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Téma1 
Topic 

Testovanie efektivity mobilnej aplikácie Emotion focused training for helping 
professional  
Testing Effectiveness of a Mobile Application Emotion Focused Training for 
Helping Professional 

Školiteľka 
Supervisor 

Prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD. 

Anotácia2 
Annotation  

Pomáhajúci profesionáli/ky sú denne v kontakte s trpiacimi, čo často vedie k súcitnej 

únave (Figley, 1995) prejavujej sa emocionálnym a fyzickým vyčerpaním, čo ďalej 

vedie k zníženej schopnosti empatie alebo súcitu s druhými a k zhoršeniu 

poskytovanej starostlivosti. Naopak, súcitná spokojnosť (Stamm, 2002) sa vzťahuje na 

profesionálov/ky, ktorí sa cítia motivovaní a spokojní so svojou schopnosťou pomáhať 

druhým, pričom zostávajú vo svojej práci efektívni. Žiaľ, ani pre pomáhajúcich 

profesionálov/ky neexistuje veľa univerzitného vzdelávania a ani intervencií, ktoré by 

ich pripravili na tento druh stresu spojeného s pomáhaním. Cieľom tejto dizertačnej 

práce je adaptovať viacjazyčné mobilné aplikácie na zlepšenie duševného zdravia, 

odolnosti a pohody pomáhajúcich profesionálov/ky tak, aby sa dali používať bez 

prítomnosti iného profesionála/ky v pohodlí vlastnej práce alebo domova a bez 

sociálnej stigmy. Jedna z týchto intervencií sa už ukázala ako účinná v online forme a 

RTC štúdii (Halamová, Ondrejková, & Kováč, 2022). 

Helping professionals are on the daily bases in contact with the suffering which often 
builds up compassion fatigue (Figley, 1995) characterized by emotional and physical 
exhaustion leading to a diminished ability to empathize or feel compassion for others and 
worsened care delivery. On the contrary, compassion satisfaction (Stamm, 2002) applies 
to helping professionals who feel motivated and satisfied by their ability to help others, 
while remaining effective in their work. Unfortunately, there is not much university 
education nor interventions even for helping professionals to prepare them for this kind of 
helping-related stress. The goal of this dissertation thesis is to adapt a multilingual 
mobile apps for improving mental health, resilience, and well-being of helping 
professionals so to be used without presence of another professional at the convenience 
of own work or home and without social stigma. One of these interventions was already 
showed to be efficient in an online format and RTC study (Halamová, Ondrejková, & 
Kováč, 2022). 

 
1 V jazykoch práce 
2 Stručný popis práce v jazyku/jazykoch práce 
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Forma štúdia3 
Form of Study 

denná/externá 
Internal/External 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický 
Slovak/English 

 
 
 
Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie  
FSES department: Institute of applied psychology 

Téma4 
Topic 

Testovanie efektivity mobilnej aplikácie Emotion focused training for couples’ 
attachment  
Testing Effectiveness of a Mobile Application Emotion Focused Training for 
Couples’ Attachment 

Školiteľka 
Supervisor 

Prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD. 

Anotácia5 
Annotation  

Žiadna párová psychoterapia nemá takú empirickú podporu efektivity (Beasley & 
Ager, 2019; Wiebe & Johnson, 2016) ako je Emotion-focused therapy for couples (EFT-
C; Johnson & Greenberg 1985). Podľa Divízie 12 Klinickej psychológie Americkej 
psychologickej asociácie je EFT-C evidence-based treatment so silnou podporou 
efektivity. Základom párovej terapie zameranej na emócie (Greenberg & Nuys, 2010) 
je skutočnosť, že páry sa postupom času dostávajú do negatívnych cyklov vzájomného 
útočenia a odťahovania sa keď je ohrozená potreba blízkosti, alebo dominovania 
a podriaďovania sa keď je ohrozená potreba uznania. EFT-C pomáha párom toto 
zacyklenie zredukovať, vytvoriť novú interakciu medzi sebou a skonsolidovať ju. Preto 
cieľom tejto práce je adaptovať EFT-C self-help cvičenia z knihy Pripútajte sa prosím 
(Halamová, 2019) a Naštartujte sa prosím (Halamová, 2022) do formátu mobilnej 
aplikácie a testovať jej efektivitu na párovú spokojnosť a vzájomnú blízkosť.  
 
