
Co je Halas?
Halas je časopis studentů Fakulty 
sociálních studií. Jedná se o  stu-
dentské nezávislé médium vydávané 
občanským sdružením Halas o.s., 
které tvoří studenti žurnalistiky 
a sociálních věd. Halas se primárně 
věnuje dění na  Fakultě sociálních 
studií Masarykovy univerzity, které 

zpracovává zpravodajskou i  publi-
cistickou formou. Na stránkách Ha-
lasu lze nalézt pestrou škálu rubrik 
a žánrů od zpravodajství a komen-
tářů, přes polemiky, analýzy, roz-
hovory, až po  mystifikace a  vystři-
hovací přílohy.



Co vám může Halas nabídnout?
Halas je tu už devatenáctým rokem. 
Má přesně definovanou a prozkou-
manou cílovou skupinu čtenářů, kteří 
jeho obsahu důvěřují a čtou jej velmi 
rádi. Halas je pro čtenáře snadno do-
stupný v papírové, webové i faceboo-
kové podobě.

Mnohé (troufám si říct, že naprostá větši-
na) studentské časopisy jsou už z podstaty 
věci amatérské. Amatérské v tom smyslu, 
že nedodržují profesionální žurnalistické 
standardy. Halas je jiný – studenti Fakul-
ty sociálních studií Masarykovy univerzity 
ho tvoří na téměř profesionální úrovni.
    Je to způsobeno tím, že značná část 
redaktorů se (dobrovolně, z vlastního zá-
jmu) rekrutuje z řad studentů žurnalisti-
ky, což na jiných fakultách a školách není 
většinou možné. A  studenti žurnalistiky 

Časopis vychází šestkrát za akade-
mický rok. Celoročně jsou v provozu 
webové stránky www.casopishalas.cz. 
Halas má také svou facebookovou sku-
pinu www.facebook.com/HalasFSS a 
účet na twitteru.

vědí, jak na to – jednoduše proto, že jsou 
z oboru, že novinařinu studují.
    V jiném slova smyslu však Halas student-
ský je a  je to dobře. Studentský byl v celé 
své historii počítající se dnes už na téměř 
dvě desítky let (byl založen v  roce 1992), 
studentský je a doufám, že i zůstane svým 
obsahem, svými tématy, které jsou studen-
tům (i pedagogům)fakulty blízké. A proto 
ho myslím rádi čtou. Proto si ho vždy rád 
přečtu i já.

Číst Halas je povinnost.

Studentský časopis Halas jako 
by ani nebyl studentský.

Silvia Hudáčková, studentka magisterské politologie

Mgr. Jaroslav Čuřík, katedra mediál-
ních studií a žurnalistiky FSS MU



Tradice a kvalita
Halas bude letos vycházet již deva-
tenáctým rokem. Halas je nezávislé 
médium, ke  kterému mají čtenáři 
za  dlouhá léta vypěstovaný vztah. 
Redaktory jsou studenti žurnalisti-
ky, kteří v kombinaci s novinářským 
řemeslem studují i další obory. Mají 

rozhled, který jejich článkům dodá-
vá hloubku. Halas vychází na  uni-
verzitní půdě už skoro dvě desetiletí 
a mnoho jeho bývalých redaktorů si 
vybudovalo úspěšnou kariéru v me-
diálním průmyslu.



Protože Halas vychází v  uzavře-
ném univerzu fa kulty, víme zcela 
přesně, jak vypadají naši čtenáři. 
Jsou to studenti Fakulty sociálních 
studií, na níž se vyučují obory jako 
politologie, žurnalistika a  perso-
nální management. Na  fakultě 
studuje celkem čtyři a  půl tisíce 
studentů v bakalářském, magister-
ském i doktorském studiu. Protože 
Fakulta se Fakulta sociálních stu-
dií nachází jen dvě minuty od ulice 
Česká, čtenáři Halasu se často vy-
skytují přímo v centru Brna.
Halas samozřejmě čtou i vysokoškol-
ští pedagogové, kterých je na Fakultě 
sociálních studií sto.

Sekundárně jsou našimi pravidelný-
mi čtenáři studenti ostatních brněn-
ských fakult a rodinní příslušníci na-
šich studentů. Víme, že studenti naší 
fakulty nosí časopis na  své priváty 
a do svých domovů, čímž se čtenost 
násobí. Zájmy a  problémy studentů 
jiných fakult a  vysokých škol jsou 
podobné, a  proto je Halas i  pro ně 
hodnotným čtením. Rodinným pří-
slušníkům zase přináší vhled do uni-
verzitního světa, světa kde žijí jejich 
děti a vnoučata.

Jasně definovaná cílová skupina



Halas vychází ve  formě celobarev-
ného A4 časopisu na  kvalitním pa-
píře s moderním designem. Webové 
stránky následují poslední užitečné 
trendy a mimo jiné skýtají možnosti 
pro nápaditou formu reklamy. Halas 

publikuje články také na své faceboo-
kové stránce a má i Twitter účet. We-
bovky mají zabudovanou RSS čteč-
ku. Zkrátka, čtenář si může vybrat, 
jakým způsobem zpravodajství číst. 
Halas oslovuje milovníky klasického 
papíru i notebookáře a iPhoňáky.

Moderní design a přístup  
k novým technologiím



Oblíbenost u čtenářů, 
důvěra a autenticita
Studenti Halas čtou rádi, protože se 
zabývá jejich skutečnými každoden-
ními problémy. Vědí, že jej píší jejich 
spolužáci a že Halas vždy stojí ve spo-
rech s učiteli nebo s vedením fakulty 
na jejich straně.

O  oblíbenosti časopisu vypovídá 
i  to, že celý náklad je vždy rozebrán 
do několika dní, přestože časopis ne-
distribuujeme kamelotní formou – 
aktivně nerozdáváme.


