Nabídka témat doktorských prací ze sociologie – 2009
(Sociologický ústav AV ČR a Katedra sociologie ISS FSV UK)
Nabídka Katedry sociologie ISS FSV UK
Konkrétní témata:
•

„Teoretické výzkumné programy v sociologii“ (Theoretical research programmes in
sociology); „Konceptuální a terminologická analýza v současné sociologii“
(Conceptual and terminological analysis in contemporary sociology)
• „Klasické, moderní a soudobé přístupy ve filosofii sociální vědy, obecné
metodologii, sociologii vědy a sociologii vědění“ (Classical, Modern and
Contemporary Approaches in philosophy of social science, general metodology,
sociology of science and sociology of knowledge); „Proměny sociálních věd“
(Transformations of social sciences)
• „Teoretické dědictví americké sociologie“ (Theoretical legacy of American
sociology); „Významné sociologické školy, katedry, osobnosti a ideje v dějinách
evropské a americké sociologie“ (Prominent sociological schools, departments,
figurek, and ideas in history of European and American sociology)
(témata jsou nabízena i zahraničním zájemcům, doktorandy mohu vést i v angličtině
Školitel: PhDr. Jan Balon, Ph. D.
• „Zdroje laického vědění o spravedlnosti“
• „Aplikace textových a diskurzních analýz v sociálních vědách“
Školitel: Mgr. Martin Hájek, Ph. D.
•

„Založení klasického sociologického výzkumu v empirickém teoretickém
postoji - vliv myšlenek britské empirické teorie vědy na formování
výchozích idejí a postupů v empirickém výzkumu (David Hume, John
Stuart Mill, logický empirismus a Bertrand Russell)“
Školitel: Mgr. Tomáš Holeček, Ph. D.
•

„Klasické inspirace současné sociologické výzkumné metodologie“ (Classical
inspiration of contemporary social research methodology)
• „Kombinované užití analytických a kvalitativních metod v sociologické metodologii“
(Mixed design in analytical methodology)
• „Kolumbijská sociologická škola a současné inspirace její metodologie“ (Columbia
sociological school and contemporary inspirations of its methodology)
(témata jsou nabízena i zahraničním zájemcům, doktorandy mohu vést i v angličtině)
Školitel: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
•

„Reformní agenda občanské a trestní spravedlnosti“ (Komparativní institucionální
analýza vývoje česko-slovenského vývoje občanské a sociální spravedlnosti v druhém
polovině minulého století a první desetiletí jednadvacátého století zahrnující dílčí
porovnání s dalšími zeměmi středoevropského regionu. Obecný problém: Rostoucí

počet žalob po druhé světové válce vedly ke snahám reformovat jak systém trestní,
tak občanské spravedlnosti. Dílčí úspěchy těchto snah vedly k tomu, že problém
spravedlnosti začal být chápán jako problém koordinace širokého rejstříku institucí
(občanů, neziskových organizací mnoha zaměření, policie, zastupitelství, soudů,
advokacie, probace, mediace, vězeňství, sociální péče a se reformní agenda začala být
chápaná jako permanentní agenda. Specifický problém: Reálný socialismus relativně
izoloval Československo od tlaku reformních výzev, o to významnější se tento tlak
stal v proměnách posledního dvacetiletí, které již Česko a Slovensko absolvovali
povýtce jako samostatné státy.)
• „Česká byrokratická tradice vládnutí“ (Rakouská, československá předválečná,
protektorátní, československá socialistická a česká byrokracie ve statistikách,
předpisech, písemnostech, literatuře, teoriích a rozhovorech. Komparativní
institucionální analýza kontinuity a změny česko-slovenského úřadování a vládnutí).
Školitel: prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph. D.
•

„Problematika vzniku, trvání a zániku lokálních identit všech úrovní
(vesnické/městské, oblastní, státní, národní, nadnárodní)“
• „Problematika národnostních procesů a národnostních menšin“
• „Soužití malých a velkých světů se zaměřením na malé světy“
• „Problematika výzkumu a interpretace kulturních systémů“
Školitel: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
• „Analýza českého trhu práce“
• „Práce a pracovní vztahy-vývoj v posledních deseti letech“
Školitel: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
•
•
•
•

„Proměna reprodukčních vzorců a její dopad na zdraví dětí v současné ČR“
„Destandardizace životní dráhy – analýza vybrané tranzice životního cyklu“
„Nerovnosti v přístupu ke vzdělání v období socialismu“
„Změna nebo stabilita vnitrogenerační a mezigenerační třídní/statusové mobility
v současné ČR?“
Školitel: doc. PhDr. Martin Kreidl, Ph. D.

•

„Fenomén "morální paniky" v pozdně moderních společnostech: subkultury, media a
deviantní chování“
• „Problém "krize doby" v soudobé světové sociologii.“
• „Problém spravedlnosti v dějinách moderní sociologie (deskripce, analýza a kritika).“
• „Tradiční sociologie kultury a kulturální studia“
Školitel: prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.

• „‘Kulturní obrat‘ ve výzkumu sociálních nerovností.“
• „Spravedlnost jako sociologický problém.“
• „Je Česká republika rizikovou společností?“
Školitelka: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.

Obecně téma výzkumného záměru http://www.fsv.cuni.cz/FSV-435.html:
(získat z projektu etapy 2008 - 2010)
Nabídka Sociologického ústavu AV ČR
Konkrétní témata:
• „Souvislosti současných trendů a proměn pracovního trhu a genderové struktury
české společnosti.“
Školitelka: PhDr. Marie Čermáková. Výzkumné oddělení: Gender & sociologie
•

„Občanská společnost, protest a artikulace zajmu v evropských zemích a na úrovni
EU“
Školitel: doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph. D.
• „Občanská společnost v českém a evropském kontextu“
• „Demokratizace, evropeizace a legitimita vládnutí“
• „Kvalita demokracie a právní stát v komparativním kontextu“
• „Role a postavení ženy v politice v kontextu ČR a střední Evropy“
• „Kombinace rodinného a politického života“
Školitelka: PhDr. Petra. Rakušanová-Guasti, Ph. D. Výzkumné oddělení: Sociologie
politiky
•

„Participace a deliberace jako aréna pro řešení sociálních dilemat správy veřejných
záležitostí“
Školitelka: PhDr. Zdenka Vajdová. Výzkumné oddělení: Lokální a regionální studia
• „Ekonomické hodnoty a chování.“
Školitel: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. Výzkumné oddělení: Ekonomická sociologie

• „Sociální stratifikace a životní styly, kulturní spotřeba, hodnoty a strategie“
• „Sociální distance, nerovnosti a jejich legitimita, sociální a kulturní exkluze“
• „Sociální spravedlnost a sociální koheze v soudobé české společnosti“
Školitel: doc. Milan Tuček, CSc. Výzkumné oddělení: Studia sociální struktury

