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Co můžete studovat na naší katedře?






Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie zajišťuje v prezenční formě studia
výuku v oborech Andragogika, Kulturní antropologie, Religionistika a Sociologie
bakalářského dvouoborového a navazujícího magisterského dvouoborového studia.
V oboru Kulturní antropologie také výuku bakalářského jednooborového studia.
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie zajišťuje výuku v doktorských
studijních oborech (Ph.D.) Andragogika, Kulturní antropologie a Sociologie, a to jak
v prezenční, tak i kombinované formě studia.
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie zajišťuje v kombinované formě
studium bakalářských oborů Andragogika v profilaci na personální management, Sociální
práce, Řízení vzdělávacích institucí a navazujícího magisterského oboru Andragogika.
Informace o těchto oborech jsou dostupné na stránkách http://www.studuj.upol.cz

Proč byste měli studovat právě na naší katedře?





Studium na naší katedře Vám poskytne nejenom teoretické znalosti o moderní společnosti
a jejím řízení, o výchově a vzdělávání, o člověku jako součásti sociální struktury
společnosti a o společných základech kulturního a sociálního života majoritních
a minoritních populací, ale také praktické aplikace těchto znalostí.
Budete studovat v příjemné přátelské atmosféře katedry, jejíž členové preferují
individuální a osobní přístup ke studentům.
Budete studovat v krásném univerzitním městě, v němž jsou všechny pro studenty
důležité instituce dostupné pěšky (vysokoškolské koleje, škola, restaurace a hospůdky,
knihovny apod.).

Vedení katedry
Vedoucí katedry

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

dusan.luzny@upol.cz
tel. +420 58 563 3701

Vědecký tajemník

doc. Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D.

dan.rysavy@upol.cz
tel. +420 58 563 3399

Koordinátor internacionalizace

Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.

pavel.veselsky@upol.cz
tel. +420 58 563 3397

Tajemnice

PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.

helena.kubatova@upol.cz
tel. +420 58 563 3393

Sekretářka

Radmila Wagnerová

radmila.wagnerova@upol.cz
tel. +420 58 563 3392

Kontakty na zástupce oborů studia naleznete u jejich charakteristik.
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Proč studovat andragogiku právě na naší katedře?
Andragogika, kterou můžete studovat na naší katedře, se velmi odlišuje od andragogiky,
kterou nabízejí jiné školy. Především není pouze vědou o výchově a vzdělávání dospělých,
ale poskytuje řadu dalších kvalifikací pro práci s dospělými – ať už v řízení lidských zdrojů
a personální práci, nebo v oblasti sociální andragogiky a sociální politiky. Široký profil studia
obsahuje disciplíny, které jsou nezbytné pro efektivní řešení individuálních i sociálních
problémů člověka ve společnosti. Navíc těsné propojení s praxí v podnicích i v sociálních
institucích, spolu s kvalitní teoretickou vybaveností usnadňuje absolventům bakalářského
i magisterského studia hledání pracovního uplatnění. Studijní program je uspořádán tak, že
v bakalářském stupni je zaměřen na teoretické i praktické disciplíny vzdělávání dospělých od
systematické andragogiky přes projektování vzdělávacích akcí až po trénink lektorských
dovedností, zatímco v magisterském stupni se studenti mohou specializovat na personální
management, nebo na sociální andragogiku. V obou stupních studia nabízíme široké spektrum
filosofických, antropologických a psychologických disciplín, které rozšiřují obecně teoretický
společenskovědní rozhled studentů.
Olomoucká andragogika se od svého založení těsně váže na sociologii, která jí vybavuje
nástroji poznávání sociálních souvislostí postavení člověka v současné společnosti. Právě
proto, že naše andragogika se při zkoumání vzdělávání dospělých, sociální andragogiky nebo
personální práce zaměřuje více na poznání sociálních funkcí než na popis procesů, liší se od
pedagogicky orientované andragogiky na jiných vysokých školách v ČR a na Slovensku.
Na základě úspěchů našich studentů i absolventů věříme, že cesta naší andragogiky je ta
správná.

