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Akademický rok 2018/2019
Způsob zakončení Státní závěrečná
zkouška

Název Sociální deviace**
Název dlouhý Sociální deviace
Akreditováno/Kredity Ano, 0 Kred.

Forma zakončení Ústní

Rozsah hodin
Obs/max

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

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

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 A|B|C|D|E|F
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):
KSA/SDEV
Požadavky na studenta
1) Základní přístupy k problematice sociálních deviací (statistický, normativní, kontrolní a reaktivní přístup) - jejich slabiny a silné
stránky. Sociální patologie jako "normální jev" - Durkheim. C. Sumner - konec sociologie deviací coby vědní disciplíny?
2) Sociální konstrukce deviací, socializace a sociální deviace, formy potlačování sociálních deviací ("aparáty sloužící k udržování
světa"): terapie, alternace, potlačení, likvidace, zahrnutí, segregace - Berger, Luckmann.
3) Labeling - Lemert (primární a sekundární deviace) a další teoretické zdroje (Cooley, Mead), Kitsuse, Shur, Becker. Labeling a
duševní onemocnění (Link, Scheff). Delabeling.
4) Merton - základní typy deviantního chování. Reakce na Mertonovu typologii: Dubin, Simon a Gagnon.
5) Foucault - disciplinační moc a konstrukce normality a deviace (šílenství, perverze, delikvence).
6) Bauman - holocaust a konstrukce deviace a normality. Pokusy Milgrama a Zimbarda.
7) Pohlavní a sexuální minority coby skupiny označované za deviantní. Problematika heterosexuální normativity.
8) Etnizace deviací - kultura chudoby (Lewis), problematika silných a slabých vazeb (Granovetter). Omezené a rozpracované kódy
(Bernstein).
9) Postižení coby deviace - společenské konstrukty postižení a hendikepu.
Obsah
1) Základní přístupy k problematice sociálních deviací (statistický, normativní, kontrolní a reaktivní přístup) - jejich slabiny a silné
stránky. Sociální patologie jako "normální jev" - Durkheim. C. Sumner - konec sociologie deviací coby vědní disciplíny?
2) Sociální konstrukce deviací, socializace a sociální deviace, formy potlačování sociálních deviací ("aparáty sloužící k udržování
světa"): terapie, alternace, potlačení, likvidace, zahrnutí, segregace - Berger, Luckmann.
3) Labeling - Lemert (primární a sekundární deviace) a další teoretické zdroje (Cooley, Mead), Kitsuse, Shur, Becker. Labeling a
duševní onemocnění (Link, Scheff). Delabeling.
4) Merton - základní typy deviantního chování. Reakce na Mertonovu typologii: Dubin, Simon a Gagnon.
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5) Foucault - disciplinační moc a konstrukce normality a deviace (perverze, delikvence).
6) Bauman - holocaust a konstrukce deviace a normality. Pokusy Milgrama a Zimbarda.
7) Pohlavní a sexuální minority coby skupiny považované za sociálně deviantní. Problematika heterosexuální normativity.
Výzkumy Oswald, Lucal, Kessler a McKenny (inspirace Goffmanem a Garfinkelem).
8) Etnizace deviací - kultura chudoby (Lewis), problematika silných a slabých vazeb (Granovetter). Omezené a rozpracované kódy
(Bernstein).
9) Postižení coby deviace - společenské konstrukty postižení a hendikepu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
KSA/SDEV
Získané způsobilosti
KSA/SDEV
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Přednášející:

Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.
Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.

Literatura
• Doporučená:

KSA/SDEV.

Vyučovací metody
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Hodnotící metody
Ústní zkouška
Předmět je zařazen do studijních programů:
Studijní program

Typ stud.

Forma

Obor

Humanitní studia

Navazující Prezenční Sociologie

Etapa V.st.pl.

Rok Blok

1 2011 2018 Státnicové
předměty pro
Sociologii

Statut D.roč. D.sem.
A

2
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