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Témy dizertačných prác vypísané na prijímacie konanie  

so začiatkom štúdia v akad. roku 2021/2022 

 

Topics for dissertations for admission process with start of study in academic year 2021/2022 

 

Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie 

FSES Department: Institute of Applied Psychology 
 

Téma 

 

Topic 

Porucha učenia/pozornosti v životných príbehoch mladých dospelých 

 

Learning/attention disorder in the life stories of young adults 

Školiteľ/ka 

Supervisor 
doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD. 

Anotácia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

Poruchy učenia a pozornosti boli dlhodobo skúmané a diagnostikované 

prioritne v mladšom resp. staršom školskom veku (Zelinková, 2012). 

Súčasné poznatky edukačnej aj klinickej psychológie však poukazujú na 

primárne a sekundárne symptómy týchto porúch aj v dospelosti (napr. 

Ghisi et al., 2016). Cieľom dizertačnej práce je realizovať kvalitatívny 

výskum metódou interview životného príbehu (napr. Atkinson, 1996) 

a metódou časových osí (napr. Monico, 2020), v ktorom budú 

identifikované dôležité udalosti v životných príbehoch mladých 

dospelých s diagnostikovanou poruchou učenia a/alebo pozornosti 

a porovnané učebné a copingové stratégie participantov. 

 

Learning and attention disorders have long been studied and diagnosed 

mainly in the younger resp. older school age (Zelinková, 2012). 

However, current studies in educational and clinical psychology 

highlight primary and secondary symptoms of these disorders in 

adulthood too (e.g., Ghisi et al., 2016). The aim of the dissertation thesis 

is to carry out qualitative research using the life story interview (e. g., 

Atkinson, 1996) and the timeline method (e. g., Monico, 2020) to identify 

significant events in the life stories of young adults diagnosed with 

learning and / or attention disorder and to compare learning and coping 

strategies of participants. 

Forma štúdia 

Form of Study 

denná/externá 

internal/external 

Jazyk práce 

Language of Thesis 

slovenský/anglický 

Slovak/English 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie 

FSES Department: Institute of Applied Psychology 

 

Téma 

 

Topic 

Temné črty a ich dopady na psychosociálne kvality tímov 

 

Dark traits and their effects on the psychosocial qualities of teams 

Školiteľ/ka 

Supervisor 

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. 

Anotácia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

Cieľom výskumu bude zmapovať dopady temných čŕt (temná triáda, 

temná tetráda alebo dark core) na psychologické procesy členov 

pracovných tímov (prežívanie úzkosti, prežívanie pracovného stresu, 

de-motivácia, zníženie výkonnosti a prežívanej pohody). Zároveň 

bude cieľom zistiť, ktoré psychosociálne premenné majú zmierňujúci 

vplyv na tieto dopady (psychická odolnosť, všímavosť). Výskumnú 

vzorku budú tvoriť dospelí pracujúci členovia pracovných, poprípade 

členovia športových tímov. Ideálne je zastúpenie tímov z jedného 

sektoru s typickým rozdelením do pobočiek / klubov (napríklad 

finančný sektor, futbalové kluby ap).  

 

The research aims to map the effects of dark traits (dark triad, dark 

tetrad, or dark core) on the psychological processes of team 

members (anxiety, work stress, de-motivation, decreased 

performance, and well-being). Simultaneously, the aim will be to find 

out which psychosocial variables have a mitigating effect on these 

effects (psychological resilience, mindfulness). The research sample 

will consist of adult members of a working or sports team. It is ideal 

for teams from one sector with a typical division into branches/clubs 

(for example, the financial industry, football teams, etc.). 

Forma štúdiá 

Form of Study 

denná/externá 

internal/external 

Jazyk práce 

Language of Thesis 

slovenský/anglický 

Slovak/English 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie 

FSES Department: Institute of Applied Psychology 

 

Téma 

 

Topic 

Väzba na pracovisko a otvorenosť voči zmene 

 

Workplace attachment and the openness to change 

Školiteľ/ka 

Supervisor 

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. 

Anotácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

Cieľom výskumu bude analyzovať pripútanie na pracovisku 

a otvorenosť k zmene v prípade dospelých pracujúcich ľudí. 

Pripútanie k pracovisku sa zvyčajne aktivizuje v situácii zmeny, 

ktorá so sebou prináša stratu. Jeho konkrétna demonštrácia závisí od 

konkrétneho štýlu pripútania na individuálnej úrovni (frustrácia, 

obavy, úzkosť, odmietanie životného prostredia, stiahnutie sa z 

väzby, odmietnutie účasti, spomalenie vývoja) a organizácie (strata 

produktivity, morálka, konflikty, fluktuácia, absencia, motivácia). 

