Sociologie
bakalářský studijní program

Učíme vás přemýšlet,
ptát se a porozumět
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hodin strávených ročně našimi studenty na praxích

spolků a studentských organizací sdružených při katedře
exkurze realizované v roce 2019

Chcete porozumět světu, ve kterém žijete, a nebojíte se důkladné četby a přemýšlení?
Baví vás nahlížet pod pokličku domácností? Chcete přijít na kloub fungování
organizací? Chtěli byste porozumět logice toho, jak se třeba staví město? Podivujete
se nad populismem, interpretací migrační krize nebo jednostranným výkladem
přetrvávajících sociálních nerovností?
Pokud jste zvídaví a nechcete se spokojit s černobílým viděním světa, pak vás sociologie
jistě zaujme a snadno pohltí. Je pro všechny, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Učí totiž nahlížet na společenské jevy, sociální problémy i osobní příběhy v širších
souvislostech. Sociologie vám nejen nabídne přímé odpovědi na vaše otázky, také vás
povede k tomu, abyste odpovědi sami aktivně hledali.

Sociologie jako vlajková loď sociálních věd se od svých počátků snaží porozumět
moderním společnostem, jejich problémům a výzvám. Život ve společnosti 21. století
není výjimkou. Na našem pracovišti připravujeme studující na rychle se měnící realitu
jak v teoretických kurzech, tak i v kurzech praktických, kde se naučí kvantitativní
i kvalitativní metody výzkumu používat na konkrétních sociálních otázkách. Tyto
široké a bohaté dovednosti uplatní jak ve vlastním podnikání, ve státním sektoru, tak
i v neziskových organizacích, médiích a v mnoha dalších oblastech. V konkrétních
projektech a kurzech se snažíme naše studující připravit na svět 21.století, tzn.
trénujeme je být flexibilní, technologicky zdatní, analyticky excelentní. Naši absolventi
a absolventky získají již během studia schopnosti a dovednosti, které jim umožní
nezaleknout se komplexního světa a informační společnosti. Jako všichni naši absolventi
a absolventky nebudou mít problém se na trhu práce nejen uplatnit – oni jej budou
spoluvytvářet a měnit směr, kterým se bude v budoucnu pojetí zaměstnání a profesního
života vyvíjet.

Čím se například budete zabývat?
—

konkrétními poznatky o společnosti (sociální struktura,
demografické trendy, souvislosti mezi různými sociálními jevy
apod.)

—

rozvojem praktických dovedností (příprava různých typů výzkumů,
zpracovávání a interpretace empirických dat)

—

rozvojem obecných intelektuálních schopností (analýza, komparace,
kritické myšlení)

—

širšími souvislostmi a problematikou samozřejmého

—

překračováním tzv. selského rozumu

—

zapojováním se do sociálních sítí (akademická sféra, veřejné
instituce, média)

Studium vedoucí k poznání
a pochopení
—

Naučíme vás používat širokou škálu výzkumných technik a analyzovat data – za
užití moderních statistických a interpretačních postupů.

—

Nabízíme osvojení si základních znalostí o fungování společnosti, té společnosti
strukturách a institucích.

—

Dozvíte se o tématech jako stárnutí společnosti, náboženství, globalizace,
technologie ve společnosti, medicína, migrace, vzdělanostní nerovnosti nebo
proces utváření sociálně kulturních identit v transnacionálních a mezikulturních
souvislostech.

—

V rámci studijní specializace se můžete detailněji zaměřit na genderová studia.

„Sociologie je historie současnosti. Nabízíme
studium lidem, kterým nejsou lhostejné
nadindividuální společenské problémy. Lidem,
kteří se zajímají o věci přesahující jejich
každodenní zkušenost. K tomu u nás získají
nejen teoretickou, ale především metodologickou
průpravu, čímž budou připraveni pro kontinuálně
se proměňující trh práce. Vedle sociologie lze
studovat rovněž sociální antropologii, a tím
se zaměřit na studium kulturní podmíněnosti
lidského jednání.“
Tomáš Katrňák, vedoucí Katedry sociologie

