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Témy dizertačných prác výpísané 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 sociálnej antropológie 

Pracovisko SAV: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV 

 

FSES Department: Institute of Social Anthropology 

Slovak Academy of Sciences Department: Institute of Ethnology and Social Anthropology 

 

Téma 

 

 

Topic 

Sociálne a kultúrne aspekty etnických nerovností v zdraví: prípad 

zdravotného stavu Rómov na Slovensku 

 

Social and cultural aspects of ethnic health inequalities: the case of 

health status of Roma in Slovakia 

Školiteľ/ka 

Supervisor 

Mgr. Andrej Belák, PhD. 

Anotácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

Projekt sa venuje výskumu sociálnych a kultúrnych determinantov 

pomerne zlého zdravotného stavu Rómov na Slovensku. 

Vychádzajúc z doterajších zistení sa bude zameriavať predovšetkým 

na dosiaľ najmenej preskúmané aspekty, a to konkrétne na príčiny a 

vplyvy rozličných priamych i nepriamych foriem proti-rómskeho 

rasizmu, lokálnych i centrálnych politík, ale i miestnych štandardov 

epidemiologického výskumu. Od výsledkov projektu očakávame 

nielen príspevok do aktuálnych príbuzných debát v akademickej 

socio-kultúrnej (medicínskej) antropológii, ale i poznatky 

bezprostredne aplikovateľné vo verejnom zdravotníctve.  

 

The project aims at the social and cultural determinants of the rather 

poor health status of Roma in Slovakia. Drawing on previous 

findings, it will focus especially on aspects researched, thus far, the 

least, namely the causes and effects of various both direct and 

indirect forms of anti-Roma racism, of related both local and central 

policies as well as of the local standards practices within related 

epidemiological research. The results of the project are expected to 

deliver new cues not only regarding contemporary related debates in 

socio-cultural (medical) anthropology, but also knowledge readily 

applicable within public health. are shared and modified in the 

(transgenerational) communication 
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Pracovisko FSEV: Ústav sociálnej antropológie 

Pracovisko SAV: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV 

 

FSES Department: Institute of Social Anthropology 

Slovak Academy of Sciences Department: Institute of Ethnology and Social Anthropology 

 

Téma 

 

 

Topic 

Starnutie (staroba) s asistenciou – dizajn pre všetkých a moderné 

technológie ako príležitosť? 

 

Assisted aging – design for all and modern technologies as an 

opportunity? 

Školiteľ/ka 

Supervisor 

Mgr. Ľubica Voľanská, PhD. 

Anotácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

Reflexia dizajnu pre všetkých a technologický pokrok, o ktorom sa 

predpokladá, že môže dramaticky zlepšiť život starších ľudí, 

predstavuje aktuálnu výzvu aj pre výskum v rámci sociálnej 

a kultúrnej antropológie. Takto orientovaný výskum starnutia 

a staroby je priesečníkom materiálno-objektívneho sveta a osobno-

subjektívneho vnímania. Dizertačná práca by sa mala venovať téme 

materiality zahŕňajúcej „nehumánnych“ aktérov vytvárajúcich náš 

sociálny svet. Možné smerovanie obsahuje napríklad dizajnovanie 

asistujúcich technológií či prostredia vhodného pre každý vek.  

 

Reflections on design for all and technological progress that are 

expected to dramatically improve the lives of older people are also a 

current challenge for research in social and cultural anthropology. 

This kind of research on ageing and old age is the intersection of the 

material-objective world and its personal-subjective perception. The 

dissertation should address the topic of materiality involving "non 

humane" actors creating our social world. It includes, for example, 

the design of assistive technologies or environment suitable for all 

ages. 
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Pracovisko FSEV: Ústav sociálnej antropológie 

Pracovisko SAV: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV 

 

FSES Department: Institute of Social Anthropology 

Slovak Academy of Sciences Department: Institute of Ethnology and Social Anthropology 

 

Téma 

 

 

 

Topic 

Živé dedičstvo a roly jednotlivých hráčov na poli jeho ochrany 

(komunity nositeľov, inštitúcie na rôznych úrovniach - od komunitnej 

po UNESCO) 

 

Living heritage and the roles of individual players in the field of its 

safeguarding (community of bearers, institutions at various levels - 

from the community to UNESCO) 

Školiteľ/ka 

Supervisor 

Mgr. Ľubica Voľanská, PhD. 

Anotácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

Politiky ochrany stelesnené napríklad UNESCO Dohovorom 

o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva z roku 2003 primárne 

slúžia na zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva fungujúceho 

ako živé dedičstvo v príslušných komunitách jeho nositeľov. Môžu 

však predstavovať aj priestor pre politickú a inštitucionálnu 

manipuláciu ústiacu do jeho komercializácie, deformácie jeho 

prezentácie mimo miestnej komunity, zmeny pôvodných noriem, 

hodnôt a funkcií s ním spojených alebo zneužitiu živého dedičstva na 

presadzovanie politických a osobných alebo skupinových záujmov. 

Témou dizertačnej práce by mala byť etnologická reflexia - 

prípadová štúdia niektorého z prvkov živého dedičstva zapísaného do 

niektorého z UNESCO Zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva. 

 

Rumours and conspiracy theories are explored in social sciences as 

expressions of social anxieties and desires, and as specific forms of 

description of social representations of power, intergroup relations 

or group (self-) identification. They became also a part of 

contemporary mass culture, which shapes the repertoire and 

narrative structures of rumours and conspiracy theories, too. The 

research can be focused on face-to-face or internet mediated forms of 

communication. Methods primarily draw on folkloristic or 

ethnological approaches, but it is also possible to apply relevant 

interdisciplinary useful types of analyses (e. g. discursive analysis). 
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Pracovisko FSEV: Ústav sociálnej antropológie 

Pracovisko SAV: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV 

 

FSES Department: Institute of Social Anthropology 

Slovak Academy of Sciences Department: Institute of Ethnology and Social Anthropology 

 

Téma 

 

 

Topic 

Sociálne a kultúrne kontexty šírenia súčasných povestí, fám a 

konšpiračných teórií 

 

Social and cultural contexts of spreading of contemporary legends, 

rumours and conspiracy theories 

 

Školiteľ/ka 

Supervisor 

Mgr. Zuzana Panczová, PhD 

Anotácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

 

 

 

 

Povesti a konšpiračné teórie sa v spoločenských vedách skúmajú ako 

výrazy sociálnych úzkostí a túžob a ako špecifické formy opisu 

spoločenských reprezentácií moci, medzi-skupinových vzťahov a 

skupinovej identifikácie. Stali sa tiež súčasťou súčasnej masovej 

kultúry, ktorá tiež formuje repertoár a naratívne štruktúry fám a 

konšpiračných teórií. Výskum sa môže zamerať na osobné alebo 

internetové sprostredkované formy komunikácie. Metódy primárne 

čerpajú z folkloristických alebo etnologických prístupov, no je možné 

uplatniť aj relevantné interdisciplinárne využiteľné typy analýz (napr. 

diskurzívnu analýzu).    

 

Rumours and conspiracy theories are explored in social sciences as 

expressions of social anxieties and desires, and as specific forms of 

description of social representations of power, intergroup relations or 

group (self-) identification. They became also a part of contemporary 

mass culture, which shapes the repertoire and narrative structures of 

rumours and conspiracy theories, too. The research can be focused on 

face-to-face or internet mediated forms of communication. Methods 

primarily draw on folkloristic or ethnological approaches, but it is also 

possible to apply relevant interdisciplinary useful types of analyses (e. 

g. discursive analysis). 
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Denná 
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