Výskum taktiež osvetlí príspevok štýlov pripútania k pracovnému 

výkonu v kontexte zmeny. 

 

The research aims to analyze workplace attachment and openness to 

change in adult workers. The workplace attachment styles are 

typically active in the situation of change, which means the condition 

of loss. In that kind of situation, workplace attachment becomes to be 

active. Its particular demonstration depends on the specific 

attachment style at the individual level (frustration, apprehension, 

anxiety, rejection of the environment, withdrawal, refusal to 

participate, retardation of development) and organization (loss of 

productivity, morale, conflict, turnover, absenteeism, motivation).  

The research will clarify attachment styles' contribution to the work 

performed in the context of change. 

Forma štúdiá 

Form of Study 

denná/externá 

internal/external 

Jazyk práce 

Language of Thesis 

slovenský/anglický 

Slovak/English 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie 

FSES Department: Institute of Applied Psychology 

 

Téma 

 

 

Topic 

Hľadanie dôveryhodnosti: vplyv štýlu editovania správ o zdraví na 

vnímanú dôveryhodnosť  

 

In Search Of Trustworthiness: How Editing Style Affects Perceived 

Trustworthiness of Health Related News Stories 

Školiteľ/ka 

Supervisor 

Doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. 

Anotácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotation 

Výskumy dlhodobo poukazujú na potrebu rozvíjania kapacity 

odlišovať nedôveryhodné správy od dôveryhodných u žiakov a 

študentov. Súčasné prístupy k uchopeniu tohto fenoménu však často 

vychádzajú skôr z intuitívnych predpokladov. V predchádzajúcej 

práci v rámci grantovej úlohy VEGA 1/0641/19 sme identifikovali 

štýl editovania správ ako jednu z vlastností, ktorá by mohla mať 

vplyv na vnímanie dôveryhodnosti. Cieľom dizertačného projektu je 

preskúmať tento predpoklad kombináciou experimentálnych 

a kvalitatívnych metód. 

 

Research have identified the need to develop the capacity to 

distinguish untrustworthy messages from trustworthy messages in 

pupils and students. However, current approaches to this 

phenomenon are often based on intuitive assumptions. In a previous 

work within the grant VEGA 1/0641/19, we have identified that the 

style of editing is one of the features that could affect the perception 

of trustworthiness. The aim of the PhD project is to examine this 

assumption by a combination of experimental and qualitative 

methods. 

Forma štúdiá 

Form of Study 

denná/externá 

internal/external 

Jazyk práce 

Language of Thesis 

slovenský/anglický 

Slovak/English 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie 

FSES Department: Institute of Applied Psychology 

 

Téma 

 

 

Topic 

Od tekutých čipov ku kolektívnej imunite: vnímanie vakcinácie proti 

SARS-CoV-2 na Slovensku 

 

From Liquid Chips to Collective Immunity: Perception of SARS-

CoV-2 Vaccination in Slovakia 

Školiteľ/ka 

Supervisor 

Doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. 

Anotácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

Aj keď sa vakcinácia vzhľadom ku svojej kontraintuitívnej podstate 

opakovane stávala predmetom kontroverzií či emotívnych reakcií 

(napríklad vakcíny proti MMR či HPV), reakcia na vakcináciu proti 

SARS-CoV-2 bola v mnohých ohľadoch bezprecedentná. Zámerom 

projektu je analyzovať vnímanie vakcinácie na Slovensku metódou 

kombinácie analýzy obsahu v mienkotvorných médiách a analýzy 

výpovedí respondentov.  Cieľ je identifikovať naratíva spojené 

s konceptom vakcinácie proti SARS-CoV-2. 

 

Although vaccination has repeatedly been considered controversial 

or emotional due to its counterintuitive nature (e.g. MMR or HPV 

vaccines), the response to SARS-CoV-2 vaccination has been 

unprecedented in many respects. The aim of the project is to analyze 

the perception of vaccination in Slovakia by a combination of 

methods: content analysis in opinion-forming media, and analysis of 

narratives in interviews or focus groups. The aim is to identify 

narratives associated with the concept of vaccination against SARS-

CoV-2. 

