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Topics for dissertations for admission process  

with beginning of study in academic year 2023/2024 
 
 

Študijný program: sociálna antropológia 

Pracovisko FSEV: Ústav sociálnej antropológie 
FSES department:  

Pracovisko SAV1:  
Slovak Academy of Sciences department:  
 
 

Téma2 
Topic 

Ethnicity and Diversity: Ethnography of Identity Ascription 

Školiteľ/ka 
Supervisor 

prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD. 

Konzultant/ka3 
Consultant 

 

Anotácia4 
Annotation  

Dissertation thesis requires the long-term fieldwork in an ethnically diverse 
location. The aim of the thesis is to investigate folk theories of identity ascription 
– in other words, how people conceptualize, reason about, and ascribe ethnic 
identity in and environment which displays an ethnic diversity. Social, cultural 
and cognitive conditions of such ascriptions will be examined ethnografically in 
detail.  

Forma štúdia5 
Form of Study 

Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

English 

 

 
1 Vyplniť ak vhodné 
2 V jazykoch práce 
3 Vyplniť ak vhodné 
4 Stručný popis práce v jazyku/jazykoch práce 
5 Nevhodné vymazať 
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Téma6 
Topic 

Rodinné a rovesnícke vplyvy na poznatky a záujmy dieťaťa: etnografia 
sociálneho učenia sa 

Školiteľ/ka 
Supervisor 

prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD. 

Konzultant/ka7 
Consultant 

 

Anotácia8 
Annotation  

Doktorandská práca si bude vyžadovať dlhodobý terénny výskum v rodinách a 
rovesníckych skupinách predškolských detí alebo detí prvého stupňa. Detailne sa 
preskúmajú sociálne, kultúrne a kognitívne vplyvy, ktoré formujú nadobúdanie 
poznatkov a osvojovanie záujmov detí.  

Forma štúdia9 
Form of Study 

Interná 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

Slovenský 

 
6 V jazykoch práce 
7 Vyplniť ak vhodné 
8 Stručný popis práce v jazyku/jazykoch práce 
9 Nevhodné vymazať 
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Téma10 
Topic 

Environmentálne súvislosti sociálnych a politických hnutí 
Environmental Aspects of Social and Political Movements 

Školiteľ/ka 
Supervisor 

Juraj Buzalka 

Konzultant/ka11 
Consultant 

 

Anotácia12 
Annotation  

Práca slúma lokálne prejavy zvyšujúcej sa intenzity transformácie pod vplyvom 
globálnej environmentánej krízy. Osobitný dôraz je kladený na vzťah 
transformácií a sociálnych a politických hnutí. 
This work deals with local transformations under the influence of global 
environmental crisis. A special attention is paid to the relationship of 
transformations and social and political movements. 

Forma štúdia13 
Form of Study 

denná/externá (v prípade nutnosti a výhodnosti realizácie terénneho výskumu 
aj externá) 
Internal/External 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický 
Slovak/English 

 
10 V jazykoch práce 
11 Vyplniť ak vhodné 
12 Stručný popis práce v jazyku/jazykoch práce 
13 Nevhodné vymazať 
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Téma14 
Topic 

Kultúrne a kognitívne faktory lingvistickej socializácie 
Cultural and Cognitive Factors of Linguistic Socialisation 

Školiteľ/ka 
Supervisor 

Andrej Mentel 

Anotácia15 
Annotation  

Cieľom práce je v konkrétnom kultúrnom kontexte preskúmať súvislosti medzi 
domácimi zdrojmi pre vzdelávanie, výchovnými praktikami a priebehom 
lingvistickej socializácie, predovšetkým s dôrazom na rozvoj slovnej zásoby 
a základov čitateľskej gramotnosti. Téma práce sa odvíja od už klasických 
výskumov v lingvistickej antropológii (najmä S. B. Heath (1983): Ways with 
words: Language, life and work in communities and classrooms) a antropológii 
gramotnosti (J. Goody, B. V. Street a ďalší). Z metodickej stránky má práca 
kombinovať etnografický výskum s využitím testovej batérie. Cieľovou 
skupinou sú slovensky hovoriace (jedno- alebo dvojjazyčné) deti a ich rodiny 
žijúce vo vybranej miestnej komunite. Téma sa vypisuje v súvislosti 
s projektom APVV-20-0126 Slovná zásoba ako ukazovateľ vývinovej jazykovej 
úrovne monolingválnych a bilingválnych detí v predškolskom veku. 
 
The aim of this thesis is to examine, in a specific cultural context, the connections 
between indigenous educational resources, educational practices and the course 
of linguistic socialization, with particular emphasis on the development of 
vocabulary and the foundations of reading literacy. The theme of this thesis 
draws on already classic research in linguistic anthropology (especially S. B. 
Heath (1983): Ways with words: Language, life and work in communities and 
classrooms) and the anthropology of literacy (J. Goody, B. V. Street and others). 
Methodologically, the thesis is intended to combine ethnographic research with 
the use of a test battery. The target population is Slovak-speaking (mono- or 
bilingual) children and their families living in a chosen local community. The topic 
is a part of the project APVV-20-0126 ‘Vocabulary as an indicator of the 
developmental language level of monolingual and bilingual preschool children‘. 
 

