervize II 
(4EK) 

SPP217 Zdraví 
a nemoc (4EK) 

SPP209 Rizikové 
skupiny (4EK) 

SPP105 Sociální 
právo (3EK) 

5. P 
16EK 

SPP116 nebo  
SPP117  
Odborná 
praxe III 
(5EK) 

SOC108 
Statistická 
analýza 
dat (6EK) 

SPP205 
Logoterapie 
a existenci-
ální analýza 
(3EK) 

SPP280 
Metodologický 
úvod diplomo-
vého semináře 
(1EK) 

Diplomov
ý seminář 
(1EK) 

6. J 
16/14 
EK 

SPP278/9 
Závěrečná 
práce (4/2 EK) 

SPP228 Drug 
Intervention 
(5EK) 

SPP206 
Mediace 
(3EK) 

SPP129 Aplikace 
psychologie pro 
SPSP (4EK) 

 
 

Doporučený studijní plán pro specializaci na sociální politiku40: 
 
semestr předměty doporučené pro specializaci na sociální politiku  
1. P 
16EK 

SPP101 Úvod 
do SPSP 
(2EK) 

SPP118 
Metodologie 
výzkumu 
(4EK) 

POL183 Základy 
veřejné správy 
(6EK) 

SPP104 Základy 
práva (4EK) 

2. J 
17EK 

SPP102 
Sociální 
politika 
(5EK) 

SPP103 Teorie 
a metody 
sociální práce 
(5EK) 

SPP105 Sociální 
právo (3EK) 
 

SPP119 Evaluační 
výzkum I (4EK) 

                                                           
40 Naplnění tohoto doporučeného plánu studia umožňuje studentovi dostát požadavkům 

Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci. 
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3. P 
17EK 

SPP113 
Odborná 
praxe a 
supervize I 
(5EK) 

SPP108 
Základy 
ekonomie 
(4EK) 

SPP111 Filosofie 
a etika v sociální 
práci (4EK) 

SPP207 Sociální 
problematika 
menšin (4EK)  

4. J 
16EK 

SPP208 
Sociální 
zabezepčení 
(4EK) 

SPP217  
Zdraví a nemoc 
(4EK) 

SPP209 Rizikové 
skupiny (4EK) 

SPP219 
Sociologie pro 
SPSP (4EK) 

5. P 
17EK 

SPP117  
Odborná 
praxe a 
supervize III 
(5EK) 

SOC108 
Statistická 
analýza 
dat (6EK) 
 

SPP128 
Základy 
psychologie 
pro SPSP 
(4EK) 

SPP280 
Metodologick
ý úvod 
diplomo-vého 
semináře 
(1EK) 

Diplomov
ý seminář 
(1EK) 

6. J 
17/15 
EK 

SPP278/279 
Závěrečná 
práce (4/2 EK) 

SPP 110 
Sociální stát 
(4EK) 

SPP436 
Comparative 
Family Policy 
(5EK) 

SPP122 Služby, 
projekty a práce 
s nezaměstnanými 
(4EK) 

 
 

Magisterské navazující studium, prezenční forma 
 
Jednooborové navazující magisterské studium oboru Sociální politika a 

sociální práce (dále jen SPSP) je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a uděle-
ním diplomu magistra sociální politiky a sociální práce. Součástí diplomu je po-
tvrzení o tom, že student v rámci studia SPSP absolvoval zvolenou specializaci. 
Student je povinen nejpozději 11. kalendářní den od zahájení výuky 1. semestru 
svého studia písemně informovat vedoucího katedry SPSP o tom, kterou ze čtyř 
specializací si v rámci oboru SPSP zvolil. Jedná se o tyto specializace: 

• Sociální práce, 
• Sociální politika, 
• Personální management a organizační rozvoj, 
• Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů.  

 
V návaznosti na tuto volbu je student v průběhu studia povinen absolvovat 

povinné předměty zvolené specializace. Uchazeč o studium magisterského nava-
zujícího studia SPSP musí být absolventem bakalářského stupně sociální politi-
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ky, sociální práce nebo jiného příbuzného oboru a musí vykonat přijímací 
zkoušku, jejíž podmínky stanovuje Katedra SPSP. Aby se mohl student přihlásit 
ke státní magisterské zkoušce, musí splnit čtyři podmínky: 

(1) V rámci zvolené specializace získat předepsaný počet tzv. 120 eurokre-
ditů (dále jen „kreditů“), z toho 64 povinných a 56 povinně volitelných kredi-
tů; 

(2) Doložit, že v průběhu magisterského navazujícího studia absolvoval ale-
spoň jeden předmět nabízený na FSS studentům magisterského navazující-
ho v anglickém jazyce. Tento předmět může student absolvovat také na zahra-
niční vysoké škole; 

(3) Podmínkou účasti u magisterské zkoušky je dále doložení univerzitou sta-
novené minimální jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia v 
angličtině. Studentovi či studentce je přitom buď uznán odpovídající certifi-
kát/diplom o složení některé z jazykových zkoušek mimo MU (viz s. 243-246  
Studijního katalogu), nebo si student(ka) zapisuje a absolvuje předmět „cizí ja-
zyk pro akademické a odborné účely“ (definován jako volitelný, dva semestry, 
první semestr zakončen zápočtem, druhý zkouškou), jehož výuku zajišťuje fa-
kultní oddělení Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV 
MU). Potvrzení zápisu Centrem do předmětu „cizí jazyk pro akademické a od-
borné účely“ je podmíněno úspěšným absolvováním vstupního testu v rozsahu 
středoškolského učiva příslušného jazyka. Studenti a studentky se zaregistrují v 
IS přes Katalog předmětů na Filozofické fakultě (kódy předmětů viz s. 243-246 
Studijního katalogu) ve stanoveném registračním období; 

(4) Pokud není absolventem bakalářského studia oborou SPSP na FSS MU, 
absolvovat tzv. rozdílové předměty nebo zkoušky. Studenti, kteří neabsolvova-
li bakalářské studium oboru SPSP na FSS MU, jsou povinni ve srovnání se stan-
dardním obsahem magisterského navazujícího studia získat za rozdílové předmě-
ty SPP118 Metodologie vědy pro SPSP a SPP119 Evaluační výzkum I navíc 8 
tzv. rozdílových kreditů. Studenti, kteří neabsolvovali bakalářské studium obo-
ru SPSP na FSS MU a neabsolvovali úspěšně předmět SPP411 Rozdílový test ze 
SPSP, jsou povinni za rozdílové předměty SPP101 Úvod do SPSP, SPP102 So-
ciální politika a SPP103 Teorie a metody sociální práce získat ve srovnání se 
standardním obsahem magisterského navazujícího studia navíc 12 tzv. rozdílo-
vých kreditů. (Celkový počet rozdílových kreditů za předměty SPP118, 
SPP119, SPP101, SPP102 a SPP103 tedy činí 20.) Rozdílový test mohou studen-
ti složit během prvních dvou týdnů výuky podzimního semestru. Obsah Rozdí-
lového testu (SPP411) je dán náplní studia předmětů SPP101 Úvod do SPSP, 
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SPP102 Sociální politika a SPP103 Teorie a metody sociální práce. Termín a 
místo konání rozdílového testu stanoví vedoucí Katedry SPSP nejpozději v den 
zahájení výuky podzimního semestru. 

Součástí magisterské státní zkoušky je obhajoba diplomové práce. Při zpra-
cování závěrečné diplomové práce musí student postupovat podle katedrou vy-
hlášených pravidel a závěrečnou práci musí předložit v katedrou požadovaném 
termínu. Standardní délka presenčního magisterského navazujícího studia SPSP 
je čtyři semestry. Za realizaci programu a řešení kolizních situací odpovídá 
Doc. PhDr. Libor Musil CSc. Konzultace k sestavování studijních plánů v rámci 
jednotlivých specializací poskytuje Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka CSc. pro speci-
alizace „Sociální politika“ a „Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských 
zdrojů“, PhDr. Pavel Navrátil PhD. pro specializaci „Sociální práce“ a PhDr. Jiří 
Winkler PhD. pro specializaci „Personální management a organizační rozvoj“. 

 
 

Rozdílové předměty v podzimním semestru 
 

Studenti, kteří nesplnili výše uvedené podmínky uznání níže uvedených roz-
dílových předmětů podzimního semestru, musí tyto předměty absolvovat do 
konce čtvrtého semestru. 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výs
t 

EK 

SPP411 Rozdílový test ze SPSP Musil, 
Vašečka 

0 0 ZK 241 

SPP101 Úvod do SPSP Musil 1 0 ZP 2 
SPP118 Metodologie výzkumu Žižlavský 2 0 ZK 4 

 
 

Nabídka povinných předmětů v podzimním semestru 
 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst EK 
Povinné předměty studentů všech specializací  

                                                           
41 2 kredity za úspěšně zvládnutý rozdílový test se započítávají jako kredit za povinně vo-

litelný předmět do standardní bilance kreditů magisterského navazujícího studia 
SPSP. Rozdílový test nezapisují absolventi bakalářského studia SPSP na FSS MU.  
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SPP405 Evaluační výzkum II42 Winkler 1 1 ZK  12 
SPP519 Diplomová práce43 Musil 0 1 ZP 8 

Povinné předměty specializace SPSP „Sociální práce“  
SPP407 Sociálně ekologické kontexty 

lidské existence 
Navrátil 1 1 ZK 12 

SPP408 Metody v sociální práci I – 
mikro (poradenství) 

Nečasová 1 1 ZK 10 

Povinné předměty specializace SPSP „Sociální politika“  
SPP403 Ekonomika sociálního státu I Žižlavský 1 1 ZK 8 
SPP513 Tvorba a implementace 

sociálních programů  
Winkler 1 1 ZK 12 

SPP419 Současné problémy sociální 
politiky 

Sirovátka, 
Vašečka, 
Winkler 

1 1 ZP 12 

Povinné předměty specializace SPSP „Personální management a 
organizační rozvoj“  

SPP436 Řízení lidských zdrojů Kostroň 1 1 ZK 12 
SPP423 Personální analýza, strategie a 

plánování  
Lubasová 1 1 ZK 8 

Povinné předměty specializace SPSP „Trh práce, politika zaměstnanosti a 
rozvoj lidských zdrojů“  

SPP403 Ekonomika sociálního státu I Žižlavský 1 1 ZK 8 
SPP501 Teorie pracovního trhu Sirovátka  1 1 ZK  12 
SPP419 Současné problémy sociální 

politiky 
Sirovátka, 
Vašečka, 
Winkler 

1 1 ZP 12 

 
 

Nabídka povinně volitelných předmětů v podzimním semestru 
 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst EK 
SPP420 Sociálně ekologické kontexty 

lidské existence 
Navrátil 1 1 ZK 12 

SPP421 Metody v sociální práci I – Nečasová 1 1 ZK 10 
                                                           
42 Dříve SPP405 Evaluační výzkum sociálních programů a intevrvencí.  
43 Tento předmět studenti zapisují v semestru, kdy chtějí odevzdat diplomovou práci. 

Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání práce v předepsaném termínu a v souladu s 
jejím zadáním.   
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mikro (poradenství) 
SPP410 Ekonomika sociálního státu I Žižlavský 1 1 ZK 8 
SPP412 Tvorba a implementace 

sociálních programů  
Winkler 1 1 ZK 12 

SPP413 Současné problémy sociální 
politiky 

Sirovátka, 
Vašečka, 
Winkler 

1 1 ZP 12 

SPP414 Personální analýza, strategie a 
plánování  

Lubasová 1 1 ZK 8 

SPP415 Teorie pracovního trhu Sirovátka  1 1 ZK  12 
SPP520 Contemporary Welfare States Sirovátka 1 1 ZK 12 
SPP503 Teorie sociálního státu  Musil 2 0 ZK 12 
SPP505 Menšiny v ČR a ve střední  

Evropě 
Vašečka 1 1 ZK 8 

SPP507 Stať – tvorba a publikace  Musil 0 1 ZP 12 
SPP416 Sociální vyloučení a politika 

sociální inkluze 
Rakoczyová 1 1 ZK 12 

SPP418 Sociální práce v evropské 
dimenzi 

Navrátil 1 1 ZK 12 

SOC455 Sociologie dětství Nosál 1 1 ZK 12 
SOC418 Multivariační analýza dat  Rabuši, 

Katrňák 
1 1 ZP 12 

PSY421 Modelování dynamických 
systémů (bloková výuka) 

Kostroň, 
Lakomý 

2 2 ZP 4 

PSY468 Human Resources 
Management 

Kostroň 1 1 ZK 6 

PSY420 Strategické myšlení Kostroň 1 1 ZP 4 
SPP581 Diplomový seminář44 Musil,  

Navrátil, 
Sirovátka, 
Vašečka, 
Žižlavský, 
Winkler, 
Nečasová,  
Kubalčíková, 

0 2 ZP45 4 

                                                           
44 Předmět SPP581 zapisují studenti v době, kdy přihlašují téma své diplomové. 
45 Podmínkou udělení zápočtu je předložení teoretické části práce ke konzultaci vedou-

címu práce. 
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Ševčíková, 
Horák, 
Mosesová, 
Rakoczyová, 
Šišláková 

 
Rozdílové předměty v jarním semestru 

 
Studenti, kteří nesplnili výše uvedené podmínky uznání níže uvedených roz-

dílových předmětů jarního semestru, musí tyto předměty absolvovat do konce 
čtvrtého semestru. 

