
Otázky k ústní zkoušce ze sociologie pro LS 2016- denní studium 

Student/ka si vytáhne 1 otázku, a po krátkém promyšlení (max. 5 minut) přednese hlavní obsah 

otázky. Důležité je rozmyslet si strukturu odpovědi (nepřeskakovat), aby měla nějakou návaznost- 

zpravidla od obecného k detailnímu, ale může mít  i jinou, zmínit všechno PODSTATNÉ , ukázat, že 

odpovědi rozumíte, a umíte se orientovat, i když s Vámi učitel naváže dialog. 

 

1) Zrod sociologie, zakladatel sociologie a její smysl, pojem modernizace, hlavní složky modernizace. 

2) Tradiční, moderní a postmoderní společnost-odlišení 

3) Klasičtí sociologičtí autoři- hlavní myšlenky a pojmy, které zavedli (zaměřte se na 1 autora z této 

nabídky Comte, Weber, Durkheim, Pareto a jeho myšlenkový přínos) 

4) Česká sociologie – základní informace o alespoň jednom českém sociologovi a jeho práci. 

5) Základní sociologické pojmy- struktury (statika)- skupiny, klasifikace, typy. 

6) Základní sociologické pojmy – procesy (dynamika)-změna, revoluce, vývoj, inovace, konflikt.  

7) Sociální anomie- definice, autoři, anomické situace a důsledky anomie pro společnost. 

8) Globalizace a rizika. Proč se hovoří o rizikové společnosti? Pojmenování doby- charakteristika doby,  v 

níž žijeme. 

9) Hlavní teoretické směry v sociologii – 3 hlavní paradigmata. 

10) Kultura a civilizace. Kulturní stereotypy, habitus, diverzita, vyloučení.  

11) Etnické menšiny a migrace z pohledu sociologie. 

Etnicita, etnická identita 

12)  Integrace, asimilace. 

13) Co je  náboženství  pro sociologii? Jaké jsou funkce náboženství z pohledu sociologie? Hlavní myšlenky 

Durkheima a Webera. Co znamená souvislost mezi protestantskou etikou a duchem kapitalismu? 

14) Pojem postsekulární společnost a hlavní charakteristika proměny náboženského života v průmyslových 

zemích 

15) Vysvětlete pojem sekta a sektářství – co jsou hlavní rysy sekty? Jak se liší od etablované církve či 

uznávaného náboženství? 

16) Sociální vyloučení- definice, ohrožené skupiny. Příčiny sociálního vyloučení 

17) Chudoba- definice, měření chudoby, ohrožení chudobou, vývoj  chudoby, nová chudoba 

18) Nejistá práce – sociologické proměny světa práce a zaměstnání 

19) Občanská společnost 

20) Sociální hnutí 

21) Média a sociologie 

22) Základní myšlenky sociologie medicíny a zdraví. Medicinalizace. Sociální význam zdraví a nemoci 

23) Sociální struktura, pojem střední třída a její současné postavení. Rozdíl mezi třídou a vrstvou. 

24) Pojem sociální deviace a sociální patologie – definice, oblasti, rozdíly, nuance (pozitivní deviace-

patologie normality/konformity).  

25) Hlavní teorie sociální patologie, které vysvětlují příčiny patologického jednání 

26) Sociologické teorie sociální patologie- pojem sekundární deviace, obětní beránek, etiketizace, 

stigmatizace. 

27) Sociologie a gender – kulturní pohlaví v sociální roli muže a ženy. Postavení ženy ve společnosti. 

Skleněný strop. 

28) Rodina- základní pojmy, funkce, pohled sociologie – proměny rodiny- trendy ve 20.  a 21. Století 

29) Stárnutí a stáří z pohledu sociologie. 

30) Panství a moc. Definice, podoby, 1 autor, který se mocí zabýval a jeho hlavní myšlenka (pojem) 


