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Kurz navazuje na stejnojmenný předmět, jenž je součástí studijního plánu
bakalářského studijního programu. Cílem tohoto navazujícího kurzu je rozšířit
přehled obecné sociologie, která je brána jako jeden z důležitých zdrojů poznání
sociální reality vázané jak na předmět zájmu studijního oboru, tak na širokou sféru
každodenní zkušenosti sociálních aktérů.
Charakteristika obsahu předmětu:
1. Sociologická věda – její specifika a funkce (sociologická imaginace, obecná
sociologie, sociologie jako rozumějící věda, problematika sociální změny)
2. Lokální společenství I (historické příčiny vzniku lidských sídel a základní
vývojové typy sídel, kulturní a civilizační význam města, město a venkov
v procesu modernizace, vývoj rozdílů mezi nimi, proces urbanizace, veřejný
prostor ve městech)
3. Lokální společenství II (Chicagská sociologická škola, typy prostorového
uspořádání měst a sociálně patologické jevy ve městě, ekologie měst,
problémy suburbanizace, sociologie globálních měst)
4. Sociologie času (čas jako sociální kategorie, časoprostorová koordinace a
sociální procesy, časovost lidského života, vývoj lidských společenství v čase,
periodizace dějin)
5. Sociální komunikace I (proces komunikace, jeho složky, analýza
komunikačního procesu, verbální a neverbální komunikace)
6. Sociální komunikace II (masová komunikace, demokratická veřejnost a
veřejné mínění, historický vývoj veřejnosti a její vztah k médiím)
7. Kultura (příroda a kultura v sociologické diskusi, členění kultury, funkce kultury
a její normativní vlivy)
8. Problémy masové kultury a soužití různorodých kultur (masová kultura a
individualismus, multikulturní situace – deskriptivní a normativní pojetí)
9. Kultura a příroda (historické proměny vztahu kultury a přírody, moderní
ekologická rizika jako problémy společnosti)
10. Hodnotově-normativní systémy I (jejich vývoj v procesu modernizace,
sociologie náboženství – posvátné, odkouzlení, sekularizační teze)
11. Hodnotově-normativní systémy II (sociologické pohledy na morálku, zvyky a
obyčeje, společenská pravidla, sociální rituály)
12. Hodnotově-normativní systémy III (sociologie módy, životní styl a jeho
proměny – spotřeba a alternativy k ní)
13. Hodnotově-normativní systémy IV (sociologie práva, sociologie politiky, věda
pohledem sociologie)
14.–26. Seminární část kurzu založená na vystoupeních studentů k vybraným
tématům, která prohlubují a rozšiřují obsahy bodů 1–13
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Další literatura bude doporučena v průběhu přednášek.
Zkouška:
Zkouška probíhá formou písemného testu (odpovědi na otevřené otázky).
Hodnocena je znalost probírané látky a schopnost její samostatné reflexe. Důraz je
rovněž kladen na schopnost čerpat z povinné a (vybrané) doporučené literatury.
Otázky v písemném testu vycházejí z tematických okruhů předmětu (viz
Charakteristika obsahu předmětu).
Zkoušce nezbytně předchází prezentace studenta/studentky v seminární části kurzu,
tj. během letního semestru. Prezentaci je třeba odevzdat v písemné podobě, a to
nejpozději 2 týdny před termínem zkoušky. Předpokládaný minimální rozsah
písemné formy prezentace je 8 normostran. Témata seminárních prací (včetně
termínu prezentace) musejí být s vyučujícím konzultována v průběhu zimního
přednáškového období.
Písemná práce musí vyhovovat základním požadavkům stanoveným katedrou pro
vypracování písemných prací (viz Pokyny k vypracování bakalářské/diplomové
práce). Titulní strana písemné práce má obsahovat název předmětu, název práce,
jméno studenta, ročník, formu studia a datum vypracování práce. Práce musí mít
stručný Úvod a Závěr, měla by být členěna do kapitol (s Obsahem). Práce musí
obsahovat Soupis bibliografických citací (využité zdroje v textu – odborné knižní
prameny, odborné články, případně další zdroje). Odmítnutí písemné práce ze strany
vyučujícího znemožňuje účast na zkoušce.
Účast na seminární části kurzu musí dosahovat minimálně 60 %. V případě
nesplnění této podmínky je studentovi zadáno dodatečné téma k písemnému
zpracování. (Aktivní) účast studenta v semináři je brána jako doplňující kritérium pro
celkové hodnocení jeho výkonu.

