
Bakalářské studium samostatné  
 

Otázky ke státním bakalářským zkouškám 
 

Sociologie 
 
 
1. Sociologie 
Předmět sociologie. Sociologie a ostatní sociální vědy. Základní sociologická 
paradigmata (objektivistické a interpretativní). Makrosociologie a mikrosociologie. 
Vztah teorie a empirie. Příklady sociologických disciplín. Funkce sociologie.  
 
2. Sociální změna 
Proces modernizace jako příčina vzniku sociologie. Vztah procesu modernizace a 
představy pokroku. Novější teorie sociální změny – postindustriální společnost, 
informační společnost a globalizace. Sociální zkušenost, sociologie a reflexivita.  
 
3. Dějiny sociologie I 
Protosociologie. Klasická sociologie (Comte, Marx, Weber, Durkheim). Vývoj 
sociologie v meziválečném období.  
 
4. Dějiny sociologie II 
Hlavní sociologické teorie druhé poloviny 20. století – strukturální funkcionalismus, 
konfliktualismus a symbolický interakcionismus.  
 
5. Sociální diferenciace  
Sociální rozměr lidské existence. Sociální kategorie. Sociologie davu. Komunity. 
Sociální skupiny.  
 
6. Socializace 
Podstata socializace. Sociální konstrukce reality (Berger a Luckmann). Sféry, činitelé 
a mechanismy socializace. Resocializace. Vztah socializace a výchovy podle 
Durkheima. Proces individualizace a destandardizace životní dráhy.  
 
7. Konformita a deviace 
Hodnoty a normy ve společnosti. Konformita a nonkonformista. Sociální deviace – 
příčiny a podoby, klíčové moderní teorie sociálních deviací. Sociální patologie.  
 
8. Sociální stratifikace 
Socioekonomické a sociokulturní rozdíly mezi lidmi a nerovnosti. Distribuce zdrojů 
(kapitálů), sociální konflikt a představa spravedlnosti. Sociální vrstvy a třídy, systémy 
sociální stratifikace. Druhy a mechanismy sociální mobility.  
 
9. Média 
Vývoj médií. Funkce médií, média a učení. Média a sociální změny. Masová média 
v masové společnosti. Veřejný prostor, ideologie, demokracie a média. Internet a 
sociální média. 
 
 



10. Rodina 
Rodina jako sociální skupina a jako socializační činitel. Základní funkce rodiny. 
Historické a současné podoby rodiny. 
 
11. Gender 
Kategorie genderu. Genderové nerovnosti v oblastech vzdělávání, práce a politiky aj. 
Gender a sociální hnutí, problematika soukromého a veřejného, distribuce a uznání. 
 
12. Společnost a příroda 
Vztah společnosti a přírody. Sociální ekologie. Sociální změna, ekologická krize, 
moderní rizika a jejich politizace.  
 
13. Vědění 
Vědění jako sociální jev, druhy vědění. Vědění ve sféře každodennosti. Ideologie. 
Vědění, věda a expertíza v politice. Vědění a sociální konstrukce reality podle 
Bergera a Luckmanna. 
 
14. Práce 
Sociologické vymezení práce. Podoby práce v moderní společnosti a jejich uznání. 
Aktuální proměny práce jako zaměstnání a trhu práce (koncept postfordismu, 
problematika destandardizace a flexibilizace aj.).  
 
15. Vzdělávání jako sociální jev  
Vzdělávání a jiné sociální instituce. Vzdělávání, sociální stabilita a změna. 
Normativní a vědecké zpracování: sociální pedagogika a sociologie vzdělávání, jejich 
hlavní oblasti zájmu. Vzdělávání pohledem teorií konsensu, konfliktu a symbolického 
interakcionismu.  
 
16. Vzdělávací organizace 
Organizace v moderní společnosti a teorie byrokracie. Funkce školy a její vnitřní 
život, skryté kurikulum. Hlavní typy organizací, v nichž se odehrává učení a 
vzdělávání dospělých. Institucionalizace a deinstitucionalizace vzdělávání dospělých 
 
17. Vzdělávací politika  
Místo vzdělávací politiky ve veřejných politikách. Aktéři vzdělávací politiky. Úrovně 
tvorby vzdělávací politiky. Globalizace vzdělávací politiky. Vzdělávací politika jako 
vědecká disciplína. 
 
18. Sociální a kulturní reprodukce a vzdělávací systémy  
Představa meritokracie. Americká a evropská sociologie šedesátých až 
devadesátých let 20. století v diskusi o problému reprodukce sociálních a kulturních 
nerovností ve vzdělávacích systémech (Bernstein, Bourdieu, Boudon, Bowles a 
Gintis, Willis, novější teorie). 
 
19. Sociologický výzkum vzdělávání dospělých 
Vztah kvantitativního výzkumu vzdělávání dospělých a vzdělávací politiky. 
Kvalitativní výzkum vzdělávání dospělých (etnografie – komunity praxe podle 
Wengera, biografický výzkum). Hlavní teoretické směry uplatňované ve výzkumu 
vzdělávání a učení dospělých.  
 



20. Sociální výzkum 
Specifika a vymezení sociálního výzkumu. Funkce vědy. Struktura a strategie 
výzkumu. Od zadání k cílům. Kvantitativní a kvalitativní přístup – hlavní 
charakteristické rysy. 
 
21. Příprava a projekt výzkumu  
Tvorba konceptuálního rámce zkoumání. Příprava kvantitativního výzkumu – 
operacionalizace, znaky a indikátory, hypotézy. Příprava kvalitativního výzkumu – 
konceptualizace výzkumného problému, zásady zkoumání. Kritéria kvality zkoumání 
– validita, reliabilita a reprezentativita v kvantitativním a v kvalitativním přístupu. 
Projekt výzkumu. 
 
22. Výběrová šetření  
Výběr zkoumaných objektů – základní a výběrový soubor, pravděpodobnostní a 
nepravděpodobnostní výběry, výběry založené na dostupnosti a dobrovolnosti. 
Výběry v kvantitativním a v kvalitativním výzkumu. 
 
23. Základní techniky sběru dat I 
Dotazník a rozhovor – zásady tvorby otázek, jejich druhy, řazení. Rozdíly ve 
využitelnosti dotazníku a rozhovoru. Role tazatele v rozhovoru. Individuální a 
skupinový rozhovor. Anketa.  
 
24. Základní techniky sběru dat II 
Pozorování – základní podoby, role pozorovatele, problémy aplikace a vyhodnocení. 
Sociální experiment – základní druhy, podmínky provedení, typy proměnných. 
Studium dokumentů – druhy a podoby dokumentů, obsahová analýza, kvantitativní a 
kvalitativní přístup.   
 
25. Závěrečná zpráva z výzkumu 
Závěrečná zpráva – její adresáti, význam a struktura. Využitelnost sociálního 
výzkumu. Etické otázky sociálního výzkumu – etika výzkumné práce, etika práce se 
zkoumanými osobami. 
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