Uplatnění našich absolventů
a absolventek:
—

Evropská komise, Brusel

—

Radnice Praha

—

Akademie věd ČR

—

Marketingová firma

—

IBM – analytik dat

—

Hospodářské noviny

—

Časopis Akademie věd ČR – Česká společnost

—

Ministerstvo kultury

—

Knihkupectví

—

IQ Roma Servis

—

Hospic Rajhrad

—

Projektový management

—

Personalistika

Studium vás povede k poznávání sociálních souvislostí různých typů
a úrovní společenských a individuálních problémů. Otevře vám tak cestu
k pochopení rozličných forem sociálního jednání, sociálních institucí,
procesů a vztahů. Budete kultivovat své analytické schopnosti, které můžete
využít nejen ve výzkumu, výuce, ale i v dalších oborech lidské činnosti
(média, řízení podniků, neziskový sektor, státní správa, marketing, public
relations, ekologie, politika ad.).

„Sociologie kultivuje analytické schopnosti,
které lze využít nejen ve výzkumu a výuce, ale
i v dalších oborech lidské činnosti. Systematický
výcvik ve výzkumných technikách a v analýze
sociálních dat, využívající moderní statistické
postupy, pak připraví studenty k samostatné
výzkumné činnosti a k expertní analytické práci.“
Kateřina Lišková, socioložka, zaměřuje se na otázky
genderu, sexuality a sociální organizace intimity,
zkoumá také vzdělávání v kontextu genderu a etnicity

Proč studovat sociologii jako jednooborové
studium?
prezenční – tříleté – předem jasně definovaný seznam povinných předmětů – široká
nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů
V bakalářském stupni studia můžete studovat sociologii jednooborově se specializací na
genderová studia. Znamená to například, že svou bakalářskou práci budete psát v tomto
studijním programu.

Proč si zvolit sociologii
v kombinaci s dalším studijním programem
v tzv. sdruženém studiu?
prezenční – tříleté – uplatnění sociologických znalostí a dovedností v nejrůznějších
odvětvích – jedinečné kombinace studijních programů
Studijní program sociologie je v magisterském stupni otevřen i pro absolventy
a absolventky bakalářského studia příbuzných programů. Studovat k nám tak mohou jít
nejen absolventi a absolventky sociální antropologie nebo genderových studií, ale také
například historie, religionistiky, ekonomie, psychologie, politologie, filozofie, práva či
mediálních studií.

Sdružené studium
oblíbené kombinace na FSS MU
hlavní studijní program

vedlejší studijní program

Sociologie

Sociální antropologie

Sociologie

Mediální studia a žurnalistika

Sociologie

Sociální práce a sociální politika

Sociologie

Psychologie

„Studium na FSS bylo skvělým zážitkem, a to
především díky výborným vyučujícím. Naučili
mě, že hlavní je nebát se zeptat – pak jsou téměř
všechny dveře otevřené. Vyzkoušela jsem si
pořádání konference, psaní odborného článku,
a nakonec získala finance pro prezentaci mého
výzkumu na konferenci ve Finsku. O tom, že někdy
budu „dělat vědu“ se mi nikdy ani nesnilo. Ale díky
FSS vím, že takové věci už nemusí být jen sny.“
Michaela Lebedíková, absolventka programu sociologie

Praxe – stáže – studium v zahraničí –
a něco navíc
Sociologie vás seznámí s moderní kritickou sociální teorií, historií sociálního myšlení
i s praktickými předměty oborových sociologií. Řadu nabytých teoretických znalostí
si budete moci vyzkoušet i prakticky – při výzkumné praxi nebo na stáži v organizaci,
kterou podrobíte sociologické analýze. Čekají vás přednášky, ale také seminární výuka.
Nebudete tedy jen poslouchat, ale probíranou látku budete skupinově diskutovat se
spolužáky i vyučujícími. Díky tomu problematice důkladně porozumíte.
— Při studiu samotné sociologie je absolvování praxe na dobrovolné bázi, například
formou účasti na výzkumu.
— Při výběru specializace na genderová studia je praxe v rozsahu 80 hodin povinná.
Podpoříme vás i v zahraničním studijním pobytu – spolupracujeme s více než třiceti
partnerskými univerzitami po celém světě.

Navštivte nás během
dne otevřených dveří
či jiné akce na FSS

Podejte si přihlášku
ke studiu na FSS

Připravte se na přijímací
testy do Bc. studia

Navštivte web Katedry
sociologie

Sledujte nás na FB

Kontaktujte sekretariát
katedry, Ing. Soňu
Enenkelovou.

