Témata disertačních prací
PhDr. Ing. Petr SOUKUP, Ph.D.

Témata meritorní
1) Je česká společnost postmoderní (využití Inglehartovy typologie a její kritické
zhodnocení)?
2) Koronavirová epidemie a její uchopení skrze sociologické teorie včetně empirické
reflexe dopadů na (českou) společnost.
3) Nerovnosti v českém vzdělávacím systému: vývoj od roku 1990 a pokus o prognózu
do roku 2030.
4) Český vzdělávací systém v době koronavirové pandemie: hrozby nebo příležitosti?

Témata metodologická
1) Bayesův faktor jako slibná náhrada P hodnot?
2) Problémové rysy užívání statistiky v (českých) sociálních vědách.
3) Analýza sociálních sítí, od malých kolektivů k Big data.
4) Ekvivalenční testování a P křivky: slibné náhrady P hodnot?
5) Možnosti uplatnění bayesovské statistiky v sociologii.

Doc. PhDr. Ing. Ondřej CÍSAŘ, Ph.D.
1)
2)
3)
4)

Anti-rouškové hnutí? Podoby, strategie a argumenty odpůrců opatření proti pandemii
Nový klimatický aktivismus: nové víno ve starých nádobách?
Lokální iniciativy v boji proti suchu
Politický aktivismus a sociálněekonomické otázky: od odborů po sociálně vyloučené
lokality?
5) Strany versus hnutí? Volby versus protest? Angažovanost a podpora různým typům
organizací občanské společnosti
6) Mezi expertízou a politikou? Veřejná angažovanost expertů

Mgr. Ema HREŠANOVÁ , Ph.D.
1)
2)
3)
4)

Traumatické porody a reprodukční rozhodnutí
Birth places: materiality, morality.
„That little problem in a bedroom“: Snorning, ill health and partner relations
Spolu sami. (Digitální) etnografie samoty, zdraví a každodenního života v covidové
době.
5) „Menstruační moudrost“. Embodiment a ekologie menstruujících těl.

6) Režimy mediko-normality a reprodukční zdraví
Další libovolná témata z oblasti medicínské antropologie, zvláště jejím průsečíku s antropologií těla a
tělesnosti, příbuzenství, rodin a intimit, antropologie genderu, antropologie morálky a etiky. Též
vítám témata dotýkající se digitální etnografie.

PhDr. Jaroslava MARHÁNKOVÁ HASMANOVÁ, Ph.D.
1) Sociální život demence (společenské reprezentace demence a jejich dopad na vnímání
stárnutí)
2) Mezigenerační solidarita a antagonismy v době pandemie Covid-19
3) Aktivní stárnutí v dobách sociální izolace (dopad protipandemických opatření na
životní styly seniorů/rek a zkušeností stárnutí)
4) Šedivějící rozvody - zkušenost rozvodu ve stáří

Doc. Martin HÁJEK, Ph.D.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Možnosti využití textové, diskurzní a narativní analýzy v sociologickém výzkumu.
Jak zvýšit reprodukovatelnost kvalitativního kódování nástroji textové analýzy?
Reálný socialismus jako modelová pozdně moderní společnost?
Kakofonie veřejného diskurzu – proč o určitých otázkách nelze vést věcnou debatu?
YouTube tutoriály jako rodící se rezervoár lidového vědění a jeho subverzní potenciál.
Kolektivní paměť jako interakční kompetence.
Peněžní režimy – sociální vládnutí prostřednictvím peněz.

Vedení prací na jiná témata je možné, ale jen po předchozí domluvě.

Doc. PhDr. Dino NUMERATO, Ph.D.
1) Fotbalová (r)evoluce: etnografie (snahy o) proměny českého fotbalu
Sport, aktivismus a sociální změna: role veřejného intelektuála
2) Honba za vakcínou: politická ekonomie očkování proti Covid-19
3) Covid-19: Nejistota, riziko, důvěra a reflexivita
4) Politizace, depolitizace a repolitizace biomedicínského vědění
5) Sociologie vně sociologii: veřejní intelektuálové v businessu a organizační změna
6) Sociologie gramotností a jejich intersekcionalita (např. envrironmentální, finanční,
mediální a zdravotní gramotnost)

Kromě specifických témat budu rád diskutovat i další nápady v následujících oblastech

výzkumu:
- sport a sociální hnutí

- sportovní organizace a etnografie rozhodovacích procesů
- korupce a integrita sportu
Sociologie zdraví a nemoci
- angažovanost pacientů
- média, zdraví a veřejná sféra
- sociologie zdravotních profesí
- nejistota, rizika, reflexivita
- farmaceutický průmysl

Mgr. Ing. Jiří REMR, Ph.D.
1) Měření pečovatelské zátěže neformálních pečujících
2) Validizace výzkumných nástrojů pro zkoumání kvality života
3) Metodologické přístupy ke zkoumání kvality života
4) Zkoumání determinant environmentálního chování
5) Response bias. Možnosti detekce a nástroje minimalizace

Doc. PhDr. Zdeněk UHEREK, CSc.
1) Urbánní antropologie - město, městský způsob života, veřejné prostory ve městě:
jejich specifika a chování lidí ve veřejném prostoru
2) Romové - jejich politická participace, způsob života, romské migrace,
3) Národnostní menšiny v České republice, výzkumy jednotlivých skupin
4) Migrace a migrační skupiny a jejich život v novém prostředí

Alessandro TESTA, Ph.D.
1) Expats in the limbo: Representations and practices of not being home during the
COVID pandemic
2) Where have the gatherings gone? How rituals and gatherings have changed (or
disappeared) during the COVID pandemic
3) The reign of the domestic: Changes in the social perception of the public and private
spheres during the COVID pandemic
4) The church is closed: How religious practice has been affected by the COVID
pandemic
5) They were infected first: Shifting moral and symbolic geographies in/of Europe during
the COVID pandemic

6) No more parties: Changes in family and private celebrations during the COVID
pandemic

Tématické okruhy:
Filip VOSTAL, Ph.D.
- spolecenske zrychleni/zpomaleni jako sociologicky problém

- cas versus hodinovy cas (Chronos vs Kairos) v podminkach pozdni modernity
- budoucnost jako socialne-vedni problém
- nove technologie vizualizace a temporalita ve zkoumani molekularni dynamiky
- actor-network threory: prisliby a nastrahy kontrovezni teorie/metody, pripadove studie
- nastava s prichodem ruznych digitalnich/krypto men (ale i men typu Libra) konec
(papirovych) penez tak jak je zname?
- kritika soucasneho techno-kapitalismu, nove utopie a dystopie

Doc. Tereza STÖCKELOVÁ, Ph.D.
Věnuji se sociologii vědy, technologií a medicíny. Tematicky se zaměřuji
na soudobé proměny v praxi výzkumu a vzdělávání, pohyb znalostí mezi
vědou a společností, sociologii medicíny a otázky politické ekologie. Ve
svém výzkumu vycházím z teorie sítí-aktérů a navazujících
materiálně-sémiotických přístupů a využívám kvalitativní, etnografické
metody. V současnosti se věnuji zkoumání mikrobiopolitického občanství,
které sleduje sociomateriální vztahy lidí a mikroorganismů v soudobých
společnostech a mapuje související formy vládnutí, biosociality a
mezidruhové koexistence.
https://www.soc.cas.cz/lide/tereza-stockelova

Doc. RNDr. Martin OUŘEDNÍČEK, Ph.D.
Sociálně-prostorové procesy v českých a evropských městech (suburbanizace,
counterurbanizace, gentrifikace, migrace, demografické procesy)

