
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: -  

Kód predmetu:  
 

Názov predmetu: Sociológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma štúdia: 8 hodín prednášok prezenčnou formou / semester, 

           distančné štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Externá forma štúdia: Vypracovanie semestrálnej práce. Úspešné absolvovanie písomného testu. (minimálna 

požiadavka úspešnosti 61 % celkového hodnotenia).  

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja teoretické vedomosti o základoch s rozvíjaním sociologickej perspektívy u študentov. Osvoja 

si rozširujúce pojmy či prístupy zo všeobecnej sociológie a odvetvových sociologických disciplín, s dôrazom na 

tie oblasti, kde sa stretáva s praxou či teóriou sociálnej práce a činnosťou sociálneho pracovníka.  

Stručná osnova predmetu:  

 Hlavné súčasné sociologické smery a perspektívy.  

 Socializácia. Socializácia a spoločenský poriadok.  

 Ľudská prirodzenosť. 

 Sociológia manželstva a rodiny.  

 Zdravie, choroba a starnutie.  

 Komunity.  

 Spoločenská zmena, informačná spoločnosť, postmodernita. 

 Sociálna kontrola, sociálne deviácie, totálne inštitúcie. 

Odporúčaná literatúra:  
KARDIS, K. 2009. Základy sociológie. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove, 2009. 

FUKUYAMA, F. 2005. Veľký rozvrat. Ľudská prirodzenosť a opätovné nastolenie spoločenského poriadku. 

Bratislava : Agora, 2005. 

BERGER, P. 2003. Pozvání do sociologie.Humanistická perspektiva. 2. vyd. Brno : Barrister & Principal 2003. 

FFORDE, M. 2010. Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava : Lúč, 2010.  

GÖPPNER, H. J. – HÄMÄLÄINEN, J. 2008. Rozprava o vede o sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP 

sv. Alžbety, 2008. 

MATULNÍK, J. – MINICHOVÁ, M. (eds.) 2005. Sociálne dimenzie zdravia a zdravotníctva. Zborník referátov 

z medzinárodnej konferencie. Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 2005. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  
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Vyučujúci:  
prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD. 

Mgr. Martin Fero, PhD. 

Mgr. Michal Kratochvíla, PhD. 

Mgr. Jana Adamcová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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