Forma štúdiá 

Form of Study 

denná/externá 

Internal/External 

Jazyk práce 

Language of Thesis 

slovenský/anglický 

Slovak/English 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie 

FSES Department: Institute of Applied Psychology 

 

Téma 

 

 

 

 

Topic 

Nízka miera preočkovanosti proti HPV vírusom v populácii 

marginalizovaných rómskych komunít: bariéry z pohľadu 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a obyvateľov 

marginalizovaných rómskych komunít 

Low HPV vaccine uptake in the population of marginalized Roma 

communities: barriers from health care providers and community 

members perspectives 

Školiteľ/ka 

Supervisor 

Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD 

andrea.geckova@upjs.sk 

Anotácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bariéry v očkovaní na strane zdravotného systému neúmerne 

ovplyvňujú konkrétne etnické, náboženské alebo kultúrne menšiny v 

celej Európe, a preto významne prispievajú k nízkej miere 

preočkovanosti v týchto skupinách. Projekt H2020 - RIVER-EU sa 

zameriava na identifikáciu a odstránenie týchto bariér, najmä so 

zameraním na očkovanie proti MMR a HPV vo vybraných 

komunitách (komunita migrantov v Grécku, turecké a marocké ženy 

v Holandsku, ukrajinská menšina v Poľsku a marginalizované 

rómske komunity na Slovensku). V rámci dizertačnej témy bude 

pozornosť venovaná bariéram v očkovaní na strane zdravotníckeho 

systému, ktoré vedú k nízkej miere preočkovanosti proti HPV 

vírusom v marginalizovaných rómskych komunitách na Slovensku. 

Bariéry v očkovaní budú skúmané na základe pološtruktúrovaných 

rozhovorov a fokusových skupín s poskytovateľmi zdravotnej 

starostlivosti a obyvateľmi marginalizovaných Rómskych komunít 

s následnou tematickou analýzou získaných údajov.  

Annotation Health system barriers in vaccine uptake disproportionately affect 

specific ethnic, religious or cultural minorities across Europe and 

are therefore a major contributor to low vaccine uptake in these 

groups. H2020 project RIVER-EU aims to identify and remove these 

barriers, specifically focusing on MMR and HPV vaccination in 

selected underserved communities (migrant community in Greece, 

Turkish and Moroccan females in the Netherlands, Ukrainian 

minority in Poland and marginalized Roma communities in 

Slovakia). Within the dissertation topic, attention will be paid to 

health systems barriers to HPV vaccination that result in 

marginalized communities achieving low uptake. Barriers to 

vaccination will be explored based on semi-structured interviews and 

focus groups with healthcare providers and community members and 

a thematic analysis of the data. 

mailto:andrea.geckova@upjs.sk
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Forma štúdiá 

Form of Study 

denná/externá 

Internal/External 

Jazyk práce 

Language of Thesis 

slovenský/anglický 

Slovak/English 

Poznámka 

 

 

 

Note 

Znalosť anglického jazyka a schopnosť absolvovať kvalitatívny 

výskum v marginalizovaných rómskych komunitách je nutnou 

podmienkou. 

 

Knowledge of English and capability to conduct qualitative research 

in marginalized Roma community is necessary precondition. 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie 

Pracovisko SAV: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských 

a psychologických vied 

 

FSES Department: Institute of Applied Psychology 

Slovak Academy of Sciences Department: Institute of Experimental Psychology, Centre of 

Social and Psychological Sciences 

 

Téma 

 

 

Topic 

Efekt informačnej intervencie zameranej na znižovanie šírenia 

falošných správ a nepodložených presvedčení 

 

Effect of information intervention on reducing the sharing of fake 

news and epistemically suspect beliefs 

Školiteľ/ka 

Supervisor 

Vladimíra Kurincová Čavojová 

Anotácia 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

Predchádzajúci výskum ukázal, že pri znižovaní šírenia 

dezinformácií sa sľubným ukazuje byť aj jednoduchá intervencia na 

povzbudenie analytického myslenia. Napr. Pennycook et al. (2020) 

demonštrovali, že zhodnotenie presnosti (pravých a falošných) správ 

samo o sebe, znižuje ochotu šíriť falošné správy. Cieľom práce bude 

navrhnúť a overiť úspešnosť takýchto intervencií.  

 

Previous research has shown that for reducing the spread of 

disinformation, promising debiasing method lies in a simple 

intervention for increasing analytic thought. For example, 

Pennycook et al. (2020) have shown that simply evaluating the 

accuracy of (real and fake) news articles is enough to reduce the 

willingness to share fake news. The aim of the thesis will be to design 

such intervention and verify its effect. 

