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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-05/22

Názov predmetu:
Ekonomická sociológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referáty (celkovo 30 bodov) na vybrané témy z problematiky
sociálnych nerovností
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 15 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
100-92: A
91-84: B
83-76: C
75-68: D
67-60: E
59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presné termíny a témy priebežného hodnotenia budú oznámené a podoba ich vypracovania
špecifikovaná na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu budú študenti schopní sociologicky skúmať ekonomické javy. Budú poznať
kľúčové teoretické a metodologické koncepty ekonomickej sociológie v klasickom i súčasnom
sociologickom myslení. Budú sa vedieť orientovať v sociologickej konceptualizácii ekonomického
konania, trhu, neistoty, inštitucionálnych prístupov v ekonómii a ekonomickej sociológii, otázok
vzťahu kultúry a ekonomiky, ekonomiky a štátu. Na základe precvičovania rozboru aktuálnych
ekonomických otázok v sociologickej perspektíve, budú vedieť aplikovať získané poznatky.

Stručná osnova predmetu:
1.Ekonomická sociológia a ekonómia
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2. Vývoj ekonomickej sociológie – kľúčové postavy a koncepty
3. Trh, racionalita a spoločenský poriadok
4. Trh a sociálne štruktúry
5. Práca ako komodita: predpoklady a konzekvencie
6. Inštitúcie a ekonomika
7. Kultúra a ekonomika
8. Štát, politika a ekonomika
9. Dôvera a ekonomika
10. Peniaze a ich význam v sociologickej perspektíve
11. Cena tovaru ako predmet sociologického uvažovania
12. Ekonomické krízy: sociologická konceptualizácia príčin a konzekvencií

Odporúčaná literatúra:
GERBERY, Daniel a Roman HOFREITER (eds.). Spoločnosť a ekonomika: sociologické
perspektívy. Bratislava: STIMUL, 2015. ISBN 978-808127-130-4.
LISÝ, J. et al. Dejiny ekonomických teórií. Bratislava: Iura Edition, 2003. ISBN 80-89047-60-2.
MORAWSKI, Witold. Ekonomická sociologie. Praha: SLON, 2005. ISBN 80-86429-43-1.
POLANYI, Karl. Velká transformace. Brno: CDK, 2006. ISBN 80-7325-096-9.
SMELSLER, Neil and Richard SWEDBERG (eds). The Handbook of Economic Sociology.
Princeton: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-12126-0.
Doplnková literatúra a rozšírený sylabus predmetu budú prezentované na začiatku a počas
semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 91

A B C D E FX

34,07 21,98 23,08 10,99 1,1 8,79

Vyučujúci: doc. Mgr. Daniel Gerbery, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 17.11.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-18/22

Názov predmetu:
Environmentálna sociológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát (30 bodov) na vybranú tému z problematiky
environmentálnej sociológie.
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Absolventi kurzu znají základní koncepty environmentální sociologie, dokáží uvažovat o
environmentálních problémech ze širší sociologické perspektivy a získali představu o vybraných
oblastech environmentální problematiky vhodných pro aplikaci sociologických výzkumných
metod. Tomu odpovídá strukturace kurzu do třech na sebe navazujících bloků. První blok zasazuje
environmentální sociologii do kontextu sociologických subdisciplín a vymezuje její obecný
konceptuální rámec. Druhý blok představuje klíčové teoretické koncepty v oblasti environmentální
sociologie ve vazbě na důležité společenské problémy. Třetí blok je věnován aplikované sociologii
v oblasti životního prostředí.

Stručná osnova predmetu:
I.blok
1. Místo environmentální sociologie v systému sociologických subdisciplín
2. Příroda a kultura
3. Ochrana přírody a hodnotová neutralita sociálních věd, základní a aplikovaný výzkum v
environmentální oblasti
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4. Co je to životní prostředí; kde leží hranice mezi společností a prostředím, a kde leží hranice mezi
jednotlivcem a společností?
II. blok
5. Udržitelný rozvoj – spotřeba a spor o kapitalismus (ekonomiský rozměr)
6. Ochrana přírody - nová sociální hnutí (politický rozměr)
7. Antropocén - (holistický koncept)
8. Sociální konstrukce reality – alternativní pohled na globální oteplování jako sociální problém
9. Riziková společnost a nová sociální rizika
III. blok
10. Hodnocení vlivu člověka na životní prostředí a měření kvality života ve vztahu k životnímu
porostředí
11. Měření environmentálních postojů a hodnotových orientací
12. Výzkum subkultur a "zeleného" životního stylu

Odporúčaná literatúra:
BELL, Michael a Michael S. CAROLAN. An invitation to environmental sociology. 4th ed.
Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge Press, 2012. ISBN 978-1-4129-9053-0.
BREWSTER, Bradley H. a Antony J. PUDDEPHATT, ed. Microsociological perspectives
for environmental sociology. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN
978-1-4724-6258-9.
GOULD, Kenneth Alan a Tammy L. LEWIS. Twenty lessons in environmental sociology. New
York, NY: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-537112-3.
KELLER, Jan. Sociologie a ekologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. Základy
sociologie. ISBN 80-85850-42-7.
LIBROVÁ, Hana. Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti. Brno: Masarykova
univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8412-4.
Doplnková literatúra a rozšírený sylabus predmetu budú prezentované na začiatku a počas
semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. PhDr. Dušan Janák, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-50/22

Názov predmetu:
Experiment v sociologickom výskume

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Priebežné aktivity počas semestra (40 bodov)
b) v skúškovom období esej / návrh a vyhodnotenie experimentu (60 bodov).
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 20 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
100-90: A
89-82: B
81-76: C
75-68: D
67-60: E
59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Kurz je určený pre študentov so znalosťou pokročilých štatistických metód. Študenti po jeho
absolvovaní vedia nadizajnovať experimentálny výskum, vyzbierať údaje a vyhodnotiť ich
relevantným spôsobom. Úspešný absolvent kurzu bude schopný nadizajnovať jednoduchšie formy
spoločensko-vedných experimentov a využiť analýzu založenú na experimentálnom prístupe tak
pre svoju záverečnú prácu, ako aj v uplatnení sa na trhu práce.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do experimentálnych dizajnov v spoločenských vedách
2. Kauzalita (nielen) v spoločenských vedách
3. Hlavné princípy experimentálneho dizajnu
4. Ako projektovaťexperimentálny výskum
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5. Výber vzorky, študentské vzorky
6. Dotazníkový experiment, kvázi experiment
7. Efekty v experimentálnom dizajne (štatistická sila, validita)
8. Vyhodnocovanie experimentálnych údajov
9. Kontrafaktuálne metódy hodnotenia
10. Neparametrické štatistické techniky
11. Experimentálne techniky v komerčnom prieskume trhu
12. Etické hľadiská experimentálnych prístupov

Odporúčaná literatúra:
BABBIE, Earl. The practice of social research. Belmont: Wadsworth, 2007. ISBN
978-0-495-18738-7
GREEN, John Robert; MARGERISON, Donald.. Statistical treatment of experimental data.
Amsterdam: Elsevier Scientific, 1978.
MORTON, Rebecca B.; WILLIAMS, Kenneth C. Experimental political science and the study of
causality: From nature to the lab. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
Dočasný učebný text k predmetu je dostupný v Moodle. S doplnkovou literatúrou budú študenti
oboznámení počas výučby.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský/anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 8

A B C D E FX

62,5 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Pavol Baboš, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-07/22

Názov predmetu:
Komparatívna politická ekonómia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referáty (celkovo 30 bodov) na vybrané témy z problematiky
sociálnych nerovností
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 15 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
100-92: A
91-84: B
83-76: C
75-68: D
67-60: E
59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presné termíny a témy priebežného hodnotenia budú oznámené a podoba ich vypracovania
špecifikovaná na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Na základe štúdia a aktívnej práce s komparatívnymi štúdiami z oblasti politickej ekonómie
a komparatívnej sociológie budú študenti disponovať základným kategoriálnym aparátom a
znalosťou základných teoretických a metodologických východísk a postupov potrebných pre
komparatívnu analýzu v rôznych oblastiach fungovania moderných spoločností. To zahŕňa, okrem
iného, komparatívnu analýzu sociálnych štátov, trhov práce, mzdového vývoja, pracovných
podmienok. Študenti budú schopní zorientovať sa v medzinárodných údajoch, aktuálnych socio-
ekonomických trendoch a budú vedieť porozumieť súčasnému komparatívnemu výskumu.

Stručná osnova predmetu:
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1. Úvod do komparatívnej politickej ekonómie
2. Podoby kapitalizmu v súčasných rozvinutých spoločnostiach
3. Podoby kolektívnej solidarity: typy sociálnych štátov
4. Sociálne nerovnosti: aktuálne otázky a výzvy
5.Zdroje dát pre komparatívnu analýzu
6. Politiky príjmovej redistribúcie a ich konzekvencie
7. Trhy práce a ich regulácia
8. Nezamestnanosť ako sociálny a politický problém
9. „Good jobs“ verzus „bad jobs“
10. Mzdy ako objekt politického rozhodovania
11. Podoby unionizácie a jej vývoj.
12.Aktuálne trendy v globálnej ekonomike a ich reflexia vo verejných politikách

Odporúčaná literatúra:
CASTLES, Francis, G. et al (eds.). The Oxford Handbook of the Welfare State. Oxford: Oxford
University Press, 2010. ISBN 978-0-19-957939-6.
HANCKÉ, Bob (ed.). Debating Varieties of Capitalism: A Reader. Oxford: Oxford University
Press, 2009. ISBN 978-0-19-956966-3.
IVERSEN, Torben. Capitalism, Democracy and Welfare. Cambridge: Cambridge University
Press, 2005. ISBN 978-0-521-61307-1.
WEINGEST, Barry R. and Donald A. Wittman (eds.). The Oxford Handbook of Political
Economy. Oxford: Oxford University Press, 2006. ISBN 978-0-19-927222-8.
Doplnková literatúra a rozšírený sylabus predmetu budú prezentované na začiatku a počas
semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 70

A B C D E FX

37,14 35,71 12,86 8,57 4,29 1,43

Vyučujúci: doc. Mgr. Daniel Gerbery, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 17.11.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-20/22

Názov predmetu:
Kriminológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) 40 bodov hodnotenia priebežne (seminárna prezentácia - 30 bodov, aktívna zapojenosť do
seminárnych diskusií – 10 bodov)
b) 60 bodov seminárna práca v skúškovom období (návrh projektu sociálnej prevencie kriminality)
Podmienkou úspešného absolvovania priebežného hodnotenia je dosiahnutie 30 bodov. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 0-59%-FX, 60-67%-E, 68-75%-D, 76-83%-C, 84-91%-B, 92-100%-A
Vyučujúca akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Témy seminárnych prezentácií, spôsob priebežného hodnotenia a špecifikácia obsahu seminárnej
práce budú oznámené na začiatku semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Študent úspešným absolvovaním predmetu získa poznatky základných prístupov a oblastí
kriminologického skúmania. Zoznámi sa so spôsobmi zisťovania a merania kriminality vrátane
výskumných postupov. Ovláda argumentácie kľúčových interpretácií sociálnej podmienenosti
kriminality a je schopný aplikovať ich do stratégií prevencie kriminality. Rozumie inštitucionálnej
štruktúre trestnej spravodlivosti a ovláda kompetencie jej základných zložiek. Na aplikovanej
oblasti trestnej spravodlivosti rozvíja svoje schopnosti analytickej práce s textami, výskumnými a
štatistickými údajmi.

