
 

KONFERENCIA KATEDRY SOCIOLÓGIE FILOZOFICKEJ FAKULTY 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

SOCIÁLNA STRATIFIKÁCIA A MOBILITA NA SLOVENSKU 
 

14. jún 2018 - Hotel LOFT, Štefánikova ulica č. 4., Bratislava 
  
Program konferencie   

 

09.30 – 10.00 hod.                    

Prezencia, káva, občerstvenie  

 

10.00 – 10.10 hod.                   

Zahájenie konferencie a úvodné slovo  

(prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD., vedúci riešiteľ výskumnej 

úlohy)  

        

10.10 – 12.00 hod. 

Prezentácie vybraných výsledkov riešenia výskumnej 

úlohy Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita 

v slovenskej spoločnosti (APVV-14-0639)     
         

1. Triedne a  statusové usporiadanie slovenskej 
spoločnosti (prof. J. Sopóci) 
(Vývoj sociálnej stratifikácie slovenskej spoločnosti po 
roku 1989; stratifikácia Slovenska v optike triednych 
klasifikácií EGP, ESeC a ESeG; statusové usporiadanie 
slovenskej spoločnosti; súvislosti medzi sociálnou 
stratifikáciou a spôsobom života obyvateľov SR) 
 

2. Sociálna mobilita na Slovensku (R. Džambazovič, 

PhD., D. Gerbery, PhD.) 

(Intra a intergeneračná mobilita; absolútna a relatívna 

mobilita v optike triednej klasifikácie ESeC; identifikácia 

základných vzorcov sociálnej mobility /vzostupná, 

zostupná mobilita; odtoková, prítoková mobilita; pomery 

šancí/; rodový a kohortný pohľad na sociálnu mobilitu) 

 

3. Prekarizované skupiny obyvateľstva v systéme 

stratifikácie (doc. G. Lubelcová) 

(Prekarizácia práce – nový priestor ohrozenia práce 

a zamestnania  ekonomicky aktívneho obyvateľstva a ich 

vplyv na sociálno-ekonomický status jednotlivca;  

rizikové oblasti prekarizácie práce v slovenských 

podmienkach; príznaky prekarizácie v stratifikačnom 

usporiadaní slovenskej spoločnosti v optike vybraných 

výskumných dát)  

 

4. Societálna anómia  na Slovensku (prof. J. Schenk)  

(Societálna anómia ako sociologický problém; model 

societálnej anómie; vývoj societálnej anómie na 

Slovensku v rokoch 2001, 2008 a 2016) 

 

12.00 – 12.30 hod. 

Prestávka na občerstvenie                  

 

12.30 – 13.15 hod.  

Panelová diskusia na tému Sociologické skúmanie 

sociálnej stratifikácie a mobility 

1. Doc. Mgr. Ján Bunčák, PhD. (Filozofická fakulta, 

Univerzita Hradec Králové) 

2. PhDr. Jiří Šafr, PhD. (Sociologický ústav AV ČR, Praha) 

3. Doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD. (Ekonomická fakulta 

TUKE, Košice) 

 

13.15 – 13.55 hod.  

Diskusia účastníkov konferencie k otázkam výskumu 

sociálnej stratifikácie a sociálnej mobility 

 

14.00 hod. 

Záver konferencie 

 

 

 