Proč studovat kulturní antropologii právě na naší katedře?
Kulturní antropologie představuje dynamicky se rozvíjející vědní obor, propojující poznatky
o člověku z hlediska humanitních disciplín. Jejím hlavním cílem je popsat a pochopit lidské
jednání v daném sociálním a kulturním kontextu, a to nejen v rámci tradičních společností:
mezikulturní srovnání přináší porozumění umožňující orientaci především v moderních
společnostech. Zvláště umožňuje porozumění etnickým a sociálním konfliktům a otázkám
soužití různých kultur v současném světě. Studium našeho oboru vám umožní stát se
odborníky na problematiku etnicity, globálních procesů, migrace a kulturní rozmanitosti
v Evropě i ve světě. Naučíte se kriticky zhodnotit informace, realizovat vlastní antropologický
výzkum a zlepšíte si svou jazykovou vybavenost. Pro vyučující kulturní antropologie je typická
pluralita výzkumných témat a zahraničních zkušeností. Podobnou možnost nabízíme
i studentům: výběr vlastního tématu zájmu, zapojení do zahraničních pobytů a do výzkumů
katedry. Součástí oboru je také antropologická praxe, kde získáte praktické zkušenosti
a představu o svém uplatnění. Získaný široký rozhled vytváří předpoklady pro uplatnění
absolventů v soukromé i neziskové sféře, veřejné správě i samosprávě.
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Proč studovat religionistiku právě na naší katedře?
Cíle religionistiky jakožto vědního oboru jsou ryze poznávací ve snaze vysvětlit, a to zejména
sekulární části společnosti, biologické, společensko-kulturní a psychologické podmíněnosti
náboženského chování jednotlivce či skupiny. Religionistika podává poznatky nikoli o jedné,
ale o řadě vybraných náboženských tradic. Poskytuje znalost dějin jednotlivých náboženství,
podob věření, rituálů, mravních norem a zvyků, povahy a podoby náboženských autorit,
struktury náboženských společenství, vztahů jednotlivých tradic k poznání, vědě, přírodě,
kultuře či politice. Tyto znalosti, nabyté zejména prostřednictvím historického,
antropologického, sociologického, psychologického či kognitivního přístupu, poskytují
absolventovi ucelený a komplexní pohled na náboženství. Takto nabyté vzdělání poskytuje
možnost uplatňovat nezaujaté pochopení náboženských jevů, chování a víry v historických
i soudobých společnostech. Umožňuje také objektivněji analyzovat rizika a případná
nebezpečí, která pramení z mezikulturních a mezináboženských kontaktů.
Kromě toho si absolvent osvojí, jak poučeně náboženské jevy nejen vysvětlovat, ale současně,
jak jim i porozumět, respektovat odlišné životní názory, zvyky a hodnoty. Vzhledem k rychle
se měnící povaze moderních společností lze právě tzv. zdatnost hodnotové komparace,
respektu a tolerance považovat za jednu z klíčových dovedností absolventa.
Současně jsou absolventi dobře obeznámeni s povahou soudobého bezvěrectví a ateizmu,
což jim umožní napomáhat rozptylovat obavy jednotlivců či skupin všude tam, kde vznikají
nedorozumění, antipatie a rizika pro případné konflikty mezi sekulární a náboženskou částí
společnosti.

Proč studovat sociologii právě na naší katedře?
Studium sociologie na naší katedře nabízí pestrou škálu témat nazíraných z různých
sociologických perspektiv. Přednášející nejsou jen sociologové, ale také religionisté,
filozofové, estetikové, antropologové a kulturologové. Naším cílem je připravit absolventy tak,
aby byli schopni realizovat empirický sociologický výzkum a provádět další typy sociologických
analýz. Značný důraz klademe na metodologickou a metodickou přípravu studentů, které ale
seznamujeme také s trendy vývoje české společnosti. Snažíme se mít ke studentům
individuální přístup, neboť naším cílem není „průmyslová produkce“ absolventů. Díky tomu
můžeme rozvíjet a pěstovat sociologickou imaginaci (jako základ odborné originality)
a sociologické „řemeslo“ (jako základ profesionální práce).
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Bakalářské studium oboru Andragogika
Dvouoborové prezenční studium, délka studia 3 roky
Název studijního oboru

Andragogika

S čím lze obor kombinovat

Obor lze kombinovat jen s oborem Sociologie

Informace o oboru poskytuje:
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