Forma štúdiá 

Form of Study 

Denná 

Internal 

Jazyk práce 

Language of Thesis 

slovenský/anglický 

Slovak/English 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie 

Pracovisko SAV: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských 

a psychologických vied 

 

FSES Department: Institute of Applied Psychology 

Slovak Academy of Sciences Department: Institute of Experimental Psychology, Centre of 

Social and Psychological Sciences 

 

 

Téma 

 

 

Topic 

Socio-psychologické dôsledky podliehania nepodloženým 

presvedčeniam 

 

Social and psychological consequences of endorsement of 

epistemically suspect beliefs 

Školiteľ/ka 

Supervisor 

Vladimíra Kurincová Čavojová 

Anotácia 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

Podliehanie konšpiračným teóriám sa spája s nižšou občianskou 

angažovanosťou, ako je účasť vo voľbách a redukovanie uhlíkovej 

stopy (Jolley & Douglas, 2014), odmietanie očkovania (Čavojová et 

al., 2020) a diskriminácia (Jolley et al., 2019). cieľom práce bude 

ďalej rozšíriť výskum v oblasti sociálnych a psychologických 

dôsledkoch podliehania episteicky nepodložným presvedčeniam, ako 

sú konšpiračné teórie. 

 

The endorsement of conspiracy theories has been linked to decreased 

civic engagement, such as voting, and reducing their carbon 

footprint (Jolley & Douglas, 2014), reluctance to vaccinate 

(Čavojová et al., 2020) and discrimination (Jolley et al., 2019). The 

aim of the thesis is to further extend the research of the social and 

psychological consequences of epistemically suspect beliefs, such as 

conspiracy theories. 

Forma štúdiá 

Form of Study 

Denná 

Internal 

Jazyk práce 

Language of Thesis 

slovenský/anglický 

Slovak/English 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie  

Pracovisko SAV: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum Spoločenských 

a psychologických vied 

 

FSES Department: Institute of Applied Psychology 

Slovak Academy of Sciences Department: Institute of Experimental Psychology, Centre of 

Social and Psychological Sciences 

 

 

Téma 

 

 

 

Topic 

 

Kvalita života pacientov s onkologickým ochorením - skúmanie 

prejavov neskorej toxicity v dôsledku rôznych typov podstúpenej 

liečby na úrovni kognitívnych funkcií. 

 

Quality of life of cancer patients - investigation of manifestations of 

late toxicity due to different types of treatment at the level of 

cognitive functions. 

 

Školiteľ/ka 

Supervisor 

Mgr. Jitka Gurňáková, PhD. 

Anotácia  Viac ako 85% žien s rakovinou prsníka sa dožije 5 a viac rokov, pričom si však so 

sebou nesú aj nežiaduce následky samotného ochorenia a jeho liečby. Rôznorodé 

nežiadúce účinky onkologickej liečby (chemoterapie, rádioterapie aj hormonálnej 

liečby) sa vyskytujú až u 78% osôb, ktoré onkologické ochorenie prekonali. Medzi 

menej nápadné nežiaduce následky onkologickej liečby z oblasti psychológie, patrí 

aj zhoršenie kognitívnych funkcií (cancer-related cognitive impairment CRCI), 

ktoré má značný dopad na individuálnu kvalitu života a každodenné fungovanie 

pacientov nielen počas liečby, ale aj niekoľko rokov po jej ukončení. Zhoršenie 

bolo evidované vo viacerých oblastiach kognitívnych funkcií – v exekutívnych 

funkciách, verbálnej pamäti, rečových schopnostiach, krátkodobej pamäti či 

priestorovej orientácii. Ako najčastejšie sa uvádzajú poruchy pamäte a pozornosti – 

problémy v oblasti vybavovania slov, prioritizácie úloh a ťažkostí v rozhodovaní. 

Tieto osoby sa často cítia stresované, úzkostné, zahanbené, vytvárajúce tenziu 

a frustráciu v rodine, čo má bezprostredný dopad na kvalitu ich života, pretože to 

ovplyvňuje ich emočný stav a fungovanie (Yang, Hendrix, 2018). Štúdia kolektívu 

domácich autorov (Chovanec et al., 2018) potvrdila zasa nežiaduce účinky 

onkologickej liečby na kvalitu kognitívnych funkcií u mužov s rakovinou 

semenníkov, liečených tak chemoterapiou, ako aj radiačnou liečbou. Podrobnejší 

výskum v tejto oblasti u mužov s rakovinou semenníkov však absentuje. Cieľom 

tejto práce bude kvantitatívne i kvalitatívne mapovanie aktuálneho stavu a zmien 

kvality života v dôsledku onkologického ochorenia a jeho liečby pacientmi 

s rakovinou semenníkov (prípadne ďalšími typmi onkologických ochorení) 

