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Typ práce
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Oblast

Doc. Peter Tavel

Nefarmakologické intervencie u pacientov s
demenciou

Práca podáva prehľad nefarmakologických prístupov pri práci s pacientom s demenciou. Popri prehľade je možné niektorým prístupom venovať sa hlbšie.

Bc., Mgr., Ph.D

1

psychológia
zdravotníctvo
psychoterapia

Doc. Peter Tavel

Prežívanie vlastnej hodnoty seniora

Práca popisuje prežívanie vlastnej hodnoty seniora na základe výskumu tak kvalitatívneho /IPA/ ako aj kvantitatívneho /dotazníkové šetrenie/.

Bc., Mgr., Ph.D

1

psychológia

Doc. Peter Tavel

Postoj ľudí k seniorom

Práca skúma postoj ľudí k seniorom na základe štandardných metód na meranie postojov /napr. sémanticky diferenciál, škalogramová analýza/.

Bc., Mgr., Ph.D

1

psychológia

Doc. Peter Tavel

Sny u paliatívnych a umierajucich pacienotv.
Kvalitatívny a kvantitatívny prístup

Práca analyzuje sny paliatívnych a umierajúcich pacientov na základe výskumu tak kvalitatívneho /IPA/ ako aj kvantitatívneho /systém Hall/Van de Castleho
obsahovej analýzy snov / alebo za pomoci daseinsanalytického výkladu.

Bc., Mgr., Ph.D

1

psychológia

Doc Andrea Madarasová
Gecková

Metódy stimulujúce zapojenie zainteresovaných strán (občianska
Nutná znalosť angličtiny, schopnosť vyhľadávať a študovať zahraničné literárne zdroje. Súčasťou bude i práca s expertmi. Zabezpečený bude prístup k fullspoločnosť a znevýhodnené skupiny obyvateľov) do výskumu
textovým zdrojom. Súčasť riešenie výskumných úloh projektu 7RP SOPHIE: Hodnotenie dopadu štrukturálnych politík na nerovnosti v zdraví a ich sociálne
procesu orientovaného na hodnotenie dopadov politík na zdravie
determinanty
a sociálne determinanty zdravia. Realist review.

Mgr.

verejné zdravotníctvo
psychologia
politologia

Doc Andrea Madarasová
Gecková

Stratégie a metódy stimulujúce disemináciu zistení a transfer
poznatkov do praxe skrze partnerstvo so zainteresovanými
stranami (občianska spoločnosť a znevýhodnené skupiny
obyvateľov)

Nutná znalosť angličtiny, schopnosť vyhľadávať a študovať zahraničné literárne zdroje. Súčasťou bude i práca s expertmi. Zabezpečený bude prístup k fulltextovým zdrojom. Súčasť riešenie výskumných úloh projektu 7RP SOPHIE: Hodnotenie dopadu štrukturálnych politík na nerovnosti v zdraví a ich sociálne
determinanty

Mgr.

verejné zdravotníctvo
psychologia
politologia

Dr. Petra Potměšilová

Kvalita života lidí s postižením

Práce se zabývá rozdílem v pojmech postižení a handicap. Na konkrétní kazuistice jsou tyto pojmy charaktrizovány.

Bc., Mgr.

1

sociální pedagogika
speciální pedagogika
psychologie

Bc., Mgr.

1

téma je již obsazeno
téma je již obsazeno
téma je již obsazeno
téma je již obsazeno

Bc.
BC.
Bc.
Bc

1
1
1
1

sociální pedagogika
speciální pedagogika
psychologie
sociální pedagogika
sociální pedagogika
sociální pedagogika
sociální pedagogika

Prožívání emocí u seniorů

Práce je zaměřena na konkrétní výzkum prožívání emocí- pozitivních, negativních - u starých osob a to pomocí kvantitativního i kvalitativního výzkumu

Bc.

1

psychologie

Mgr. Petra Sobková

Prožívání emocí u rodinných příslušníků osob po traumatu

Práce se zabývá vlivem traumatizující události na emoční stav a prožívání rodinných příslušníků osoby traumatem zasažené. Jedná se o kvalitativní studii.

Bc.

1

psychologie

Mgr. Petra Sobková

Využití prvků arteterapie u vybraných skupin osob

Bc.

1

Mgr. Petra Sobková
Mgr. Petra Sobková

Schizofrenie u osob s mentálním postižením
Spiritualita mladého člověka v současnosti

Bc.
Bc.

1
1

Bc. Mgr.

1

pedagogika
psychologie

Bc.

1

pedagogika
psychologie

Bc. Mgr.

1

psychologie

Bc.

1

psychologie

1

psychology
educational Science
public health
theology
physical culture

Dr. Petra Potměšilová

Využití arteterapie a artefiletiky u lidí s postižením

V práci se student bude zabývat možnostmi využití arteterapie či artefiletiky u klientů se speciálními vzdělávacími potřebami

Dr. Petra Potměšilová
Dr. Petra Potměšilová
Dr. Petra Potměšilová
Dr. Petra Potměšilová

Źivot lidí s Angemannovým syndromem
Život lidí s onemocněním "tvz. motýlí křídla"
Život lidí s celyakií
Dítě s CI

Mgr.Petra Sobková

Práce je zaměřena na praktickou aplikaci a využití prvků arteterapie u jedné z následujících skupin osob: senioři, děti, mládež, osoby s psychickými poruchami
(vždy jedna skupina)
téma je již obsazeno
téma je již obsazeno

PhDr. Iva Poláčková
Šolcová

Regulace emocí v průběhu života: dětství

Práce bude zaměřena na regulační strategie dětí a jejich pečovatelů. Práce by měla odpovědět na otázky: které emoce jsou v naší kultuře podporovány a které
potlačovány? Jaké strategie volí pečovatelé k regulaci vlastních emocí a emocí svých svěřenců? Jsou některé emoce zakázané, tabuizované? Jsou patrné generové
rozdíly ve výchově chlapců a dívek? Práce ideálně předpokládá kvalitativní i kvantitativní šetření.

PhDr. Iva Poláčková
Šolcová

Regulace emocí v průběhu života: dospívání

Práce bude zaměřena na regulační strategie dospívajících. Práce ideálně předpokládá kvalitativní i kvantitativní šetření.

PhDr. Iva Poláčková
Šolcová

Regulace emocí v průběhu života: stáří

Práce bude zaměřena na regulaci emocí u seniorů. Práce by měla odpovědět na otázky: které emoce prožívají senioři nejčastěji a jak s nimi nakládají? Reflektují
senioři změny v jejich afektivním životě a pokud ano, jaké? Jsou některé emoce u seniorů tabuizované či potlačované? Jsou patrné rozdíly v kohortách 65 - 75 let
a 76+? Lze identifikovat rozdíly mezi institucionalizovanými a neinstitucionalizovanými jedinci? Práce ideálně předpokládá kvalitativní i kvantitativní šetření.

PhDr. Iva Poláčková
Šolcová

Suprese emocí a zdraví jedince

Práce by měla být přehledovou studií reflektující současné znalosti o souvislostech mezi potlačováním emocí a zdravím jedince. Práce předpokládá především
teoretické zpracování tématu.

Assoc Prof JP van Dijk MD
‘Health beliefs in Roma: a review’
PhD

preferably a systematic review, and otherwise a narrative review on the way Roma see their own health. Not so much is done in this field. It is not a review on
Roma health or Roma health care, but on health beliefs or values regarding health

V případě zájmu o informace týkající se výše uvedených prací kontaktuje Mgr. Martinu Blažkovou.

MSc

pedagogika
psychologie
psychologie
psychologie