 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výs

t 
E
K 

SPP102 Sociální politika Sirovátka, 
Horáková, 
Rakoczyová 

1 1 ZK 5 

SPP103 Teorie a metody sociální práce Navrátil 1 1 ZK 5 
SPP119 Evaluační výzkum I46 47 Winkler 1 1 ZK 4 

 
Nabídka povinných předmětů v jarním semestru 

 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst EK 

Povinné předměty studentů všech specializací  
SPP519 Diplomová práce48 Musil 0 1 ZP 8 

Povinné předměty specializace SPSP „Sociální práce“  
SPP512 Organizace a kultura sociálních 

služeb 
Musil 1 1 ZK 12 

SPP409 Metody v sociální práci II – 
makro 

Kubalčíková
Musil 

1 1 ZK 10 

Povinné předměty specializace SPSP „Sociální politika“  

                                                           
46 Předmět SPP119 je možné zapsat po absolvování předmětu SPP118 Metodologie vědy 

pro SPSP. 
47 Dříve SPP119 Výzkum životních situací a sociálních problémů.  
48 Tento předmět studenti zapisují v semestru, kdy chtějí odevzdat diplomovou práci. 

Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání práce v předepsaném termínu a v souladu s 
jejím zadáním.   
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SPP404 Ekonomika sociálního státu 
II49 

Sirovátka, 
Žižlavský  

1 1 ZK 12 

Povinné předměty specializace SPSP „Personální management a 
organizační rozvoj“  

SPP434 Sociální politika v organizacích Vašečka  1 1 ZK 12 
SPP435 Teorie organizace a řízení Winkler, 

Sirovátka, 
Blažek 

1 1 ZK 12 

Povinné předměty specializace SPSP „Trh práce, politika zaměstnanosti a 
rozvoj lidských zdrojů“  

SPP402 Politika zaměstnanosti a 
pracovního trhu50 

Sirovátka, 
Rakoczyová 

1 1 ZK 12 

 
Nabídka povinně volitelných předmětů v jarním semestru 

 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst EK 
SPP422 Metody v sociální práci II – 

makro 
Kubalčíková, 
Musil 

1 1 ZK 10 

SPP431 Organizace a kultura 
sociálních služeb 

Musil 1 1 ZK 12 

SPP426 Ekonomika sociálního státu 
II51 

Sirovátka, 
Žižlavský  

1 1 ZK 12 

SPP427 Programy sociálního rozvoje 
organizace 

Vašečka  1 1 ZK 12 

SPP428 Teorie organizace a řízení Winkler, 
Sirovátka, 
Blažek 

1 1 ZK 12 

SPP438 Politika zaměstnanosti a 
pracovního trhu52 

Sirovátka, 
Rakoczyová 

1 1 ZK 12 

                                                           
49 Předmět SPP404 je možné zapsat po absolvování předmětu SPP403. 
50 Předmět SPP402 je možné zapsat po absolvování SPP403 Ekonomika sociálního stá-

tu I. Pro absolventy předmětu SPP108 Základy ekonomie, případně jeho starších 
ekvivalentů, jejichž uznání posuzuje učitel SPP108, tato podmínka neplatí. 

51 Předmět SPP426 „Ekonomika sociálního státu II“ je možné zapsat po absolvování 
předmětu SPP410 „Ekonomika sociálního státu I“. 

52 Předmět SPP438 „Politika zaměstnanosti a pracovního trhu“ je možné zapsat po absol-
vování SPP410 „Ekonomika sociálního státu I“. Pro absolventy předmětu SPP108 
Základy ekonomie, případně jeho starších ekvivalentů, jejichž uznání posuzuje učitel 
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SPP401 Lokální sociální politika Vašečka 1 1 ZK 10 
SPP504 Projektování institucí sociální 

práce 
Vašečka 1 1 ZP 6 

SPP506 Sociální politika zemí střední 
Evropy 

Vašečka 1 1 ZK 8 

SPP508 Kriminologie, penologie  Mezník 1 1 ZK 6 
SPP511 Výzkumný seminář53 Sirovátka - - ZP 8 
SPP406 Služby pro seniory Kubalčíková 1 1 ZK 8 
SPP429 Sociální práce s ohroženými 

rodinami 
Navrátil 1 1 ZP 8 

SPP430 Sociální práce s mládeží Šišláková 1 1 ZP 8 
SPP417 Supervize Nečasová 1 1 ZP 8 
SPP439 Hospodářsko-politické teorie Žižlavský 1 1 ZK 8 
SPP130 Comparative Family Policy54 Wisensale 1 1 ZP 5 
SPP131 Ageing Societies55 Wisensale 1 1 ZP 5 
SOC405 Občanská společnost a 

veřejná sféra 
Vašečka M. 1 1 ZK 12 

SOC421 Analýza a interpretace 
kvalitativních dat 

Konopásek 1 1 ZK 12 

PSY422 Diagnostika organizace Kostroň 1 1 ZP 4 
SPP581 Diplomový seminář56 Musil,  

Navrátil, 
Sirovátka, 
Vašečka, 
Žižlavský, 
Winkler, 
Nečasová, 
Kubalčíková, 

0 2 ZP57 4 

                                                                                                                                   
SPP108, tato podmínka neplatí. 

53 Probíhá na Institutu pro sociální otázky FSS a na Výzkumném ústavu práce a sociál-
ních věcí formou individuálního výzkumného úkolu. 

54 Výuka předmětu probíhá v anglickém jazyce a koná se jednou za dva týdny ve čtyřho-
dinový blocích. 

55 Výuka předmětu probíhá v anglickém jazyce a koná se jednou za dva týdny ve čtyřho-
dinový blocích. 

56  Diplomový seminář zapisují studenti v době, kdy odevzdávají téma své diplomové. 
57 Podmínkou udělení zápočtu je předložení teoretické části práce ke konzultaci vedou-

címu práce. 
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Ševčíková, 
Horák, 
Mosesová, 
Rakoczyová, 
Šišláková 

 
Doporučený plán pro specializaci SPSP „Sociální práce“: 

semestr magisterské předměty Rozdílové předměty 
1. 36EK SPP407 

Sociálně eko-
logické kon-
texty lidské 
existence 
(12EK)  

SPP405 
Evaluační 
výzkum II 
(12EK) 

SPP408 Metody 
v sociální práci I 
– mikro 
(poradenství) 
(10EK) 

SPP118 
Metodologi
e výzkumu 
(4RK58) 

SPP101 
Úvod do 
SPSP 
(2RK) 

2. 30EK  SPP512  
Organizace a 
kultura soc. 
služeb 
(12EK) 

SPP429 
Sociální 
práce 
s ohrože-
nými rodi-
nami (8EK) 

SPP409 Metody 
v sociální práci 
II – makro 
(10EK) 

SPP103 
Teorie a 
metody 
sociální 
práce (5RK)

SPP119 
Evalua-
ční 

výzkum I 
(4RK) 

3. 36EK SPP520 
Contemp. 
Welfare 
States 
(12EK) 

SPP417 
Poskytová-
ní supervize 
(8EK) 

SPP412 
Tvorba a 
imple-
mentace 
soc. pro-
gramů 
(12EK) 

SP581 
Diplo-
mový 
seminář 
(4EK) 

 

4. 18EK SPP401 Lokální sociální 
poltika (10EK)  

SPP519 Závěrečná 
práce (8EK) 

SPP102 Sociální 
politika (5RK) 

 
 
 
 

 
 
 

                                                           
58 Zkratka „RK“ označuje rozdílový kredit. 



 202 

 
 
 

Doporučený plán pro specializaci SPSP „Sociální politika“: 
 

 
semestr magisterské předměty Rozdílové předměty 
1. 32EK SPP403  

Ekonomika 
sociálního 
státu I (8EK)  

SPP405 
Evaluační 
výzkum II 
(12EK) 

SPP513 Tvorba 
a implementace 
sociálních 
programů 
(12EK) 

SPP118 
Metodologi
e výzkumu 
(4RK59) 

SPP101 
Úvod do 
SPSP 
(2RK) 

2. 36EK SPP404 
Ekonomika 
sociálního 
státu II 
(12EK) 

SPP428 
Teorie 
organizace 
a řízení (12 
EK) 

SPP402 Politika 
zaměstnanosti a 
pracovního trhu 
(12EK) 

SPP102 
Sociální 
politika 
(5RK) 

SPP119 
Evalua-
ční 
výzkum I 
(4RK) 

3. 40EK SPP520 
Contemp. 
Welfare 
States 
(12EK) 

SPP413 
Současné 
problémy 
soc. pol. 
(12EK) 

SPP503 
Teorie 
sociálního 
státu 
(12EK) 

SP581 
Diplo-
mový 
seminář 
(4EK) 

 

4. 18EK SPP401 Lokální 
sociální poltika 
(10EK)  

SPP519 Závěrečná práce 
(8EK) 
 

SPP103 Teorie a 
metody sociální práce 
(5RK) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                           
59 Zkratka „RK“ označuje rozdílový kredit. 
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Doporučený plán pro specializaci SPSP „Personální management a organi-
zační rozvoj“: 

 
semestr magisterské předměty Rozdílové předměty 
1. 32EK SPP436  

Řízení 
lidských 
zdrojů 
(12EK)  

SPP405 
Evaulační 
výzkum II 
(12EK) 

SPP513 Tvorba 
a implementace 
sociálních 
programů 
(12EK) 

SPP118 
Metodolo-
gie 
výzkumu 
(4RK60) 

SPP101 
Úvod do 
SPSP 
(2RK) 

2. 34EK SPP434 
Sociální poli-
tika v organi-
zacích 
(12EK) 

SPP435 
Teorie 
organizace 
a řízení (12 
EK) 

SPP504 
Projektování 
institucí sociální 
práce (10EK) 

SPP102 
Sociální 
politika 
(5RK) 

SPP119 
Evalua-
ční 
výzkum I 
(4RK) 

3. 36EK SPP520 
Contemp. 
Welfare 
States 
(12EK) 

SPP423 
Personální 
analýza, 
strategie a 
plán. (8EK) 

SPP501 
Teorie 
pracovníh
o trhu 
(12EK) 

SP581 
Diplo-
mový 
seminář 
(4EK) 

 

4. 20EK SPP402 Politika 
zaměstnanosti a 
pracovního trhu (12EK) 

SPP519 Závěrečná 
práce (8EK) 
 

SPP103 Teorie a 
metody sociální práce 
(5RK) 

 
 

Doporučený plán pro specializaci SPSP „Trh práce, politika zaměstnanosti 
a rozvoj lidských zdrojů“: 

 
semestr magisterské předměty Rozdílové předměty 
1. 32EK SPP403 

Ekonomika 
sociálního 

SPP501 
Teorie 
pracovního 

SPP513 Tvorba 
a implementace 
sociálních 

SPP118 
Metodolo-
gie 

SPP101 
Úvod do 
SPSP 

                                                           
60 Zkratka „RK“ označuje rozdílový kredit. 
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státu I (8EK)  trhu (12EK) programů  
(12EK) 

výzkumu 
(4RK61) 

(2RK) 

2. 36EK SPP402 
Politika 
zaměstnanosti 
a pracovního 
trhu (12EK) 

SPP428 
Teorie 
organizace 
a řízení (12 
EK) 

 SPP404 
Ekonomika soc. 
státu II (12EK)  

SPP102 
Sociální 
politika 
(5RK) 

SPP119 
Evalua-
ční 
výzkum I 
(4RK) 

3. 36EK SPP520 
Contemp. 
Welfare 
States 
(12EK) 

SPP416 
Soc. vylou-
čení a poli-
tika soc. 
inkluze (12 
EK) 

SPP405 
Evaulační 
výzkum II 
(12EK) 

SP581 
Diplo-
mový 
seminář 
(4EK) 

 

4. 20EK SPP427 Programy 
sociálního rozvoje 
organizace (12EK) 

SPP519 Závěrečná práce 
(8EK) 
 

SPP103 Teorie a 
metody sociální práce 
(5RK) 

 
 
 

Bakalářské studium - kombinovaná forma 
 
Ve formě bakalářského kombinovaného studia se obor studuje vždy 

v kombinaci s jiným oborem. Završením studia je bakalářská státní zkouška, po 
jejímž složení student získá titul bakalář sociální politiky a sociální práce (a dru-
hého oboru, jenž studoval). K bakalářské zkoušce na oboru sociální politika a 
sociální práce (dále jen SPSP) se může přihlásit student, který splní dvě podmín-
ky: 

(1) Absolvováním předepsaných předmětů získá předepsaný počet 90 tzv. 
eurokreditů (dále jen „kreditů“). Studentům se doporučuje postupovat podle ní-
že uvedeného studijního plánu, pořadí předmětů však není závazné a není-li ur-
čeno jinak (například u odborné praxe, předmětů metodologie výzkumu a před-
mětů k diplomové práci), je možné je zapisovat dle uvážení; 

(2) Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je dále doložení univerzitou sta-
novené minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia v 
jednom z následujících jazyků (angličtina, francouzština, němčina, španělština). 
Studentovi či studentce je přitom buď uznán odpovídající certifikát/diplom o slo-
                                                                                                                                   
61 Zkratka „RK“ označuje rozdílový kredit. 
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žení některé z jazykových zkoušek mimo MU (viz s. 243-246 Studijního katalo-
gu), nebo si student(ka) zapisuje a absolvuje předmět „cizí jazyk pro akademické 
účely“ (definován jako volitelný, dva semestry, první semestr zakončen zápoč-
tem, druhý zkouškou), jehož výuku zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykové-
ho vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV MU). Potvrzení zápisu Centrem do 
předmětu „cizí jazyk pro akademické účely“ je podmíněno úspěšným absolvo-
váním vstupního testu v rozsahu středoškolského učiva příslušného jazyka. Stu-
denti a studentky se zaregistrují v IS přes Katalog předmětů na Filozofické fa-
kultě (kódy předmětů viz s. 243-246 Studijního katalogu) ve stanoveném 
registračním období. 