Tel.: +420 58 563 3407

Olomouc, tř. Svobody 26

e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

Charakteristika oboru
Bakalářské studium oboru Andragogika směřuje k pochopení aktuálních jevů a procesů
týkajících se výchovy a vzdělávání dospělých. Studium je zaměřeno na teoretické i praktické
problémy při orientaci člověka v procesech sociální změny, zejména na mobilizaci lidského
kapitálu a jeho zdrojů. Studium je ukončeno bakalářskou státní závěrečnou zkouškou
a u diplomové varianty obhajobou bakalářské diplomové práce.
Profil a uplatnění absolventa
Absolvent bakalářského studijního oboru andragogika je vybaven základními znalostmi
a dovednostmi v oboru andragogika, úžeji vzdělávání dospělých, aplikovanými znalostmi
z oboru psychologie a personální řízení se zaměřením na vzdělávání a osobnostní rozvoj.
Uplatnění absolventa se očekává v oblasti dalšího vzdělávání a celoživotního učení dospělých
v oblasti práce, ale i zájmových činností, konkrétně při přípravě vzdělávacích akcí v různých
oblastech lidské činnosti, koncipování firemního vzdělávání v oblasti personální práce,
personálního a sociálního poradenství. Důraz je v průběhu studia kladen i na kompetence
absolventa pokračovat v sebevzdělávání, rozvíjení odborných znalostí, schopností
a dovedností. Cílem studia je poskytnutí kompetencí pro kvalifikovaný výkon profesí v rámci
akčních polí andragogiky ve veřejné správě, neziskových a hospodářských organizacích.
Uvedené kompetence mají základ v teoretických znalostech z andragogiky chápané jako
teorie vzdělávání dospělých, podpůrných vědách jako je psychologie a sociologie
a v praktických dovednostech v oblasti mobilizace lidských zdrojů prostřednictvím
personálního a sociálního poradenství, zejména v oblasti výchovy, vzdělávání a rozvoje
dospělých.
Požadavky přijímací zkoušky
SPF – Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti
a humanitních a sociálních vědách.
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Bakalářské studium oboru Kulturní antropologie
Jednooborové prezenční studium, délka studia 3 roky
Název studijního oboru

Kulturní antropologie

Informace o oboru poskytuje:
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Tel.: +420 58 563 3396

Olomouc, tř. Svobody 26

e-mail: martin.soukup@upol.cz

Charakteristika oboru
Bakalářské studium Kulturní antropologie obsahuje uvedení do problematiky oboru,
vymezeného jako studium kultur – tedy souboru sociokulturních norem, idejí a artefaktů, jež
jsou lidmi vytvářeny, sdíleny a předávány. Zkoumá dynamiku kulturních změn v lokálních
kontextech, zabývá se však i souvislostmi s globálními procesy. Kulturní antropologie se
zabývá mimo jiné otázkami minorit, migrací, etnicity, procesy adaptace a integrace/asimilace.
Zkoumá mezikulturní konflikty a procesy kulturních kontaktů, či podoby lokálních institucí,
příbuzenství a rodiny. Kulturní antropologie klade důraz na kvalitativní a kvantitativní výzkum
spojený s místním prostředím. Student v rámci jednooborového studia vedle hlavních
předmětů získá větší přesah na dílčí antropologické a interdisciplinární obory (zejména
sociologii, filozofii, andragogiku, historické vědy, religionistiku, psychologii aj.), má větší
možnost rozšířit své jazykové znalosti a vybírat si z nabídky volitelných předmětů.
Profil a uplatnění absolventa
Absolvent bakalářského studijního oboru Kulturní antropologie disponuje obecnými znalostmi
o pluralitě sociokulturních systémů i základními znalostmi metod výzkumu kultur, zná
teoretické přístupy sociálních věd. Dále je schopen aplikovat v praxi znalosti
z antropologických disciplín, umí plánovat a provést terénní výzkum a za pomoci příslušných
výzkumných metod umí vyhodnocovat a interpretovat data. Umí představit specifický vědecký
problém prostřednictvím kultivovaného písemného a ústního projevu v rodném a alespoň
jednom cizím jazyce. Absolvent bakalářského studijního programu je tak připraven pro
kvalifikovaný výkon profesí ve státní správě, samosprávě i v nestátních organizacích a na poli
komunitních programů. Dále se jedná o pozice odborných pracovníků ve výzkumných
a vzdělávacích institucích, v sociální sféře, v odborném poradenství či v médiích.
Požadavky přijímací zkoušky
SPF – Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti
a humanitních a sociálních vědách.
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Bakalářské studium oboru Kulturní antropologie
Dvouoborové prezenční studium, délka studia 3 roky
Název studijního oboru

Kulturní antropologie

S čím lze obor kombinovat

Obor lze kombinovat s jakýmkoli oborem na FF UP

Informace o oboru poskytuje:
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Tel.: +420 58 563 3396

