
Magisterský stupeň bezpečnostních a stra-
tegických studií (BSS) navazuje na studium 
bakalářské, avšak představuje oproti němu 
kvalitativní posun v poznání a pochopení sou-
časných problémů těchto disciplín. Umožní 
studentům a studentkám zabývat se individu-
álně preferovanými oblastmi zájmu a poskytne 
jim k  tomu odpovídající odborné, teoretické, 
metodologické i faktografické zázemí. I když to 

v  magisterském stupni není závazné, vychází koncepce oboru ze „Společného 
minima pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti“, schváleného 
usnesením Bezpečnostní rady státu i Akreditační komise Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. Tak obor zvyšuje šanci na uplatnění absolventů a absol-
ventek. Přijímací řízení se koná formou písemného testu.

ČÍM JE STUDIUM OBORU SPECIFICKÉ
Studium BSS umožňuje úzké propojení teoretického poznání bezpečnostních pro-
blémů a strategického myšlení s jejich aplikací v praxi. Vychází z tzv. komplexního 
pojetí bezpečnosti a propojuje různé bezpečnostní sektory (vojenskou, režimní, 
kriminální bezpečnost apod.). Kromě zkušených vyučujících z FSS MU se na něm 
podílejí i experti ze státních bezpečnostních institucí. Součástí studia je také bez-
pečnostní praxe. Některé předměty jsou uskutečňovány v angličtině, což přispívá 
k osvojení odborné terminologie. 
Kolem oboru BSS se vytvořily i  struktury studentských aktivit. Někteří studenti 
a studentky obor ze svého pohledu prezentují na vlastních webových stránkách 
(jako třeba www.sekuritaci.cz). Díky spolupráci s bezpečnostními složkami se mo-
hou zúčastnit i zajímavých akcí mimo MU (např. Kurzu speciální přípravy pro 
krizové situace - Přežití, pořádaného Ministerstvem obrany a Armádou ČR)

KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
Konceptualizace důležitých bezpečnostních jevů (ozbrojené konflikty, teroris-
mus, privatizace bezpečnosti apod.); predikce bezpečnostně-strategického vývo-
je; strategické jednání v oblasti bezpečnosti. 

NÁVAZNOST NA DOKTORSKÉ STUDIUM
V rámci V rámci bezpečnostních a strategických studií je možné absolvovat rigorózní zkoušku a získat tzv. „malý dokto-
rát“ PhDr. S ohledem na to, že obor BSS je součástí studijního programu politologie, mají jeho absolventi a absolventky 
oboru možnost pokračovat v doktorském studiu politologie.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Vzhledem k záběru studia, interdisci-
plinaritě oboru a komplexním znalos-
tem nachází absolventi široké uplat-
nění v řadě profesních oblastí, zvláště 
pak ve veřejné správě, v  bezpečnost-
ních složkách, v  diplomatické oblasti 
s bezpečnostním zaměřením, v oblasti 
bezpečnostně-politického poraden-
ství a  lobbingu, v  hospodářské sféře, 
v  nevládních humanitárních organi-
zacích či ve specializovaných médiích.
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