Součástí bakalářské státní zkoušky je obhajoba závěrečné bakalářské di-
plomové nebo oborové práce62.  

Při zpracování závěrečné práce musí student postupovat podle katedrou vy-
hlášených pravidel a závěrečnou práci musí předložit v požadovaném termínu. 
Kombinované studium probíhá formou konzultací a samostudia. Konzultace 
jsou, pokud není stanoveno jinak, soustředěny do tří konzultačních bloků 
v každém semestru. Tyto konzultační bloky mohou být v případě potřeby (např. 
při výcviku dovedností nebo pro potřebu intenzívní komunikace s učitelem aj.) 
doplněny dalšími setkáními. Součástí studia je absolvování povinné praxe v so-
ciální práci, která má rozsah dvakrát 160 hodin, probíhá zpravidla ve 3. a 4. se-
mestru a studenti si ji zajišťují sami. Podmínkou uznání praxe je absolvování 
supervizního semináře, který ji doprovází. Podmínky uznávání praxí jsou vy-
mezeny zvláštním předpisem katedry SPSP. Standardní délka studia je šest 
semestrů. Za realizaci programu a řešení kolizních situací odpovídá a konzulta-
ce k sestavování studijních plánů poskytuje Doc. PhDr. Libor Musil, CSc. 

 
 

1. ročník 
 

Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výstup EK 
SPP702 Úvod do SPSP Musil, 

Ševčíková 
P ZP 2 

SPP703 Teorie a metody sociální 
práce  

Navrátil, 
Ševčíková 

P ZK 7 

SPP717 Základy psychologie pro Mosesová P ZP 5 
                                                           
62 Student si volí obor, na kterém píše bakalářskou diplomovou práci. Závěrečnou oboro-

vou práci píše na druhém oboru. 



 206 

SPSP 
SPP704 Sociální politika Sirovátka, 

Horáková, 
Rakoczyov
á 

J ZK 7 

SPP705 Metodologie výzkumu Žižlavský J ZK 5 
SPP701 Sociologie pro SPSP  Horák J ZK 4 
 Organizační konzultace 

k praxím63  
Navrátil J – – 

 
2. ročník 

 
Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výstu

p 
EK 

SPP706 Evaluační výzkum I64 65 Winkler  P ZK 5 
SPP707 Základy práva Kernová P ZK 4 
SPP708 Odborná praxe a supervize I – 

základní otázky66 
Navrátil, 
Šišláková 

P ZP 6 

SPP709 Sociální problematika menšin Horák J ZK 4 
SPP710 Sociální právo  Kernová J ZK 5 
SPP711 Odborná praxe a supervize II 

– případová sociální práce67 
Nečasová, 
Mosesová 

J ZP 6 

 
Předměty, které je nutné zapsat nejpozději v 5. semestru68, možno i dříve 

 
Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výstup EK
SPP798 Metodologický úvod Musil P, J ZP 2 
                                                           
63 Viz 2. ročník, předměty SPP708 a SPP711. 
64 Zápis do předmětu SPP706 je podmíněn absolvováním předmětu SPP705 Metodologie 

vědy pro SPSP.  
65 Dříve SPP706 Výzkum životních situací a sociálních problémů.  
66 Předmět SPP708 je možno zapsat po absolvování předmětu SPP703 Teorie a metody 

sociální práce, zpravidla ve 3. semestru. 
67 Předmět SPP711 je možno zapsat po absolvování předmětu SPP708 Odborná praxe a 

supervize I – základní otázky. 
68 Předměty SPP798 Metodologický úvod diplomového semináře a SPP799 Diplomový 

seminář je třeba zapsat souběžně v době, kdy student přihlašuje téma své diplomové 
práce, tedy nejméně dva semestry před předložením diplomové práce k obhajobě. 
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diplomového semináře69 
SPP799 Diplomový seminář70 Musil, 

Navrátil, 
Sirovátka, 
Vašečka, 
Žižlavský, 
Winkler, 
Nečasová, 
Kubalčíková, 
Ševčíková, 
Horák, 
Moseová, 
Rakoczyová, 
Šišláková 

P, J ZP 3 

 
3. ročník 

 
Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výstup EK 
SPP712 Filosofie a etika v sociální 

práci 
Nečasová P ZP 6 

SPP713 Rizikové skupiny a 
rizikové jednání (sociální 
patologie) 

Horák P ZK 4 

SPP716 Zdraví a nemoc Holčík J ZK 9 
SPP700 Závěrečná práce Musil J,P ZP 6 
 

                                                                                                                                   
69 Předmět SPP798 Metodologický úvod diplomového semináře se koná každý semestr a 

má podobu jednodenního, šestihodinového setkání na počátku semestru. 
70 Předmět SPP799 Diplomový seminář je možné zapsat každý semestr. 
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Magisterské navazující studium - kombinovaná forma 
 
Jednooborové kombinované navazující magisterské studium oboru Soci-

ální politika a sociální práce se specializací na personální management a organi-
zační rozvoj (dále jen SPSP) je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a uděle-
ním diplomu magistra sociální politiky a sociální práce. K diplomu je připojena 
informace o absolvování oboru SPSP s danou specializací. Uchazeč o studium 
v magisterském stupni musí být absolventem bakalářského stupně sociální poli-
tiky, sociální práce nebo jiného příbuzného oboru a musí vykonat přijímací 
zkoušku, jejíž podmínky stanovuje Katedra SPSP. Aby se mohl student přihlásit 
ke státní magisterské zkoušce, musí splnit následující tři podmínky: 

(1) Získat předepsaný počet 180 tzv. eurokreditů (dále jen „kreditů“); 
(2) Podmínkou účasti u magisterské zkoušky je dále doložení univerzitou sta-

novené minimální jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia v 
angličtině. Studentovi či studentce je přitom buď uznán odpovídající certifi-
kát/diplom o složení některé z jazykových zkoušek mimo MU (viz s. 243-246 
Studijního katalogu), nebo si student(ka) zapisuje a absolvuje předmět „cizí ja-
zyk pro akademické a odborné účely“ (definován jako volitelný, dva semestry, 
první semestr zakončen zápočtem, druhý zkouškou), jehož výuku zajišťuje fa-
kultní oddělení Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV 
MU). Potvrzení zápisu Centrem do předmětu „cizí jazyk pro akademické a od-
borné účely“ je podmíněno úspěšným absolvováním vstupního testu v rozsahu 
středoškolského učiva příslušného jazyka. Studenti a studentky se zaregistrují v 
IS přes Katalog předmětů na Filozofické fakultě (kódy předmětů viz s. 243-246 
Studijního katalogu) ve stanoveném registračním období; 

(3) Absolvovat tzv. rozdílové předměty nebo zkoušky SPP703 (dříve 
SPP313), SPP705 (dříve SPP315), SPP704 (dříve SPP312) a SPP706 (dříve 
SPP301) a získat za ně ve srovnání se standardním obsahem magisterského na-
vazujícího studia navíc 24 tzv. rozdílových kreditů. Součástí magisterské státní 
zkoušky je obhajoba diplomové práce. Při zpracování závěrečné práce musí 
student postupovat podle katedrou vyhlášených pravidel a závěrečnou práci musí 
předložit v katedrou požadovaném termínu. Standardní délka presenčního 
magisterského navazujícího studia SPSP je pět semestrů. Za realizaci programu 
a řešení kolizních situací odpovídá a konzultace k sestavování studijních plánů 
poskytuje Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka CSc. 
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Rozdílové předměty 

 
Studenti, kteří výše uvedené rozdílové předměty neabsolvovali v rámci baka-

lářského studia oboru SPSP na FSS MU, musí tyto předměty absolvovat do kon-
ce čtvrtého semestru. 

Kód Název předmětu Vyučující Semestr Výstu
p 

EK 

SPP703 Teorie a metody sociální 
práce 

Navrátil 1.  ZK 7 

SPP705 Metodologie výzkumu Žižlavský 2.  ZK 5 
SPP704 Sociální politika Sirovátka 2.  ZK 7 
SPP706 Evaluační výzkum I71 72 Winkler 3.  ZK 5 

 
Předměty magisterského navazujícího studia 

 
Studentům se doporučuje postupovat podle níže uvedeného studijního plánu, 

pořadí předmětů však není závazné a není-li určeno jinak (například předmětů 
metodologie výzkumu a předmětů k diplomové práci) je možné je zapisovat dle 
individuálních dispozic. 

 
Kód Název předmětu Vyučující Výstu

p 
EK 

1.  semestr, podzimní 
SPP801 Teorie řízení a management Blažek ZK 22 
SPP802 Personální analýza, strategie a 

plánování  
Lubasová 
 

ZK 22 

2. semestr, jarní 
PSY711 Metody personální práce  Hroník ZK 4 
SPP803 Organizace a kultura sociálních 

služeb 
Musil, Horák 
 

ZK 22 

3. semestr, podzimní 
SPP804 Statistická analýza dat Kulhavý ZK 18 

                                                           
71 Předmět je možno zapsat až po absolvování předmětu SPP705 Metodologie výzkumu. 
72 Dříve SPP706 Výzkum životních situací a sociálních problémů.  
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PSY759 Učící se organizace Kostroň 
 

ZK 4 

4. semestr, jarní  
SPP806 Základy práva, právo pracovní 

kolektivního vyjednávání  
Kernová  
 

ZK 18 

SPP807 Etika v práci s lidmi Ševčíková ZK 17 
nutno zapsat nejpozději ve čtvrtém semestru73, možno i dříve 

SPP898 Metodologický úvod 
diplomového semináře74 

Musil 
 

ZP 8 

SPP899 Diplomový seminář75 Musil 
Navrátil 
Sirovátka 
Vašečka 
Žižlavský 
Winkler 
Nečasová  
Kubalčíková 
Ševčíková 
Horák 
Mosesová 
Rakoczyová, 
Šišláková 

ZP76 8 

5. semestr, podzimní 
SPP809 Teorie a politika pracovního trhu Sirovátka, 

Rákoczyová
ZK 20 

SPP800 Diplomová práce77 Musil ZP 17 

                                                           
73 Předměty SPP805 Metodologický úvod diplomového semináře a SPP899 Diplomový 

seminář je třeba zapsat souběžně v době, kdy student přihlašuje téma své diplomové 
práce, tedy nejméně dva semestry před předložením diplomové práce k obhajobě.  

74 Předmět SPP805 Metodologický úvod diplomového semináře se koná každý semestr a 
má podobu jednodenního, šestihodinového setkání na počátku semestru. 

75 Předmět SPP899 Diplomový seminář je možné zapsat každý semestr.  
76 Podmínkou udělení zápočtu je předložení teoretické části práce ke konzultaci vedou-

címu práce. 
77 Tento předmět studenti zapisují v semestru, kdy chtějí odevzdat diplomovou práci. 

Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání práce v předepsaném termínu a v souladu s 
jejím zadáním. 
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Doktorské studium - prezenční a kombinovaná forma 
 
Doktorské studium oboru sociální politika s sociální práce (dále jen SPSP) 

je tříleté s možností prodloužení v odůvodněných případech, mezi než patří vol-
ba jeho kombinované formy, nejdéle však na dobu sedmi let. V průběhu studia 
vypracovávají studenti pod vedením školitele doktorskou (disertační) práci. 
Během prvního roku studia studenti vypracovávají teoretická východiska (kon-
ceptualizaci) své disertační práce. První verzi těchto teoretických východisek 
předkládají na konci prvého roku studia (v září) a na počátku třetího roku studia 
(do listopadu) je nabízejí k publikaci ve formě stati. 

Během druhého roku studia studenti vypracovávají projekt (teoretického ne-
bo empirického) výzkumu a shromažďují potřebné empirické nebo teoretické 
podklady pro vypracování disertační práce. Projekt výzkumu student předkládá 
na konci třetího semestru písemně po schválení vedoucím práce předsedovi obo-
rové rady. Na konci druhého roku studia student předkládá vedoucímu práce 
plán publikování výsledků svého bádání. 

Na konci pátého semestru studenti prezentují dosavadní výsledky práce na 
disertaci na setkání studentů doktorského studia SPSP, pro něž je účast na této 
prezentaci povinná, učitelů Katedry SPSP a členů oborové rady (viz předmět 
SPP009 Prezentace výsledků výzkumu k disertační práci). Požadavky na obsah 
této prezentace jsou upraveny zvláštním předpisem oborové rady SPSP. Splnění 
požadavků na prezentaci je podmínkou pokračování ve studiu, o kterém svým 
hodnocením prezentace rozhoduje předseda oborové rady. 

