
Fakulta sociálních studií je kvalitní a moderní 
fakultou umístěnou v historickém centru měs-
ta Brna. Jako součást Masarykovy univerzity 
používá již mnohokrát oceněný Informační 
systém a elektronickou evidenci studia.
Přijímací řízení na všechny její bakalářské 
obory se koná formou NSZ SCIO. Studium je 
tříleté, kreditového typu a je zakončeno obha-
jobou a státní závěrečnou zkouškou po získá-
ní 180 ECTS.
 

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ
Obor genderová studia umožňuje nový pohled 
na oblasti společenského života, které jsou čas-
to považovány za dané a nezpochybnitelné. Za-
bývá se totiž analýzou uspořádání vztahů mezi 
ženami a  muži ve společnosti a  poznáváním 

procesů, které se na tomto uspořádání po-
dílejí. Také zkoumá, jak se ve společnosti 
utvářejí představy o mužství a ženství a jak 
jsou tyto různé představy žité a udržované 
společensky i  na úrovni jednotlivce. Na 
FSS MU je tento obor ukotven v  socio-
logii a  doplněn o  poznatky z  dalších so-
ciálně-vědních a  humanitních disciplín. 
Během tříletého bakalářského studia se 
posluchači a  posluchačky seznámí jak 
s  teoriemi sociálních věd, tak s  konkrét-
ními metodami a  technikami sociologic-
kého výzkumu. Absolventi a absolventky 
budou schopni vytvářet analýzy, podněty 
a  evaluace genderové tematiky v  oblas-
tech jako je výchova a vzdělávání, rodinné 
struktury, pracovní trh, násilí vůči ženám 
a podobně. Uplatnění mohou najít v státní 
správě a samosprávě, v nevládních nezis-
kových organizacích, ale i v médiích, v po-
litických subjektech a ve vzdělávání. 

ČÍM JE STUDIUM 
OBORU SPECIFICKÉ
Genderová studia jsou ze své povahy in-

terdisciplinárním oborem. Na jiných evropských či ame-
rických akademických pracovištích nacházejí své zázemí 
v disciplínách jako je psychologie, kulturologická studia, 
literární teorie nebo historie. Specifikem genderových stu-
dií na FSS je vázanost na disciplínu sociologie a propojení 
se získáváním dovedností v sociologickém výzkumu.
Fakulta sociálních studií MU je jediným pracovištěm 
v ČR, kde je možné studovat obor genderová studia v uce-
leném bakalářském programu. Na základě akcentovaného 
požadavku Evropské unie k vytváření podmínek pro rovné 
příležitosti žen a mužů v České republice nabízí brněnská 
genderová studia také výuku tzv. gender mainstreamingu, 
tj. metod zavádění rovných podmínek do praxe.

KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
Genderová struktura pracovního trhu a vzdělávání, soci-
ologie rodiny a intimity, sexualita, násilí na ženách, socio-
logie genderu a třídy.

NÁVAZNOST NA MAGISTERSKÉ 
STUDIUM
Studující mají možnost pokra-
čovat dále magisterským 
stupněm sociologie.

STUPEŇ STUDIA bakalářské   
FORMA STUDIA  prezenční i kom-
binované

S jakými obory je možné tento 
obor kombinovat, najdete v menu 
Kombinace oborů na webových 
stránkách www.chcinafss.cz
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