Stručná osnova predmetu:
1. Kriminológia, jej predmet, úlohy a štruktúra
2. Prístupy k vymedzeniu kriminality. Kriminalita ako sociálna deviácia
3. Spôsoby zisťovania a merania kriminality
4. Druhy a štruktúra kriminality, jej vývojové trendy
5. Etiologická paradigma kriminológie - základné prístupy /biologické, psychologické a
sociologické teórie/
6. Hlavné teórie sociálnej etiológie kriminality
7. Kontrola zločinnosti: základné teórie, politiky a inštitúcie.
8. Trestné právo a trestný proces.
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9. Systém trestnej spravodlivosti, základné kompetencie jej aktérov.
10. Trestné sankcie – funkcie, druhy. Systém väzenstva.
11. Prevencia kriminality – typy, modely, programy.
12. Projekty sociálnej prevencie kriminality – zásady tvorby, konceptuálne rámce, aplikácie.

Odporúčaná literatúra:
LUBELCOVÁ, Gabriela. Kriminalita ako spoločenský fenomén. Úvod do sociologicky
orientovanej kriminológie. Bratislava: Veda 2009. ISBN 9788022410519
LUBELCOVÁ, Gabriela. Alternatívne tresty v kontexte stratégií spoločenskej regulácie
kriminality (od trestajúcej k obnovujúcej trestnej spravodlivosti). In: Sociológia, 2005, č.1, s.
33-58. ISSN 1336-8613
LUBELCOVÁ, Gabriela. Kriminalita ako modalita sociálneho konania. In: Sociológia, 2014,
č.2, s. 168-193. ISSN 1336-8613
DIANIŠKA, Gustáv a kol. Kriminológia. Plzeň: Aleš Čenek 2011. ISBN 9788073801984
HOLCR, Květoň a kol. Kriminológia. Bratislava: Iura Edition 2008. ISBN 978-80-8078-206-1
VÁLKOVÁ, Helena a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha, H.C.Beck 2019. ISBN
9788074007323
S doplnkovou literatúrou k jednotlivým témam a seminárnym zadaniam budú študenti
oboznámení v priebehu semestra, v nadväznosti na preberané témy.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:
slovak

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 41

A B C D E FX

26,83 7,32 14,63 19,51 4,88 26,83

Vyučujúci: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 20.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-06/22

Názov predmetu:
Manažment organizácií

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát (30 bodov) na vybranú tému z problematiky
manažmentu organizácií (napríklad teórie riadenia organizácií, manažérske roly, funkcie
všeobecného manažmentu organizácií - plánovanie, organizovanie, vedenie, kontrola, manažérske
rozhodovanie, komunikácia a motivovanie zamestnancov, riadenie ľudských zdrojov v
organizáciách, audit manažérskej činnosti, prípadne vykonávania vybraných manažérskych funkcií
atď.
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-93: A 92-84: B 83-76: C 75-69: D 68-61: E 60-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu disponuje základnými poznatkami teórie riadenia
organizácií (všeobecného manažmentu), ako aj poznatkami týkajúcimi sa riadenia ľudských
zdrojov v organizáciách a vie ich využiť v sociologickej teoretickej i empirickej výskumnej činnosti.
Má tiež poznatky a zručnosti potrebné na vykonávanie nižších a stredných manažérskych pozícií,
najmä v oblasti riadenia ľudských zdrojov (personálneho riadenia) v organizáciách rôzneho druhu.

Stručná osnova predmetu:
1. Vymedzenie a funkcie všeobecného manažmentu organizácií a špeciálnych druhov manažmentu
v organizáciách.
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2. Klasické koncepcie všeobecného manažmentu organizácií, ich vývoj a prínos pre súčasný
manažment.
3. Moderné koncepcie všeobecného manažmentu organizácií a súčasné vývojové trendy v
manažmente.
4. Výučba a výkon riadenia organizácií prostredníctvom vykonávania základných funkcií
manažmentu.
5. Manažérska funkcia plánovania (strategické, strednodobé, operatívne plánovanie a plány,
rozhodovacie činnosti) v organizáciách.
6. Manažérska funkcia organizovania (vytváranie organizačných štruktúr a útvarov, delegovanie
právomocí, centralizácia a decentralizácia riadenia v organizáciách).
7. Manažérska funkcia vedenia (vodcovstvo, štýly vedenia ľudí, komunikácia v organizácii,
motivácia ľudí v práci, práca so skupinami).
8. Manažérska funkcia kontroly (druhy kontroly a spôsoby a metódy vykonávania kontroly) v
organizáciách.
9. Teoretické východiská a koncepcie riadenia ľudských zdrojov v organizáciách. organizácií.
10. Základné súčasti riadenia ľudských zdrojov (personálne plánovanie, tvorba personálneho
informačného systému, získavanie, výber, umiestňovanie a motivácia pracovníkov, ich hodnotenie,
odmeňovanie, povyšovanie, prepúšťanie atď.).
11. Obsah a spôsoby zabezpečovania základných súčastí riadenia ľudských zdrojov v
organizáciách.
12. Audit manažérskych činností v organizáciách – teoreticko-metodologické východiská a
praktická realizácia vo vybranej organizácii.

Odporúčaná literatúra:
• KELLER, Jan: Sociologie organizace a byrokracie. Praha: SLON, 2007. ISBN 8086429741
• MAJTÁN, Miroslav a kol.: Manažment. Bratislava: Sprint dva, 2016. ISBN 9788089710270
• SEDLÁK, Mikuláše, LIŠKOVÁ, Caroline: Manažment. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016.
ISBN
9788081682964
• VEBER, Jaromír a kol.: Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a
prosperita. Praha: Management Press, 2007. ISBN 8072610295
• KOUBEK, Jiří: Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 2007. ISBN
978-80-7261-168-3
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:
.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 74

A B C D E FX

13,51 14,86 5,41 17,57 21,62 27,03

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 17.12.2021

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-25/15

Názov predmetu:
Metódy sociologického výskumu

Počet kreditov: 6

Stupeň štúdia: II.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátnu skúšku môže študent vykonať
a) po získaní minimálne takého počtu kreditov, aby po získaní kreditov za úspešné absolvovanie
štátnych skúšok dosiahol potrebný počet kreditov na riadne skončenie štúdia,
b) po úspešnom absolvovaní povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov a výberových
predmetov v skladbe určenej študijným programom,
c) po splnení povinností študenta vyplývajúcich z § 71, ods. 3 písm. b zákona o vysokých školách,
d) ak nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie.
Úspešné absolvovanie predmetu štátnej skúšky je jednou z podmienok úspešného absolvovania
študijného programu. Predmet štátnej skúšky sa hodnotí komisiou pre štátne skúšky klasifikačnými
stupňami A až FX. O hodnotení štátnej skúšky alebo jej súčasti rozhoduje skúšobná komisia
konsenzuálne. Ak skúšobná komisia nedospeje ku konsenzu, o hodnotení štátnej skúšky alebo jej
súčasti sa rozhoduje hlasovaním.
V súlade so znením študijného poriadku fakulty (VP 5/2020, čl. 15) rámcové termíny štátnych
skúšok stanovuje dekan a s fakultným harmonogramom štúdia. Katedry sú povinné zverejniť svoje
termíny štátnych skúšok na webovej stránke najneskôr 5 týždňov pred ich konaním. Študent sa
prihlasuje na štátnu skúšku prostredníctvom akademického informačného systému minimálne tri
týždne pred termínom jej konania.
Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny štátnej skúšky. Riadny termín je ten,
na ktorý sa študent prihlásil prvýkrát v termíne stanovenom pre štátne skúšky. Ak bol študent na
riadnom termíne štátnej skúšky hodnotený známkou FX, opravné termíny štátnej skúšky môže
študent vykonať
a) v nasledujúcich termínoch na konanie štátnych skúšok v príslušnom akademickom roku
alebo
b) v termínoch na konanie štátnych skúšok v niektorom z nasledujúcich akademických rokov v
súlade s § 65, ods. 2 zákona o vysokých školách.
Ak sa študent nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť na termíne štátnej skúšky, na ktorý sa prihlásil,
je povinný písomne sa ospravedlniť predsedovi skúšobnej komisie vopred alebo najneskôr do troch
pracovných dní po termíne štátnej skúšky alebo jej súčasti, ak existovali vážne prekážky, ktoré mu
bránili ospravedlniť sa vopred. Ak sa študent bez ospravedlnenia nedostaví na štátnu skúšku alebo
jej súčasť v určenom termíne, alebo ak predseda skúšobnej komisie jeho ospravedlnenie neuzná, z
daného termínu štátnej skúšky je hodnotený známkou FX.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100

Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si sociologických metodologických poznatkov, schopností a zručností obsiahnutých
najmä vo výučbe kurzov metód sociologického výskumu a vo výučbe kurzov štatistiky i v
ďalších kurzoch venovaných metodológii sociologického výskumu a nadobudnutie schopnosti
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používať tieto poznatky v sociologickej vedecko-výskumnej práci. Osvojenie si všeobecných
metodologických sociologických poznatkov a zvládnutie spôsobov používania týchto poznatkov v
teoreticko-empirickej sociologickej výskumnej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Sociológia ako teoreticko-empirická veda, jej základné metodologické prístupy ku skúmaniu
sociálnej skutočnosti. Druhy sociologických výskumov a prístupy ku skúmaniu sociálnych javov.
Analýza sociálnych javov, identifikácia sociálnych skutočností, operacionalizácia pojmov. Meranie
a škálovanie v sociologickom výskume. Metódy a techniky zberu empirických údajov. Výber
vzorky pre sociologické výskumy. Projekt a realizácia sociologického výskumu. Štatistické
spracovanie a analýza empirických dát. Analýza a interpretácia zistení sociologických výskumov.
Empirické generalizácie a teoretické zovšeobecnenia poznatkov sociologických výskumov.

