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Témata LS 

• „Pojmenování doby“- transformace české společnosti 
• Sociologická problematika etnických menšin  
• Sociální vyloučení, (nová) chudoba, sociální inkluze a exkluze. 

Marginalizace.  
• Sociologie náboženství 
• Moc a panství ve společnosti, Neziskový sektor a občanská společnost. 

Sociální hnutí. 
• Migrace a integrace, kulturní auto- a heterostereotypy 
• Rodina se zvláštním zřetelem ke stárnutí a stáří. Životní cyklus. Sociologie 

stáří,  stárnutí a umírání  
• Sociální struktura, stratifikace, střední třída 
• Média ve společnosti 
• Proměny práce a zaměstnání 
• Sociologie medicíny a zdravotnictví- vybrané otázky (sociální aspekt zdraví 

a nemoci, nemoc a sociální postavení, nemoc a gender, role lékaře a 
pacienta, medicinalizace moderní společnosti) 



 Sociologie LS 2016 

 

Čt 8:30--10:00, kromě St 23. 3. až Út 29. 3. (4.2., 11.2., 18.2., 25.2., 3.3., 10.3., 17.3., 31.3., 7.4., 

14.4., 21.4., 28.4., 5.5., 12.5., 19.5., 26.5.) 

4.2. Úvod do LS-Pojmenování doby (Bělohradský, Keller).  Transformace české společnosti. Poznámky 

ke studentským prezentacím. 

EK 

11.2. Sociologická problematika etnických menšin  PK 

18.2. praxe A Chudoba a sociální vyloučení.  Nová chudoba. Pracující chudoba. Kultura chudoby. Specifické 

skupiny vyloučených. (vždy pro 1.polovinu studentů) 

EK 

25.2. praxe B Chudoba a sociální vyloučení.  Nová chudoba. Pracující chudoba. Kultura chudoby. Specifické 

skupiny vyloučených. (vždy pro 1.polovinu studentů) 

Opravená prezentace ze ZS???- 

 EK 

3.3. Sg náboženství- 1 prezentace – proměny náboženského života, Střet náboženských hodnot, 

Rozdíly mezi vírami – rituály, symboly. Sekty. 1 prezentace- (téma 1) 

EK 

10.3. Moc ve společnosti- 1 prezentace  (téma 2) JŠ 

17.3 praxe A Občanská společnost, neziskový sektor, sociální hnutí.  JŠ 

31.3.  Migrace a integrace v sociologii- 1 prezentace (téma 3) PK 

7.4. praxe B Občanská společnost, neziskový sektor, sociální hnutí. JŠ 

14.4 Rodina se zvláštním zřetelem na stáří a stárnutí HJ 

21.4. Sociální struktura, stratifikace, střední třída EK 

28.4. praxe A Média ve společnosti  (vždy pro 1.polovinu studentů)  PK 

5.5. praxe B Média ve společnosti  (vždy pro 1.polovinu studentů) PK 

12.5. Práce a zaměstnání   

1 prezentace  (téma 4) 

JŠ 

19.5.  Sociologie medicíny a zdravotnictví  1 prezentace (téma   6) EK 

26.5. Sociologie pro sociální práci 

2 prezentace-  (téma 5 a 6, příp. 4 dle dohody) 

EK 



Způsob zakončení v LS 
 

Ústní zkouška z celé látky, okruhy otázek viz učební materiály předmětu 
1032. 

 
A  týmová skupinová práce/prezentace k analýze vybraného sociálního 

jevu či problému 
 
Prezentace nemají opakovat to, co bylo ve výuce, ale specifickým 

způsobem DOPLŇOVAT, ROZŠIŘOVAT, KONKRETIZOVAT 
 
Případně REFERÁT  
 
 viz nástěnka a vypsaná témata (prezentace začaly již v ZS) 
 (prezentují jen ti, kdo ještě neměli v zimním semestru, NEBO MUSELI 

PŘEDĚLÁVAT) 
 
 
 



Témata pro LS 2016 
1) Proměny náboženského života, Střet náboženských hodnot, Sociologické rozdíly mezi vírami – rituály, symboly. Sekty. Náboženské 

sektářství a jeho sociologické souvislosti. 
  
 prezentace 3.3.2016  
 
2) Problém „přizpůsobivosti“, rebelství, subkultur, disidentství, undergroundu. Generační protesty. Mezigenerační soužití. Beat 

generation, hippies, emo, atd. 
  
 prezentace 10.3.2016 nebo 26.5 dle dohody 
  
3) My a oni. Stereotypy. Cizinci mezi námi, my jako cizinci. Etnické menšiny a problémy sociálního soužití. Současná problematika soužití 

s migranty ve společnosti. 
 
 prezentace 31.3. 2016  
 
4) Nejistá práce – prekarizace. Problémy práce a zaměstnání.  
  
 prezentace 12.5. 2016 nebo 26.5 dle dohody s dr. Šťastnou 
 
5) Alternativní (neobvyklá) řešení …..(medicína-zdravotní  a sociální péče, umění, hudba, zemědělství, rodina, bydlení, energetika, víra, 

výživa apod.) 
 
 prezentace 26.5. 2016  
 
6) Sociologie těla, zdraví a nemoci- moderní představy o správném těle a zásahy v něm, životní způsob. Zásady do těla, zdraví jako 

součást kultury. Normalita a abnormalita ve zdraví a nemoci. Sociologická problematika psychitrických onemocnění. 
 
 prezentace 19.5.2016 nebo 26.5 dle dohody 
 Referáty:vždy dvojice – musí být přítomna při přednesu referátu- odevzdává se rovněž písemně v rozsahu 2 x A4 
Keller: Tři sociální světy    ……….21.4.2016         
 Huntington Střet civilizací      …………………26.5.2016 
  Bauman (Tekutá modernita) ……………………………19.5.2016 
  

 
 



Jak? 

