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Anotace DUMu: Studijní materiál je určen studentům maturitních ročníků ze společenskovědního
semináře a má podobu pracovních listů. Cílem je zopakovat základní pojmy, které
se týkají  procesu socializace.

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



SOCIALIZACE

Úkol č. I: Určete, ke kterému pojmu se vztahují následující definice:

a) Je to proces, v jehož průběhu si děti osvojují a poznávají kulturní normy a hodnoty. Tento  
    proces je nejintenzivnější v prvních letech života dítěte. Probíhá během celého života 
    v rámci každodenního sociálního života člověka.   
b) Jedná se o hodnotu postavení, které člověk zaujímá v nějakém sociálním útvaru. Toto 
    postavení je svázáno s výkonem určité role.
c) Je to přesun z jedné společenské vrstvy do jiné. Můžeme ji rozdělit na vertikální 
    a horizontální.
d) Je to síť vztahů jedinců, pozic a rolí a uspořádání vztahů ve společnosti.

Úkol č. II: Uveďte, jakou roli hrají následující zprostředkovatelé socializace v současné 
                  společnosti:

• Rodina

• Škola

• Vrstevnická skupina

• Masmédia

Úkol č. III: Vysvětlete jednotlivé formy sociálního učení:

a) sociální posilování 

b) identifikace

c) učení nápodobou

d) observace



Úkol č. IV: Tajenka skrývá jméno zakladatele sociologie:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Legenda:
1. Základní primární skupinou je…….
2. Role muže je sociální role dobrovolná/ nucená?
3. Nezdravé a nežádoucí společenské jevy, které jsou pro existenci společnosti nebezpečné, 
    označujeme pojmem sociální ……….
4. Síť vztahů jedinců, pozic a rolí ve společnosti se nazývá sociální ……….
5. Název pro označení hromadných sdělovacích prostředků.
6. Výraz, kterým označujeme uvědomění si sebe samého, sebepojetí.
7. Obecně je předmětem zkoumání sociologie ……….
8. Jak se nazývá proces, který znamená přijetí nových norem a hodnot, které souvisí s novým
    sociálním postavením.  
9. Hodnota postavení, které člověk zaujímá v nějakém sociálním útvaru, je sociální ……….

  10. Přesun z jedné společenské vrstvy do jiné je označován jako sociální ……….
  11. Jak se nazývá metoda výzkumu, kdy respondent odpovídá písemně na otázky v tištěném 

     formuláři.
  12. Jak nazýváme organizaci, která je spojená s určitým náboženským pohledem na svět, 

     ovlivňuje jednání a postoje svých členů.

Úkol č. V: Uveďte konkrétní příklady k daným pojmům:

1. formální a neformální skupina………………………………………………………………
2. otevřená a uzavřená skupina…………………………………………………………………
3. primární a sekundární skupina………………………………………………………………..
4. sociální agregát…………………………………………………………………………….....
5. komunita………………………………………………………………………………………



Úkol č. VI: Zodpovězte následující otázky:
1. Vysvětlete pojem instituce.
2. Objasněte antropologické pojetí institucí německého filozofa A. Gehlena.
3. Jak charakterizuje instituce G. H. Mead?
4. Napište 4 konkrétní instituce.
5. Co jsou to sociální organizace?
6. Napište 4 mezinárodní organizace.
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