Obsahová náplň štátnicového predmetu:

Odporúčaná literatúra:
BABBIE, Earl. The Basics of Social Research. Belmont: Wadsworth, 2017. ISBN
978-1-305-50307-6.
BABBIE, Earl. The Practice of Social Research. Belmont: Wadsworth, 2010. ISBN
978-0-495-59842-9.
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993. ISBN
80-7066-822-9.
JEŘÁBEK, Hynek. Slavné sociologické výzkumy. Praha: SLON, 2014. ISBN
978-80-7419-165-7.
CUMMING, Geoff. Understanding the new statistics. Effect sizes, confidence intervals, and
meta-analysis. New York: Routledge, 2012. ISBN 978-0-415-87968-2.
DE VAUS, David A. Research Design in Social Research. London: Sage, 2001. ISBN
978-0-7619-5347-0.
FIELD, Andy. Discovering statistics using SPSS. London: Sage, 2013. ISBN 978-1-4462-4917-8.
HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2004. ISBN
80-7178-820-1.
HIRNER, Alexander. Primárne dáta v sociologii. Bratislava: Pravda, 1978.
RABUŠIC, Ladislav, Petr SOUKUP a Petr MAREŠ. Statistická analýza sociálněvědních dat
(prostřednictvím SPSS). Brno: Muni Press, 2013. ISBN 978-80-210-9248-8.
SCHENK, Juraj. Znaky, indikátory a indexy v sociologickom výskume. Bratislava: Stimul, 2015.
ISBN 978-80-8127-131-1.
SCHENK, Juraj a Anna HRABOVSKÁ. Škálovanie: základné jednodimenziálne metódy.
Bratislava: UK, 2010. ISBN 978-80-223-2711-4.
SURYNEK, Alois et al. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management Press, 2001.
ISBN 80-7261-038-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Dátum poslednej zmeny: 12.11.2021

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-12/22

Názov predmetu:
Mobilizácia sociálnych aktérov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) 40 bodov hodnotenia priebežne (seminárna prezentácia - 30 bodov, aktívna zapojenosť do
seminárnych diskusií – 10 bodov)
b) 60 bodov seminárna práca v skúškovom období (návrh komunitného projektu na lokálnej úrovni)
Podmienkou úspešného absolvovania priebežného hodnotenia je dosiahnutie 30 bodov. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 0-59%-FX, 60-67%-E, 68-75%-D, 76-83%-C, 84-91%-B, 92-100%-A
Vyučujúca akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Témy seminárnych prezentácií, spôsob priebežného hodnotenia a špecifikácia obsahu seminárnej
práce budú oznámené na začiatku semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Predmet rozširuje poznatky študenta do oblasti stratégií mobilizácie a aktivizácie ľudí na makro,
mezo a mikro úrovni sociálneho konania. Získava poznatky o priebehu a faktoroch procesu
motivácie a aktivizácie so zameraním najmä na regionálny, lokálny a komunitný rozvoj. Rozumie
možnostiam a bariéram lokálneho a komunitného rozvoja a postupom komunitnej práce. Je schopný
spracovať samostatný projekt komunitného rozvoja so zameraním na špecifickú oblasť riešenia
lokálnych problémov a rozvíja svoje kompetencie pre prípravu projektov sociálneho rozvoja.

Stručná osnova predmetu:
1. Sociálny aktér a ľudské zdroje – základné prístupy. Miesto a význam sociálnych aktérov v
modernej spoločnosti. Úlohy ich mobilizácie. Motivácia sociálneho konania.
2.- 4.Základné segmenty modernej spoločnosti (trh, štát, občianska spoločnosť), kľúčové regulatívy
ľudskej činnosti v spoločenských segmentoch a ich vplyv na motivačné činitele
5. Regionálny rozvoj, jeho úloha a charakteristika v súčasnosti. Možnosti a bariéry regionálneho
rozvoja a mobilizácie sociálnych aktérov v sídelnom priestore.
6. Lokálny sociálny rozvoj a stratégie jeho realizácie, sociálna ekonomika ako nástroj lokálneho
sociálneho rozvoja.
7. Rozvoj komunity a komunitná práca.
8. Stratégie a postupy komunitnej práce.
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9. Aplikácie mobilizácie sociálnych aktérov na komunitnej úrovni.
10. Sociálny marketing a branding – sociálne funkcie značky.
11. Interpretačné komunity a mechanizmy ich tvorby (zhora aj zdola) - ako proces zdieľania
motivácií konania.
12. Sebarozvoj v kontexte zmien životnej dráhy v súčasnosti.

Odporúčaná literatúra:
BAČUVČÍK, Radim, HARANTOVÁ, Lenka..Sociální marketing. Praha: Verbum 2016. ISBN
9788087500804
GAJDOŠ, Peter, PAŠIAK, Ján. Sociálne zdroje lokálneho a regionálneho rozvoja. Bratislava:
SAV 2008. ISBN 978-80-85544-53-4
HARTL, Pavel. Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: Slon 1997. ISBN
80-85850-45-1
HENDERSON, P., THOMAS, D.N.: Zručnosti komunitnej práce v susedstvách. Nitra: CKR
2007. ISBN 9788096963843
LUBELCOVÁ, Gabriela: Sociálna ekonomika: koncepty, príležitosti, riziká. In: Sociológia,
2012,
roč. 44, č.1, s. 83-108.
NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. Praha Academia 1996. ISBN 80-200-0592-7
POTÚČEK, Martin. Nejen trh. Praha: Slon 1997. ISBN 80-85850-26-5
SEDLÁČKOVÁ, Markéta. Dúvěra a demokracie. Praha: Slon 2012. ISBN 978-80-7419-058-2.
S doplnkovou literatúrou k jednotlivým témam a seminárnym zadaniam budú študenti
oboznámení v priebehu semestra, v nadväznosti na preberané témy.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:
slovak

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 65

A B C D E FX

18,46 38,46 30,77 6,15 3,08 3,08

Vyučujúci: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 20.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-23/22

Názov predmetu:
Obhajoba diplomovej práce

Počet kreditov: 15

Stupeň štúdia: II.

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie diplomovej práce v termíne určenom v harmonograme aktuálneho akademického roka
pre príslušný termín realizácie štátnej skúšky. Diplomová práca sa odovzdáva v elektronickej verzii
prostredníctvom AIS. Práca musí spĺňať parametre určené vnútorným systémom kvality UK. Na
hodnotenie diplomovej práce sa vzťahujú ustanovenia článku 14 Vnútorného predpisu č. 5/2020
(Študijného poriadku Filozofickej fakulty UK).
Vedúci záverečnej práce a jej oponent vypracujú posudky k diplomovej práci a navrhnú hodnotenie
v klasifikačnej stupnici A-FX, ktoré má študent k dispozícii min. 3 pracovné dni pred obhajobou.
Kritériá hodnotenia diplomovej práce:
1. Prínos diplomovej práce, splnenie cieľov práce v jej zadaní a náležitostí na obsah diplomovej
práce daných vnútorným systémom kvality UK. Posudzuje sa, či študent spracoval zvolenú tému
na úrovni vedeckej štúdie, s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými
vedeckými postupmi a hypotézami, ktoré je možné verifikovať. Hodnotí sa preukázanie schopností
tvorivo pracovať v študijnom odbore, reflektuje sa stupeň preukázania znalostí a vedomostí o
problematike diplomovej práce;
2. Originálnosť práce (diplomová práca nesmie mať charakter plagiátu, nesmie narúšať autorské
práva iných autorov), súčasťou dokumentácie k obhajobe diplomovej práce sú aj protokoly
originality z CRZP a Theses, k výsledkom ktorých sa vedúci záverečnej práce a oponent vyjadrujú
vo svojich posudkoch;
3. Správnosť a korektnosť citovania použitých informačných zdrojov, výsledkov výskumu iných
autorov a autorských kolektívov, správnosť opisu metód a pracovných postupov iných autorov
alebo autorských kolektívov;
4. Súlad štruktúry diplomovej práce s predpísanou skladbou definovanou vnútorným systémom
kvality UK.
5. Rešpektovanie odporúčaného rozsahu diplomovej práce (odporúčaný rozsah diplomovej práce
je spravidla 50 až 70 normostrán - 90 000 až 126 000 znakov vrátane medzier), primeranosť rozsahu
práce posudzuje jej školiteľ;
6. Jazyková a štylistická úroveň práce a formálna úprava.
Študent ústne prezentuje obsah, dosiahnuté ciele a závery diplomovej práce a odpovedá na otázky
a pripomienky vedúceho záverečnej práce, oponenta, resp. členov skúšobnej komisie. Komisia
komplexne zhodnotí kvalitu diplomovej práce, posúdi spôsob a formu obhajoby a schopnosť
študenta adekvátne reagovať na pripomienky a otázky v posudkoch vedúceho záverečnej práce
a oponenta. Hodnotenie sa dosiahne z aritmetického priemeru hodnotení z posudku vedúceho
záverečnej práce, oponenta a hodnotenia skúšobnej komisie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
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Výsledky vzdelávania:
Študent má osvojené základné náležitosti písania odborného textu za dodržania pravidiel
akademickej etiky. Pozná metódy používané v študijnom odbore, je schopný spracovať zvolenú
tému diplomovej práce na úrovni vedeckej štúdie, s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry,
s vhodne zvolenými vedeckými postupmi a hypotézami, ktoré je možné verifikovať. Pri úspešnej
obhajobe diplomovej práce vie študent projektovať, realizovať, kriticky reflektovať a zdôvodniť
svoj výskumný zámer. Rozumie kontextom riešeného problému, vie jasne formulovať výskumné
závery, koncipovať vlastné hodnotenia problematiky a navrhovať odporúčania. Dokáže
argumentačne pružne reagovať na otázky k výskumnej téme, jej metodológii a záverom.
Študent je schopný pri koncipovaní diplomovej práce spracovať zvolenú tému na úrovni vedeckej
štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými vedeckými postupmi
a hypotézami, ktoré je možné verifikovať. Diplomová práca je prínosom v študijnom odbore
sociológia.

