
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 obo-
ry se koná formou NSZ SCIO. Studium je tříle-
té, kreditového typu a je zakončeno obhajobou 
a státní závěrečnou zkouškou po získání 180 ECTS.

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ
Sociologie je pro všechny, kdo chtějí poro-
zumět světu, který je obklopuje. Učí totiž 
nahlížet společenské jevy, sociální problé-
my i osobní příběhy v širších souvislostech. 
Pokud se tážete, jak a proč vznikají sociální 
nerovnosti, mění se rodina, funguje občan-
ská společnost apod., či obecněji, jaké jsou 
důvody, podoby i  dopady našeho jednání, 
sociologie vám nabídne odpovědi a  navíc 
vás je naučí samostatně hledat. 
Bakalářský program seznamuje studující 
s moderní kritickou sociální teorií, historií 
sociálního myšlení i s praktickými předmě-
ty oborových sociologií. Systematický vý-
cvik ve výzkumných technikách a v analýze 
dat, využívající moderní statistické a inter-
pretační postupy, připravuje k  samostat-
né výzkumné činnosti a  k  expertní práci. 
Studium kultivuje analytické schopnosti, 
které jsou žádány vedle výuky a  výzkumu 
také v  poradenství, mezinárodním obcho-
du, žurnalistice, diplomacii, řízení podniků, 
neziskovém sektoru, státní správě, marke-

tingu a PR, péči o životní prostředí, advokacii a soudnictví, 
lékařství, pedagogice, politice atd. 

ČÍM JE STUDIUM OBORU SPECIFICKÉ
Důkladná příprava studujících v oblasti metod a technik 
sociologického výzkumu.

KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
• sociální nerovnosti
• rodina
• populační vývoj 
• utváření sociálně kulturních identit
• etnicita, migrace, transnacionalismus
• globalizace
• občanská společnost, veřejný aktivismus
• náboženství
• urbánní studia
      
NÁVAZNOST NA MAGISTERSKÉ
STUDIUM
Ve studiu sociologie lze pokračovat na 
magisterském stupni.
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S jakými obory je možné tento 
obor kombinovat, najdete v menu 
Kombinace oborů na webových 
stránkách www.chcinafss.cz 
Lze studovat i jednooborově
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