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Magisterské studium psychologie na Katedře psychologie FSS MU 

Struktura a zaměření studia  

(Platí od akademického roku 2015 / 2016) 

 

Úvod 

V roce 2015 byla Katedře psychologie FSS MU prodloužena akreditace magisterského studijního programu do 

roku 2022. Důležitou změnou je zavedení tří odborných profilací: psychoterapie a klinická psychologie; 

psychologie práce; pedagogická a školní psychologie. Nadále platí, že všichni studenti získávají stejný diplom o 

absolvování magisterské psychologie. Obsah studia všech studentů splňuje standardy EuroPsy (European 

Certificate in Psychology), což usnadňuje našim absolventů uznání studia psychologie na FSS MU v zemích EU. 

Volbou jedné ze tří profilací mají studenti možnost zaměřit se na oblasti psychologie, které je více zajímají. 

 

Struktura studia 

Povinné předměty (ECTS A) 

Musí je absolvovat všichni studenti. Předměty vytváří základnu pro vysoce kvalitní všeobecné vzdělání 

v psychologii a poskytují studentovi dostatečný přehled. 

 

Povinné profilační předměty 

Tyto předměty jsou povinné pro všechny studenty příslušné profilace. Pro studenty jiných profilací patří mezi 

povinně-volitelné předměty (ECTS B). Každá profilace má 3 nebo 4 povinně profilační předměty. 

Psychoterapie a klinická psychologie: PST404, PST405, PST410, PSY499 

Psychologie práce: PSY465, PSY525, PSY536 

Pedagogická a školní psychologie: PSY537, PSY538, PSY407 

 

Povinně-volitelné předměty (ECTS B) 

Z nabídky těchto předmětů si všichni studenti vybírají předměty dle svého zájmu. 
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Profilace 

Smyslem profilací je vytvořit studentům příležitost k tomu, aby mohli studium zaměřit více do oblasti, ve které 

se chtějí v budoucnu uplatnit. Zavedení profilací umožňuje i katedře přehlednější zaměření a specializování se 

jak ve studiu, tak ve výzkumu. V oblastech profilací by studenti měli na katedře najít významné odborníky na 

danou oblast v České republice, spolu se špičkovými odborníky na metodologii výzkumu a psychodiagnostiku. 

Profilaci student volí při zápisu do studia. Profilaci lze změnit nejpozději v průběhu třetího semestru žádostí na 

studijním oddělení. 

 

Praxe 

Všichni studenti absolvují praxe ze všech profilací v rozsahu 40 hodin (PSY412, PSY413, PSY415). Podle profilace 

poté studenti absolvují návaznou profilující praxi v rozsahu 80 hodin (PSY539). Celkový počet hodin povinných 

praxí činí 200 hodin. Student, který dokáže úspěšně kombinovat studium s delší praxí, může získat další kredity 

za „praxi navazující“ v objemu dalších až 200 hodin. 

 

Závěrečná práce 

Téma závěrečné práce si student volí z nabídky katedry a podle výzkumného zaměření pracoviště a svého 

školitele. Není podmínkou, aby téma diplomové práce odpovídalo profilaci. 

 

Státní závěrečná zkouška 

Každý student absolvuje státní zkoušku ze tří předmětů. Dva z nich jsou stejné pro všechny studenty (Teorie a 

systémy, Psychodiagnostika), třetí předmět odpovídá profilaci, kterou si student zvolil. 

 

 