Třetí rok studia věnují studenti publikaci výsledků svého bádání a dokon-
čení své disertační práce. Tu předkládají k obhajobě na závěr studia, zpravi-
dla na konci jeho třetího roku. V průběhu studia absolvují studenti v souladu 
s níže uvedeným programem výuky předměty. Předmět sestává z jednoho nebo 
dvou seminářů - viz program. Náplní semináře je vypracování požadovaného 
zadání, kolektivní nebo individuální konzultace k němu, případně prezentace 
první verze zadání učiteli a ostatním studentům předmětu. Seminář k formulaci 
cíle disertační práce, který si studenti zapisují pouze jednou v prvním semestru 
svého studia, je ukončen zápočtem. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání te-
oretického a metodického zdůvodnění cíle (výzkumné otázky) disertační 
práce a klíčových kroků postupu při hledání odpovědi na výzkumnou otáz-
ku. Student zdůvodnění cíle své práce předkládá po schválení vedoucím práce 
na příslušném formuláři předsedovi oborové rady. Činí tak týden před ukonče-
ním zkouškového období prvního semestru svého studia. Semináře z Teorie so-
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ciální politiky, Teorie sociální práce a  Metod výzkumu v sociální politice a so-
ciální práci jsou uzavírány zápočtem, celé předměty zkouškou. Podmínky uděle-
ní zápočtů a složení zkoušek vymezuje učitel předmětu. Nejpozději na počátku 
druhého semestru každého předmětu je student povinen předložit první 
verzi všech (zpravidla dvou) písemných zadání, která má v daném předmě-
tu vypracovat. Součástí doktorského studia je i složení zkoušky z jazyka ang-
lického a zkoušky z dalšího světového jazyka (může být uznána i zkouška dříve 
složená). Spolu s obhajobou disertační práce se koná závěrečná ústní zkouška 
doktorského studia oboru Sociální politika a sociální práce. Podmínkou přístupu 
k obhajobě disertační práce a k závěrečné ústní zkoušce je složení zkoušek ze 
anglického a dalšího světového jazyka a získání 180 eurokreditů za předmě-
ty, které jsou uvedeny níže v tabulce 1. Plán studia student sestavuje po dohodě 
se svým vedoucím disertační práce v souladu s níže uvedeným „Plánem indi-
viduální dráhy studenta PGS spsp studiem“. Za realizaci programu a řešení 
kolizních situací odpovídá a konzultace k sestavování studijních plánů poskytuje 
PhDr. Jiří Winkler Ph.D. 

 
Seznam a označení předmětů doktorského studia SPSP78 
 
Kód Název předmětu Učitel Výstup EK 
SPP004 Seminář k formulaci cíle 

disertační práce 
vedoucí práce ZP 22 

SPP006 Teorie sociální politiky 1 Sirovátka, Musil ZP 14 
SPP001 Teorie sociální politiky 2 Sirovátka, Musil ZK 18 
SPP005 Teorie sociální práce 1 Navrátil, Musil  ZP 14 
SPP002 Teorie sociální práce 2 Navrátil, Musil ZK 18 
SPP003 Metody výzkumu v SPSP 1 Sirovátka, Winkler ZP 14 
SPP007 Metody výzkumu v SPSP 2 Sirovátka, Winkler ZK 18 
SPP009 Prezentace výsledků výzkumu 

k disertační práci 
předseda oborové 
rady 

ZP 22 

SPP008 Disertační práce79 vedoucí práce ZP 40 

                                                           
78 Uvedené předměty se vypisují každý semestr. Student je zapisuje dle individuálního 

plánu studia.  
79 Tento předmět studenti zapisují v semestru, kdy chtějí odevzdat disertační práci. Pod-

mínkou udělení zápočtu je odevzdání práce se všemi náležitostmi a v požadovaném 
termínu. 
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Plán individuální dráhy studiem PGS SPSP    
 
V následující tabulce a poznámkách pod čarou prezentujeme modelový běh 

studenta studiem PGS, který umožňuje, aby studenti vstupovali do doktorského 
studia SPSP v říjnu i v březnu akademického roku. Dráha studiem, kterou tento 
model předkládá, je pro studenta povinná s tím, že ve většině případů je nespl-
nění požadovaného kroku nebo neúspěch při jeho plnění napravitelný dalším 
pokusem. Pouze tři kroky musí student bezpodmínečně zvládnout 
v předepsaném termínu: 1) V prvním semestru studia musí získat zápočet ze 
„Semináře k cíli disertační práce“ (SPP004). 2) V pátém semestru studia musí  
prezentovat svoji rozpracovanou disertaci před auditoriem všech studentů PGS 
SPSP a před oborovou radou a získat zápočet z „Prezentace výsledků výzkumu 
k disertační práci“ (SPP009). Kritéria hodnocení prezentace jsou uvedena 
v samostatném dokumentu (viz internet). 3) Nejpozději 7 let od zahájení studia 
PGS musí student obhájit disertační práci a složit příslušnou státní zkoušku. 
Neúspěch v těchto třech bodech znamená opuštění studia bez možnosti jeho 
zdárného ukončení.  

Bod 3 platí bez rozdílu pro studenty presenčního i kombinovaného studia (s 
výjimkou přerušení studia z důvodu rodičovské dovolené, o které je možno lhůtu 
7 let prodloužit). Pro studenty presenčního studia je jeden formální semestr ro-
ven jednomu kalendářnímu semestru, zatímco pro studenti kombinovaného stu-
dia si mohou naplánovat jeden formální semestr na dva kalendářní semestry.  

Podmínkou ukončení všech předmětů je mimo jiné včasný zápis studenta 
v příslušném semestru do IS. Na tuto potřebu nebudou studenti upozorňováni. Je 
třeba, aby se řídili svým individuálním plánem, který ve třech výše uvedených 
bodech musí a ve většině ostatních bodů by měl sledovat doporučení níže uve-
deného modelu. (Podstatná část plánu vznikne dosazením konkrétních termínů 
do obecného harmonogramu, který je níže uveden v tabulce 1.) Zápis do před-
mětů je důležitým organizačním krokem, neboť počet zapsaných určí režim sku-
pinových konzultací a presentací na daný semestr.  
 

Modelový harmonogram individuální dráhy studiem PGS SPSP 
  

krok studiem doba pro- termín IK80 skupinová konzultace

                                                           
80 Zkratka IK označuje individuální konzultaci. 
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úkol výstup vedení ukončení  říjno-
ví81 

březno-
ví82 

formulace cíle 
disertace 

cíl potvrze-
ný83 VP84 a 
POR85 

1. semestr 
SPP004 

1. rok86, 
5. měsíc 

vedoucí 
práce  

  

teoretická vý-
chodiska di-
sertace 

odevzdání re-
šerše vedou-
címu práce 

1. a 2. 
semestr 

1. rok, 12. 
měsíc   

vedoucí 
práce  

  

TS politiky I 
nebo TS práce 
I – dle tématu 
disertace87  

úkol I dle za-
dání, zápočet 

2. semestr 
SPP006 
nebo 
SPP005 

1. rok, 9. 
měsíc 

učitel 
Předmě-
tu 

  

Metodologie 
výzkumu I   

úkol I dle za-
dání88, zá-
počet 

2. semestr 
SPP003 

1. rok, 9. 
měsíc 

učitel 
Předmě-
tu 

červen, 
1. rok, 
presen-
tace 
zpraco-
vání 
úkolu  I  

únor, 1. 
rok, pre-
sentace 
zpraco-
vání úkolu  
I  

                                                           
81 Harmonogram pro studenty, kteří nastoupí v říjnu. 
82 Harmonogram pro studenty, kteří nastoupí v březnu. 
83 Formulace a zdůvodnění cíle práce je předloženo na formuláři, který je uveden na in-

ternetových stránkách katedry SPSP. 
84 Vedoucí práce. 
85 Předseda oborové rady. 
86 Termínem „rok studia“ se označuje 12 měsíců, které začínají první den měsíce, ve kte-

rém student zahájil, studium – buď října nebo března. Roky studia zahrnují pouze mě-
síce, kdy byl student statutárně „studentem PGS“ (nepočítá se doba přerušení studia). 
Nástup po půlročním přerušení studia pro studenta znamená změnu harmonogramu 
studia (přesun z kolonky „říjnoví“ do kolonky „březnoví“ nebo naopak). 

87 Ve 2. semestru student zapíše ten z obou předmětů (Teorie sociální politiky I nebo Te-
orie sociální práce I), jehož obsah je bližší tématu jeho disertace a jehož teoretické 
poznatky může lépe využít pro formulaci teoretických východisek svého výzkumu. 

88 Zpravidla návrh projektu evaluačního výzkumu zaměřeného na téma disertace. 
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teoretická vý-
chodiska di-
sertace 

stať nabídnu-
tá 
k publikaci89

1. až 3. 
semestr 

2. rok, 2. 
měsíc  

VP   

TS politiky II 
nebo TS práce 
II – dle tématu 
disertace90  

úkol II, pu-
blikace sta-
ti91 nebo 
zkouška 

3. semestr 
SPP001 
nebo 
SPP002 

2. rok, 5. 
měsíc 

učitel 
Předmě-
tu 

únor, 2. 
rok pre-
sentace 
úkolu II 

čerevn, 2. 
rok, pre-
sentace 
úkolu II 

Metodologie 
výzkumu II    

úkol II, 
zkouška   

3. semestr 
SPP007  

2. rok, 5. 
měsíc  

učitel 
Předmě-
tu 

  

projekt vý-
zkumu92 

předložení 
projektu VP a 
POR 

3. semestr 2. rok, 5. 
měsíc 

VP   

TS politiky I 
nebo TS práce 
I – dle tématu 
disertace93  

úkol I, zápo-
čet 

4. semestr 
SPP006 
nebo 
SPP005 

2. rok, 9. 
měsíc 

učitel 
Předmě-
tu 

  

TSpolitiky II 
nebo TSpráce 
II – dle téma-
tu94  

úkol II, pub-
likace úkolu 
II nebo 
zkouška 

5. semestr 
SPP001 
nebo 
SPP002 

3. rok, 5. 
měsíc 

učitel 
Předmě-
tu 

 

únor, 3. 
rok, pre-
sentace 
úkolu II 

června, 3. 
rok,  pre-
sentace 
úkolu II 

                                                           
89 Předpokládá se, že stať může splnit funkci, kterou má mít publikace úkolu II v rámci 

Předmětu, který student dokončí ve třetím semestru. 
90 Ve 3. semestru student dokončí ten z obou předmětů (Teorie sociální politiky II nebo 

Teorie sociální práce II), jehož první část absolvoval ve 2. semestru, který je bližší 
tématu jeho disertace a jehož teoretické poznatky může lépe využít pro formulaci teo-
retických východisek svého výzkumu. 

91 Předpokládá se, že publikace úkolu II může splnit funkci, kterou má mít publikace teo-
retických východisek ve třetím semestru. 

92 Termínem „výzkum“ zde označujeme obecně jakékoliv empirické nebo teoretické  
zkoumání. 

93 Ve 4. semestru student zapíše ten z obou Předmětů (Teorie sociální politiky I nebo Te-
orie sociální práce I), který nezapsal ve 2. a 3. semestru. 

94 V 5. semestru student dokončí ten z obou předmětů (Teorie sociální politiky II nebo 
Teorie sociální práce II), který zapsal ve 4. semestru.  
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šetření, shro-
máždění dat 

kapitola di-
sertace – zjiš-
tění a inter-
pretace   

4. a 5. 
semestr 

3. rok, 5. 
měsíc 

vedoucí 
práce  

  

šetření, shro-
máždění dat 

stať nabídnu-
tá k publikaci

5. semestr 3. rok, 5. 
měsíc 

vedoucí 
práce  

  

rozpracovaná 
disertace 

prezentace v 
den PGS 

5. semestr 
SPP009 

3. rok, 5. 
měsíc 

vedoucí 
práce 

3. rok, 
únor  

3. rok,  
červen  

anglický jazyk zkouška  dle indiv. 
plánu 

6. semestr katedra 
jazyků 

  

druhý západní 
jazyk 

zkouška  dle indiv. 
plánu 

6. semestr katedra 
jazyků 

  

disertace předložení 
disertace 
k obhajobě 

1. až 6. 
semestr 
SPP008 

3. rok, 12. 
měsíc 

vedoucí 
práce 

  

obhajoba di-
sertace 

obhajoba 4. rok 7. rok vedoucí 
práce 

dle do-
hody 

dle dohody 

závěrečná 
zkouška  

zkouška 4. rok 7. rok učitelé 
Předmě-
tů  

dle do-
hody 

dle dohody 
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SOCIOLOGIE  
 
 
Obor sociologie se studuje na Katedře sociologie jako bakalářské (prezenční 

i kombinované), magisterské (prezenční) a doktorské (prezenční i kombinované) 
studium. Ve všech formách prezenčního studia i v kombinované formě doktor-
ského programu jsou předměty rozděleny na povinné a povinně volitelné. Po-
vinné předměty jsou základem studovaného oboru a musí být v průběhu studia 
absolvovány bez výjimky všechny. Úplný výčet povinných předmětů je pro jed-
notlivé imatrikulační ročníky stanoven obsahem Katalogu předmětů vydaném 
v roce imatrikulace. Povinně volitelné předměty tvoří nabídku, z níž si studující 
volí tak, aby po absolvování všech předmětů získal/a celkový počet kreditů po-
žadovaný pro úspěšné dokončení oboru. Část nabízených povinně volitelných 
předmětů se obměňuje každý akademický rok. Volitelné předměty jsou předmě-
ty vypisované na různých fakultách MU nebo univerzitních ústavech nad rámec 
souboru předmětů obsažených v programu sociologie. Za předměty, které jsou 
nabízeny paralelně na více oborech, lze získat příslušné kredity jenom jedenkrát 
– lze je vykazovat pouze na jednom oboru. 

