
Informačný list predmetu 

  

Vysoká škola:  Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Prírodovedecká fakulta 

Kód predmetu: nový Názov predmetu: Sociológia pre geografov 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Forma výučby: prednášky 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2 hodiny prednášky  

Týždenný:   2     Za obdobie štúdia:  26  

Metóda štúdia: prezenčná/dištančná 

Počet kreditov: 2  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1, 3 

Stupeň štúdia: I. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Teoretické poznatky sú overované písomnou skúškou (formou otvorených otázok), pri ktorej je 

potrebných získať minimálne 51-60% z celkového počtu bodov pre hodnotenie E, 61-70% pre 

hodnotenie D, 71-80% pre hodnotenie C, 81-90% pre hodnotenie B a minimálne 91% bodov 

pre získanie hodnotenia A. Kredity za predmet nie je možné udeliť bez aktívnej účasti na 

prednáškach. 

Výsledky vzdelávania:  

Po úspešnom absolvovaní predmetu študent dokáže zadefinovať a vlastnými slovami 

interpretovať základné pojmy z oblasti všeobecnej sociológie a určitých oblastí aplikovanej 

sociológie, najmä oblasťami, ktoré súvisia s geografiou a priestorovými charakteristikami 

prostredia a spoločnosti. V rámci predmetu budú študenti oboznámení so sociálnymi javmi 

a procesmi, ktoré ovplyvňujú každodenný život jednotlivca, komunít a spoločnosti, získajú 

poznatky o kultúre spoločnosti (hodnoty, normy, inštitúcie), o spoločenských procesoch 

(socializácia, sociálna kontrola, deviácia), ďalej budeme venovať sociálnym skupinám 

a organizáciám, stratifikácii spoločnosti, politickej i ekonomickej moci. Študenti získajú 

prehľad o sociologických metódach skúmania. V predmete bude kladený dôraz na prepojenie 

sociologických poznatkov s geografiou. Úlohou predmetu je nielen predstaviť a zosumarizovať 

nové informácie z predmetnej oblasti, ale aj podnietiť verbálne zručnosti a kritické myslenie 

študentov. 

Stručná osnova predmetu:  
Úvod do sociológie - sociológia - definícia, predmet výskumu, charakteristika a členenie, 

funkcia; niekoľko príkladov sociologických výskumov a tém, 

Vývin sociológie a jej súčasné hlavné teórie - základné paradigmy sociologického myslenia – 

konsenzuálna teória, teória konfliktu, teória sociálnej zmeny; sociologickí myslitelia – história 

a súčasnosť: zakladatelia sociológie (Comte, Durkheim, Marx) a vybraní významní 

predstavitelia sociológie (Burawoy...), 

Metódy sociologického výskumu - typológia a druhy sociálneho výskumu; špecifiká 

sociologického výskumu; etapy sociologického výskumu; hypotéza, 

Spoločnosť - pojem spoločnosť, charakteristika spoločnosti, typy spoločností, sociálna pozícia 

a status, sociálna rola, 

Sociálne nerovnosti - sociálna stratifikácia a triedna štruktúra spoločnosti; pojem trieda; etnicita 

a rasa; rod a rodové nerovnosti; vybrané príklady problémov nerovností v spoločnosti, 

Priestorová sociológia - priestor a nerovnosti; mesto, dedina; vzory interakcií menšinových 

spoločností; segregácia a kongregácia; pozitívne a negatívne efekty segregácie menšín; 

priestorové efekty segregácie menšín: kolónia, geto, enkláva, diaspóra,  



Urbánna sociológia - mesto a rozvoj moderného urbanizmu; urbanizácia a jej sociálne následky; 

kvalita života, 

Kultúra a identita - kultúra a jej funkcie v spoločnosti, symboly, jednota a rozmanitosť kultúry, 

subkultúra, 

Sociálne skupiny a vzťahy - sociologická charakteristika sociálnej skupiny, funkcie, druhy, typy 

vodcov; sociálne interakcie a sociálne vzťahy; klasifikácia sociálnych vzťahov: formálne a 

neformálne vzťahy; komunita - definície v rôznych spoločenstvách, základné znaky komunity, 

inštitúcia susedstva, komunita tradičnej a modernej spoločnosti, 

Sociálna kontrola, socializácia, deviácia - deviácia, konformita, nonkorformita ( definície, 

funkcia, priebeh); teórie deviácie (biologické a psychologické, sociologické, sociálneho 

napätia, kultúrne, teória nálepkovania); sociálna kontrola (neformálna, formálna), 

Inštitúcie a organizácie - úloha a spoločenská funkcia inštitúcií; náboženstvo; vládnutie, 

politická moc; vzdelanie; náboženstvo; základné rozdelenie organizácií, byrokracia, nedostatky 

byrokracie (dehumanizácia, Parkinsonov zákon, ritualizmus, Peterov princíp), 

Rodina, komunita a sociálne siete - život v súkromí a spoločenstvách - rodina a komunita; 

základné pohľady na rodinu (funkcionalistický a konfliktualistický),  hlavné úlohy, funkcie 

rodiny, typy rodiny a manželstva (podľa autority, pôvodu, usporiadania manželských vzťahov, 

životný cyklus rodiny, zmeny spôsobu života rodiny, kríza súčasnej rodiny; pohlavie 

a sexualita; telo. 

Odporúčaná literatúra:  
Jandourek, J. 2003. Úvod do sociologie. Praha: Portal 

Giddens, A. 1999. Sociologie. Praha: Argo 

Sopóci, J., Búzik, B. 1995. Zaklady sociológie. Bratislava: SPN 

Keller, J. 1997. Úvod do sociologie. Praha: Slon 

Thorpe, Ch., Yuill, Ch., Hobbs, M., Todová, M., Tomleyová, S., Weeks, M. 2015. Kniha 

sociologie. Universum. Penguin Random House. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

Slovenský, v kombinácii s anglickým (vybraná študijná literatúra) 

Poznámky:   

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: Mgr. Alena Rochovská, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 19. augusta 2022    

Schválil: prof. RNDr. Ján Buček, CSc. 

 

 


