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Prerekvizity
Nejsou.

Hodinová dotace:
2 + 0 (dvě hodiny přednášky)

Kredity
4

Anotace
Cílem předmětu je seznámení s výsledky nedávného sociologického bádání o české společnosti.
Důraz bude kladen na důkladné porozumění tomu, že současné podoby společenské reality jsou
výsledkem dlouhodobých i krátkodobých procesů sociální změny. Zohledněna bude i skutečnost, že
aktéři činní v rámci současné české společnosti tyto procesy sociální změny sami reflektují, čímž
různé způsoby interpretace minulosti ovlivňují i přítomnost a budoucnost naší společnosti. Předmět
bude realizován formou tematických bloků, které přiblíží vybrané aktuální společenské fenomény a
problémy.

Podmínky atestace
Zkouška formou semestrální práce + referát jako podmínka připuštění ke zkoušce.
Atestace (Zk) bude udělena na základě zhodnocení včasně odevzdané semestrální práce v rozsahu 6–
10 NS, tj. 10800 – 18000 znaků včetně mezer od úvodu do závěru (úvodní stránka, anotace a seznam
literatury se do počtu znaků nezapočítávají); počet znaků uvést přímo do textu.
Téma semestrální práce – vztahuje se k probíraným tématům (do 5. 11. 2018 je nutné odevzdat
specifikaci problému, kterému se práce věnuje, a anotaci do 300 slov; do 13. 11. obdržíte informaci o
(ne)schválení tématu a reflexi).
•
•
•
•

Řádný termín odevzdání práce do 18. 12. 2018 - bude opraveno do 15. 1. 2019.
Prodloužený termín odevzdání práce do 15. 1. 2019 - bude opraveno do 15. 2. 2019.
Pokud nebude práce odevzdána v žádném z těchto termínů, je možné odevzdat ji ještě při
příštím běhu kurzu v následujícím akademickém roce.
V případě toho, že student/ka obdrží za odevzdanou semestrální práci známku 4
(“neprospěl/a”), může odevzdat práci ještě dvakrát, přičemž termíny budou domluveny
individuálně, ovšem nejpozději je možné kurz splnit do konce akademického roku
následujícího po akademickém roce, kdy si student/ka kurz zapíše.

V práci se hodnotí schopnost jasně, logicky a strukturovaně vystavět argument, opřít argument o
empirická zjištění (případně včetně kritického zhodnocení jejich relevance), dále formální správnost
citování a jazyková správnost.

Seznam přednášek
9. 10. – Historické vědomí a jeho proměny

16. 10. – Sociální role v současné rodině
23. 10. – Vzdělání
30. 10. – Trh práce
6. 11. – Gender a práce
13. 11. – Chudoba
20. 11. – Gender a sexualita
27. 11. – Aktuální trendy v partnerství
4. 12. – Volby a volební účast
11. 12. – Občanská spol. a pol. aktivismus
18. 12. – Veřejné mínění české společnosti
8. 1. – Závěrečná diskuse
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