 

Bakalářský studijní program prezenční – 

jednooborový a dvouoborový 

Bakalářské studium sociologie na FSS je buď jednooborové, tj. studuje se ja-
ko samostatný obor, anebo dvouoborové, tj. sociologii je  na tomto stupni možné 
studovat v kombinaci s jiným oborem nabízeným FSS, případně s vybranými 
obory jiných fakult. Standardní doba bakalářského studia v prezenční formě je 
v obou případech 6 semestrů. Předměty jiných kateder jsou součástí nabídky po-
vinně volitelných předmětů oboru sociologie pouze tehdy, jsou-li výslovně uve-
deny v nabídce předmětů a lze v nich získat kredity pouze tehdy, jsou-li absol-
vovány v semestru, pro který byly katedrou sociologie vypsány. Za absolvování 
volitelných předmětů lze získat maximálně 5 kreditů. 
Pro studenty všech imatrikulačních ročníků platí povinnost absolvovat v baka-
lářském studiu nejméně 1 předmět vedený v angličtině: buď z nabídky katedry 
sociologie anebo na zahraniční univerzitě (v tomto případě je k uznání kreditů 
třeba předchozí konzultace s vedením katedry; studující se v Informačním sys-
tému zapisují do předmětu Zahraniční studia). 
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Aby se student/ka mohl/a přihlásit k Státní závěrečné bakalářské zkoušce, 
musí na oboru sociologie získat celkem 90 kreditů ( v případě jednooborového 
studia 180 kreditů) a splnit požadavky výuky tělesné výchovy a sportu, stano-
vené Masarykovou univerzitou, to znamená získat 2 (při dvouoborovém studiu), 
nebo 4 (při jednooborovém studiu) kredity (blíže viz s. 241-242 Katalogu – Ce-
louniverzitní tělesná výchova). Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba 
bakalářské práce (pokud si studující zvolí sociologii jako obor diplomový), nebo 
odevzdání závěrečné oborové práce (v případě, že sociologie je zvolena jako 
obor nediplomový). Požadavky na tyto práce jsou určeny zvláštním předpisem.  

Podmínkou účasti u státní závěrečné bakalářské zkoušky je dále doložení uni-
verzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa/absolventku 
bakalářského studia v jednom z následujících jazyků (angličtina, francouzština, 
němčina, španělština). Studujícím je přitom buď uznán odpovídající certifi-
kát/diplom o složení některé z jazykových zkoušek mimo MU (viz s. 243-246 
Studijního katalogu), nebo si studující zapisují a absolvují předmět „cizí jazyk 
pro akademické účely“ (definován jako volitelný, dva semestry, první semestr 
zakončen zápočtem, druhý zkouškou), jehož výuku zajišťuje fakultní oddělení 
Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV MU). Potvrzení zá-
pisu Centrem do předmětu „cizí jazyk pro akademické účely“ je podmíněno 
úspěšným absolvováním vstupního testu v rozsahu středoškolského učiva pří-
slušného jazyka. Studující se zaregistrují v IS přes Katalog předmětů na Filozo-
fické fakultě (kódy předmětů viz s. 243-246 Studijního katalogu FSS) ve stano-
veném registračním období. 
  

 
Nabídka předmětů v podzimním semestru 

Povinné předměty 
 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
SOC101 Úvod do sociologie a C. Szaló,  

K. Nedbálková, 
E. Šlesingerová

2 0 ZK 6  

SOC104 Proseminář k úvodu do sociologiea C. Szaló 0 2 Zp 6  
SOC105 Klasické sociologické teorie a T. Katrňák 2 0 ZK 6  
SOC108 Statistická analýza dat b  P. Mareš 2 1 ZK 6  
SOC151 Výběrová šetření v sociologii b A. Burjanek 1 1 ZK 6 
SOC191 Seminář k závěrečné práci c vedoucí prací 0 2 Zp 4 
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SOC201-
212 

Diplomový seminářc vedoucí prací 0 2 Zp 6 

a Předmět se zapisuje povinně v prvním roce studia. 
b Zápis do předmětu je podmíněn předchozím absolvováním předmětu SOC106 Meto-

dologie sociálních věd. 
c  Semináře vedou všichni vedoucí diplomových a závěrečných prací. Do seminářů se 

zapisují povinně studující, kteří/které chtějí v daném semestru předložit diplomovou, 
resp. závěrečnou práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navště-
vován déle než 1 semestr; kredity se započítávají po převzetí práce katedrou k obha-
jobě, bez ohledu na výsledek její obhajoby). 

Povinně volitelné předměty 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr
SOC116 Kolektivní násilí a trauma M. Tomášek 1 1 ZK 6 
SOC119 Úvod do sociologie pro 

nesociology s 
T. Katrňák 1 1 Zp 6 

SOC127 Sociální hnutí V.Piorecký 1 1 ZK 6 
SOC128 Protestantská etika a modernizace J. Střítecký 1 1 Zp 6 
SOC129 Sociologie veřejného mínění J. Šubrt 1 1 ZK 6 
SOC130 Rozvojová studia  (centra                

a periferie) 
A. Navrátilová 1 1 ZK 6 

SOC132 Sociologie rodiny I. Možný 1 1 ZK 9 
SOC143 Sociologie bydlení a bytová 

politika 
A. Burjanek 1 1 ZK 6 

SOC153 Sociální změna M. Tomášek 1 1 ZK 6 
SOC156 Rasa, etnicita a sebeurčení 

v sociologické teorii a praxi 
M. Vašečka 1 1 ZK 6 

GEN101  Sociologické teorie genderu K. Nedbálková 3 0 ZK 6 
GEN 106 Genderová struktura společnosti  II I. Šmídová 1 1 ZK 6 
GEN114 Genderová socializace L. Jarkovská 1 1 ZK 6 
SAN205  Lingvistická antropologie P.Kouřil 1 1 ZK 6 
SAN303 Výzkumné metody II:interview       

a diskurzní analýza 
E. Šlesingero-
vá 

1 2 ZK 9 

US_68 Co postmoderna je – a co není J. Střítecký 2 0 K 3 
US_70 Sociologie umění M. Bek 2 0 ZK 4 
ENS216 Introduction to enviromental 

sociological theory 
B. Vail 1 1 Zp 8 

EVS134 Úvod do studia lidských práv  H.Smekal    1    1    Zp    4 
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Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
POL196 Základy politologie  

pro nepolitology 
J. Holzer,       
J. Kyloušek, 
P.Dufek 

2 0 Zk 5 

POL260 Rizikové subkultury mládeže J. Smolík,  
M. Suchánek 

1 1 Zk 6 

PSY142 Psychologie soužití v manželství     
a rodině 

I. Plaňava 2 0 Zp 3 

SPP207 Sociální problematika menšin I. Vašečka 1 1 ZK 4 
s  Předmět je otevřen pro studující jiných oborů než sociologie, nikoli pro studující obo-

ru sociologie. 
 

Nabídka předmětů v jarním semestru 
Povinné předměty 

 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
SOC103 Obecná sociologická teorie d R.Marada,  

C. Szaló 
1 1 ZK 6  

SOC106 Metodologie sociálních věd I. Nosál 2 0 ZK 6  
SOC107 Metody výzkumu v sociologii b L. Rabušic 1 1 ZK 6  
SOC109 Demografiea  A. Burjanek 1 1 ZK 6 
SOC191 Seminář k závěrečné prácic vedoucí prací 0 2 Zp 4 
SOC201-
212 

Diplomový seminářc vedoucí prací 0 2 Zp 6 

a Předmět se zapisuje povinně v prvním roce studia. 
b  Zápis do předmětu je podmíněn předchozím absolvováním předmětu SOC106 Meto-

dologie sociálních věd. 
c  Semináře vedou všichni vedoucí diplomových a závěrečných prací. Do seminářů se 

zapisují povinně studující, kteří/které chtějí v daném semestru předložit diplomovou, 
resp. závěrečnou práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navště-
vován déle než 1 semestr; kredity se započítávají po převzetí práce katedrou k obha-
jobě, bez ohledu na výsledek její obhajoby). 

d  Zápis do předmětu je podmíněn předchozím absolvováním předmětů SOC101 Úvod 
do sociologie, SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie a SOC105 Klasické socio-
logické teorie. 

. 
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Povinně volitelné předměty 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr
SOC110 Sociální a kulturní aspekty 

mezinárodní migrace 
M. Vašečka 1 1 ZK 6 

SOC118 Work and Family B. Manea 1 1 Zp 6 
SOC122 Sociologie náboženství R. Vido 1 1 ZK 6 
SOC125 Teorie pravděpodobnosti                

a statistická inference  
T. Katrňák 1 1 ZK 6 

SOC131 Sociologie věcí Z. Konopásek 1 1 ZK 6 
SOC133 Sociologie kultury (jaro 2007) C. Szaló 1 1 Zp 6 
SOC134 Česká sociologie v evropském 

kontextu 
M. Petrusek 1 1 ZK 6 

SOC135 Anatomie anekdoty:komedie teorií J. Střítecký 1 1 Zp 6 
SOC137 Úvod do politické sociologie I. Nosál 1 1 ZK 6 
SOC142 Sociologie města A. Burjanek 1 1 ZK 6 
SOC144 Sociologie partnerských                 

a manželských vztahů 
M. Nekorjak 1 1 Zp 6 

SOC172 Sociologie stratifikace  
a nerovnosti 

T. Katrňák 1 1 ZK 6 

GEN103 Genderová struktura společnosti I. I. Šmídová 1 1 ZK 6 
GEN117 Feminismus v domácím                 

a mezinárodním kontextu 
L. Oates-
Indruchová 

1 1 ZK 6 

GEN119 Násilí na ženách M. Huňková,  
A. Rezková 

1 1 ZK 6 

SAN203 Rasismus a idea rasy E.Šlesingerová 1 1 ZK 6 
SAN208 Kultura a folklór P. Kouřil 1 1 ZK 6 
SAN302 Výzkumné metody I: terénní       

výzkum a etnografie 
K. Janků 1 1 ZK 9 

US_66 Romantika a její dědicové J. Střítecký 2 0 K 3 
EVS142 Ochrana lidských práv v Evropě H. Smekal    1    1    Zp    4 
MVZ124 Stát a národní zájmy D. Houbal 1 1 Zp 4 
ZUR 284 Média, globalizace a proměny 

identity 

V. Štětka 2 0 Zp 4 

ZUR 286 Sociální teorie nových médií J. Macek 2 0 Zp 4 
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Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
ZUR 309 Televize a její publikum 

v každodenní perspektivě + ratin-
gová analýza 

J. Volek 2 0 Zp 4 

 
 

Doporučený studijní plán (rozpis předmětů) 
Bakalářské prezenční studium – jednooborové (celkem 180 kreditů) 

 
1. SEMESTR 
26 kreditů 

SOC101 Úvod do sociologie  
(6 kreditů) 

SOC104 Proseminář  
k úvodu do sociologie  
(6 kreditů) 

SOC105
sociolog
(6 kredi

 
 

Povinně volitelný předmět 
(6 kreditů) 
 

Sport a hry (2 kredity) 
 
 

 

2. SEMESTR 
26 kreditů 

SOC106 Metodologie  
sociálních věd  
(6 kreditů) 

SOC109 Demografie             
(6 kreditů) 

SOC103
sociolog
(6 kredi

 
 

Povinně volitelný předmět 
(6 kreditů) 

Sport a hry  (2 kredity) 
 

 
 
 
 

3. SEMESTR 
36 kreditů 

SOC151 Výběrová šetření v 
sociologii  
(6 kreditů) 

SOC108 Statistická analýza 
dat (6 kreditů) 

Povinně
(6 kredi
Předmě

 Povinně volitelný předmět 
(6 kreditů) 
 

Povinně volitelný předmět 
(6 kreditů) 
 

Povinně
(6 kredi

4. SEMESTR 
36 kreditů 

SOC107 Metody výzkumu v 
sociologii  
(6 kreditů) 

Povinně volitelný předmět  
(6 kreditů) 
 

Povinně
(6 kredi
Předmě

 Povinně volitelný předmět 
(6 kreditů) 
 

Povinně volitelný předmět 
(6 kreditů) 
 

Povinně
(6 kredi
 

5. SEMESTR 
36 kreditů 

Povinně volitelný předmět 
(6 kreditů) 

Povinně volitelný předmět  
(6 kreditů) 

 Povinn
(6 kredi
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 Povinně volitelný předmět  
(6 kreditů) 

Povinně volitelný předmět  
(6 kreditů) 

Povinně v
(6 kreditů

6. SEMESTR 
20 kreditů 

Povinně volitelný předmět 
(6 kreditů) 
 

 Povinně volitelný předmět 
(9 kreditů) 
 

 

 Psaní diplomové práce: diplomový seminář/seminář k oborové pr
práce/oborová práce 
(5 kreditů)  

CELKEM  
180 Kreditů 
 

 

 
 
 

Doporučený studijní plán (rozpis předmětů) 
Bakalářské prezenční studium – dvouoborové (celkem 90 kreditů) 

 

1. SEMESTR 
12 kreditů 

SOC101 Úvod do sociologie  
(6 kreditů) 

SOC104 Proseminář  
k úvodu do sociologie  
(6 kreditů) 

SOC 105 Klasi
teorie  
(6 kreditů) 

2. SEMESTR 
18 kreditů 

SOC106 Metodologie  
sociálních věd  
(6 kreditů) 

SOC109 Demografie (6 kreditů)  

