
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, kre-
ditového typu a je zakončeno obhajobou a státní závěreč-
nou zkouškou po získání 180 ECTS.
 

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ
Studium poskytuje komplexní pohled 
na mediální komunikaci z hlediska his-
torického, teoretického i  praktického, 
nabízí reflexi metod, postupů a strategií, 
které se uplatňují v  tištěných, elektro-
nických i nových síťových médiích. Cí-
lem je připravit odborníky, kteří budou 
nejen schopni pomocí digitální techniky 
aktivně vstupovat do procesu mediální 
komunikace, ale budou ji rovněž umět 
kvalifikovaně analyzovat. Absolventi na-
jdou uplatnění jako žurnalisté ve všech 
typech médií, v reklamních agenturách, 
jako tiskoví mluvčí či mediální poradci.

ČÍM JE STUDIUM 
OBORU SPECIFICKÉ
Studenti se mohou výběrem předmětů 
profilovat a zaměřit se například na te-
levizní, rozhlasovou či on-line žurnalis-

tiku, dějiny médií, práci s redakčními systémy a grafikou. 
Odbornou průpravu získávají v praktických kurzech a při 
jednosemestrální praxi v českých i zahraničních médiích, 
která nemá v českém a slovenském prostředí konkurenci 

a  je důležitá pro pracovní uplatnění - více než 70 % stu-
dentů pravidelně dostává nabídku spolupráce přímo v re-
dakci, v níž praktikují.
Katedra disponuje moderním vybavením pro digitální 
zpracování textu, zvuku, obrazu, videa i grafiky a do vý-
uky zve špičkové odborníky a novináře, interní vyučující 
jsou žurnalisté s dlouholetou praxí nebo zkušení mediální 
teoretici. Studentům pro rozvoj dovedností slouží on-line 
deník Stisk, univerzitní Radio R a webová televize Muni-
media TV, vše dostupné na www.munimedia.cz.

KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
• nové trendy v médiích
• žurnalistika v on-line a tištěných médiích
• žurnalistika v rozhlasu a v televizi
• žurnalistická etika a právo
• teorie masové komunikace a dějiny médií

NÁVAZNOST NA MAGISTERSKÉ
STUDIUM
Student má možnost získat titul 
Mgr.  v  oboru mediální studia 
a žurnalistika.

PARTNERSKÉ 
UNIVERZITY

ISLA Gaia University, 
Portugalsko

University of Wroclaw, 
Polsko

CEU Cardenal 
Herrera University,

Španělsko

University of Ljubljana,
Slovinsko

PRAXE
povinné

STUPEŇ STUDIA bakalářské   
FORMA STUDIA  prezenční

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

Víte, že ...Brno je město zajímavých a oceňovaných funkcionalistických staveb?

Proč do Brna?