Forma štúdia16 
Form of Study 

Denná / Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

Slovenský / English 

 
14 V jazykoch práce 
15 Stručný popis práce v jazyku/jazykoch práce 
16 Nevhodné vymazať 
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Téma17 
Topic 

Parenthood among refugees  

Školiteľ/ka 
Supervisor 

Yazid Ben Hounet 

Konzultant/ka18 
Consultant 

 

Anotácia19 
Annotation  

According to the United Nations High Commissioner for Refugees, 
children are dramatically over-represented among the world’s refugees. In 
2021, they represented one third of the global population, but more than 40 
per cent among the refugees. This same year, about 36.5 million children 
had been displaced because of war and violence. In 2022, the Russian 
invasion of Ukraine led to an increase of refugees in Europe, particularly in 
Eastern Europe. In Slovakia, as of 31st August 2022, there were 733,130 
arrivals from Ukraine since 24 February 2022; 84% of these people, fleeing 
war, are women and children. This dramatic situation leads to several 
research and practical questions. Among them, one that concerns our 
interest about parenthood. How, indeed, parenthood continues, adapts, in 
such a context? 
The PhD student should have good knowledge in social anthropology, 
ethnography and kinship/parenthood/gender studies 
 

Forma štúdia20 
Form of Study 

denná 
Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

English 

 
17 V jazykoch práce 
18 Vyplniť ak vhodné 
19 Stručný popis práce v jazyku/jazykoch práce 
20 Nevhodné vymazať 
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Študijný program:  

Pracovisko FSEV: Ústav of Sociálnej Anthropológie 
FSES department: Institute of Social Anthropology 
 
Pracovisko SAV21: Ústav etnológie a Sociálne Antropológie SAV, v. v. i.  
Slovak Academy of Sciences department: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS 
 
 

Téma22 
Topic 

Vývinové procesy a súčasné podoby tradičných obyčají 

Developmental processes and current forms of traditional customs 

Školiteľ/ka 
Supervisor 

prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. 

Konzultant/ka23 
Consultant 

 

Anotácia24 
Annotation  

Základom práce bude výskum a analýza vybraného prvku (rodinného alebo 
výročné obyčaje), ktoré sú vnímané ako tradičné a v súčasnosti 
zaznamenávajú rast popularity. Tradičné javy budú skúmané na pozadí 
sociálnych, ekonomických, politických kontextov.  Predmetom výskumu môže 
byť napr. komodifikácia svadobných rituálov, betlehemské obchôdzky,   
rituálne ohne,  súťaživé podujatia založené na tradičných zručnostiach a pod.  
 
The basis of the work will be research and analysis of a selected element (family 
or annual customs), which are perceived as traditional and are currently growing 
in popularity. Traditional phenomena will be examined against the background 
of social, economic and political contexts. The subject of research can be e.g. 
commodification of wedding rituals, Bethlehem rounds, ritual fires, competitive 
events based on traditional skills, etc. 

Forma štúdia25 
Form of Study 

denná 
Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický 
Slovak/English 

 
 

 
21 Vyplniť ak vhodné 
22 V jazykoch práce 
23 Vyplniť ak vhodné 
24 Stručný popis práce v jazyku/jazykoch práce 
25 Nevhodné vymazať 
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Téma26 
Topic 

Bariéry prístupu na trh práce pre etnické skupiny v sociálno-antropologickej 

perspektíve   

Barriers to jobs for ethnic groups of population in social-anthropological 
perspective 

Školiteľ/ka 
Supervisor 

Mgr., Ing.  Daniel Škobla, PhD. 

Konzultant/ka27 
Consultant 

 

Anotácia28 
Annotation  

Projekt skúma štrukturálne a inštitucionálne faktory, ktoré umožňujú alebo 
bránia Rómom a etnickým minoritám v prístupe na trh práce. Týmito môžu 
byť mocenské asymetrie, dominantná mocenská pozícia aktérov ako sú 
zamestnávatelia, predstavitelia obcí. Faktormi ktoré facilitujú môžu byť aj 
sociálne siete a sociálny a kultúrny kapitál minoritných skupín. Výskum je 
založený na empirických dátach z terénneho výskumu, z pozorovaní a z 
rozhovorov  
 
The project examines the structural and institutional factors that can enable or 
prevent Roma or ethnic minorities from accessing jobs. These can be power 
asymmetries, the dominant position of actors such as employers, 
municipalities and the like. Factors that facilitate can also be social networks 
and the social, cultural capital of minority groups. The research is based on 
empirical data, obtained in fieldwork, observations and interviews. 

Forma štúdia29 
Form of Study 

denná 
Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický 
Slovak/English 

 
 
 
 

 
26 V jazykoch práce 
27 Vyplniť ak vhodné 
28 Stručný popis práce v jazyku/jazykoch práce 
29 Nevhodné vymazať 