3. SEMESTR 
18 kreditů 

SOC151 Výběrová šetření v 
sociologii  
(6 kreditů) 

SOC108 Statistická analýza dat (6 
kreditů) 

Povinně volitel
(6 kreditů) 
Předmět v ang

4. SEMESTR 
18 kreditů 

SOC107 Metody výzkumu v 
sociologii  
(6 kreditů) 

SOC103 Obecná sociologická 
teorie  
(6 kreditů) 

Povinně volitel
(6 kreditů) 
Předmět v ang

5. SEMESTR 
18 kreditů 

Povinně volitelný předmět 
(6 kreditů) 

Povinně volitelný předmět  
(6 kreditů) 

Volitelný předm
(6 kreditů) 

6. SEMESTR 
6 kreditů 

Psaní diplomové práce: diplomový seminář/seminář k oborové práci  
a diplomová práce/oborová práce 
(6 kreditů) – ti, kdo odevzdání práce odloží si musí dát pozor na ustanovení článku 12 „S
zkušebního řádu MU“ o zápisech do semestrů!!! 
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Bakalářský studijní program, kombinovaná forma 

 
Bakalářské studium v kombinované formě je vždy dvouoborové, tj. sociologii 

je na tomto stupni možné studovat pouze v kombinaci s jiným oborem nabíze-
ným FSS. Standardní doba bakalářského studia v kombinované formě je 6 se-
mestrů. Studium probíhá převážně bez přímého kontaktu s učitelem. Studující 
pracují samostatně se studijními materiály a pomůckami na základě metodických 
instrukcí předávaných v kontaktní dny, které se konají maximálně třikrát za se-
mestr – v koordinaci s ostatními obory. Informace nutné ke studiu jsou rozesílá-
ny nebo umisťovány na domovskou stránku FSS na Internetu (Informační sys-
tém MU). Podmínky úspěšného ukončení studia jsou shodné s prezenční formou 
studia, studující v kombinované formě však nemusí absolvovat předmět vedený 
v anglickém jazyce. Na druhé straně klade studium v kombinované formě vyšší 
nároky na průběžnou samostatnou práci se studijními materiály. Předměty při 
kombinovaném studiu není možné volit – je třeba absolvovat všechny předměty 
předepsané studijním programem. Diplomový seminář (případně Seminář 
k závěrečné práci) si studující zapisují v tom semestru, ve kterém dokončují a 
obhajují diplomovou (závěrečnou) práci. Studující musí během studia získat na 
jednom oboru celkem 90 kreditů.  

Součástí státní závěrečné bakalářské zkoušky je obhajoba bakalářské práce 
(pokud si student nebo studentka zvolí sociologii jako obor diplomový), nebo 
odevzdání závěrečné práce (v případě, že sociologie je zvolena jako obor nedi-
plomový). Požadavky na tyto práce jsou určeny zvláštním předpisem. Podmín-
kou účasti u státní závěrečné bakalářské zkoušky je také znalost jednoho neslo-
vanského jazyka, která bude doložena certifikátem o státní jazykové zkoušce, 
nebo o složení jejího ekvivalentu. Uznání jazykové zkoušky je v kompetenci 
Centra pro jazykovou výuku. Studující si mohou zapsat anglický jazyk on-line ja-
ko volitelný předmět nabízený Katedrou AJ Pedagogické fakulty MU. 

 

Nabídka předmětů v podzimním semestru 
Povinné předměty 

 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
SOC701 Úvod do sociologie (I. ročník) C.Szaló,        

E.     
Šlesingerová 

2 0 ZK 6 
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Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr
SOC705 Klasické sociologické teorie 

(I. ročník) 
T. Katrňák 2 0 ZK 6 

SOC706 Metodologie sociálních věd  
(I. ročník) 

I. Nosál 2 0 ZK 6 

SOC707 Metody výzkumu v sociologii (II. 
ročník)  

L. Rabušic     2 0 ZK 6 

SOC708 Statistická analýza dat (II. ročník) L. Rabušic     2 1 ZK 6 
SOC751 Výběrová šetření v sociologii 

(II. ročník) 
A. Burjanek 1 1 ZK 6 

SOC736 Jak psát odborný text (III. ročník) I. Možný 0 2 Zp 9 
SOC791 Seminář k závěrečné práci vedoucí prací 0 2 Zp 9 
SOC801
-812 

Diplomový seminářc vedoucí prací 0 2 Zp 9 

c  Semináře vedou všichni vedoucí diplomových a závěrečných prací. Do seminářů se 
zapisují povinně studující, kteří/které chtějí v daném semestru předložit diplomovou, 
resp. závěrečnou práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navště-
vován déle než 1 semestr; kredity se započítávají po převzetí práce katedrou k obha-
jobě, bez ohledu na výsledek její obhajoby). 

 
Nabídka předmětů v jarním sesmestru 

Povinné předměty 
 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr
SOC703 
 

Obecná sociologická teorie  
(I. ročník) 

C. Szaló,       
R. Marada 

2 0 ZK 6 

SOC709 Demografie (I. ročník) A. Burjanek 2 0 ZK 6 
SOC772 Sociologie stratifikace a nerovnosti 

(I. ročník) 
T. Katrňák 2 0 ZK 6 

SOC731 Veřejnost a občanská společnost 
(II. ročník) 

M. Jantulová 2 0 Zp 6 

SOC732 Sociologie rodiny (II. ročník) I. Možný,     
M. Nekorjak 

2 0 Zp 6 

SOC733 Sociologie kultury (II. ročník) C. Szalo, 
S.Ferenčuho- 
vá 

2 0 Zp 6 

SOC791 Seminář k závěrečné práci vedoucí prací 0 2 Zp 9 
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SOC801
-812 

Diplomový seminářc  vedoucí prací 0 2 Zp 9 

c  Semináře vedou všichni vedoucí diplomových a závěrečných prací. Do seminářů se 
zapisují povinně studující, kteří/které chtějí v daném semestru předložit diplomovou, 
resp. závěrečnou práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navště-
vován déle než 1 semestr; kredity se započítávají po převzetí práce katedrou k obha-
jobě, bez ohledu na výsledek její obhajoby). 

 
 Magisterský stupeň navazující na bakalářský studijní program 

 
Magisterské studium sociologie je jednooborové a jeho standardní doba je 4 

semestry. Aby se studující mohli/y přihlásit ke státní závěrečné magisterské 
zkoušce, musí na oboru sociologie získat celkem 120 kreditů. Z toho 36 kredi-
tů získají studující za povinné předměty (z toho 12 kreditů za absolvování di-
plomového semináře), alespoň 72  kreditů za povinně volitelné předměty  a 12 
kreditů mohou získat za volitelné předměty. Studenti všech imatrikulačních roč-
níků musí absolvovat nejméně 1 předmět vedený v angličtině: buď z nabídky ka-
tedry sociologie anebo na zahraniční univerzitě (v tomto případě je k uznání kredi-
tů třeba předchozí konzultace s vedením katedry; studující se v Informačním 
systému zapisují do předmětu Zahraniční studia). Součástí státní závěrečné 
magisterské zkoušky je obhajoba magisterské diplomové práce. 

Podmínkou účasti u státní závěrečné magisterské zkoušky je dále doložení 
univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolven-
ta/absolventku magisterského studia v jednom z následujících jazyků (angličtina, 
němčina, francouzština a španělština). Studujícím je buď uznán odpovídající cer-
tifikát/diplom o složení některé z jazykových zkoušek mimo MU (viz s. 243-246 
Studijního katalogu), nebo předmět „cizí jazyk pro akademické účely“, absolvo-
vaný v rámci bakalářského studia, nebo si studující zapisují a absolvují předmět 
„cizí jazyk pro akademické a odborné účely“ (definován jako volitelný, dva se-
mestry, první semestr zakončen zápočtem, druhý zkouškou), jehož výuku zajiš-
ťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity 
(CJV MU). Potvrzení zápisu Centrem do předmětu „cizí jazyk pro akademické a 
odborné účely“ je podmíněno úspěšným absolvováním vstupního testu v rozsahu 
středoškolského učiva příslušného jazyka. Studující se zaregistrují 
v elektronickém IS přes Katalog předmětů na Filozofické fakultě (kódy předmě-
tů viz s. 243-246 Studijního katalogu FSS) ve stanoveném registračním období. 
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Nabídka předmětů v podzimním semestru 

Povinné předměty 
 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr
SOC403 Teoretická sociologie 20. století R. Marada 1 1 ZK 12
SOC471
-482 

Diplomový seminář c vedoucí prací 0 2 Zp 12

c  Semináře vedou všichni vedoucí diplomových a závěrečných prací. Do seminářů se 
zapisují povinně studující, kteří/které chtějí v daném semestru předložit diplomovou, 
resp. závěrečnou práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navště-
vován déle než 1 semestr; kredity se započítávají po převzetí práce katedrou k obha-
jobě, bez ohledu na výsledek její obhajoby). 

 

Povinně volitelné předměty 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr
SOC400 Věda, technologie a politika Z. Konopásek 1 1 ZK 12
SOC401 Dialektika osvícenství J. Střítecký 1 1 ZK 12
SOC409 Třídní analýza a sociální mobilita T. Katrňák 1 1 ZK 12
SOC412 Sociologie antisemitismu M. Vašečka 2 0 ZK 12
SOC414 Feministické teorie genderu K. Lišková 0 2 ZK 12
SOC418 Multivariační analýza dat  L. Rabušic,   

T. Katrňák 
1 1 Zp 12

SOC420 Problém času v kontextu 
sociologické teorie 

J. Šubrt 1 1 ZK 12

SOC431 Kvalitativní sociologický výzkum P. Mareš 1 1 ZK 12
SOC441 Globalizace a konzumní kultura 

(podzim 2006) 
C. Szaló 1 1 ZK 12

SOC442 Sociální konstrukce identity  C. Szaló 1 1 ZK 12
SOC455 Sociologie dětství I. Nosál 1 1 ZK 12
SOC465 Future of Europe Steenbergen 1 1 ZK 12
MVE448 International Conflict Management C. Juárez    1    1    Zp    6 
SPP505 Menšiny v ČR a ve střední Evropě I. Vašečka 1 1 ZK 8 
 
 

Nabídka předmětů v jarním semestru  
Povinné předměty 
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Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
SOC424 Reprodukce a integrace společnosti P. Mareš  2 0 ZK 12  
SOC471
-482 

Diplomový seminář c vedoucí prací 0 2 Zp 12 

c  Semináře vedou všichni vedoucí diplomových a závěrečných prací. Do seminářů se 
zapisují povinně studující, kteří/které chtějí v daném semestru předložit diplomovou, 
resp. závěrečnou práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navště-
vován déle než 1 semestr; kredity se započítávají po převzetí práce katedrou k obha-
jobě, bez ohledu na výsledek její obhajoby). 

Povinně volitelné předměty 

Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
SOC402 Pohlaví  a gender: Genderová 

struktura společnosti 
K.Nedbálková,
K. Lišková 

1 1 ZK 12 

SOC405 Občanská společnost a veřejná 
sféra 

M. Vašečka 2 0 ZK 12 

SOC406 Sociální trauma M. Tomášek 1 1 ZK 12 
SOC419 Analýza kategorizovaných dat 

v sociálních vědách 
T. Katrňák 1 1 Zp 12 

SOC421 Analýza a interpretace 
kvalitativních dat 

Z. Konopásek 1 1 ZK 12 

SOC422 Modernizace, sekularizace              
a sociální integrace 

R. Vido 1 1 ZK 12 

SOC423 Náboženství v soudobém světě: 
koncepty a problémy 

R. Vido 1 1 ZK 12 

SOC425 Projekt a jeho realizace: vzdělání 
v procesu stratifikace 

P. Matějů 0 2 Zp 12 

HEN429 Životní způsob a enviromentální 
problémy 

H.Librová 1 1 ZK 8 

HEN593 Current debates in enviromental   
sociological theory 

B.Vail 1 1 Zp 8 

 
 

Doporučený studijní plán (rozpis předmětů) 
Magisterské studium (celkem 120 kreditů) 

1. SEMESTR 
36 kreditů 

Povinný předmět 
(12 kreditů) 

Povinně volitelný předmět 
(12 kreditů) 

Povinně v
(12 kreditů
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2. SEMESTR 
36 kreditů 

Povinný předmět 
(12 kreditů) 

Povinně volitelný předmět 
(12 kreditů) 
 

Povinně voli
(12 kreditů) 
Předmět v an

3. SEMESTR 
36 kreditů 

Povinně volitelný předmět 
(12 kreditů) 
 

Povinně volitelný předmět 
(12 kreditů) 
 

Volitelný pře
(12 kreditů) 
Předmět v an

4. SEMESTR 
12 kreditů 

Psaní diplomové práce: diplomový seminář/seminář k oborové práci  
a diplomová práce/oborová práce 
(12 kreditů) – ti, kdo odevzdání práce odloží si musí dát pozor na ustanovení článku 12 „
a zkušebního řádu MU“ o zápisech do semestrů!!! 
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Doktorský studijní program 
 
Standardní doba doktorského studia je 3 roky. V průběhu studia vypracováva-

jí studující pod vedením školitele doktorskou práci, jejíž základní strukturu a re-
šerši literatury předkládají v průběhu prvého roku studia, vybranou kapitolu 
předkládají v průběhu druhého roku a celou práci obhajují před komisí na závěr 
studia. Spolu s obhajobou se koná závěrečná státní zkouška z oboru sociologie. 
Součástí doktorského studia je i složení oborové zkoušky, zkoušky z jazyka ang-
lického a zkoušky z dalšího světového jazyka (může být uznána i zkouška dříve 
složená). Studující, kteří/které neabsolvovali/-y v bakalářském a magisterském 
stupni zkoušku ze statistické analýzy dat (program SPSS) na FSS nebo v rozsahu 
ekvivalentním, složí zkoušku z tohoto předmětu rovněž do konce druhého roku 
studia.  