Olomouc, tř. Svobody 26

e-mail: martin.soukup@upol.cz

Charakteristika oboru
Bakalářské studium Kulturní antropologie obsahuje uvedení do problematiky oboru,
vymezeného jako studium kultur – tedy souboru sociokulturních norem, idejí a artefaktů, jež
jsou lidmi vytvářeny, sdíleny a předávány. Zkoumá dynamiku kulturních změn v lokálních
kontextech, zabývá se však i souvislostmi s globálními procesy. Kulturní antropologie se
zabývá mimo jiné otázkami minorit, migrací, etnicity, procesy adaptace a integrace/asimilace.
Zkoumá mezikulturní konflikty a procesy kulturních kontaktů, či podoby lokálních institucí,
příbuzenství a rodiny. Kulturní antropologie klade důraz na kvalitativní a kvantitativní výzkum
spojený s místním prostředím. Dvouoborové studium, např. s filologickými obory, představuje
ideální kombinaci pro rozvíjení zájmu o konkrétní kulturní oblast světa.
Profil a uplatnění absolventa
Absolvent bakalářského studijního oboru Kulturní antropologie disponuje obecnými znalostmi
o pluralitě sociokulturních systémů i základními znalostmi metod výzkumu kultur, zná
teoretické přístupy sociálních věd. Dále je schopen aplikovat v praxi znalosti
z antropologických disciplín, umí plánovat a provést terénní výzkum a za pomoci příslušných
výzkumných metod umí vyhodnocovat a interpretovat data. Umí představit specifický vědecký
problém prostřednictvím kultivovaného písemného a ústního projevu v rodném a alespoň
jednom cizím jazyce. Absolvent bakalářského studijního programu je tak připraven pro
kvalifikovaný výkon profesí ve státní správě, samosprávě i v nestátních organizacích a na poli
komunitních programů. Dále se jedná o pozice odborných pracovníků ve výzkumných
a vzdělávacích institucích, v sociální sféře, v odborném poradenství či v médiích.
Požadavky přijímací zkoušky
SPF – Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti
a humanitních a sociálních vědách.
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Bakalářské studium oboru Religionistika
Dvouoborové prezenční studium, délka studia 3 roky
Název studijního oboru

Religionistika

S čím lze obor kombinovat

Obor lze kombinovat s jakýmkoli oborem na FF UP

Informace o oboru poskytuje:
doc. Mgr. Tomáš Bubík, PhD.

Tel.: +420 58 563 3410

Olomouc, tř. Svobody 26

e-mail: tomas.bubik@upol.cz

Charakteristika oboru
Bakalářské studium religionistiky se věnuje studiu náboženství v plurálu, nezaměřuje se na
jedno náboženství, ale rozličné náboženské tradice v minulosti a přítomnosti, včetně soudobé
netradiční religiozity, ale i ateismu a bezvěrectví. Jedná se o sekulární, nenábožensky
orientovanou vědu, čímž se také liší od teologie, a proto je jejím přirozeným místem světská,
necírkevní, zpravidla filozofická fakulta. To vyplývá i z její teoretické a metodologické báze, jež
je bytostně interdisciplinární a její páteř sestává z historicko-lingvistického, antropologického,
psychologického, sociologického, a v posledním desetiletí rovněž i kognitivního přístupu
k náboženství. Sekulární výzkum náboženství v současnosti považujeme za důležitý hned
z několika důvodů: 1) sílící význam náboženství a nábožensky motivovaného jednání
v soudobých společnostech; 2) mohutné migrační vlny odlišných etnik a národů směřujících
do Evropy; 3) důležitost odborné připravenosti na společenské i hodnotové změny s tím
spojené. Studentům oboru jsou předkládány poznatky o jednotlivých náboženských tradicích,
zvláště pak o křesťanství, islámu, judaizmu a buddhismu (ale i hinduismu, konfucianismu či
nových náboženských hnutí, které jsou také základem kurikula a jsou studovány především
ze sociologické a antropologické perspektivy. Současně je věnována pozornost kritické
historické reflexi samotného oboru religionistika, která poukáže na podmíněnost dobových
vědeckých přístupů k náboženství a osvětlí měnící se paradigmata této vědy.
Profil a uplatnění absolventa
V rámci vzdělanostní společnosti může být absolvent tohoto oboru na trhu práce nepochybně
úspěšný. Nabízí se spektrum profesí, kde je religionistická kvalifikace důležitá. Absolventi se
mohou uplatnit jako odborní pracovníci v 1) v neziskových organizacích jako jsou humanitární
organizace, nadace, charity, diakonie, církve či náboženské společnosti, neboť může jako
konzultant a odborník na náboženskou problematiku poskytnout řadu cenných poznatků
týkajících se názorů, zvyků a hodnot potřebných lidí; 2) v těch sférách státní správy, které mají
na starosti např. migrační politiku zejména z tzv. třetích zemí; 3) ve sdělovacích prostředcích,
které bohužel často zkreslují medializovaný problém z důvodu neznalosti religionistické
problematiky; 4) v ekonomickém sektoru, neboť znalosti religionistické povahy mohou
v globální ekonomice napomáhat cílenější firemní strategii v oblasti výroby, reklamy či prodeje
nabízených produktů.
Požadavky přijímací zkoušky
SPF – Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti
a humanitních a sociálních vědách.
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Bakalářské studium oboru Sociologie
Dvouoborové prezenční studium, délka studia 3 roky
Název studijního oboru