Stručná osnova predmetu:
1. Prezentovanie diplomovej práce študentom pred komisiou pre štátne skúšky, oponentom
diplomovej práce a prítomnými.
2. Reakcia študenta na posudky - pripomienky a otázky.
3. Reakcia študenta na otázky komisie pre štátne skúšky, príp. v širšej diskusii.

Obsahová náplň štátnicového predmetu:

Odporúčaná literatúra:
• LICHNEROVÁ, L. Písanie a obhajoba záverečných prác [online]. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2016 [cit. 2016-10-09]. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/
LL_pisanie_obhajoba_zaverecne_prace.pdf
• Vnútorný predpis č. 5/2020 [online]. Univerzita Komenského v Bratislave,
2015 [cit. 2021-09-09]. Dostupné na: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/
as/2020/20200527/04a_Studijny_poriadok_FiF_UK.pdf
• Záverečné práce [online]. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2020 [cit.
2021-08-09]. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-
magisterskestudium/zaverecne-prace/

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
.

Dátum poslednej zmeny: 06.01.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-10/22

Názov predmetu:
Pokročilé metódy kvalitatívneho výskumu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Zpracování seminární práce, v které se prokáže schopnost vytvořit, připravit k analýze,
analyzovat, vyhodnocovat a interpretovat zadaná data. (váha 50 %)
b) v skúškovom období: písomný test (váha 50 %)
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Kurz je zaměřený prakticky, podstatná část studijní zátěže je v praktickém procivčování
metodologických postupů. Po úspěšném absovlování kurzu studenti vědí realizovat kvaliativní
sociologický výzkum za použití několika různých výzkumných postupů nebo jejich kombinace.
Studenti jsou schopni vytvořit, připravit k analýze, analyzovat, vyhodnocovat a interpretovat
vybrané typy kvalitativních dat.

Stručná osnova predmetu:
1. Design kvalitativních výzkumů (použití dílčí kvalitativní techniky nebo kvalitativní výzkumné
logiky?)
2. Typy kvalitativních dat, multimodální charakter datových výstupů
3. Zakotvená teorie
4. Etnometodologické studie
5. Konverzační analýza, multimodální přístup
6. Fenomenologické postupy tvorby a anlýzy dat, sémantický diferenciál
7. Orální historie a analýza vyprávění
8. Obsahová analýza dokumentů
9. Tvorba dat z participativního pozorování, audiovizuální data
10. Práce se specializovaným SW (příprava dat)
11. Práce se specializovaným SW (kódování)
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12. Tvorba datových výstupů v SW, archivace dat, etika výzkumu

Odporúčaná literatúra:
FLICK, Uwe, ed. The SAGE handbook of qualitative data analysis. Los Angeles: Sage, 2014.
ISBN 978-1-4462-0898-4.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 4. rozšířené vydání. Praha:
Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
JANÁK, Dušan. Vybrané metody výzkumu. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 2018.
SILVERMAN, David. Interpreting qualitative data. 6E. Los Angeles: Sage, [2020]. ISBN
978-1-5264-6725-6.
SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum: praktická príručka. Bratislava: Ikar, 2005.
Pegas. ISBN 80-551-0904-4.
Doplnková literatúra a rozšírený sylabus predmetu budú prezentované na začiatku a počas
semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. PhDr. Dušan Janák, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.



Strana: 22

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-88/22

Názov predmetu:
Prieskum trhu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti, približne v polovici semestra, písomná práca vo forme eseje s prezentáciou
b) v skúškovom období písomný projekt vo forme návrhu prieskumu trhu (60 bodov).
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 20 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Cieľom kurzu je priblížiť študentom základné otázky komerčného prieskumu trhu a techniky,
ktorými sa komerčný prieskum trhu realizuje. Absolvent kurzu bude schopný na základe problému,
resp. prieskumnej otázky vytvoriť dizajn prieskumu a navrhnúť spôsob, akým otázku zodpovedať.
Súčasťou hodnotenia kurzu je aj prezentácia výsledkov, resp. prezentácia celkovo, ktorá je
dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou komerčného prieskumu trhu. Absolvent je tak pripravený aj
na prezentáciu výsledkov svojej analýzy.

Stručná osnova predmetu:
Akademický výskum vs. komerčný prieskum
2. Základné pojmy marketingového prieskumu
3. Spotrebiteľské správanie
4. Značka a kľúčové indikátory značky
5. Užívateľské testy 6. Monitoring reklamnej komunikácie
7. Trh, trhový potenciál
8. Ako dizajnovať kvalitatívny prieskum trhu
9. Ako dizajnovať kvantitatívny prieskum trhu
10. Dotazník v komerčnom prieskume
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11. Prezentácia výsledkov, ako formulovať závery, odporúčania
12. Zadanie na prieskum

Odporúčaná literatúra:
RICHTEROVÁ, Kornélia. Úvod do výskumu trhu. Bratislava: Sprint 2, 2013. ISBN
978-80-89393-95-4
FORET, Miroslav. Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. Brno: BizBooks, 2012
PLÁVKOVÁ, Oľga a Jozef KOŠTA. Sociologické metódy prieskumu trhu. Bratislava: Ekonóm,
2005. ISBN 80-225-2075-6
ZIKMUND, William G., et al. Marketing research. Sydney: Cengage Learning, 2014.
Dočasný učebný text k predmetu je dostupný v Moodle. S doplnkovou literatúrou budú študenti
oboznámení počas výučby.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský/anglický

Poznámky:
slovenský/anglický

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 12

A B C D E FX

33,33 66,67 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Daniel Gerbery, PhD., Mgr. Pavol Baboš, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-19/22

Názov predmetu:
Rod v sociológii

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referáty (celkovo 30 bodov) na vybrané témy z problematiky
rodu a rodových nerovností
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 15 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presné termíny a témy priebežného hodnotenia budú oznámené a podoba ich vypracovania
špecifikovaná na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Predmet ponúka aplikáciu rodovej perspektívy pri analýze vybraných tematických okruhov.
Študenti a študentky vedia po jeho úspešnom absolvovaní po teoretickej a metodologickej stránke
samostatne a fundovane analyzovať rodovo relevantné sociálne skutočnosti a problémy. Sú
schopní orientovať sa v odbornej literatúre, v dostupných údajoch umožňujúcich rodovo citlivú
analýzu a pracovať so štandardne využívanými metodologickými postupmi. Za pomoci získaných
poznatkov a zručností vedia koncipovať svoj pohľad smerujúci k zabezpečeniu rovných príležitostí
– k odstráneniu rodových nerovností a stereotypov v rôznych oblastiach (rodiny, trhu práce,
vzdelávania, využívania voľného času, atď.).

Stručná osnova predmetu:
1. Pohlavie a rod (esencializmus a sociálny konštruktivizmus)
2. Sociologické interpretácie rodu
3. Rod ako základný diferenciačný faktor (dôsledky – nerovnosť)
4. Rodová socializácia
5. Rodová identita a rodové stereotypy
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6. Zdroje údajov a dát (rodovo členené štatistiky)
7. Ženy a muži v štatistikách
8. Rodová deľba práce
9. Materstvo a otcovstvo
10. Rodová deľba práce v rodine (deľba práce v rodine medzi ženami a mužmi)
11. Trh práce – rodová dimenzia
12. Možnosti zlaďovania práce a rodiny (optika sociálnej a rodinnej politiky)

Odporúčaná literatúra:
• BOURDIEU, Pierre. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-775-5.
• CVIKOVÁ, Jana (eds.). Rodová perspektíva v ekonómii. Bratislava: ASPEKT, 2011. ISBN
978-80-85549-91-1.
• FRASER, Nancy. Rozvíjení radikální imaginace. Globální přerozdělování, uznání a
reprezentace. Praha: Filosofia, FU AV ČR, 2007. ISBN 978-80-700-7251-6.
• KICZKOVÁ, Zuzana a Mariana SZAPUOVÁ (eds.). Rodové štúdiá. Súčasné diskusie,
problémy a perspektívy. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. ISBN
978-80-223-2934-7.
• LINDSEY, Linda L. Gender Roles: A Sociological Perspective. London: Pearson, 2016. ISBN
978-01-32448-30-7.
• OAKLEY, Ann. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-403-6.
• RENZETTI, Clair M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2005.
ISBN 80-24605-25-2.
• SIROVÁTKA, Tomáš a Ondřej HORA (eds.). Rodina, děti a zeměstnání v české společnosti.
Brno/Boskovice: FSS MU, 2008. ISBN 978-80-7326-140-5.
Doplnková literatúra a rozšírený sylabus predmetu budú prezentované na začiatku a počas
semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 59

A B C D E FX

50,85 20,34 16,95 8,47 0,0 3,39

Vyučujúci: doc. Mgr. Roman Džambazovič, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 08.11.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-098/22

Názov predmetu:
Seminár k diplomovej práci

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežne počas semestra:
systematická príprava diplomovej práce v súlade s cieľmi stanovenými v zadaní a podľa
individuálneho harmonogramu udeleného diplomantovi vedúcim záverečnej práce;
pravidelné konzultácie s vedúcim záverečnej práce a oboznamovanie vedúceho záverečnej práce
s postupom na dohodnutých úlohách, ktoré zahŕňajú: štúdium literatúry k téme diplomovej práce,
predloženie štruktúry diplomovej práce, plánu výskumu, v prípade potreby jeho modifikácie,
oboznamovanie vedúceho záverečnej práce s postupom výskumu, prvými a ďalšími výsledkami.
Hodnotenie v klasifikačnej stupnici A-FX udelí diplomantovi vedúci záverečnej práce na základe
splnenia individuálnych podmienok dohodnutých na začiatku semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent pozná publikovanú domácu a zahraničnú literatúru,
dotýkajúce sa problematiky diplomovej práce, vie ich analyzovať, interpretovať a podrobiť kritike.
Disponuje vedomosťami a zručnosťami na spracovanie teoretickej časti svojej diplomovej práce.
Prakticky zvláda teoretickú prípravu, metodiku a metódy výskumu, vie formulovať výskumný
problém, výskumné otázky a hypotézy. Má plán výskumu a prvé predbežné výsledky. Je schopný
spracovať získané dáta, overiť hypotézy a formulovať závery.

