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Akademický rok 2019/2020

Název Sociologie životního způsobu - S

Způsob zakončení Kolokvium

Název dlouhý Sociologie životního způsobu
Akreditováno/Kredity Ano, 4 Kred.

Forma zakončení Kombinovaná

Rozsah hodin Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Obs/max

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

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

9/-

0/-

Letní semestr

Hodnotící stupnice S|N

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

nestanoveno
NE
Zimní, Letní
0

Hodn. stup. zp. před zk. 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 disciplíny je ohraničit pole sociologie životního způsobu a naznačit základní problémy a jejich teoretická řešení. V rámci
této disciplíny budou studenti seznámeni s problémem různých aspektů životního způsobu a komponent životní dráhy a s
problematikou kvality života a životní úrovně. Budou probrány také některé specifické projevy životního způsobu: móda v jídle a
oblékání a životní způsob mládeže.
Požadavky na studenta
Student obdrží zápočet za přednesený referát a za aktivní účast v diskusi na jednotlivých seminářích. Je nutná 80% účast.
Zkouška se bude konat formou eseje. Student si zvolí téma z témat seminářů tohoto kurzu.
Rozsah eseje: maximálně 9 000 znaků s mezerami. Student musí prokázat tyto způsobilosti: teoreticky definuje a interpretuje
způsob života. Je schopen kategorizovat konkrétní projevy způsobu života. Je schopen diskutovat o různých aspektech způsobu
života a svoje závěry podložit relevantními argumenty.
Obsah
Výklad základních pojmů a teorií životního způsobu a jejich aplikace na konkrétní problémy současné společnosti. Diskuse o
různých aspektech způsobu života.
Předmět sociologie životního způsobu
Životní úroveň a kvalita života
Teorie životního způsobu (strukturální funkcionalismus, interakcionismus, postpragmatismus, postmarxismus, postmodernismus)
Proměny způsobu života (kulturní rámce životního způsobu, sociální determinanty životního způsobu)
Biografie a životní dráha
Smysl života a spotřební život
Prostor a čas a způsob života
Móda, luxus a způsob života
Generační a genderové aspekty způsobu života
Volný čas a způsob života
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Vzdělávací systém české společnosti a způsob života
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Bez předchozích předpokladů.
Získané způsobilosti
Studenti teoreticky definují a interpretují způsob života. Studenti jsou schopni kategorizovat konkrétní projevy způsobu života.
Studenti jsou schopni diskutovat o různých aspektech způsobu života a svoje závěry podložit relevantními argumenty.
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Přednášející:
• Vede seminář:

doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.

Literatura
• Základní:
• Doporučená:
• Doporučená:
• Doporučená:
• Doporučená:

Kubátová, H. (2010). Sociologie životního způsobu. Praha: Grada Publishing.
Duffková, J., Urban, L., & Dubský, J. (2008). Sociologie životního stylu. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk.
Petrusek, M. (2006). Společnosti pozdní doby. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
Kubátová, H. (2013). Ways of life in the late modernity. Olomouc: Palacký University.
Šafr, J. (2008). Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a
spotřeby. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Vyučovací metody
Přednášení
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
Hodnotící metody
Esej
Předmět je zařazen do studijních programů:
Studijní program

Typ stud.

Forma

Obor

Humanitní studia

Navazující Prezenční Sociologie

Etapa V.st.pl.

Rok Blok

1 2015 2019 Povinně
volitelné
předměty

Statut D.roč. D.sem.
B

2
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