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Sociológia sa zaoberá štúdiom 
sociálneho života, sociálnych 
skupín a sociálnej štruktúry.
Jej predmet skúmania je neobyčajne široký a prechádza od  

kriminality k náboženstvu, od rodiny k štátu, od sociálnych  

deviácií ku kultúre, od sídelných komunít k spoločenským triedam, od 

súčasného stavu spoločnosti k spoločenskej zmene. 

Cieľom sociológie je pochopiť ako ľudské konanie a vedomie  

formujú a sú formované okolitými kultúrnymi a sociálnymi štruktúrami.  

Na personálnej úrovni skúma sociálne príčiny a dôsledky takých  

skutočností ako je rasová a rodová identita, rodinný konflikt,  

deviantné správanie či romantická láska. Na spoločenskej úrovni  

sociológia skúma a objasňuje chudobu a bohatsvo, predsudky  

a diskrimináciu, sociálne hnutia, kriminalitu či subkultúry.  

Na globálnej úrovni sa zaoberá populačným rastom a migráciou  

či ekonomickým rozvojom. 



Sociológia je nesmierne zaujímavý  
a objasňujúci vedný odbor, ktorý analyzuje  
a vysvetľuje dôležité skutočnosti v našich  
osobných životoch, v komunite a spoločnosti.

Metódy, ktoré sociológia pri svojom skúmaní využíva, sú rozmanité  

a spolu so sociologickou teóriou prinášajú významné nahliadnutie do 

spoločenských procesov, ktoré formujú ľudské životy a sociálne problémy 

v súčasnom svete. Sociológovia pozorujú každodenný život sociálnych  

skupín, koncipujú a vyhodnocujú prieskumy, interpretujú historické  

dokumenty, analyzujú dáta zo sčítania ľudu a vykonávajú experimenty či 

vedú skupinové rozhovory. 



Možnosti kariérneho uplatnenia
Kariérny potenciál sociológa je vďaka vedomostiam a zručnostiam, ktoré 

nadobudne štúdiom veľmi široký.

  

Sociológovia pôsobia vo verejnom aj súkromnom sektore, uplatňujú sa ako 

projektoví manažéri, analytici v marketingových a reklamných 

agentúrach, ako zamestnanci výskumných ústavov, pôsobia v oblas-

ti prieskumu trhu, v zdravotníctve, sociálnych organizáciach, 

vzdelávacích inštitúciách či súkromných spoločnostiach. 

Výhodou sociológa je schopnosť kritického analytického myslenia  

a chápania širších sociálnych súvislostí na jednej strane a zručnosť zbe-

ru, štatistického vyhodnocovania, interpretácie dát a aplikácie vhodných  

metodologických postupov na strane druhej.



Čo získam štúdiom sociológie?
Schopnosti a zručnosti:

• kritického myslenia a chápania širších sociálnych súvislostí

• zberu, štatistického spracovania, analýzy a interpretácie dát

• navrhovania výskumných projektov a formulácie výskumných  

otázok a hypotéz 

• prezentovania výsledkov výskumov a navrhovania zlepšení

• analytického prístupu k riešeniu problémov



našich absolventov si našlo zamestnanie do 3 mesiacov od ukončenia štúdia.

nemalo pri hľadaní zamestnania ťažkosti nebolo nikdy evidovaných na úrade práce

Zdroj: prieskum absolventov sociológie FiF UK 2016, absolventské ročníky 1995 až 2014
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Ako sa uplatňujú 
naši absolventi v praxi?



Naši absolventi väčšinou pôsobili:

• v marketingových a reklamných agentúrach (26,3%) 

• výrobných a obchodných spoločnostiach (19,9%)

• štátnych organizáciách a organizáciách štátnej správy (13,6%)

• masmédiách (8,1%)

Uplatnili sa tu najmä v oblasti:

• marketingových štúdií ( 27,8%)

• projektového manažmentu (11,3%)

• administratívnych povolaní (10,1%)

• základného a aplikovaného výskumu (10,1%) 

• riadenia ľudských zdrojov a personálnej práce (9,6%) 

Najčastejšie pracovali ako:

• analytici (13,7%)

• projektoví manažéri (12,2%)

• výskumní a vedeckí pracovníci (7,75%)

• asistenti (5,9%)

• referenti (4,1%)

• konzultanti (3,7%)

• account manažéri (2,6%) 

• marketingoví manažéri (2,6%). 

Zdroj: prieskum absolventov sociológie FiF UK 2016, absolventské ročníky 1995 až 2014



Katedra sociológie Univerzity 
Komenského je najstaršou  
katedrou sociológie na Slovensku 
s viac ako 50 ročnou tradíciou.
Ponúkame štúdium na bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom 

stupni. Výsledky práce členov katedry sú prezentované v niekoľkých  

desiatkach vedeckých monografií a učebníc, štúdií v domácich  

i zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch. 

Členovia katedry  sú úspešnými riešiteľmi mnohých domácich  

i medzinárodných výskumných projektov (VEGA, KEGA, APVV, rámcové 

programy EU, Operačný program Výskum a vývoj, Horizont 2020 atď.).



Katedra sa v súčasnosti 
zameriava na témy:

• aktuálne celospoločenské problémy (chudoba, nezamestnanosť,  

sociálne nerovnosti, deviácie, kriminalita)

• postavenie jednotlivcov v sociálnej štruktúre (sociálna  

stratifikácia a mobilita)

• fungovanie politických strán a záujmových skupín

• riadenie a rozvoj ľudských zdrojov v organizáciách

• budovanie sociologických teórií a realizácia sociologických  

výskumov

• dejiny sociologického myslenia

• stratégie sociálnej intervencie a prevencie

• rodina a partnerské vzťahy

• problematika športu, zdravia, životného štýlu

• trh práce, verejné politiky



TEŠÍME SA NA VÁS 