Stručná osnova predmetu:
1. Definovanie hlavných a čiastkových cieľov diplomovej práce.
2. Informačný prieskum k problematike diplomovej práce.
3. Analýza, interpretácia a kritika odbornej literatúry, príp. historických prameňov a ďalších
informačných zdrojov k problematike diplomovej práce.
4. Priebežná a dôsledná tvorba citačného aparátu k diplomovej práci.
5. Zostavenie štruktúry diplomovej práce v kontexte jej témy a náležitostí na štruktúru diplomovej
práce danú vnútorným systémom kvality UK.
6. Terminologické vymedzenie problematiky diplomovej práce.
7. Spracovanie teoretickej časti diplomovej práce.
8. Metodologické vymedzenie témy: stanovenie výskumného problému, výskumných otázok, príp.
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premenných a hypotéz, vhodných metód, postupov a výskumnej vzorky.
9. Overenie metód v rámci predvýskumu.
10. Prípadná modifikácia výskumu a metodiky výskumu.
11. Zber, spracovanie a prvá interpretácia dát.

Odporúčaná literatúra:
• BIELIK, Lukáš et al. Slovník metodologických pojmov. Bratislava: Univerzita Komenského,
2016. ISBN 978-80-223-4276-6.
• LICHNEROVÁ, Lucia: Písanie a obhajoba záverečných prác: vysokoškolské skriptá
pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave [online]. Bratislava: Stimul, 2016 [cit.
2019-01-09]. Dostupné na: stella.uniba.sk/texty/LL_pisanie_obhajoba_zaverecne_prac.pdf
• LICHNEROVÁ, Lucia a Ľudmila HRDINÁKOVÁ. Ako dodržať akademickú etiku pri
písaní vedeckých a odborných textov? In: Naša univerzita. 2020, roč. 67, č. 1, s. 62-65.
ISSN (print) 1338-4163. Dostupné tiež na: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/nasa_univerzita/
NU2020-21/201021_Nasa_univerzita_1_20-21.pdf
• OCHRANA, F. Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu. Praha: Karolinum, 2019.
ISBN 978-80-246-4200-0.
• STEINEROVÁ, Jela. Kvalitatívne metódy výskumu v informačnej vede. In: ProInFlow: časopis
pro informační vědy [online]. 2015, No. 2, s. 12-28 [cit. 2021-09-09]. Dostupné na: https://
www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2015-2-3
• STEINEROVÁ, Jela. Metodologické problémy výskumov v informačnej vede. In: ProInflow
[online]. In: ProInFlow. 2011, roč. 3, 4. 1, s. 4-18 [cit. 2020-08-09]. ISSN 1804-2406. Dostupné
na: https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2011-1-2
• Záverečné práce [online]. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2020 [cit.
2021-08-09]. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-
magisterskestudium/zaverecne-prace/
• ZOUHAR, M., BIELIK, L. a Miloš KOSTEREC. Metóda: metodologické a formálne aspekty.
Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4352-7.
Ďalšiu literatúru určuje vedúci záverečnej práce v závislosti od tematického zamerania
diplomovej práce.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský/anglický

Poznámky:
..

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Roman Džambazovič, PhD., doc. Mgr. Daniel Gerbery, PhD., prof. PhDr.
Gabriela Lubelcová, CSc., prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc., Mgr. Pavol Baboš, PhD., doc. PhDr.
Dušan Janák, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 06.01.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-22/22

Názov predmetu:
Sociológia detstva a mladosti

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KS/A-AmoSO-30/22

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná skúška v skúškovom období so ziskom minimálne 60 bodov
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 0-59%-FX, 60-67%-E, 68-75%-D, 76-83%-C, 84-91%-B, 92-100%-A
Vyučujúca akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Spôsob práce v kurze a špecifikácia obsahu písomnej skúšky budú oznámené na začiatku semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100

Výsledky vzdelávania:
Študent úspešným absolvovaním predmetu získa poznatky o charakteristikách detstva a mladosti
ako etapách životného cyklu a o aktuálnych problémoch detí a mládeže. Porozumie spoločenskému
kontextu a jeho vplyvu na priebeh týchto vstupných životných etáp. Získa poznatky o situácii v
hlavných socializačných inštitúciách detí a mládeže – rodine a škole a ich aktuálnych zmenách
a problémoch, čo mu umožní porozumieť špecifikám socializácie v súčasnosti. Osobitne bude
venovaná pozornosť rizikovým fenoménom obdobia dospievania a porozumeniu ich pôsobenia
dôsledkov. Predmet rozvíja a posilňuje analytické a interpretačné kompetencie študenta.Rozširuje
jeho porozumenie širším spoločenským rámcom procesu dospievania.

Stručná osnova predmetu:
1. Životný cyklus a generačná štruktúra spoločnosti
2.- 3. Detstvo a jeho sociálne charakteristiky (historické modely,
súčasné špecifiká pozície dieťaťa)
4. – 5. Mladosť a jej sociálne charakteristiky (historické modely,
súčasné špecifiká pozície mladého človeka)
6. Súčasná rodina a jej zmeny, dôsledky pre vnútrorodinné vzťahy
7. Rodinná politika, jej nástroje a dilemy
8. Sociálnoprávna ochrana detí a mládeže
9. Škola v spoločenskom kontexte, vzdelávanie ako prostriedok sociálnej
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mobility a vyrovnávania nerovností
10. Inkluzívne vzdelávanie, koncepcie, trendy, aktuálne problémy
11. Sociálno-patologické javy a ohrozenia detí a mládeže
12. Riziká nových technológií a online priestoru, aktuálne problémy

Odporúčaná literatúra:
• KÖVEROVÁ, Štefánia. Sociológia životného cyklu. Bratislava: OZ Sociálna práca 2003. ISBN
80-968927-4-6
• Rodina na Slovensku v teórii a vo výskume. (ed. Chorvát, I., Džambazovič, R.). Bratislava:
Stimul 2015. ISBN 978-80-8127-152-6
• Džambazovič, Roman. Rodinné správanie v demografických dátach. Bratislava: Stimul, 2012.
ISBN 987-80-8127-052-9
• MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: SLON 2008. ISBN 808642958X
• BEBLAVÝ, Miroslav. Sociálna politika. eBook 2012: https://www.academia.edu/23899623/
Soci%C3%A1lna_politika
• KOŤA Jaroslav, HAVLÍK Radomír. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál 2008. ISBN
8073673274
• KUSÁ, Zuzana. Škola nie je pre všetkých. Bratislava: Sociologický ústav SAV 2017.
• ONDREJKOVIČ, Peter a kol. Sociálna patológia. Veda: Bratislava 2009. ISBN 9788022410748
• NOCIAR, Alois. Prieskumy o drogách, alkohole, tabaku u slovenskej mládeže. Veda: Bratislava
2004. ISBN: 978-80-224-0832-8
• TOMKOVÁ, Jana. Deti a internet - Príležitosti a riziká. Slovensko v projekte EU Kids Online.
In.: Mediálna výchova a kultúrna identita - Megatrendy a médiá 2012. Trnava: UCM, s. 177 -
190. ISBN: 978-80-8105-393-1.
Študenti majú k dispozícii v elektronickej forme rozšírený sylabus predmetu, s doplnenou
literatúrou k jednotlivým témam.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:
slovak

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 111

A B C D E FX

36,94 32,43 16,22 11,71 2,7 0,0

Vyučujúci: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 20.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-21/22

Názov predmetu:
Sociológia mimo človeka

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát (30 bodov) na vybranú tému z problematiky interakcí
člověka s mimolidskými aktéry.
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
100-90: A
89-79: B
78-68: C
67-57: D
56-46: E
45-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Absolventi kurzu získali poznatky a přehled o oblasti aplikace sociologie mimo svět výlučně
lidských aktérů v aktuálně a dynamicky se rozvíjející oblasti interdisciplinárního výzkumu na
pomezí sociálních a přírodních věd.
Kurz je rozdělen na teoretický a empirický blok. Teoretický blok se věnuje klasickým i moderním
konceptům umožňujícícím sociologii vykročit mimo hranice živočišného druhu homo sapiens.
Empirický blok aplikuje teoretické poznatky na vybraná témata a problémy mezidruhových vztahů
a vztahů s umělými aktéry.
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Studenti nadobudli schopnost teoretické sociologické reflexe interakcí člověka s přírodním i uměle
vytvořeným okolím i schopnost využití empiricky založených poznatků v reálných životních
situacích.

Stručná osnova predmetu:
I. blok
1. Sociálno bez lidí (neo-durkheimismus po Durkheimovi)?
2. Naturalizace společnosti: Sociologický organicismus, darwinismus a sociobiologie (od Spencera
k Dawkinsovi)
3. Kulturalizace biologie: hermeneutická biologie (Z. Neubauer, A. Markoš), biosémiotika a
problém "rozumění" v sociálních a přírodních vědách (novokantovský spor o metodu sociálních
věd v kontextu soudobých debat a poznatků)
4. Interakcionismus jako odrazový můstek pro vykročení sociologie za hranice lidství (Mead,
Znaniecki, Bláha, Schutz a sociální konstruktivismus); diskuse sociologických koncepcí
subjektivity a aktérství
5. Teorie kyborgizace (D. Haraway), ANT (B. Latour) a silný program sociologie kultury (J.
Alexander) jako snahy o rozšíření pojmu společnosti mimo člověka v soudobé sociologii
6. Antropologická diference – k pokusům o nalezení nezpochybnitelného rozdílu mezi člověkem
a zvířetem, přírodou a kulturou
II. blok
7. Atypický sociální aktér: autistická mysl na půli cesty mezi světem zvířat a lidí (T. Grandinová)
a zvířata jako členové domácností a rodin a jako nositelé (občanských?) práv a morálních nároků
(teologie zvířat);
8. Domestikace jako zrození sociálna v interakci se zvířaty či rostlinami (kdo domestikoval koho?)
9. zvířata jako sociální a zdravotní terapeuti (zooterapie) a jako pedagogičtí pracovníci (animal
assisted education)
10. Sociální život rostlin (etnobotanika a mluvení k rostlinám v naší společnosti)
11. Mluvící lesy, snící psi a mezidruhová komunikace v kulturní antropologii (E. Kohn); vlci v
současné Evropě jako sociální problém
12. komunikace s aktéry umělé inteligence, hranice těla a subjektivity vybavené technikou
(kyborgizace v reálném světě a ve virtuální realitě)

