Popis předmětu
Zkratka předmětu:
Název předmětu:
Akademický rok:

KSA/81AT2
Readings in Sociological Theory 2
2018/2019

Strana:
Tisknuto:

Pracoviště / Zkratka KSA / 81AT2

1/2

18.08.2019 20:13

Akademický rok 2018/2019

Název Readings in Sociological Theory 2

Způsob zakončení Kolokvium

Akreditováno/Kredity Ano, 10 Kred.

Forma zakončení Kombinovaná

Rozsah hodin Seminář 12 [HOD/SEM]
Obs/max

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

Zimní semestr
0/Rozvrh Ano
Vyučovací jazyk Čeština
Volně zapisovatelný předmět Ne

0/-

0/-

Letní semestr

Zápočet před zkouškou NE
Počítán do průměru NE
Min. (B+C) studentů
Opakovaný zápis
Vyučovaný semestr
Počet dnů praxe

nestanoveno
NE
Zimní, Letní
0

Hodnotící stupnice S|N
Hod. v komb. formě studia
Automat. uzn. záp. před zk. Ne

Periodicita
Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Cílem tohoto semináře je, aby si studující doktorandského studia i přes specializaci na určitý obor v disertační práci zachovali
aktivní přehled o stavu teoretického diskursu v obecné sociologii. Účastníci semináře se mají průběžně orientovat jak ve vzájemně
si konkurujících formálních sociologických teoriích tak ve "velkých" obsahových analýzách současného stavu společnosti. Vedle
sociologických teorií studující získávají náhled do teorií poznání a pravdy a jejich významu v sociologické teorii a výzkumu.
Sociologie je vytvářena nepřetržitým diskursem o vitálně důležitých společenských otázkách společnosti, a studující by si měli
vytvořit svoji vlastní teoretickou verzi o stavu společnosti, ve které žijí. Mají si neustále explicitně uvědomovat své teoretické
pozorovatelské stanovisko, a to v rámci probíhajících diskursů. Stejně důležitá je reflexe faktu, že sociologie je jednou ze sil, která
se na formulování společenských zájmů a problémů aktivně podílí. Zakotvenost sociologie ve společenské praxi vyžaduje i reflexi
jejího postulátu hodnotové neutrality a odhalování jejích případných etických orientací.
Požadavky na studenta
Průběh seminářů:
Studující se na semináře připravují čtením zadané literatury, podle pedagogicko-vědeckých pokynů ze strany vyučujících.
Jednotlivá témata jsou opatřena krátkou anotací. Vybraní účastníci přednesou krátkou rekapitulaci jejich čtení, které poslouží jako
vstup do diskuse. Všichni účastníci semináře zpracují krátký excerpt, který se uloží v dokumentaci o průběhu doktorského
semináře.
Obsah
Obsah semináře je zvolen tak, aby pomohl přemoci pro studující sociologie typické buďto "fallacy of abstractionism" nebo naopak
"fallacy of misplaced concreteness" a senzibilizoval schopnost volby adekvátní pojmové roviny.
V sociologické teorii se vedle sebe po léta uplatňují tyto jako příklady vybrané teorie:
strukturní funkcionalismus a interpretativní sociologie (Parsons, Giddens, Sarbin/Kitsuse)
pozitivismus kritického racionalismu a hermeneutika kritické teorie (Popper, Habermas)
teorie konsensu a teorie konfliktu (Parsons, Marx, Dahrendorf)
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diferenciace současné společnosti podle získaných nebo askriptivních znaků (Bourdieu), zvláště ve vztahu k pohlaví
(Pateman, Harding)
Obsahové analýzy konkrétních společností se v současnosti týkají (mimo jiných) těchto vybraných aspektů:
moderní či postmoderní společnost (Bauman, Giddens, Harding)
reprodukce a změny ve funkcionální diferenciaci společnosti ve vztahu
k subsystémům ekonomie, právo, věda a politika (Beck, Luhmann).
teorie sítí (Castells)
globalizace konec ideologie nebo válka kultur (Fukuyama, Huntigton)
Obsah setkani:
1. Moderní či postmoderní společnost (Bauman, Giddens, Harding)
2. Reprodukce a změny ve funkcionální diferenciaci společnosti ve vztahu k subsystémům ekonomie, právo, věda a politika
(Beck, Luhmann).
3. Teorie sítí (Castells)
4. Globalizace konec ideologie nebo válka kultur? (Fukuyama, Huntington)
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Získané způsobilosti
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Vede seminář:

doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D., prof. PhDr. Gerlinda Šmausová
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D., prof. PhDr. Gerlinda Šmausová

Literatura

Vyučovací metody

Hodnotící metody

Předmět je zařazen do studijních programů:
Studijní program

Typ stud.

Forma

Obor

Sociology

Doktorský Kombinov Sociology
aná

1

14

Sociology

Doktorský Prezenční Sociology

1

14

Etapa V.st.pl.

Rok Blok
2018 Compulsory
disciplinary
specific
courses 81A
2018 Compulsory
disciplinary
specific
courses 81A

Statut D.roč. D.sem.
A

LS

A

LS
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