v rôznom štádiu ochorenia, ktorí boli vystavení rôznym typom liečby (hodnotenie 

zmeny emočného prežívania, subjektívnych i objektívnych zmien výkonnosti 

kognitívnych funkcií, vplyvu psychologických predispozícií a potrieb 

pacienta, zdrojov sociálnej opory, adherencie k liečbe, subjektívnej spokojnosti s 

kvalitou poskytovanej zdravotnej starostlivosti a komunikáciou zdravotníkov 

v priebehu diagnostiky a liečby pacienta atd.).  
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Annotation More than 85% of women with breast cancer live more than 5 years after the 

treatment, but they also suffer by the side effects of the disease itself and its 

treatment. Various side effects of oncological treatment (chemotherapy, 

radiotherapy and hormonal treatment) occur in up to 78% of people who have 

overcome the oncological disease. Less noticeable side effects of psychological 

cancer treatment include cancer-related cognitive impairment (CRCI), which has a 

significant impact on the individual quality of life and daily functioning of patients 

not only during treatment but also for several years after the treatment. 

Deterioration has been reported in several areas of cognitive function - in 

executive functions, verbal memory, speech skills, short-term memory or spatial 

orientation. The most common problems relate to memory and attention – for 

example word processing, task prioritization and decision-making difficulties. 

These people often feel stressed, anxious, embarrassed, creating tension and 

frustration in the family, which has an immediate impact on their quality of life 

because it affects their emotional state and functioning (Yang, Hendrix, 2018). A 

study by a team of domestic authors (Chovanec et al., 2018), in turn, confirmed the 

adverse effects of oncological treatment on the quality of cognitive function in men 

with testicular cancer treated with both chemotherapy and radiation therapy. 

However, more detailed research in this area in men with testicular cancer is 

absent. The aim of this work will be quantitative and qualitative mapping of the 

current state and changes in quality of life due to cancer and its treatment of 

patients with testicular cancer (or other types of cancer) at different stages of the 

disease who have been exposed to different types of treatment (assessment of 

changes in emotional survival, subjective and objective changes in the 

performance of cognitive functions, the impact of psychological predispositions 

and needs of the patient, sources of social support, adherence to treatment, 

subjective satisfaction with the quality of health care provided and communication of 

health professionals during diagnosis and treatment of the patient, etc.). 

Forma štúdiá 

Form of Study 

Denná 

Internal 

Jazyk práce 

Language of Thesis 

Slovenský 

Slovak 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie 

Pracovisko SAV: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských 

a psychologických vied 

 

FSES Department: Institute of Applied Psychology 

Slovak Academy of Sciences Department: Institute of Experimental Psychology, Centre of 

Social and Psychological Sciences 

 

Téma 

 

 

Topic 

Kognitívne a afektívne prediktory nepodložených presvedčení a ich 

vplyv na udržateľný spôsob života 

 

Cognitive and affective predictors of unwarranted beliefs and their 

impact on sustainable living 

Školiteľ/ka 

Supervisor 

PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD. 

Anotácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

Klimatické zmeny súvisia s potrebou zmeny v správaní a návykoch 

ľudí smerom k udržateľnému spôsobu života. Z pohľadu celej 

spoločnosti sa však táto zmena nedeje v potrebnej miere a dostatočne 

rýchlo. Cieľom práce je skúmať efekt vybraných kognitívnych a 

afektívnych faktorov na nepodložené presvedčenia a následne ich 

vplyv na udržateľný spôsob života. Konkrétne, cieľom práce bude 

experimentálne overiť efekt vedeckého myslenia a pocitu ohrozenia 

na vieru v nepodložené tvrdenia (najmä pseudovedecké 

a konšpiračné presvedčenia týkajúce sa environmentálnych otázok a 

klimatických zmien) a na udržateľný spôsob života (reálne správania, 

ochota k zmene). 

 

Climate change calls for a change in people's behaviour and habits 

towards a sustainable living. However, this change is not happening 

to the necessary extent and fast enough. The theses aim to examine 

the effect of cognitive and affective factors on unwarranted beliefs 

and subsequently on a sustainable living. Specifically, the aim is to 

experimentally verify the effect of scientific reasoning and the feeling 

of threat on unwarranted belief (especially pseudoscientific and 

conspiracy beliefs on environmental issues and climate change) and 

on sustainable living (real behaviour, willingness to change the 

behaviour). 

