
 

Název školy Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 

Kód oboru vzdělání 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika 

Název: Sociologie 1 Název anglicky: Sociology 1 

Kód modulu: SOC1/ Forma vzdělávání: denní 

Rozsah modulu: 26 hodin (13P/13S) 

2 h/týdně 

Vyučující: Mgr. Lucie Poláková 

Vstupní podmínky: Absolvování modulu 

Filozofie 

Platnost modulu 

od: 

1. 9. 2015 

Doporučené období 2. ECTS (kredity) 1 

Typ modulu: Všeobecně vzdělávací, 

povinný 

Forma hodnocení: Zápočet (Z) 

Obsah modulu – rámcové vymezení témat v období: 

- Úvod do sociologie 

- Historický vývoj sociologie 

- Současná sociologie – moderní sociální teorie 

- Metody zkoumání užívané v sociologii  

- Sociální stratifikace – role, statut, autorita, moc 

- Náboženství a sociologie  

- Sociální konflikt a kontrola 

- Komunikace - problémy v komunikaci, interkulturní komunikace 

- Sociologie a sociální práce – mezioborové propojení 

Stručná anotace vymezující vzdělávací cíle modulu: 

Sociální pracovník má být schopen porozumět sociálním činitelům vzniku problémů, které řeší ve své práci 

a sociálním podmínkám výkonu své profese. 

Výuka Sociologie 1 – má zprostředkovat studentům přehled vývoje sociologického myšlení a sociální 

filosofie tak, aby se student samostatně orientoval v sociologické literatuře a aby uměl sociologicky myslet. 

Výuka bude směřovaná tak, aby se student orientoval v základních sociologických kategoriích : např. 

tradiční, moderní, postmoderní společnost, sociální změna a sociální mobilita, moc, sociální struktura a 

stratifikace, společenské skupiny, organizace a kultura, sociální komunikace, socializace, životní běh a 

jeho fáze apod. 

Způsob ukončení modulu: Zápočet (Z) 

Požadavky na studenta:  

Aktivní účast ve výuce, zejména v diskusi 

na semináři.  

Prostudování zadané literatury a informačních 

zdrojů užívaných během výuky v období.  

 Zápočtové kolokvium ve skupině, diskuse nad 

zadaným prostudovaným tématem 

Hodnocení Podíl závažnosti 

Aktivní účast při výuce 10 % 

Zápočtové kolokvium ve skupině 90 % 

Celkem 100 % 

Výukové strategie: Výuka bude probíhat formou přednášek a interaktivních diskusních seminářů v učebně 

vybavené počítačem a data projektorem. Interpretace textů; diskuse k vybraným problémům. 
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