Aby se student/ka mohl/a přihlásit ke státní doktorské zkoušce, musí získat 
celkem 180 kreditů (do tohoto počtu se nezapočítávají kredity za vyrovnávací 
předměty pro absolventy/tky nesociologických oborů ani kredity za jazykovou 
přípravu). Více informací k povinnostem studia v DSP (ale i k přijímacímu říze-
ní do DSP) lze najít ve „Studijním a zkušebním řádu pro studenty doktorských 
studijních programů MU v Brně“ a v „Pravidlech doktorského studia oboru so-
ciologie na FSS“ (vše viz www stránky fakulty). I v DSP platí povinnost zápisu 
předmětů v „Informačním systému Masarykovy univerzity.“ 

 
Nabídka předmětů v podzimním semestru 

Povinné předměty 
 

Kód Název předmětu Vyučující Výstup Kr 
SOC900 Teoretická sociologie I j R. Marada Zp 12 
SOC901 Teoretická sociologie II 

j 
vyučující ZK/Zpt 12 

SOC902 Statistická analýza dat k P. Mareš, L. Rabušic Zp 12 
SOC903 Vyrovnávací zkouška

pro nesociology l 
vyučující ZK - 

SOC910 Seminář k disertačním 
projektům m 

vedoucí prací Zp 20 

SOC912 Texty z obecné
sociologie 

G. Šmausová  Zp 15 

SOC913 Metodologický seminář P. Mareš, L. Rabušic Zp 15 
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Kód Název předmětu Vyučující Výstup Kr 
SOC918 Průběžná zkouška n zkušební komise ZK - 
SOC920 Seminář k disertační 

práci o 
G. Šmausová Zp 40 

SOC921 Veřejná prezentace
disertační práce p 

vedoucí prací Zp 20 
 

j  Vyrovnávací předměty SOC900 a SOC901 si zapisují absolventi/absolventky nesoci-
ologických oborů. V rámci předmětu SOC900 absolvují předmět SOC403 Teoretická 
sociologie 20. století, v rámci předmětu SOC901 si zvolí a absolvují v  prvním roce 
studia  1 další předmět magisterského programu sociologie. 

k Vyrovnávací předmět SOC902 si zapisují všichni, kdo se nemohou prokázat absolvo-
váním předmětu statistické analýzy dat. Práce je individuální, lze se však připravovat 
v rámci předmětu SOC108 – Statistická analýza dat. 

l  Zkouška je uznána na podkladě absolvovaných předmětů SOC900 a SOC901. 
m   Studující se zapisují opakovaně 2x v průběhu prvního ročníku do seminárních skupin, 

které vedou jejich školitelé. 
n  Zkouška se skládá ze 3 částí: obecné sociologické teorie, metodologie a vlastní obo-

rové specializace studující/ho (vše v rozsahu literatury absolvovaných seminářů 
SOC911, SOC912 a SOC913). 

o Kritická vzájemná rozprava o dílčích částech disertačních prací s kolegy/kolegyněmi 
a školiteli. Předmět se zapisuje opakovaně 2x v průběhu druhého ročníku. 

p  Veřejná prezentace disertace a kritická rozprava o ní. Zapisují si ho ti, kdo se připra-
vují předložit svou disertační práci k obhajobě.  

 
 

Nabídka předmětů v podzimním semestru 
Povinně volitelné předměty 

 
Kód Název předmětu Vyučující Výstup Kr 
SOC914 TS q – Mládež, děti, 

rodina 
I. Možný Zp 15 

SOC915 TS q – Občanství a
inkluze 

R. Marada, P. Barša, 
C. Szaló 

Zp 15 

SOC919 TS q – Masmédia, 
masová komunikace r 

J. Pavelka, J. Volek Zp 15 

SOC922 Tvůrčí psaní v
sociologii 

Z. Konopásek Zp 15 

q V průběhu studia se zapisuje povinně alespoň 1 z tématických seminářů dle vlastní ho 
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výběru.  
r Předmět si zapisují povinně studující se zaměřením na mediální studia a žurnalistiku. 

 
Nabídka předmětů v jarním semestru 

Povinné předměty 
 

Kód Název předmětu Vyučující Výstup Kr 
SOC901 Teoretická sociologie II 

j 
vyučující ZK 12 

SOC903 Vyrovnávací zkouška 
pro nesociology l 

vyučující ZK - 

SOC910 Seminář k disertačním 
projektům m 

vedoucí  prací Zp 20 

SOC911 Texty z obecné
sociologie  

G. Šmausová  Zp 15 

SOC918 Průběžná zkouška n zkušební komise ZK 15 
SOC920 Seminář k disertační 

práci o  
G. Šmausová Zp 40 

SOC921 Veřejná prezentace
disertační práce p  

vedoucí prací Zp 20 
 

j  Vyrovnávací předmět SOC901 si zapisují absolventi/absolventky nesociologických 
oborů. V jeho rámci si zvolí a absolvují 1 předmět magisterského programu 
sociologie .  

l  Zkouška je uznána na podkladě absolvovaných předmětů SOC900 a SOC901. 
m   Studující se zapisují opakovaně 2x v průběhu prvního ročníku do seminárních skupin, 

které vedou jejich školitelé. 
n  Zkouška se skládá ze 3 částí: obecné sociologické teorie, metodologie a vlastní obo-

rové specializace studující/ho (vše v rozsahu literatury absolvovaných seminářů 
SOC911, SOC912 a SOC913). 

o Kritická vzájemná rozprava o dílčích částech disertačních prací s kolegy/kolegyněmi 
a školiteli. Předmět se zapisuje opakovaně 2x v průběhu druhého ročníku. 

p  Veřejná prezentace disertace a kritická rozprava o ní. Zapisují si ho ti, kdo se připra-
vují předložit svou disertační práci k obhajobě. 

 
Nabídka předmětů v jarním semestru 

Povinně volitelné předměty 
 

Kód Název předmětu Vyučující Výstup Kr 
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Kód Název předmětu Vyučující Výstup Kr 
SOC916 TS q – Etnika a 

minoritní skupiny 
C. Szaló Zp 15 

SOC917 TS q – Sociální 
reprodukce a integrace 

P. Mareš Zp 15 

SOC923 TS q – Teorie sociálního 
jednání 

R. Marada, P. Barša, 
C. Szaló 

Zp 15 

 
q V průběhu studia se zapisuje povinně alespoň 1 z tématických seminářů dle vlastního 

výběru.  
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Doporučený studijní plán (rozpis předmětů) 

Doktorské studium (celkem 120 kreditů) 

 
příjem září 

Semestr povinné povinné výběrově povinné 

Podzim SOC910 Seminář    
k disertačním projektům 

SOC913 Metodologický 
seminář 

SOC914 - SOC919q Té-
matický seminář 

SOC
logie

Jaro SOC910 Seminář 
k disertačním projektům 

SOC911 Texty z obecné 
sociologie  

SOC914 - SOC919q Té-
matický seminář  

SOC
logie
náva

Podzim SOC920 Seminář 
k disertační práci 

  SOC
za da

jaro SOC920 Seminář 
k disertační práci 

SOC918 Průběžná 
zkouška 

  

pod-
zim 

práce na disertaci 

jaro 
 
 

SOC921 Veřejná prezen-
tace disertace 

 

Obhajoba disertace; 
státní doktorská 
zkouška 

  

q  Zapisuje se jen 1 z nabízených seminářů, které se vypisují buď v jarním nebo pod-
zimním semestru. 

Jazykové zkoušky dle vlastní dispozice. 
 
 
příjem únor 

semestr povinné povinné výběrově povinné 

jaro SOC910 Seminář 
k disertačním projektům 

SOC911 Texty z obecné 
sociologie  

SOC914 - SOC919q Té-
matický seminář  

SOC
logie

pod-
zim 

SOC910 Seminář 
k disertačním projektům  

SOC913 Metodologický 
seminář 

SOC914 - SOC919q Té-
matický seminář 

SOC
socio
Vyro

jaro SOC920 Seminář    
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k disertační práci 
pod-

zim 
SOC920 Seminář 
k disertační práci 

SOC918 Průběžná 
zkouška 

 SOC90
za dat 

jaro práce na disertaci 
pod-

zim 
 

SOC921 Veřejná prezen-
tace disertace 

 

Obhajoba disertace; 
státní doktorská 
zkouška 

  

q  Zapisuje se jen 1 z nabízených seminářů, které se vypisují buď v jarním nebo pod-
zimním semestru. 

Jazykové zkoušky dle vlastní dispozice. 
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OBORY A PROGRAMY STUDIA 
V ANGLIČTINĚ 
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EUROPEAN POLITICS 
 
 

Graduate Study Program: European Politics 

 
The European Politics program is a full-time Master’s program offered by the 
Department of International Relations and European Studies and the Department 
of Political Science. The standard duration of the European Politics program is 
4 semesters. Typically, the first three semesters are devoted to coursework, 
while the last semester is a thesis-writing semester. Coursework includes read-
ing assignments, written assignments, class presentations and exams. During the 
last semester, students conduct research and write their Master’s theses. All 
courses are taught in English. The language of assigned readings, exams and in-
dividual consultations is also English. 

Courses are divided into two categories: compulsory and optional 
courses. Compulsory courses constitute the core of the program. All of them 
must be completed in the course of study. In addition, the program offers op-
tional courses. The number of optional courses taken must be such that the 
credit requirements for optional courses are fulfilled. Credits are awarded for 
successful completion of the courses. 

In order to be able to register for the final Master’s exam in European 
Politics, students should earn a total number of 120 credits, out of which 90 
credits should be earned in compulsory courses and 30 credits in optional 
courses. Out of the 30 optional-course credits, 12 credits can be earned in 
courses that are not part of the European Politics program. However, since 
courses external to the program have their own registration rules, the European 
Politics program cannot guarantee that students will necessarily be allowed to 
register for their preferred external courses and does not assume any responsi-
bility to this effect. 
 
 
Compulsory Courses in the Fall Semester: 
 

Code Course Title Lecturers  L S Final 
Evaluation 



 239 

 International/transnational 
Organizations and European
Politics 

Císař/Dančák/ 
Krpec/Suchý 

 1 1 Exam 

 The Making of Europe
(European System of States
since 1648) 

Hloušek/Pšeja  1 1 Exam 

 European Union in Euro-
pean Politics since 1989 

Pitrová/Sychra  1 1 Exam 

 
Optional Courses in the Fall Semester:  
 

Code Course Title Lecturers  L S Final 
Evaluation 

 International Relations Dimitrova/ 
Pšeja 

 1 1 Exam 

 Radicalism in Europe Císař/Čejka/ 
Mareš/Zetocha

 1 1 Exam 

 
 
Compulsory Courses in the Spring Semester: 
 
Code Course Title Lecturers  L S Final 

Evaluation 
 Europe and Global Politics Císař/Dančák/

Suchý 
 1 1 Exam 

 Comparative Politics of
Western Europe 

Hloušek/Šedo  1 1 Exam 

 Thesis Writing Seminar Supervisors of 
MA theses 

 0 2 Exam 

 
Optional Courses in the Spring Semester:  
 

Code Course Title Lecturers  L S Final 
Evaluation 
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 Czech Politics Balík/Císař/ 
Mareš/ 

Prudíková 
 

 1 1 Exam 

 Party Politics in Central
Europe 

Hloušek/ 
Kopeček 

 1 1 Exam 

 
Abbreviations: 
L – lectures 
S – seminars 
 
 

Recommended Study Plan for the European Politics Program 
 
The following study plan is meant to help students enrolled in the European 

Politics program make effective choices of courses with a view of earning the 
required number of credits. It specifies the sequence of compulsory courses that 
is deemed to be the most effective study plan for students enrolled in the pro-
gram. The sequence of optional courses is not specified.  

The strategy is specified so as to ensure that students would have earned 
120 credits at the end of the program (90 credits will be earned in compulsory 
courses and 30 credits in optional courses). In each of the first two semesters stu-
dents are recommended to take two compulsory courses (specified in the table 
below) and one optional course. In the third semester students are recommended 
to take one compulsory course (specified in the table below) and one optional 
course. In the fourth semester students are recommended to register for the The-
sis Writing Seminar and focus on completing their Master’s theses.  

 
Should you have any queries, please, contact Ondřej Císař or Pavel Pšeja.  
 