Sociologie

S čím lze obor kombinovat

Obor lze kombinovat s jakýmkoli oborem na FF UP

Informace o oboru poskytuje:
PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.

Tel.: +420 58 563 3393

Olomouc, tř. Svobody 26

e-mail: helena.kubatova@upol.cz

Charakteristika oboru
Bakalářské studium oboru Sociologie poskytuje znalosti základních společenskovědních
paradigmat, vývoje sociologických teorií, základních metodických principů a praktických
dovedností pro realizaci kvantitativního sociologického výzkumu. Studium směřuje
k pochopení aktuálních jevů a procesů spojených s proměnami české společnosti; je
zaměřeno na základní problémy sociologie ekonomiky, rodiny, výchovy, náboženství
a migrace. Studium je zakončeno bakalářskou státní závěrečnou zkouškou a u diplomové
varianty obhajobou bakalářské diplomové práce.
Profil a uplatnění absolventa
Absolvent bakalářského studia Sociologie je vybaven základními teoretickými znalostmi
v oblasti sociologické teorie a metodiky sociologického výzkumu, které jsou aplikovány na
nejdůležitější sféry společenského života.
Důraz je rovněž kladen na schopnost absolventa pokračovat v sebevzdělávání, rozvíjení
odborných znalostí, schopností a dovedností.
Požadavky přijímací zkoušky
SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních
a sociálních vědách.
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Navazující magisterské studium oboru Andragogika
Dvouoborové prezenční studium, délka studia 2 roky
Název studijního oboru

Andragogika

S čím lze obor kombinovat

Obor lze kombinovat jen s oborem Sociologie nebo
Kulturní antropologie

Informace o oboru poskytuje:
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

Tel.: +420 58 563 3407

Olomouc, tř. Svobody 26

e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

Charakteristika oboru
Navazující magisterské studium oboru Andragogika prohlubuje znalosti z andragogiky
a vzdělávání ve firmách. Studium umožňuje specializaci ve dvou profilacích: personální
profilace integrální andragogiky a sociální profilace integrální andragogiky. Studium personální
profilace poskytuje teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti rozvoje lidských zdrojů
a organizačního chování. Studium sociální profilace poskytuje teoretické znalosti a praktické
dovednosti v oblasti teorie a metod sociální práce a sociální politiky. Studium je ukončeno
magisterskou státní závěrečnou zkouškou a u diplomové varianty obhajobou magisterské
diplomové práce.
Profil a uplatnění absolventa
Absolvent navazujícího magisterského studia andragogiky je vybaven teoretickými znalostmi
v oborech andragogika, řízení lidských zdrojů, organizačního chování, sociální politika, teorie
a metody sociální práce a dále teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi
z aplikovaných disciplín těchto oborů, jejichž zvládnutí má bezprostřední vliv na kvalitu výkonu
koncepční, projektové a řídící práce při rozvoji lidských zdrojů. Vzhledem k vázanosti
navazujícího magisterského studia Andragogiky na studijní obory Sociologie či Kulturní
antropologie je absolvent rovněž vybaven kompetencemi jak v oblasti sociologické teorie či
teorie kulturní antropologie, tak v oblasti metod a technik sociologického či kulturně
antropologického výzkumu. Absolvent je připraven pro kvalifikovaný výkon profesí
a manažerských funkcí v oblasti vzdělávání zaměstnanců v hospodářských organizacích, ve
veřejné správě i v nestátních organizacích, v oblasti rozvoje lidských zdrojů a v sociální
oblasti.
Požadavky přijímací zkoušky
UP – Ústní pohovor – otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním
a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného
projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce).
Písemný projekt v rozsahu 3 stran předloží uchazeč přímo u zkoušky. V případě, že se
uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP
z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement
absolvovaného bakalářského studia.
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Navazující magisterské studium oboru Kulturní antropologie
Dvouoborové prezenční studium, délka studia 2 roky
Název studijního oboru

