
Základním cílem doktorského programu sociologie je 
příprava studujících na samostatnou tvůrčí badatelskou 
práci. Klademe velký důraz na rozvoj výzkumných do-
vedností, chceme rozvíjet teoretické myšlení i metodolo-
gické kompetence umožňující identifikovat a analyzovat 
významné sociální a demografické procesy. Prohlubuje-
me schopnost kriticky reflektovat jak odbornou literatu-
ru, tak i samu sociální realitu. Oceňujeme vědu s velkým 
společenským dopadem.

TÉMATICKÉ OKRUHY A ZÍSKANÉ 
DOVEDNOSTI
Nabízíme doktorské studium především v profilových 
oblastech výzkumného zájmu Katedry sociologie, Ústa-
vu populačních studií a afiliovaných výzkumných center 
(Centra pro kulturní sociologii migrace a Centra pro stu-
dia sexuality):

 Ð sociální nerovnosti (sociální mobilita, sociální 
třída, vzdělání, gender)

 Ð rodina a populační vývoj (partnerství, fertilita, 
sexualita, životní běh, stárnutí, mezigenerační 
vztahy)

 Ð kulturní sociologie (identity, kolektivní paměť, 
etnicita)

 Ð migrace a transnacionalismus
 Ð urbánní studia

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Obor sociologie otevírá studujícím cestu k  pochopení 
rozličných forem sociálního jednání, sociálních insti-
tucí, procesů a  vztahů; kultivuje analytické schopnosti. 
Absolventi a absolventky se mohou uplatnit v akademic-
ké a  výzkumné sféře, v  oblasti neziskových organizací, 
v médiích, ve státní sféře,  v soukromém sektoru, nebo 
jako vyučující na středních školách a v politicko-správní 
sféře.
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FORMA STUDIA  prezenční i kombinované
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Příklady partnerských univerzit 
pro mobilitu

Studium je jednooborové. 

Přijímací řízení se koná dvakrát ročně. 

Standardní doba studia je 4 roky. 

Ve studiu je zavedený kreditní systém. 

V prezenčním studium je vypláceno stipendium 
+ existuje řada dalších stipendijních programů 
(včetně stipendií na hrazení životních nákladů, 
hrazení nákladů na doktorandský výzkum, na 
psaní disertační práce, na mezinárodní mobilitu).

Disertační práci je možné psát v anglickém jazyce.

Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou, 
obhajobou disertační práce a ziskem titulu Ph.D.