Forma štúdia 

Form of Study 

Denná 

Internal 

Jazyk práce 

Language of Thesis 

Slovenský 

Slovak 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie 

Pracovisko SAV: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských 

a psychologických vied SAV 

 

FSES Department: Institute of Applied Psychology 

Slovak Academy of Sciences Department: Institute of Experimental Psychology, Centre of 

Social and Psychological Sciences 

 

Téma 

 

Topic 

Psychologické zdroje optimálnej adaptácie na prechod do dôchodku 

 

Psychological sources of optimal adaptation to retirement transition 

Školiteľ/ka 

Supervisor 

Prof. Peter Halama, PhD.  

Anotácia 

 

 

 

 

 

Annotation  

Prechod z práce do dôchodku môže byť pre mnohých náročná 

životná situácia s možným negatívnym dopadom na psychologické 

fungovanie človeka. Práca sa zameria na identifikáciu osobnostných, 

sociálnych a kognitívnych zdrojov a bariér optimálneho zvládnutia 

tejto životnej situácie. 

 

The transition from work to retirement can be a difficult life situation 

with a possible negative impact on the psychological functioning. 

The dissertation work will focus on the identification of personality, 

social and cognitive resources and barriers to the optimal coping 

with this life situation.  

Forma štúdiá 

Form of Study 

Denná 

Internal 

Jazyk práce 

Language of Thesis 

slovenský/anglický 

Slovak/English 
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Témy dizertačných prác výpísané na prijímacie konanie  

so začiatkom štúdia v akad. roku 2021/2022 

 

Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie  

Pracovisko SAV1: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV 

 

FSES Department: Institute of Applied Psychology 

Slovak Academy of Sciences Department: Institute for Research in Social Communication  

 

Téma 

 

Topic 

Úloha partnerských vzťahov pri prechode do dospelosti     

The role of partnerships in the transition to adulthood 

Školiteľ/ka 

Supervisor 

Prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.  

 

Anotácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

Partnerské a intímne vzťahy sú popísané a konceptalizované 

z viacerých pohľadov. Ich doterajšiu konceptulizáciu zachytávajú 

pojmy ako „psychosociálne moratórium“ (Erikson),  „čisté vzťahy" 

(Giddens), „tekutá láska (Bauman) a pod.  Málo je však preskúmaná 

úloha partnerských vzťahov pri prechode do dospelosti. Cieľom 

práce je preskúmať túto súvislosť v súčasnom socio-kultúrnom 

kontexte života mladých ľudí v období vynárajúcej sa dospelosti a na 

prahu dospelosti.     

Partnerships and intimate relationships are described and 

conceptualized from several perspectives. Their conceptualization so 

far is captured by concepts such as "psychosocial moratorium" 

(Erikson), "pure relationships" (Giddens), "liquid love (Bauman), 

etc. However, the role of partnerships in the transition to adulthood 

is little explored. The aim of this work is to examine this process in 

the current socio-cultural context of young people's lives in the 

period of emerging adulthood and on the threshold of adulthood.  

Forma štúdiá 

Form of Study 

denná/externá 

Internal/External 

Jazyk práce 

Language of Thesis 

slovenský/anglický 

Slovak/English 
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1 Vyplniť ak vhodné 
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Pracovisko SAV: Ústav výskumu sociálnej komunikácie 

 

FSES Department: Institute of Applied Psychology 

Slovak Academy of Sciences Department: Institute for Research in Social Communication  

 

Téma 

 

 

Topic 

Zvládanie míľnikov v partnerských vzťahoch a reziliencia v období 

vynárajúcej sa dospelosti 

Coping with milestones in romantic relationships and resilience in 

emerging adulthood 

 

Školiteľ/ka 

Supervisor 

Prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.  

 

Anotácia 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

Partnerské vzťahy sú dôležitou súčasťou života mladých ľudí. 

V období vynárajúcej sa dospelosť dochádza k explorácií týchto 

vzťahov, zvýšenej dynamike a dôležitým zmenám. Cieľom práce je 

identifikovať dôležité zmeny a medzníky v partnerských vzťahoch  

mladých ľudí  v období vynárajúcej sa dospelosti a tiež to ako ich 

zvládajú a ako s tým súvisí ich reziliencia.  

