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semináře.Slouží k zopakování etap ve vývoji sociologie, významných představitelů
a hlavních sociologických metod.

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.



HISTORIE, ODVĚTVÍ A METODY SOCIOLOGIE

Úkol č. I: a) Uspořádejte chronologicky fáze vývoje sociologie a doplňte časové období:
                 b) Je ve výčtu období sociologie nějaká chyba? Pokud ano jaká?
A. Klasické období
B. Protosociologie
C. Vznik sociologie jako samostatné vědy
D. Období velkých výzkumů
E. Období tzv. americké sociologie
F. Období zájmu sociologie o jedince

Úkol č.II: Pro které období je charakteristické následující tvrzení?:

A. Odmítání velkých výzkumů
B. Společenské otázky jsou řešeny v rámci jiných věd
C. Vzniká řada teoretických prací
D. Evoluce ve společnosti probíhá jako v přírodě
E. Empirické výzkumy

Úkol č. III: Kteří sociologové jsou spojováni s těmito pojmy? 

A. Teorie elit
B. Srovnávání náboženství východu s křesťanstvím
C. 1. český sociolog
D. Anomie
E. Boj antagonistických tříd
F. Období teologické, metafyzické a pozitivní

Úkol č. IV: Určete, do které skupiny metod sociologického výzkumu patří tyto metody:

• analýza osobních dokumentů

• rozhovor

• přímé pozorování

• zúčastněné pozorování

• dotazník

Metoda

kvantitativního výzkumu kvalitativního výzkumu



Úkol č. V:  K jakým odvětvím sociologie patří následující problémy?

A. Příčiny zvyšujícího se počtu rozvodů.
B. Rozdíly v platech mužů a žen ve firmách.
C. Vzdělanostní struktura české společnosti.
D. Zájem o bulvární časopisy v různých regionech ČR.
E. Uplatnění příslušníků národnostních menšin v zastupitelských sborech.

Úkol č. VI: Přiřaďte názory nebo charakteristiku k autorovi a jeho portrétu:

1.  Zastával koncepci 3 období ve vývoji společnosti: prvobytně pospolné, třídní a beztřídní 
    (komunistické) společnosti.
2.  Charakteristickými rysy byrokracie jako ideálního typu jsou: stanovení pevných 
     kompetencí jednotlivých úředníků, odborně školený personál v zaměstnaneckém poměru
3.  Lidské společnosti procházejí podobně jako živé organismy vývojem od jednodušších
     forem ke složitějším.
4. Vládnoucí třída si má tvrdým donucovacím systémem udržovat svou existenci, jinak bude
     vytlačena silnými členy nižších tříd, kteří se vyšplhají do jejích pozic.
5.  Zabýval se mimo jiné tématem sebevraždy. K jeho dílům patří např. Otázka sociální
6.  Je zakladatelem sociologie, dal jí program.  
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Zdroje: 
 http://cs.wikipedia.org
 Petrusek, M.: Sociologie, Praha, SPN 1992
 Buriánek, J.: Sociologie pro střední školy a vyšší odborné školy, Fortuna, Praha, 1996
 http://www.obrazky.cz

Řešení úkolů:
získají pedagogové na adrese vasinova@gml.cz