Odporúčaná literatúra:
DeMELLO, Margo. Animals and Society: An Introduction to Human-Animal Studies. Columbia
University Press, 2012. ISBN: 9780231526760
GIBAS, Petr, Karolína PAUKNEROVÁ a Marco STELLA. Non-humans in social science:
animals, spaces, things. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. ISBN 978-80-7465-010-9.
HARAWAY, Donna Jeanne. When species meet. Minneapolis: University of Minnesota Press,
c2008. Posthumanities. ISBN 978-0-8166-5045-3.
HORSKÝ, Jan, Linda HRONÍKOVÁ a Marco STELLA. Natura et cultura. I., Antropologická
bádání mezi empirií a interpretací. Praha: Togga, 2014. Andrias. ISBN 978-80-7476-056-3.
LATOUR, Bruno. Nikdy sme neboli moderní: esej o symetrickej antropológii. Bratislava:
Kalligram, 2003. ISBN 80-7149-595-6.
LINZEY, Andrew. Teologie zvířat. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. ISBN
978-80-7553-487-3.
PAUKNEROVÁ, Karolína, Marco STELLA a Petr GIBAS. Non-humans in social science:
ontologies, theories and case studies. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. ISBN
978-80-7465-122-9.
MARVIN Garry , Susan McHUGH (eds.). Routledge Handbook of Human-Animal Studies.
London: Routledge, 2014. ISBN: 9780415521406
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Doplnková literatúra a rozšírený sylabus predmetu budú prezentované na začiatku a počas
semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. PhDr. Dušan Janák, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-02/22

Názov predmetu:
Sociológia organizácií

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát (30 bodov) na vybranú tému z problematiky sociológie
organizácií (sociologické teórie organizácií, typy organizácií, sociologické, ekonomické a iné
prístupy ku skúmaniu organizácií, teórie byrokracie, teórie riadenia organizácií, sociologické
skúmanie organizácií atď.).
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-93: A 92-84: B 83-76: C 75-69: D 68-61: E 60-0: FX
Vyučujúce akceptujú max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu osvojené sociologické aj iné poznatky o veľkých
formálnych skupinách - organizáciách, o ich vzniku, štruktúre a dynamike, o spôsoboch ich
usporiadania, o rôznych druhoch organizácií a ich špecifických charakteristikách. Má tiež poznatky
o rôznych prístupoch k riadeniu organizácií i poznatkami o základných spôsoboch a metódach
sociologického skúmania organizácií. Tieto poznatky dokáže využívať v teoretickom bádaní ako aj
pri empirických výskumoch organizácií rôzneho druhu.

Stručná osnova predmetu:
1. Sociologické chápanie organizácií ako veľkých, formálnych, byrokraticky usporiadaných skupín.
2. Základné druhy organizácií, kritériá ich vymedzenia, špecifické charakteristiky rôznych druhov
organizácií.
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3. Vznik, štruktúra, fungovanie a vývoj organizácií. Prvky a subsystémy organizácií.
4. Sociologické, psychologické, ekonomické a iné prístupy k skúmaniu organizácií.
5. Klasické a súčasné sociologické teórie organizácií.
6. Byrokratické usporiadanie organizácií, teórie byrokracie.
7. Totálne inštitúcie ako osobitný druh organizácií.
8. Sieťovo usporiadané organizácie.
9. Spôsoby a metódy sociologického skúmania organizácií.
10. Empirické sociologické skúmanie organizácií, ich prvkov a subsystémov.
11. Základné prístupy k riadeniu organizácií.
12. Teórie riadenia organizácií, všeobecný manažment organizácií a špeciálne druhy manažmentu.

Odporúčaná literatúra:
• KELLER, Jan: Sociologie organizace a byrokracie. Praha: SLON, 2007. ISBN 8086429741
• HALL, Richard: Organizations. Structures, Processes and Outcomes. Upper Saddle River:
Prentice-Hall, 1999. ISBN 0-13-903394-7
• MAJTÁN, Miroslav a kol.: Manažment. Bratislava: Sprint dva, 2016. ISBN 9788089710270
• SEDLÁK, Mikuláše, LIŠKOVÁ, Caroline: Manažment. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016.
ISBN 9788081682964
• MORGAN, Gareth: Images of Organizations. London: Sage, 1997. ISBN 0-7619-0631-2
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:
.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 82

A B C D E FX

10,98 21,95 12,2 21,95 8,54 24,39

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 06.01.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-11/22

Názov predmetu:
Sociológia politiky

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát (30 bodov) na vybranú tému z problematiky politického
života slovenskej spoločnosti spracovanú z hľadiska sociológie, napríklad na tému politickej
participácie občanov, záujmových skupín pôsobiacich v politickom živote spoločnosti, voličského
správania, sociálno-politických hnutí atď.
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-93: A 92-84: B 83-76: C 75-69: D 68-61: E 60-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu základné politologické a sociologické poznatky
o politickom živote spoločnosti, najmä o problematike moci v spoločnosti, o vzťahu spoločnosti
a štátu, o otázkach politickej kultúry a politickej socializácie, o podstate a pôsobení politických
strán, záujmových skupín a sociálno-politických hnutí, ako aj o participácii občanov na politickom
živote, o problematike voličského správania atď. Má tiež vedomosti a zručnosti potrebné
na uskutočňovanie sociologického teoretického a empirického skúmania v tejto oblasti života
spoločnosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Predmet sociológie politiky a jej vzťah k politickej vede, resp. politológii.
2. Vývoj politologického a sociologického skúmania politického života spoločnosti.
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3. Javy politického života skúmané politológiou a sociológiou politiky; špecifiká politologického a
sociologického prístupu ku skúmaniu politiky. Sociologické empirické skúmanie politického života
spoločnosti.
4. Moc v spoločnosti; základné teoretické perspektívy a modely.
5. Štát a spoločnosť, národný štát, politické inštitúcie moderného demokratického štátu.
6. Politická kultúra a politická socializácia, ich teoretické chápanie a empirické skúmanie.
7. Politické strany, ich historický vývoj, druhy, spoločenské funkcie, vnútorná dynamika.
9. Záujmové skupiny v politickom živote spoločnosti, ich druhy, spôsoby a modely pôsobenia.
10. Sociálno-politické hnutia v politickom živote spoločnosti, ich druhy a spôsoby pôsobenia.
11. Politická participácia občanov, jej hlavné formy a empirický výskum.
12. Voličské správanie, teórie a empirické skúmanie voličského správania.

Odporúčaná literatúra:
• SOPÓCI, Ján: Politický život spoločnosti. Bratislava: Stimul, 2012. [online]. ISBN
978-80-8127-063-5 Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_JS_politicky_zivot.pdf
• MÜLLER, Karel: Politická sociologie. Praha: Aleš Čeněk, 2012. ISBN 9788073803940
• HEYWOOD, Andrew: Politologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 8086432955
• HEYWOOD Andrew: Politická teorie. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. ISBN 8086861414
• DRULÁK, Petr a kol.: Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a
mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2008. ISBN ISBN 978-80-7367-385-7
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:
.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 83

A B C D E FX

31,33 20,48 21,69 9,64 12,05 4,82

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 17.12.2021

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-04/22

Názov predmetu:
Sociológia rodiny

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referáty (celkovo 20 bodov) na vybrané témy z problematiky
sociológie rodiny
b) v skúškovom období: písomný test (80 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presné termíny a témy priebežného hodnotenia budú oznámené a podoba ich vypracovania
špecifikovaná na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 20/80

Výsledky vzdelávania:
Predmet sa zameriava na vybrané témy a problémové okruhy sociológie rodiny a tzv. sociológie
súkromného života. Cieľom kurzu je rozšíriť vedomosti študentov a študentiek o problematike
rodiny a partnerstva. Za pomoci interdisciplinárneho prístupu využívajúceho poznatky nielen
sociológie ale i histórie, historickej demografie, demografie, etnológie a sociálnej antropológie
študenti poznajú vývoj a premeny rodinného a partnerského správania a vedia identifikovať ich
príčiny s primárnym zameraním na slovenské reálie. Po ukončení kurzu študenti vedia využívať
vybrané sociologické pojmy a koncepty a osvojili si sociologický prístup k ich uchopeniu a
poznávaniu. Získané poznatky a zručnosti využívajú pri teoretickom i empirickom skúmaní
uvedených javov a sociálnych skutočností.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné teoretické a metodologické východiská skúmania rodiny
2. Rodina ako morfostatická inštitúcia a kritika tejto predstavy
3. Typy rodiny a manželstva
4. Rodina a hlavné prúdy jej skúmania – sociologické interpretácie rodiny a manželstva
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5. Tradičná rodina z pohľadu historickej demografie
6. Tradičná vidiecka rodina a meštiacka rodina
7. (Post)Moderná – súčasná rodina
8. Rodinné a demografické správanie obyvateľov SR v súčasnosti (stav, vývoj, príčiny a dôsledky)
9. Nové podoby partnerského života alebo intímneho životného štýlu
10. Vybrané témy partnerského a rodinného života na Slovensku (kohabitácie; výber partnerov –
homo/heterogamia manželstiev)
11. Životný cyklus rodiny
12. Sociologické aspekty rozvodovosti

Odporúčaná literatúra:
• BOTÍKOVÁ, Marta, ŠVECOVÁ, Soňa a Kornélia JAKUBÍKOVÁ. Tradície slovenskej rodiny.
Bratislava: VEDA, 1997. ISBN 80-2240-461-6.
• BECK, Ulrich. Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně. Praha: SLON, 2018. ISBN
978-80-7419-267-8.
• de SINGLY, Francoise. Sociologie současné rodiny. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-249-1.
• DŽAMBAZOVIČ, Roman. Rodinné správanie v demografických dátach. Bratislava: Stimul,
2012. ISBN 987-80-8127-052-9.
• CHORVÁT, Ivan a Roman DŽAMBAZOVIČ (eds.). Rodina na Slovensku v teórii a vo
výskume. Bratislava: Stimul, 2015. ISBN 978-80-8127-151-9.
• KLEIN, David M. a James M. WHITE. Family Theories. An Introduction. London: Sage, 2008.
ISBN 978-14-5227-018-0.
• MOYNIHAN, Daniel P., Timothy M. SMEEDING a Lee RAINWATER (eds.). The Future of
the Family. New York: Russel Sage Foundation, 2004. ISBN 978-0-87154-628-9.
• MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: SLON, 2006. ISBN 80-86429-58-X.
• RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. Praha:
SLON, 2001. ISBN 80-86429-01-6.
• ŠPROCHA, Branislav a Juraj MAJO. Storočia populačného vývoja Slovenska I.: demografické
procesy. Bratislava: INFOSTAT, UK, 2016. ISBN 978-80-89398-30-0.
Ďalšia odporúčaná literatúra a rozšírený sylabus predmetu budú prezentované na začiatku a počas
semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 137