Partnerships are an important part of young people's lives. In the 

period of emerging adulthood, these relationships are explored, their 

dynamics increased and important changes occur. The aim of the 

analysis is to identify important changes and milestones in the 

partnership relations of young people in the period of emerging 

adulthood, as well as how they manage them and how their 

resilience is related. 

Forma štúdiá 

Form of Study 

denná/externá 

Internal/External 

Jazyk práce 

Language of Thesis 

slovenský/anglický 

Internal/External 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie  

Pracovisko SAV: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV 

 

FSES Department: Institute of Applied Psychology 

Slovak Academy of Sciences Department: Institute for Research in Social Communication  

 

Téma 

 

 

Topic 

Rámcovanie medziskupinových vzťahov v politickom diskurze: 

dôsledky pre sociálne identity a kolektívne správanie 

 

Framing intergroup relations in political discourse: consequences 

for social identities and collective behavior 

Školiteľ/ka 

Supervisor 

Mgr. Barbara Lášticová, PhD. 

Anotácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

 

 

 

  

Cieľom diplomovej práce je preskúmať úlohu rámcovania 

medziskupinových vzťahov v politickom diskurze pri formovaní 

sociálnych identít a kolektívneho správania (medziskupinová 

solidarita, kolektívne konanie, rešpektovanie pandemických opatrení, 

atď.). Dizertačná práca sa zameria najmä na úlohu diskurzu 

politických lídrov v čase veľkých spoločenských zmien / kríz 

(utečenecká kríza, pandémie koronavírusu, klimatická zmena, atď.). 

Bude využívať exploračný výskumný dizajn s použitím 

kvalitatívnych alebo zmiešaných metód a vychádzať bude 

z teoretického modelu vodcovstva zameraného na identitu (Haslam, 

Reicher, & Platow, 2020). Tento model postuluje, že schopnosť 

politických lídrov mobilizovať občanov je založená na ich schopnosti 

zastupovať a presadzovať spoločné záujmy členov skupiny a 

vytvárať a posilňovať pocit spoločnej sociálnej identity.  

 

The aim of the thesis is to explore the role of intergroup relations’ 

framing in political discourse in shaping citizens’ social identities 

and collective behavior (intergroup solidarity, collective action, 

respecting pandemic measures, etc.). In particular, the thesis will 

focus on the role of political leaders’ discourse in times of major 

societal changes/crises (refugee crisis, coronavirus pandemics, 

climate change, etc.). The thesis will use an exploratory qualitative 

or mixed-methods design to explore these issues and will be 

primarily informed by the model of identity leadership (Haslam, 

Reicher, & Platow, 2020). This model argues that leaders’ ability to 

mobilize the citizens is grounded in their ability to represent and 

advance the shared interests of group members and to create and 

embed a sense of shared social identity.  

Forma štúdiá 

Form of Study 

Denná 

Internal 

Jazyk práce 

Language of Thesis 

slovenský/anglický 

Slovak/English 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie  

Pracovisko SAV: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV 

 

FSES Department: Institute of Applied Psychology 

Slovak Academy of Sciences Department: Institute for Research in Social Communication  

 

 

Téma 

 

Topic 

Deliberatívna demokracia a intímne občianstvo 

 

Deliberative Democracy and Intimate Citizenship 

Školiteľ/ka 

Supervisor 

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, PhD. 

Anotácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

Ken Plummer ukazuje, že mnohodimenzionálnosť ľudskej intimity 

nás oprávňuje uvažovať o ľudskoprávnom rozmere intimity a tzv. 

intímnom občianstve. Analýza porušovania subjektívnych hraníc 

intimity v jej najrozmanitejších dimenziách (rod, etnicita, sexualita, 

atď.) je mimoriadne naliehavo žiaduca vzhľadom na prudký proces 

digitalizácie a otvorenosti sociálneho priestoru. „Nové“ hranice 

intimity stimulujú aj nové paradigmy etického posudzovania (etika 

starostlivosti, afirmatívna etika). Výskumné zameranie projektu sa 

očakáva smerom k identifikovaniu možností zavádzania 

deliberatívnych nástrojov na systémové riešenie a prevenciu 

konfliktu intímnych a verejných potrieb v otvorenej spoločnosti. 

 

Ken Plummer has shown that multidimensionality of human  

intimacy entitles us to consider the need for acknowledgment of 

human-rights aspects of intimacy, i. e. intimate citizenship.  There is 

an urgent need to analyze the transgressions of subjective borders of 

intimacy in its various dimensions (gender, ethnicity, sexuality, etc.) 

due to the rapid changes caused by digitalization and opening of 

social space. „New“ borders in intimacy do stimulate new 

paradigms of ethical assessment (Ethics of care, affirmative ethics). 