Kulturní antropologie

S čím lze obor kombinovat

Obor lze kombinovat s jakýmkoli oborem na FF UP

Informace o oboru poskytuje:
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Tel.: +420 58 563 3396

Olomouc, tř. Svobody 26

e-mail: martin.soukup@upol.cz

Charakteristika oboru
Magisterské studium kulturní antropologie přináší rozšíření získaných znalostí a dovedností
zaměřených na studium kultur, včetně znalosti teorie a dějin antropologie. Je zaměřeno na
zvýšení porozumění fenoménu migrace a transnacionalismu, tak, aby studující uměl kriticky
reagovat na prezentace odlišných kulturních nebo etnických skupin, např. v médiích.
Dalším cílem je schopnost realizace samostatného terénního výzkumu, včetně schopnosti
aplikace na konkrétní problém, včetně využití různých teoretických a metodologických přístupů
v oboru i v interdisciplinární perspektivě. Cílem je také vybavit absolventa schopností
vyhodnotit a interpretovat poznatky a samostatně řešit složitější společenské, vědecké, etické
problémy v soudobé společnosti.
Profil a uplatnění absolventa
Naši absolventi nalézají uplatnění všude tam, kde je potřeba interkulturní porozumění, mohou
tedy působit jako experti, poradci, konzultanti, nebo projektoví pracovníci v nevládních
i vládních organizacích, státní správě i samosprávě, u bezpečnostních orgánů, v médiích,
u konzultačních firem i mezinárodních agentur, tedy všude tam, kde dochází k setkávání
s etnickými či kulturními minoritami nebo s jinakostí obecně. Absolventi jsou připraveni působit
na výzkumných pracovištích, a to zejména v oblasti výzkumu řešení a prevence interkulturních
konfliktů a efektivity konkrétních sociálních programů.
Požadavky přijímací zkoušky
UP – Ústní pohovor – otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním
a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného
projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce).
Písemný projekt v rozsahu 3 stran předloží uchazeč přímo u zkoušky. V případě, že se
uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. hlásí se na FF UP
z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement
absolvovaného bakalářského studia.
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Navazující magisterské studium oboru Sociologie
Dvouoborové prezenční studium, délka studia 2 roky
Název studijního oboru

Sociologie

S čím lze obor kombinovat

Obor lze kombinovat s jakýmkoli oborem na FF UP

Informace o oboru poskytuje:
PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.

Tel.: +420 58 563 3393

Olomouc, tř. Svobody 26

e-mail: helena.kubatova@upol.cz

Charakteristika oboru
Navazující magisterské studium oboru Sociologie je zaměřeno především na prohlubování
teoretických znalostí a metodických pravidel získaných studiem na bakalářském stupni studia
sociologie. V oblasti sociologické teorie se zabývá vývojem současného sociologického
myšlení, který spojuje s metodologií sociologie. Dále nabízí analýzu současných společností
především v oblasti sociálních deviací, sociologie kultury, politiky, životního způsobu, práce
a podniku. V oblasti metodiky je studium zaměřeno na teorii a praxi kvalitativního
sociologického výzkumu. Studium je zakončeno magisterskou státní závěrečnou zkouškou
a u diplomové varianty obhajobou magisterské diplomové práce.
Profil a uplatnění absolventa
Absolvent navazujícího magisterského studia Sociologie je vybaven základními teoretickými
znalostmi v klíčových teoretických i aplikovaných sociologických disciplínách. Umí využít
získaných poznatků v hospodářské, administrativní i výzkumné praxi a je schopen pokračovat
v sebevzdělávání, rozvíjení sociologických odborných znalostí, schopností a dovedností.
Požadavky přijímací zkoušky
UP – Ústní pohovor – otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním
a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného
projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce).
Písemný projekt v rozsahu 3 stran předloží uchazeč přímo u zkoušky. V případě, že se
uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP
z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement
absolvovaného bakalářského studia.
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