A B C D E FX

35,77 29,2 16,06 7,3 3,65 8,03

Vyučujúci: doc. Mgr. Roman Džambazovič, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 08.11.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-13/22

Názov predmetu:
Sociológia sexuality a intimity

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referáty (celkovo 30 bodov) na vybrané témy sociológie
sexuality
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 15 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presné termíny a témy priebežného hodnotenia budú oznámené a podoba ich vypracovania
špecifikovaná na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Cieľom kurzu je rozšírenie vedomostí študentov a študentiek o problematike ľudskej sexuality.
Predmet prostredníctvom interdisciplinárnej analýzy umožní poukázať na biologickú, ale
najmä sociálnu determinovanosť ľudskej sexuality. Absolventi kurzu vedia identifikovať vplyv
historických, sociálnych a psychologických faktorov na premenu ľudského sexuálneho správania.
Sú schopní identifikovať meniace sa kultúrne vzorce súvisiace so sexualitou a sexuálnym správaním
– tzv. sexuálne scenáre a poznajú procesy ovplyvňujúce, že sa sexualita stáva v histórii ľudstva
predmetom politiky v snahe ju kontrolovať a regulovať. Študenti po úspešnom absolvovaní kurzu
poznajú a vedia identifikovať aj hlavné tematické okruhy týkajúce sa lásky a intimity či sexuálnych
identít. Po ukončení kurzu študenti vedia využívať vybrané sociologické pojmy a koncepty a
osvojili si sociologický prístup k ich uchopeniu a poznávaniu. Získané poznatky sú schopní pri
teoretickom i empirickom skúmaní uvedených javov a sociálnych skutočností.

Stručná osnova predmetu:
1. Ako skúmať sexualitu?
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2. Pohlavie a gender, esencializmus kontra sociálny konštruktivizmus, príroda alebo kultúra, jedno
a dvojpohlavnosť
3. Intersexualita, transgender
4. Sociálne základy sexu - sociálne konštruovanie sexu
5. Sexuálne scenáre (kultúrne, interpersonálne a intrapersonálne sexuálne scenáre)
6. Premeny sexuality – sex a sexuálne správania v rôznych historických obdobiach 1. (antika)
7. Premeny sexuality – sex a sexuálne správania v rôznych historických obdobiach 2. (stredovek)
8. Premeny sexuality – sex a sexuálne správania v rôznych historických obdobiach 3. (zrodenie
modernej sexuality)
9. Premeny intimity a lásky
10. Súčasné sexuálne scenáre a sexuálne správanie na Slovensku
11. Dieťa a sexualita
12. Telo a erotický kapitál

Odporúčaná literatúra:
• FAFEJTA, Martin. Sexualita a sexuální identita. Sociální povaha přirozenosti. Praha: Poltár,
2016. ISBN 978-80-262-1030-6.
• FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality I, II, III. Praha: Herrmann a synové, 1999 a 2003.
• GIDDENS, Anthony. The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love and Eroticism in
Modern Societies. Cambridge: Polity Press, 1992. ISBN 0-8047-2214-5.
• KIMMEL, Michael S. a Rebecca F. PLANTE, (eds.). Sexualities. Identities, Behaviors, and
Society. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-1999-4423-7.
• LUHMANN, Niklas. Láska ako vášeň. Paradigm Lost. Praha: Prostor, 2002. ISBN
80-7260-068-0.
• OAKLEY, Ann. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-403-6.
• OTIS-COUR, Leah. Rozkoš a láska. Praha: Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-542-9.
• WEEKS, Jeffrey. Sexuality. London: Routledge, 2003. ISBN 97-8020-342-587-9.
Doplnková literatúra a rozšírený sylabus predmetu budú prezentované na začiatku a počas
semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 73

A B C D E FX

28,77 24,66 15,07 4,11 9,59 17,81

Vyučujúci: doc. Mgr. Roman Džambazovič, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 08.11.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-24/15

Názov predmetu:
Sociologická teória

Počet kreditov: 6

Stupeň štúdia: II.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátnu skúšku môže študent vykonať
a) po získaní minimálne takého počtu kreditov, aby po získaní kreditov za úspešné absolvovanie
štátnych skúšok dosiahol potrebný počet kreditov na riadne skončenie štúdia,
b) po úspešnom absolvovaní povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov a výberových
predmetov v skladbe určenej študijným programom,
c) po splnení povinností študenta vyplývajúcich z § 71, ods. 3 písm. b zákona o vysokých školách,
d) ak nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie.
Úspešné absolvovanie predmetu štátnej skúšky je jednou z podmienok úspešného absolvovania
študijného programu. Predmet štátnej skúšky sa hodnotí komisiou pre štátne skúšky klasifikačnými
stupňami A až FX. O hodnotení štátnej skúšky alebo jej súčasti rozhoduje skúšobná komisia
konsenzuálne. Ak skúšobná komisia nedospeje ku konsenzu, o hodnotení štátnej skúšky alebo jej
súčasti sa rozhoduje hlasovaním.
V súlade so znením študijného poriadku fakulty (VP 5/2020, čl. 15) rámcové termíny štátnych
skúšok stanovuje dekan a s fakultným harmonogramom štúdia. Katedry sú povinné zverejniť svoje
termíny štátnych skúšok na webovej stránke najneskôr 5 týždňov pred ich konaním. Študent sa
prihlasuje na štátnu skúšku prostredníctvom akademického informačného systému minimálne tri
týždne pred termínom jej konania.
Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny štátnej skúšky. Riadny termín je ten,
na ktorý sa študent prihlásil prvýkrát v termíne stanovenom pre štátne skúšky. Ak bol študent na
riadnom termíne štátnej skúšky hodnotený známkou FX, opravné termíny štátnej skúšky môže
študent vykonať
a) v nasledujúcich termínoch na konanie štátnych skúšok v príslušnom akademickom roku
alebo
b) v termínoch na konanie štátnych skúšok v niektorom z nasledujúcich akademických rokov v
súlade s § 65, ods. 2 zákona o vysokých školách.
Ak sa študent nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť na termíne štátnej skúšky, na ktorý sa prihlásil,
je povinný písomne sa ospravedlniť predsedovi skúšobnej komisie vopred alebo najneskôr do troch
pracovných dní po termíne štátnej skúšky alebo jej súčasti, ak existovali vážne prekážky, ktoré mu
bránili ospravedlniť sa vopred. Ak sa študent bez ospravedlnenia nedostaví na štátnu skúšku alebo
jej súčasť v určenom termíne, alebo ak predseda skúšobnej komisie jeho ospravedlnenie neuzná, z
daného termínu štátnej skúšky je hodnotený známkou FX.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Študent, ktorý absolvuje štátnu skúšku, komplexne zvláda problematiku štátnej skúšky v kontexte
stanovených okruhov. Má teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave poznania
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zo sociologickej teórie, ako aj schopnosť ich tvorivo uplatňovať a používať v sociologickej vedeckej
práci. Osvojením si sociologických poznatkov obsiahnutých vo výučbe kurzov Sociologickej teórie
i kurzov dejín sociologického myslenia študent nadobudnutie schopnosť používať tieto poznatky v
teoretickej i empirickej sociologickej výskumnej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Sociológia ako veda o spoločnosti, základné prístupy ku skúmaniu spoločnosti. Základné
sociologické teoretické perspektívy (paradigmy). Vývoj teoretických koncepcií spoločnosti v
sociológii 19. a 20. storočia. Kultúra a socializácia, sociálna kontrola a deviácia, sociálne skupiny
a formálne organizácie, sociálne inštitúcie, sociálne nerovnosti, sociálna stratifikácia a mobilita,
kolektívne správanie, sociálne hnutie, sociálna zmena. Klasické i súčasné sociologické teórie
všetkých týchto sociálnych javov, empirické výskumy a sociologické poznatky o nich.

Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Osvojenie si sociologických poznatkov obsiahnutých vo výučbe kurzov Sociologická teória 1
až Sociologická teória (v 2. stupni štúdia), ako aj poznatkov obsiahnutých vo výučbe kurzov
Predsociologické myslenie a Dejiny sociologického myslenia 1 až 3 a nadobudnutie schopnosti
používať tieto poznatky v sociologickej vedeckej práci. Osvojenie si všeobecných teoretických
sociologických poznatkov a zvládnutie spôsobov používania týchto poznatkov v teoretickej i
empirickej sociologickej výskumnej činnosti.
Sociológia ako veda o spoločnosti, základné prístupy ku skúmaniu spoločnosti. Základné
sociologické teoretické perspektívy (paradigmy). Vývoj teoretických koncepcií spoločnosti v
sociológii 19. a 20. storočia. Kultúra a socializácia, sociálna kontrola a deviácia, sociálne skupiny
a formálne organizácie, sociálne inštitúcie, sociálne nerovnosti, sociálna stratifikácia a mobilita,
kolektívne správanie, sociálne hnutie, sociálna zmena. Klasické i súčasné sociologické teórie
všetkých týchto sociálnych javov, empirické výskumy a sociologické poznatky o nich.

