
Cílem magisterského studia sociologie je kul-
tivovat pochopení složitějších teoretických vý-
kladových schémat, jakož i zvládání mocněj-
ších výzkumných a analytických metod, které 
jsou nezbytné pro vědecké poznání našeho 
měnícího se světa. Výuka se zaměřuje na roz-
víjení schopnosti studujících získávat a zpra-
covávat různé druhy sociologicky významných 
informací. Důraz je kladen na podporu samo-

statnosti, kritičnosti a inovatívnosti studujících, s konzultačním vedením zkuše-
ných pedagogů.

ČÍM JE STUDIUM OBORU SPECIFICKÉ
Navazující magisterské studium sociologie rozvíjí a obohacuje teoretické i me-
todologické znalosti a dovednosti získané během bakalářského studia socio-
logie, počítá však také s osvojením těchto znalostí a dovedností u absolventů 
a absolventek příbuzných oborů. Katedra umožňuje ucházet se o magisterské 
studium i absolventům a absolventkám akreditovaného bakalářského studia z ji-
ných vysokých škol. Připravují se profilace v následujících oblastech: kulturní 
sociologie, urbánní studia, migrační studia, populační studia, sociální antropo-
logie a genderová studia. Katedra nabízí také magisterské studium sociologie 
v angličtině.

KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
Od 60. let 20. století se na katedře sociologie výrazně etabloval výzkum rodi-
ny (Ivo Možný), později výzkum populačního vývoje (Ladislav Rabušic), jakož 
i bádání v oblasti sociologické teorie (Jaroslav Střítecký) či historické sociologie 
(Jan Keller). V 90. letech 20. století se rejstřík výzkumných orientací katedry dále 
a poměrně radikálně rozšířil – v posledních letech se nově ustavují výzkumné 
týmy výzkumu zejména v oblastech urbánních a migračních studií, kulturní so-
ciologie a genderových studií.

NÁVAZNOST NA DOKTORSKÉ STUDIUM
Ano, základem doktorandského výzkumného projektu na oboru sociologie je 
kvalitní diplomová práce.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Studující magisterského stupně sociologie jsou připravováni k samostatné analytické či koncepční práci v různých 
oblastech pracovní činnosti, včetně sociologického výzkumu. Značná část našich absolventů pracuje v pozicích ana-

lytických, organizačních a adminis-
trativních na nejrůznějších státních 
úřadech, ve výzkumných a konzul-
tačních firmách, v oblasti zdravotnic-
tví a školství, a neposlední řadě v ne-
vládných organizacích.
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