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FAKULTNÍ
SOCIOLOGIE

Fakultní sociologie je experimentální studijní skupina.
Naším cílem je zjednodušit studium, abychom měli čas na vlastní
sociologické práce a možnost účastnit se rozmanitých studentských
projektů.
Chceme rozvíjet spolupráci, která podle nás v sociologii chybí. A to nejen
mezi studenty, ale i napříč obory a zvyšovat uplatnění absolventů
sociologie.

Jak to funguje? >>

1. Každý člen FS obdrží vlastní adresu >>
xy@fakultnisociologie.cz
2. Skrze ní dostane přístup do dílny: G Suite (Gmail,
GoogleDocs, Disky, Kalendář aj.).
3. Členové v dílně pracují na svých úkolech, sdílejí je,
čtou je navzájem a upravují, využívají společné studijní
materiály.

4. Vybrané společné, či osobní práce jsou zveřejněné na >>
fakultnisociologie.cz/xy

Studujeme společně.

ČLENSTVÍ
Co obnáší a přináší členství ve Fakultní sociologii?
Naším cílem je využit současné komunikační technologie a aplikace za
účelem zjednodušení a zlepšení našich školní prácí.

Přejeme si zprostředkovat více interaktivní studium, umožnit dialog a
bezprostřední debaty o školních textech.
Zprostředkováním spolupráce řešíme odcizení studentů od sebe i oboru a
pocit nejistoty z budoucího uplatnění.

1. Po přihlášení do Google vytvořte pro vlastní práce
složku: Disk >> Dílna >> xy
2. Přečtěte si o metodě "critical friend approach", kterou
se snažíme řídit, viz Dílna >> fs
3. Do společného Google kalendáře vložte svůj rozvrh,
termíny úkolů, či zajímavé události pro všechny.
4. Výpisky z textů a jiné studijní materiály najdete na
Dílna >> Materiály
5. Ve složce fs se nachází také otevřené výzkumy a práce
(učebnice, jak studovat sociologii aj.): Dílna >> fs >>
Výzkumy
6. Pro diskuze je možné využít chatovací skupiny: Chat >>
fakultní sociologie
7. Pokud potřebujete akutně pomoci s textem/úkolem napište
na help@fakultnisociologie.cz a zpráva se odešle všem
členům na e-mail.

Měníme sociologii.

ČINNOSTI (I)
Co když chci být členem/členkou, ale nechci sdílet své práce?
Studujeme společně, abychom ušetřili čas pro aktivity, které nás baví.
Pokud jste zvyklí studovat po svém a dílna vás neláká, tak se můžete
přímo účastnit našich dlouhodobých výzkumných projektů.

Ty, podobně jako každodenní dílna FS, reagují na problémy, které FS
identifikuje v povaze současného studia.

Pořádáme besedy na závažná témata ve spolupráci
s jinými studentskými spolky a projekty.
Propagujeme téma programování ve společenských
vědách ať už jako prostředek výzkumu, či
budoucí uplatnění
Píšeme učebnici pro studenty prvních ročníků.
Pracujeme na mapě studiem, která je cestou k
zodpovězení tří otázek: Co je sociologie?, K
čemu je sociologie?, Co budu se sociologií
dělat?

Zároveň je naším přáním zlepšit a zvýšit užitek ze studia; přejeme si, aby na
sociologii chodili studenti s úmyslem ji dostudovat, aby nebyla jen
záchranným oborem, či volbou nerozhodnutých.
Přejeme si přesvědčit o užitku studia ty, kteří ho studují třeba i spíše
náhodou, a tak nabídnout jasnou představu o smyslu jejího studia pro ty,
kteří se teprve rozhodují o své budoucnosti na střední škole.

Aby sociologie byla první volbou.

ČINNOSTI (II)
Studium sociologie je spojené s riziky, která vyplývají často ze
skutečnosti, že na obor přicházejí studenti bez jasné představy o
povaze studia, či o svém budoucím uplatnění.
A ti, kteří mají jasnou představu, se mohou ztratit v davu masové
univerzity, či mohou být znejistěni atmosférou odcházejících, či
zklamaných studentů. Nebo je zklame nedostatečná zpětná vazba ze
strany vyučujících, nebo klesající nároky na studium.

Věříme, že studium společenských a humanitních věd není "jen
studiem", jen prostředek k něčemu, ale důležitým okamžikem v
životě. Není to mezi-stav před zaměstnáním.
Věříme, že “fakultní sociologii”, jako vnitřně motivovaný zájem o obor
a aktivity směřující vůči studentů, univerzitě, či široké veřejnosti, vždy
určité procento studentů praktikovalo. Ty chceme také podporovat.

Naším cílem je nabídnout studentům sociologie dílnu
FS. Následně chceme oslovit i studenty jiných oborů,
absolventy, odborníky, či vyučující v rámci programu
konzultace+, kteří dostanou přístup k rozepsané práci
a domluvíme s nimi její okomentování.
Věříme, že studenti společenských a humanitních věd
mohou být ti, kdo vytvářejí nové skupiny a kolektivy,
nebo mají schopnost oslovit publikum. Chceme proto
studentům pomáhat vytvářet vlastní spolky a
podporovat ty, kteří studentské projekty vedou, v
rámci nadačního programu kolektiv+.

CÍLE
Naším společným cílem je snížit zátěž studia a vyplnit jej vlastními
činnostmi, ať už jde o činnosti FS, či vlastní projekty.
Věříme, že společenské a humanitní vědy jsou zásadní pro osobní
rozvoj.
A můžou vést k rozvoji společnosti, pokud budou právě takto
vnímané.
Věříme, že její absolventi a absolventky mohou být osobnosti, které
publikují, bádají, podnikají, nabízejí nové vize, inovace a alternativy.
Lidé, kteří jsou schopni říci, nejen, jak se něco zdá být, ale jak něco
může být jinak.

A začít je možné už se sociologií samotnou - jaká může být? Fakultní
sociologie je místem pro studenty, kteří před tím, než budou měnit
společnost, mění okolnosti a způsoby studia sociologie.
Avšak současné univerzitní vzdělání tomuto klade různé překážky.
Netvoří osobnosti, ale zaměstnance. Tyto překážky je nutné nejdříve
poznat, a pak je zkoušet překonat.
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DÍLNA FS

VÝZKUMY FS

konzultace+

učebnice
programuj!
mapa studiem
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