The research is expected to identify and disclose possibilities for 

introducing deliberative instruents to prevent conflicts between 

intimate and pubic needs in the open society.   

Forma štúdiá 

Form of Study 

Denná 

Internal 

Jazyk práce 

Language of Thesis 

Slovenský/Anglický 

Slovak/English 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie  

Pracovisko SAV: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV 

 

FSES Department: Institute of Applied Psychology 

Slovak Academy of Sciences Department: Institute for Research in Social Communication  

 

Téma 

 

 

Topic 

In/konzistencia a in/kongruencia sexuálnych skriptov pri hľadaní 

produktívnej hranice medzi chceným a nechceným v sexe. 

 

In/consistency and in/congruency of sexual scripts as related to a 

search for a meaningful border between wanted and unwanted in 

sex. 

Školiteľ/ka 

Supervisor 

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, PhD. 

Anotácia 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

Výskumný projekt nadväzuje na zistenia o konštruovaní hranice 

medzi chceným a nechceným a nechceným v sexe (Bianchi, 

Fúsková, 2018), z ktorých vyplynula potreba preskúmania dvoch 

kľúčových fenoménov: (1) inkonzistenice rôznych sexuálnych 

skriptov (William Simon), ktoré operujú a často súperia v rámci 

jedného jednotlivca a (2) inkongruencie sexuálnych skriptov 

interagujúcich sexuálnych aktérov.  

 

The research project follows up on the findings about the 

construction of the border between wanted and unwanted in sex 

(Bianchi, Fúsková, 2018). This study revealed a need for exploring 

two key phenomena: (1) the inconsistency of various sexual scripts 

(William Simon) that operate and often compete within one 

individual person, and (2) the incongruency of sexual scripts of the 

sexual actors in interaction,  

Forma štúdiá 

Form of Study 

Denná 

Internal 

Jazyk práce 

Language of Thesis 

Slovenský/Anglický 

Slovak/English 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie  

Pracovisko SAV: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV 

 

FSES Department: Institute of Applied Psychology 

Slovak Academy of Sciences Department: Institute for Research in Social Communication  

 

Téma 

 

 

Topic 

Transformácia a transmutácia intimity a jej vzťah ku kapacite pre 

zdravý sex.  

 

Transformation and Transmutation of Intimacy: How do they Relate 

to the Capacity for Healthy Sex? 

Školiteľ/ka 

Supervisor 

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, PhD. 

Anotácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

V kontexte sociologických fenoménov vynárajúcej sa dospelosti 

(Arnett, 2004), druhého demografického prechodu ((Lesthaeghe, 

2010, van de Kaa, 1999) ako aj konceptualizácie ohnísk hraničnosti 

(liminality hotspots - Stenner a Clinchová, 2013), nového tribalizmu, 

nomádstva a zmeny sociálnej štrukturácie (Maffesoli), ako aj zmeny 

komunikačných paradigiem smerom k digitálnym nástrojom 

komunikácie a novým sociálnym sieťam je v centre výskumného 

záujmu tohto projektu spoznanie prediktívnych a príčinných vzťahov 

medzi na jednej strane procesmi sprevádzajúcimi súčasný vývoj 

ľudskej intimity (jej formálnu aj obsahovú zmenu) a na druhej strane 

individuálnymi trajektóriami vývinu sexuálnej kariéry smerom k tzv. 

zdravému sexu (ako individuálnemu experienciálnemu pandantu 

štatistického ukazovateľa sexuálneho zdravia). 

 

In the context of  diverse sociological phenomena as emerging 

adulthood (Arnett, 2004), the second demographic transition 

(Lesthaeghe, 2010, van de Kaa, 1999), the conceptualization of 

liminal hotspots (Stenner, Clinch, 2013), new tribalism, nomadism 

a change in societal structuration (Maffesoli), the changes in 

communication paradigms towards digital instruments of 

communication and new social media,the focus of this research is on 

predictive and causal relations between on the one hand the 

processes of current development of human intimity (concerning both 

its content and form), and on the other hand the individual 

trajectories of the development of sexual careers towards so called 

healthy sex (as an individual experiential aliquot to the statistical 

indicators of sexual health).   

Forma štúdiá 

Form of Study 

Denná 

Internal 

Jazyk práce 

Language of Thesis 

Slovenský/Anglický 

Slovak/English 
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