 Semester Compulsory Courses Optional Courses 
1. SEMESTER 

32 + 10 cred-
its 

International/ 
transnational Organiza-

tions and European Poli-
tics + The Making of 
Europe (European System 
of States since 1648) 

One optional course 



 241 

2. 
SEMESTER 

31 + 10 cred-
its 

Europe and Global 
Politics + Comparative 
Politics of Western 
Europe 

One optional course 

3. 
SEMESTER 

15 + 10 cred-
its 

European Union in 
European Politics since 
1989 

One optional course 

4. 
SEMESTER 

12 + 0 credits 

Thesis Writing Semi-
nar 
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SOCIOLOGY  
 
 

Graduate Study Program: Sociology 

 
The Sociology study program is designed as a full-time graduate Master’s study 
program. It is offered to students who have already gained an undergraduate de-
gree in the fields of humanities, social sciences, political science or other related 
fields. The structure of the study program is the following: To gain graduate di-
ploma students have to obtain 120 ECTS credits for coursework, hand in a mas-
ter thesis (20000 words) and pass a final examination. Students have to obtain 75 
ECTS credits for coursework in compulsory courses and 45 ECTS credits for 
coursework in optional courses. The final examination consists of an oral exami-
nation (thesis defense) and three written examinations.  
The study program is also open to students whose aim is not to study for a gra-
duate degree, but rather to gain individual credits. Such students may enroll in 
individual courses of their choice; the tuition fee will be proportional to the num-
ber of credits taken. 

 
Fall Semester 

Compulsory courses 
 

Course 
Code Course Title Lecturers Lectu

re 
Semi-
nar 

SOC755 General Sociology 
R. Marada, 
C. Szaló 

1 1 E

SOC756 Research Methods in Sociology L. Rabušic 1 1 E

 
Optional Courses 

 
Course 
Code Course Title Lecturers Lectu

re 
Semi-
nar 

SOC760 Cultural and Social Modernizati- R. Marada 1 1 E
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on in Central Europe: Resur-
recting Civil Society 

SOC761 Development of Ethnic Relations 
in the Czech Republic I.  Kašparová 1 1 

SOC762 Cultural Antropology of Post-
Socialism M. Vörös 1 1 

 
Spring Semester 

 
Compulsory courses 

 
Course 
Code Course Title Lecturers Lecture Seminar 

SOC757 Contemporary Sociological Theo-
ry 

R. Marada, 
C. Szaló 

1 1 

SOC758 Statistical Data Analysis with 
SPSS 

L. Rabušic, 
A. Burjanek 0 2 

SOC759 Thesis Writing Seminar 
 All teachers 0 2 

 
Optional Courses 

 
Course 
Code Course Title Lecturers Lectu

re 
Semi-
nar 

SOC763 
Changing Political and Social 
Identities in Post-Cold War Cent-
ral Europe 

C. Szaló 1 1 

SOC764 Social Problems and Social Policy L. Rabušic, 
T. Sirovátka 1 1 

 
Recommended Study Plan 
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Semester Courses 
 
 I. semester 
 

 General Sociology 

 
 
 

 Research Methods in Sociology 

 
 II semester 
 

 Contemporary Sociological Theory 

 
  
 

 Statistical Data Analysis with SPSS 

III semester 
 
 Optional course 
 

 
 
 

 Optional course 

 
 IV semester  
 

 Optional course 

 
 
 

 Thesis writing seminar 
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CELOUNIVERZITNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

Výuku v předmětech sportovních aktivit na Masarykově univerzitě zajišťuje Fa-
kulta sportovních studií (FSpS). Všichni studenti MU (kromě studentů FSpS) 
mají povinnost během prezenčního studia absolvovat minimálně 2 semestry po-
vinně volitelné výuky sportovních aktivit z povinného bloku sportovních před-
mětů. Student má možnost dalších zápisů předmětů sportovních aktivit jako voli-
telných předmětů v průběhu celého studia.  

Student si sám zařazuje do svého studijního programu podle svých předpokladů, 
zájmu a časových možností jeden z  předmětů sportovních aktivit dle nabídky 
FSpS, zveřejňované prostřednictvím IS a na webových stránkách FSpS. V rámci 
jednoho semestru je možné si zapsat z povinného bloku sportovních aktivit jako 
povinně volitelný nebo volitelný maximálně jeden předmět s pravidelnou týden-
ní výukou a maximálně jeden výcvikový kurz. Zápis vybraného předmětu spor-
tovních aktivit prostřednictvím IS se stává pro studenta závazný ve smyslu stu-
dijního řádu MU. Během jednoho semestru může student získat maximálně dva 
zápočty (1 zápočet = 2 kredity) z předmětů sportovních aktivit. 
Osvobozeni od tělesné výchovy mohou být pouze studenti na základě lékařského 
doporučení nebo sportovci účastnící se aktivně tréninku a soutěží vrcholového 
sportu. Podmínky k osvobození jsou zveřejněny na webových stránkách FSpS. 
Studenti neplavci a slabí plavci jsou povinni se zařadit do oddílů pro neplavce a 
slabé plavce, zvolí-li si plavání. 
FSpS dále organizuje pro studenty během akademického roku řadu akcí a soutě-
ží od fakultních až po celostátní a mezinárodní akademické soutěže. 
Veškeré informace – nabídku předmětů sportovních aktivit, nabídku letních a 
zimních výcvikových kurzů (LVK a ZVK), organizační strukturu, kontakty, in-
formace k výuce, registraci a zápisu do seminárních skupin, formuláře 
k osvobození, přihlášky na kurz, adresy sportovišť, rozvrh,  termíny akcí a sou-
těží, najdete na webových stránkách FSpS: http://www.fsps.muni.cz/~ksa/ 
 
Termíny z harmonogramu FSpS platné pro všechny studenty MU: 
 
PODZIMNÍ SEMESTR: 19. 9. – 17.12.2005:  
Registrace:  20. 6.- 4.8.2005 
Zveřejnění rozvrhu: 15. 9.2005 
Rozpis do seminárních skupin, registrace a změny v zápise předmětů: 19. 9. -
2.10.2005 

http://www.fsps.muni.cz/~ksa/
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Zahájení praktické výuky: 26.9.2005 
  
JARNÍ SEMESTR: 20.2. – 19.5.2006 
Registrace: 1.12.2005 – 31.12.2005 
Zveřejnění rozvrhu: 16.2.2006 
Rozpis do seminárních skupin, registrace a změny v zápise předmětů: 20.2. – 
5.3.2006 
Zahájení praktické výuky: 27.2.2006 
 
Přehled předmětů sportovních aktivit a jejich kódy na FSpS: 
(nabídka je upravována pro jednotlivé semestry dle aktuálních možností a je zve-
řejněna před zahájením registrace v IS a na webových stránkách FSpS) 
 
P946 Aktivní formy ochrany života a zdraví v krizových podmínkách, P947 Tu-
ristika – pěší, P948 Potápění, P949 Taiči, P950 Joga, P951 Softball, P952 Soft 
tenis, P953 Jogging, P954 Outdoorové aktivity, P955 Horská  kola, P956 Ho-
rostěna pro zrakově postižené, P957 Výcvikový kurz – nevidomí, P958 Atletika, 
P959 Aerobik – mix, P960 Aerobik – step, P961 Aerobik - kick box, P962 Ae-
robik - na velkých míčích, P963 Aquaerobik, P964 Balet, P965 Bodystyling, 
P966 Fithodina, P967 Fitness joga,   P968 Moderní gymnastika, P969 P-class, 
P970 Tanec,P971 Zdravotní tělesná výchova,   P972 Pilates,  P973 Basketbal, 
P974 Florbal, P975 Fotbal, P976 Futsal, P977 Golf, P978 Volejbal,  P979 Bad-
minton, P980 Ricochet, P981 Tenis, P982 Squash, P983 Stolní tenis, P984 Aiki-
do,  P985 Judo, P986 Karate, P987 Sebeobrana , P988 Plavání, P989 Slabí plav-
ci, P990 Neplavci,   P991 Posilovny-fitcentra, P992 Lyžování – snowboarding, 
P993 Horostěna, P994 Vodní turistika, P995 Schwinn cycling, P996 Zimní vý-
cvikový kurz, P997 Letní výcvikový kurz, P998 Sportovní osvobození, P999 
Zdravotní osvobození. 
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ODBORNÁ JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA 
 

Pro bakalářské prezenční studium 
 
Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je doložení univerzitou stanovené 

minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia v jednom 
z následujících jazyků (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Studen-
tovi je přitom buď uznán odpovídající certifikát/diplom o složení některé 
z jazykových zkoušek mimo MU, nebo si student zapisuje a absolvuje předmět 
„cizí jazyk pro akademické účely“ (definován jako volitelný, dva semestry, první 
semestr zakončen zápočtem, druhý zkouškou), jehož výuku zajišťuje fakultní 
oddělení Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV MU). Po-
tvrzení zápisu Centrem do předmětu „cizí jazyk pro akademické účely“ je pod-
míněno úspěšným absolvováním vstupního testu v rozsahu středoškolského uči-
va příslušného jazyka. Studenti se zaregistrují v IS přes Katalog předmětů na 
Filozofické fakultě ve stanoveném registračním období. 

Upřesnění předchozích ustanovení (např. stanovení typu kreditu, přímá zá-
vaznost některého jazyka, např. angličtiny, apod.) viz texty jednotlivých oborů.  

 
Pro magisterské prezenční studium 

 
Podmínkou účasti u magisterské zkoušky je doložení univerzitou stanovené 

minimální jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia v jednom 
z následujících jazyků (angličtina, němčina, francouzština a španělština). Stu-
dentovi je buď uznán odpovídající certifikát/diplom o složení některé 
z jazykových zkoušek mimo MU, nebo předmět „cizí jazyk pro akademické úče-
ly“, absolvovaný v rámci bakalářského studia, nebo si student zapisuje a absol-
vuje předmět „cizí jazyk pro akademické a odborné účely“ (definován jako voli-
telný, dva semestry, první semestr zakončen zápočtem, druhý zkouškou), jehož 
výuku zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání Masarykovy 
univerzity (CJV MU). Potvrzení zápisu Centrem do předmětu „cizí jazyk pro 
akademické a odborné účely“ je podmíněno úspěšným absolvováním vstupního 
testu v rozsahu středoškolského učiva příslušného jazyka. Studenti se zaregistru-
jí v elektronickém IS přes Katalog předmětů na Filozofické fakultě ve stanove-
ném registračním období. 

Upřesnění předchozích ustanovení (např. stanovení typu kreditu, přímá zá-
vaznost některého jazyka, např. angličtiny, apod.) viz texty jednotlivých oborů.  
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Přehled certifikátů a diplomů pro uznávání jazykových zkoušek 
 
Angličtina 
• FCE 
• TOEFL PBT minimum 508 
• TOEFL CBT – minimum 178 
• Základní státní jazyková zkouška („malá státnice“) 
 
Němčina 
• Základní státní jazyková zkouška („malá státnice“) 
• Grossses Deutsches Sprachdiplom 
 
Španělština 
• Diploma de Español (DELE) Nivel Intermedio 
• Základní státní jazyková zkouška („malá státnice“) 
 
Francouzština 
• Diplome d´études en langue francaise 2. stupeň (DELF) 
• Základní státní jazyková zkouška („malá státnice“) 
 

Bakalářské prezenční studium 
 

Nabídka předmětů v podzimním semestru 
 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr
CJVA1B Anglický jazyk pro ak. účely I. Hajslerová,  

Malovičová,  
Roušavá,  
Štěpánek 

0 2 Zp 2 

CJVN1B Německý jazyk pro ak. účely I. Ulbrechtová 0 2 Zp 2 
CJVS1B Španělský jazyk pro ak. účely I. Camacho,  

Simbartlová 
0 2 Zp 2 

CJVF1B Francouzský jazyk pro ak. účely I. Pečinková 0 2 Zp 2 
 

Nabídka předmětů v jarním semestru 
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Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
CJVA2B Anglický jazyk pro ak. účely II. Hajslerová,  

Malovičová,  
Roušavá,  
Štěpánek 

0 2 ZK 3 

CJVN2B Německý jazyk pro ak. účely II. Ulbrechtová 0 2 ZK 3 
CJVS2B Španělský jazyk pro ak. účely II. Camacho,  

Simbartlová 
0 2 ZK 3 

CJVF2B Francouzský jazyk pro ak. účely II. Pečinková 0 2 ZK 3 
 

Magisterské prezenční studium 
 

Nabídka předmětů v podzimním semestru 
 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
CJVA1
M 

Anglický jazyk pro ak. a odborné 
účely I. 

Hajslerová,  
Malovičová,  
Roušavá,  
Štěpánek 

0 2 Zp 2 

CJVN1
M 

Německý jazyk pro ak. a odborné 
čely I. 

Ulbrechtová 0 2 Zp 2 

CJVS1M Španělský jazyk pro ak. a odborné 
účely I. 

Camacho,  
Simbartlová 

0 2 Zp 2 

CJVF1M Francouzský jazyk pro ak. a 
odborné účely I. 

Pečinková 0 2 Zp 2 

 
Nabídka předmětů v jarním semestru 

 
Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr 
CJVA2
M 

Anglický jazyk pro ak. a odborné 
účely II. 

Hajslerová,  
Malovičová,  
Roušavá,  
Štěpánek 

0 2 ZK 3 

CJVN2
M 

Německý jazyk pro ak. a odborné 
účely II. 

Ulbrechtová 0 2 ZK 3 
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Kód Název předmětu Vyučující P S Výst. Kr
CJVS2M Španělský jazyk pro ak. a odborné 

účely II. 
Camacho,  
Simbartlová 

0 2 ZK 3 

CJVF2M Francouzský jazyk pro ak. a 
odborné účely II. 

Pečinková 0 2 ZK 3 

 
Případné změny v systému výuky jazyků budou zveřejněny v IS MU.
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STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD  
PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH 

A DOKTORANDSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 
 
 
Text studijního a zkušebního řádu, jeho novel a studijních norem děkana FSS 

viz webové stránky FSS MU, respektive MU.  
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