Odporúčaná literatúra:
Súhrn literatúry predpisovanej v povinných a povinne voliteľných predmetoch študijného
programu Sociológia relevantných pre obsah štátnej skúšky zo sociologickej teórie, napr:
GIDDENS, A.: Sociologie. Praha: Argo, 2013. ISBN 978-80-2570-807
HARRINGTON, A. a kol.: Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006. ISBN 8073670933
SOPÓCI, J.: Sociálne inštitúcie modernej spoločnosti. Bratislava: Stimul, 2015. ISBN
978-80-8127-128-1
Dostupné na: URL: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_JS_socialne_institucie.pdf
SOPÓCI, J.: Moderná spoločnosť a sociálna zmena. Bratislava: Stimul, 2014. ISBN
978-80-8127-085-5 Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_JS_moderna.pdf
SOPÓCI, J.: Sociálna stratifikácia a mobilita v sociologickej perspektíve. Bratislava: Stimul:
2015. ISBN 978-80-8127-180-9
SOPÓCI, J.: Teórie kolektívneho správania a sociálnych hnutí. Bratislava: Stimul, 2014.ISBN
978-80-8127-098-7
Dostupné na: URL: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_JS_kolekt_spravanie.pdf

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Dátum poslednej zmeny: 12.11.2021

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-01/22

Názov predmetu:
Sociologické teórie modernej spoločnosti

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát (30 bodov) na vybranú tému z problematiky
sociologických teórií modernej spoločnosti alebo teórií sociálnej zmeny
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-93: A 92-84: B 83-76: C 75-69: D 68-61: E 60-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu získa sociologické poznatky o sociálnej zmene – o
sociologickom vymedzení sociálnej zmeny, o druhoch sociálnej zmeny, o sociologických teóriách
sociálnej zmeny, zdrojoch, vzoroch a dôsledkoch sociálnych zmien atď. a nadobudne schopnosti
využívať tieto poznatky v teoretickej i empirickej vedecko-výskumnej činnosti.
Má tiež sociologické poznatky o modernej spoločnosti, o jej vymedzení, sociologických
charakteristikách, vývojovom členení, o sociologických teóriách prvej a druhej fázy moderny a vie
ich využívaťako východisko pri skúmaní vývoja súčasnej slovenskej spoločnosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Pojem sociálna zmena v sociológii, rôzne chápania a vymedzenia sociálnej zmeny.
2. Zdroje sociálnej zmeny, oblasti uskutočňovania sociálnych zmien.
3. Vzory sociálnej zmeny (kultúrna difúzia, akulturácia, evolúcia, revolúcia, modernizácia,
industrializácia, urbanizácia, byrokratizácia, globalizácia atď.).
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4. Sociologické teórie sociálnej zmeny (kritériá klasifikácie teórií a druhy teórií, napr.
lineárne a nelineárne teórie sociálnej zmeny, evolucionistické, konfliktualistické, štruktúrno-
funkcionalistické, systémové, sociálno-psychologické teórie sociálnej zmeny atď.).
5. Využitie sociologických poznatkov o sociálnej zmene pri teoretickom i empirickom skúmaní
zmien súčasnej slovenskej spoločnosti.
6. Sociologické chápanie modernej spoločnosti v protiklade k tradičnej spoločnosti, jej vývoj a
krízy.
7. Základné sociologické charakteristiky modernej spoločnosti a jej vývoja (generalizácia
sociálnych vzťahov, individualizácia, racionalizácia, funkčná diferenciácia spoločenských
subsystémov).
8. Sociologická reflexia vývoja modernej spoločnosti, sociologické teórie modernej spoločnosti.
9. Postmodernistické a post-štrukturalistické teórie modernej spoločnosti (teórie J. Baudrillarda, Z.
Baumana, J. Derridu, J. F. Lyotarda a iných).
10. Teórie druhej fázy modernej spoločnosti (teórie U. Becka, J. Habermasa, A. Giddensa a iných).
11. Hodnotenie súčasného sociologického poznania modernej spoločnosti.
12. Využitie sociologických poznatkov o modernej spoločnosti pri skúmaní súčasnej slovenskej
spoločnosti.

Odporúčaná literatúra:
• SOPÓCI, Ján: Moderná spoločnosť a sociálna zmena. Bratislava: Stimul, 2013. ISBN
978-80-8127-085-5 [online].
Dostupné na: http:// http://stella.uniba.sk/texty/FIF_JS_moderna.pdf
• BECK, Ulrich: Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně. Praha: SLON, 2018. ISBN
9788074192678
• HARRINGTON, Austin (Ed.): Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2008. ISBN 8073670933
• KELLER, Jan: Teorie modernizace. Praha: SLON, 2007. ISBN 8086429660
• ŠUBRT, Jiří, BALON, Jan: Soudobá sociologická teorie. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN
9788024724577
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:
.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 87

A B C D E FX

8,05 9,2 11,49 21,84 28,74 20,69

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 17.12.2021

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-08/22

Názov predmetu:
Viacrozmerné štatistické metódy pre sociológov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1  Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referáty (celkovo 30 bodov) na vybrané témy z problematiky
sociálnych nerovností
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 15 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
100-92: A
91-84: B
83-76: C
75-68: D
67-60: E
59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presné termíny a témy priebežného hodnotenia budú oznámené a podoba ich vypracovania
špecifikovaná na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu študenti budú študenti schopní implementovať pokročilé štatistické metódy
a procedúry analýzy dát v prostredí vybraného štatistického softvéru. Budú vedieť aplikovať
zložitejšie verzie viacnásobnej regresnej analýzy a logistickej regresnej analýzy, takisto budú vedieť
správne aplikovať zhlukovú, korešpondenčnú a faktorovú analýzu. Praktické cvičenia zamerané na
použitie týchto metód v rôznych kontextoch posilní aj interpretačné schopnosti študentov v oblasti
kvantitatívnej analýzy dát.

Stručná osnova predmetu:
1. Od teórii k meraniu a analýze dát: obhliadnutie sa za „bakalárskymi“ poznatkami
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2. Zásady práce s premennými a dátovými súbormi
3. Viacnásobná regresná analýza - predpoklady, základné princípy a postupy
4. Viacnásobná regresná analýza – overovanie predpokladov, diagnostika, interpretácia zistení
5. Kategoriálne premenné v regresnej analýze
6. Logistická regresná analýza
7. Interakcie v regresnej analýze
8. Faktorová analýza – základné predpoklady, princípy a postupy
9. Faktorová analýza – ďalšie možnosti aplikácie a modifikácie
10. Zhluková analýza
11. Korešpondenčná analýza - základné predpoklady, princípy, postupy
12. Korešpondenčná analýza - praktické aplikácie

Odporúčaná literatúra:
FIELD, A.: Discovering statistics using SPSS. London: Sage, 2005
HENDL, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2004
MAREŠ, P., RABUŠIC, L., SOUKUP, P.: Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno:
Muni Press, 2013.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 64

A B C D E FX

23,44 23,44 18,75 17,19 14,06 3,13

Vyučujúci: doc. Mgr. Daniel Gerbery, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 17.11.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-16/22

Názov predmetu:
Voličské správanie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti, približne v polovici semestra, písomný test z vybraných tém (40 bodov)
b) v skúškovom období esej na vybranú tému (60 bodov).
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 20 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Kurz približuje študentom hlavné teórie, ktoré vysvetľujú voličské správanie v rôznych typoch
volieb. Zároveň je v kurze na praktických príkladoch ilustrované, ako sa jednotlivé teórie dajú
testovať na empirických dátach. Absolvent kurzu po jeho úspešnom absolvovaní dokáže samostatne
analyzovať možné vplyvy na voličské správanie, a tiež vyhodnotiť dôveryhodnosť prieskumov
preferencií.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do štúdia voličského správania
2. Racionálny volič; Teoréma mediánového voliča
3. Sociologický prístup k výskumu voličského správania; Kolumbijská škola
4. Psychologický prístup k k výskumu voličského správania; Michiganská škola
5. Nedokanalá informácia v procese voličského rozhodovania 6. Modely vysvetľujúce akceptáciu
skorumpovaných strán / kandidátov 7. Voľby druhého (a ďalšieho radu)
8. Volebné systémy a ich vplyv na voličské rozhodovanie
9. Congruence: blízkosť voliča a politika
10. Techniky výskumu volebného správania
11. Prieskumy a modely voličských preferencií
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12. Internet, sociálne siete a voličské správanie

Odporúčaná literatúra:
LODGE, Milton and Charles TABER. The rationalizing voter. New York: Cambridge University
Press, 2013
LAU, Richard a David REDLAWSK. How voters decide: Information processing during election
campaigns. Cambridge University Press 2006. ISBN 9780511791048
KRIVÝ, Vladimír. Kolektívne identity na súčasnom Slovensku. Bratislava: Sociologický ústav
SAV, 2004. ISBN 80-85544-32-6
KRIVÝ, Vladimír. Slovenské voľby 2016 :retrospektívne analýzy. Bratislava: Sociologický ústav
SAV, 2018. ISBN 978-80-89897-08-7.
KRIVÝ, Vladimír (ed.). Ako sa mení slovenská spoločnosť. Bratislava: Sociologický ústav SAV,
2013. ISBN 978-80-85544-82-4
Dočasný učebný text k predmetu je dostupný v Moodle. S doplnkovou literatúrou budú študenti
oboznámení počas výučby

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Pavol Baboš, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AmoSO-14/22

Názov predmetu:
Vybrané otázky prieskumu trhu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety: FiF.KS/A-AmoSO-88/22 - Prieskum trhu

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti, približne v polovici semestra, písomná práca vo forme eseje s prezentáciou
(40 bodov)
b) v skúškovom období písomný projekt vo forme návrhu prieskumu trhu (60 bodov).
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 20 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Cieľom kurzu je študentom priblížiť vybrané témy komerčného marketingového prieskumu tak,
aby boli schopní samostatne riešiť vybrané otázky prieskumu od jeho dizajnu až po prezentáciu
výsledkov. Špeciálny dôraz sa kladie na otázky, ktoré kombinujú kvalitatívne a kvantitatívne
nástroje prieskumu trhu. Výsledkom by mala byť pripravenosť absolventa pracovať v oblasti
komerčného prieskumu trhu.

Stručná osnova predmetu:
1. Možnosti kvalitatívneho prieskumu trhu
2. Možnosti kvantitatívneho prieskumu trhu
3. Zber údajov a výber vzorky
4. Práca s externými databázami
5. Výhody a nevýhody zmiešaných metód
6. Emócie v spotrebiteľskom správaní
7. Racionálne vplyvy pri spotrebiteľskom rozhodovaní
8. Spokojnosť a lojalita zákazníka
9. Zamestnanecký prieskum
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10. Prediktívne techniky v komerčnom prieskume trhu
11. Etické otázky v prieskume trhu
12. Reporting a prezentácia pre náročných

Odporúčaná literatúra:
• FORET, Miroslav. Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. Brno: BizBooks, 2012
• MCMILLAN, Kathleen and Jonathan WEYERS. How to write essays and assignments: smarter
study guides. Harlow: Pearson Education, 2007. ISBN 978-0-273-71357-9
• PLÁVKOVÁ, Oľga a Jozef KOŠTA. Sociologické metódy prieskumu trhu. Bratislava:
Ekonóm, 2005. ISBN 80-225-2075-6
• CAIRO, Alberto. How charts lie: getting smarter about visual information. New York: W. W.
Norton, 2020. ISBN 978-0-393-35842-1
• ZIKMUND, William a kol. Marketing research. Sydney: Cengage Learning, 2014.
S doplnkovou literatúrou budú študenti oboznámení počas výučby.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 29

A B C D E FX

65,52 20,69 13,79 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Pavol Baboš, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.


