
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
Cílem výuky je naučit absolventy prostřednic-
tvím výzkumných metod analyzovat veřejné 
a sociální problémy a dále vytvářet a navrho-
vat jejich odborná, tj. účinná, efektivní a legi-
timní řešení. Studium předpokládá, že řešení 
těchto problémů dnes probíhá za pomoci i v 
rámci organizací a institucí různého typu, kte-
ré vstupují do veřejného života naší společnos-

ti. Součástí studia je také řízení a  rozvoj 
těchto organizací, jehož nedílnou součás-
tí je i zušlechťování lidských zdrojů zde 
působících. 

SPECIALIZACE
Naši absolventi se v současnosti profilují 
na lokální, regionální a  národní úrovni 
veřejné správy a politiky. Typicky pracují 
na sociálních a jiných odborech krajských 
úřadů, magistrátů a obcí. Dále působí na 
úřadech práce, v  různých zařízeních so-
ciálních služeb, v  oblasti sociálního za-
bezpečení, v  neziskových i  ziskových 
organizacích ve funkcích personálních 
a jiných manažerů, ve výzkumných, pora-
denských a vzdělávacích agenturách. Naši 
absolventi působí také na ministerstvech 
a  v  nadnárodních orgánech zajišťujících 
agendy Evropské komise.

ČÍM JE STUDIUM 
OBORU SPECIFICKÉ
Studium je interdisciplinární, sledu-
je průřezová témata, v  nichž vyučující 

uplatňují více výzkumných hledisek. Například analýza 
a tvorba veřejné politiky se neobejde bez zapojení znalostí  
z ekonomie, sociologie, demografie i psychologie. Využití 
hledisek řady vědních disciplín usnadňuje absolventům 
praktickou aplikaci svých expertíz při řešení konkrétních 
problémů. Studium klade specifický důraz na zvládnutí 
praktických dovednosti, a  to jak v  oblasti metodických 
schopností analýzy problémů, tak v  oblasti navrhování, 
řízení a organizace jejich řešení.  

KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
Obsah a fungování sociálního státu, tvorba a implemen-
tace sociálních programů, reformy sociálních institucí, 
oblast řízení a organizace kolektivních aktivit při řešení 
sociálních problémů, sektory a  oblasti veřejné politiky, 
vzdělávání a  rozvoj lidských zdrojů, personalistická té-
mata. Další tematickou oblast tvoří kvalitativní a kvanti-
tativní metody výzkumu.  

NÁVAZNOST NA 
MAGISTERSKÉ 
STUDIUM
Ano, ve studiu lze pokra-
čovat na magister-
ském stupni.

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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