
Katedra sociológie Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave je 
popredným pedagogickým a vedeckým 
sociologickým pracoviskom. Bola založená v 
roku 1965 a je najstaršou katedrou sociológie 
na Slovensku. Katedra sociológie dlhodobo 
rozvíja systematické vedecké poznanie 
v  oblasti všeobecnej sociologickej teórie, 
metodológie a metód sociologického výskumu 
i viacerých odvetvových sociológií, ako je 
napríklad sociológia rodiny, ekonomická 
sociológia, sociológia organizácií, sociológia 
politiky, sociológia sociálnych nerovností, 
environmentálna sociológia, sociológia 
sociálnych problémov a sociológia intimity. 
Katedra poskytuje výučbu na všetkých troch 
stupňoch štúdia sociológie (na bakalárskom, 
magisterskom i doktorandskom stupni).

KATEDRA 
SOCIOLÓGIE

AKÉ SÚ PODMIENKY PRIJATIA?

ukončené stredoškolské štúdium s maturitou

absolvovanie testu všeobecných študijných 
predpokladov

uchádzači, ktorí sa zúčastnili celoštátneho kola 
Olympiády ľudských práv a umiestnili sa na 1., 2. 
alebo 3. mieste, budú prijatí bez nutnosti vykonať 
test všeobecných študijných predpokladov

POTREBUJEŠ VIAC 
INFORMÁCIÍ?

facebook.com/
katedrasociologieuk/

fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-
pracoviska/katedra-sociologie/



atraktívny študijný odbor so širokými 
príležitosťami uplatnenia

kvalitné štúdium s dlhoročnou tradíciou 
a interdisciplinárnymi presahmi

širokú paletu predmetov

osvojenie si schopností a zručností: kritického 
myslenia a chápania širších sociálnych súvislostí; 
navrhovania výskumných projektov a formulácie 
výskumných otázok a hypotéz; zberu, 
štatistického spracovania, analýzy a interpretácie 
dát; prezentovania výsledkov výskumov 
a navrhovania zlepšenia 

štúdium na všetkých troch stupňoch štúdia 
(bakalárskom, magisterskom i doktorandskom) 

možnosť vybrať si z ponúkaných študijných 
pobytov v zahraničí

od reklamných a výskumných agentúr, cez 
organizácie zamerané na regionálny rozvoj, 
oblasť personálneho riadenia, sociálnu oblasť,     
až po vedecké a výskumné inštitúcie.

naši absolventi väčšinou pôsobia ako projektoví 
manažéri, analytici v marketingových a 
reklamných agentúrach, ako zamestnanci 
výskumných ústavov, vo výrobných a obchodných 
spoločnostiach, v oblasti prieskumu trhu, 
v štátnych i neziskových organizáciách a 
organizáciách štátnej správy, vzdelávacích 
inštitúciách či súkromných spoločnostiach.

Štúdium sociológie ponúka svojim absolventkám 
a absolventom veľmi široký kariérny potenciál 
príležitostí uplatnenia: 

Sociológia je vzrušujúcim intelektuálnym dobrodružstvom 
na ceste k porozumeniu mechanizmov fungovania 
ľudskej spoločnosti. Jej cieľom je pochopiť, ako je ľudské 
myslenie a konanie ovplyvňované kultúrnymi a sociálnymi 
podmienkami života ľudí a ako sa na tvorbe týchto 
podmienok ľudia svojou činnosťou spolupodieľajú. Na 
úrovni jednotlivca pomôže objasniť, čím je ovplyvňovaná 
jeho spoločenská pozícia a možnosti životného uplatnenia, 
na spoločenskej úrovni pomáha vysvetliť také skutočnosti, 
ako sú sociálne rozdiely medzi ľuďmi, zmeny rodinného 
a partnerského správania, zmeny na trhu práce a pod. 
Môže ponúknuť aj vysvetľujúci pohľad na mnohé aktuálne 
celospoločenské problémy a prispieť k hľadaniu spôsobov 
ich riešenia. 

K týmto úlohám využíva sociologickú teóriu a vlastné 
poznávacie postupy – študenti a študentky sa naučia, ako 
pripraviť, realizovať a vyhodnotiť sociologické výskumy 
a výskumy verejnej mienky, ako pozorovať správanie ľudí, 
analyzovať obsahy ich komunikácie a pod. Sociologické 
poznatky a zručnosti získané počas štúdia, sú doplnené 
o základy pomocných a príbuzných vedných disciplín 
(demografia, ekonómia, filozofia, politológia, psychológia, 
sociálna psychológia, štatistika) a cudzie jazyky. 
Súčasťou štúdia je aj ovládanie moderných informačných 
technológií, vrátane štatistických softvérov na spracovanie 
a analýzu dát. Absolventi získajú schopnosť aplikovať 
teoretické poznatky v praktickej činnosti inštitúcií verejnej 
správy, v súkromnom sektore (prieskum trhu, marketing, 
výskum verejnej mienky, personalistika) a neziskových 
organizáciách, na pracovných miestach zameraných na 
prácu s ľuďmi a riešenie sociálnych problémov. 

Ako sú názory ľudí a ich správanie 
formované okolitými kultúrnymi,  
sociálnymi a ekonomickými 
podmienkami?

Čo ovplyvňuje postavenie človeka 
v spoločnosti? 

Prečo si v zahraničí uvedomujeme, že 
máme odlišné prístupy a mentalitu?

Pracovníci a pracovníčky Katedry sociológie FiF UK 
v Bratislave prezentovali v poslednom období výsledky 
svojej práce v niekoľkých desiatkach vedeckých monografií 
a učebníc, štúdií v domácich i zahraničných vedeckých 
časopisoch a na vedeckých a odborných konferenciách. 
Jej pracovníci boli a sú riešiteľmi mnohých domácich 
i medzinárodných výskumných projektov (napr. VEGA, 
KEGA, APVV, rámcové programy EÚ, Operačný program 
Výskum a vývoj, Horizont 2020). Kvalita ich publikačných 
výstupov ako aj dosiahnuté výsledky pri riešení projektov 
boli viackrát ocenené. 

ČO PONÚKAME?

KDE SA UPLATNÍŠ?

ČO ŤA NAUČÍME?“„Klásť sociologické otázky 
predpokladá, že sa človek chce 
pozerať o niečo ďalej, než ako 
za bežne prijímané či oficiálne 
vymedzené ciele ľudského konania.“

Peter. L. Berger