• samostatné týmové zpracování problému  
 

• k 25.2. 2016 budou všichni připsáni ke skupině a tématu- 
uděláme na výuce, ale musíte být již domluveni předem 

Požadavky na prezentaci: 
• Rozsah (10-16 slidů, viz dále) 
• Obsah  

• (jasně pojmenovaná otázka/problém, zasazení do sociologického 
kontextu, přiměřené zpracování otázky s použitím min. 3 odborných 
zdrojů, prokazatelnost skupinové diskuze a spolupráce 

• Odevzdání elektronicky předem na evakriz@centrum.cz 
 

• Prezentace probíhají dle rozpisu na nástěnce, který bude  3.3. 
vložen do is.jabok, UM Sociologie II. 

 
 



Rozsah, obsah a kvalita  
• prezentace napodobí rozsah cca 25-30 minut a 10 minut na diskuzi 
• min. 10 - max. 16 slidů (=obrázků) v powerpointové prezentaci včetně úvodního 

slidu  (alespoň 8  textových/věcných, další mohou být obrazové a jiné) 
Kvalita: pro zhodnocení kvality  platí následující kritéria: 
• problém či otázka je jasně pojmenovaná – přiměřeně, přesně, ale i originálně 

definované zaměření skupiny na problém či jeho dílčí část (specifikovat otázku či 
problém- nezůstat u obecné formulace).  „Jaká je otázka, kterou si klademe?“ 

• Dostatečné zasazení problému do kontextu, souvislostí, „mapy“- schopnost vidět 
jevy a procesy, které s problémem souvisejí a jak. Dostatečná analýza problému 
(„dostatečná“ znamená, že nic podstatného nechybí a nic podstatného není 
významně zkresleno) 

• Vyhodnocení na základě faktů a analýzy- schopnost zaujmout postoj, mít názor na 
daný problém a argumenty na jeho zdůvodnění- jako skupina se nemusíte 
shodnout, ale měli byste prokázat, že jste o tom diskutovali, konsensus hledali a 
zda byl či nebyl dosažen.  

• Pracujte s databázemi veřejně přístupných sociologických dat 
• Odkaz na nejméně 3 odborné sociologické zdroje (tištěná literatura, elektronické 

zdroje jsou povolené, pokud jsou spolehlivé a garantují kvalitu informací) 
• SMYSLEM JE, ABYSTE SE VY JAKOU AUTOŘI DOBŘE ORIENTOVALI V TOM, CO JSTE 

SE ZPRACOVÁNÍM PROBLÉMU ČI OTÁZKY NOVÉHO NAUČILI A UMĚLI REAGOVAT NA 
DOTAZY 



 
Doporučená struktura a formát (detaily) 

10-16 slidů, ne méně, ne více, min. 8 věcných 

 • Úvodní slide s představením tématu- zde uvést i celá jména 
týmu - (1 obrázek) 

• Jaká je otázka, kterou si při prezentaci klademe a na niž 
chceme odpovědět? 

• Definice používaných pojmů (max.  2 obrázky). Zařazení 
problému do souvislostí a mapa problému – Zde je možno 
použít i různá dostupná data (názory veřejnosti, výskyt 
problému, statistické údaje, apod.) (cca 3-6 obrázků) 

• Vyhodnocení a závěry – (cca 2-3 obrázky) 
• Odborná literatura a zdroje: zde uvedete nejméně 3 

spolehlivé zdroje, jež jste použili při odborném zpracování 
Vašeho problému (1 obrázek) 

• V omezeném množství lze použít fotografické materiály či 
krátké video pro ilustraci a dokumentaci.(1-2 slide) 



Referát 

• Každý z dvojice přečte publikaci a společně 
proberou a zpracují referát, který přednesou 
pro studenty  

 

• Současně zpracují písemnou zprávu v rozsahu 
2 A4 a odevzdají.  



Pojmenování doby 
• Západní civilizace (=v níž modernizace proběhla v kratším časovém 

úseku (19. a 20. století) a v podstatě ve všech sférách života, 
včetně lidských práv 
– Liberální 
– Ztratila (dávno) svůj řád (i ve smyslu vnímání „přirozenosti“ a 

normality) 
– Trvalá  a akcelerovaná změna- doba zrychlená- nejistota z příliš velké 

volby 
– Vláda kalkulu (trhu) a konzumu (zboží, služeb a zážitků)- ztráta 

kolektivní odpovědnosti v dlouhodobém horizontu 
– Heslo „vytěžit“ 
– Mravní pochyby –morální  zpochybnění „vývozu“ modernizace do 

jiných částí světa 
– Doba pozdní, post-, reflexívní-ví o svých problémech 
– Nejistá, labilní, ohrožená, riziková a rozporuplná (ambivalentní) 
– Neviditelná (obtížně viditelná  moc)- KDO NÁM VLÁDNE?- nedůvěra k 

politickým institucím- doba uniklých sdělení (Bělohradský- wikileaks) 
– Riziko střetu civilizací 