No couple psychotherapy has as much empirical support for effectiveness (Beasley & 
Ager, 2019; Wiebe & Johnson, 2016) as Emotion-focused therapy for couples (EFT-C; 
Johnson & Greenberg 1985). According to Division 12 of Clinical Psychology of the 
American Psychological Association, EFT-C is an evidence-based treatment with strong 
efficacy support. The premise of Emotion-focused couples therapy (Greenberg & Nuys, 
2010) is that couples, over time, fall into negative repetitive cycles of attacking and 
withdrawing when the need for closeness is threatened, or dominating and submitting 
when the need for approval is threatened. EFT-C helps couples to de-escalete these 
cycles, to create new interactions with each other and to consolidate it. Therefore, the 
aim of this dissertation is to adapt the EFT-C self-help exercises from the book Please 
Attach/ Pripútajte sa prosím (Halamova, 2019) and Please Start/ Naštartujte sa prosím 
(Halamova, 2022) into a mobile app format and test its effectiveness on couple 
satisfaction and mutual closeness. 

Forma štúdia6 
Form of Study 

denná/externá 
Internal/External 

 
3 Nevhodné vymazať 
4 V jazykoch práce 
5 Stručný popis práce v jazyku/jazykoch práce 
6 Nevhodné vymazať 
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Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický 
Slovak/English 

 
 
Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie  
FSES department: Institute of applied psychology 

Téma7 
Topic 

Testovanie efektivity mobilnej aplikácie Emotion focused training for couples’ 
identity  
Testing Effectiveness of a Mobile Application Emotion Focused Training for 
Couples’ Identity 

Školiteľka 
Supervisor 

Prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD. 

Anotácia8 
Annotation  

Žiadna párová psychoterapia nemá takú empirickú podporu efektivity (Beasley & 
Ager, 2019; Wiebe & Johnson, 2016) ako je Emotion-focused therapy for couples (EFT-
C; Johnson & Greenberg 1985). Podľa Divízie 12 Klinickej psychológie Americkej 
psychologickej asociácie je EFT-C evidence-based treatment so silnou podporou 
efektivity. Základom párovej terapie zameranej na emócie (Greenberg & Nuys, 2010) 
je skutočnosť, že páry sa postupom času dostávajú do negatívnych cyklov vzájomného 
útočenia a odťahovania sa keď je ohrozená potreba blízkosti, alebo dominovania 
a podriaďovania sa keď je ohrozená potreba uznania. EFT-C pomáha párom toto 
zacyklenie zredukovať, vytvoriť novú interakciu medzi sebou a skonsolidovať ju. Preto 
cieľom tejto práce je adaptovať EFT-C self-help cvičenia z knihy Pripútajte sa prosím 
(Halamová, 2019) a Naštartujte sa prosím (Halamová, 2022) do formátu mobilnej 
aplikácie a testovať jej efektivitu na párovú spokojnosť a vzájomné uznanie. 
 
No couple psychotherapy has as much empirical support for effectiveness (Beasley & 
Ager, 2019; Wiebe & Johnson, 2016) as Emotion-focused therapy for couples (EFT-C; 
Johnson & Greenberg 1985). According to Division 12 of Clinical Psychology of the 
American Psychological Association, EFT-C is an evidence-based treatment with strong 
efficacy support. The premise of Emotion-focused couples therapy (Greenberg & Nuys, 
2010) is that couples, over time, fall into negative repetitive cycles of attacking and 
withdrawing when the need for closeness is threatened, or dominating and submitting 
when the need for approval is threatened. EFT-C helps couples to de-escalete these 
cycles, to create new interactions with each other and to consolidate it. Therefore, the 
aim of this dissertation is to adapt the EFT-C self-help exercises from the book Please 
Attach/ Pripútajte sa prosím (Halamova, 2019) and Please Start/ Naštartujte sa prosím 
(Halamova, 2022) into a mobile app format and test its effectiveness on couple 
satisfaction and mutual respect. 

Forma štúdia9 
Form of Study 

denná/externá 
Internal/External 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický 
Slovak/English 

 
 

 

 
7 V jazykoch práce 
8 Stručný popis práce v jazyku/jazykoch práce 
9 Nevhodné vymazať 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie  
FSES department: Institute of applied psychology 

Téma10  
Topic 

Systém podpory deťom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v 
školách: Perspektíva školských podporných tímov 
Support System for Children with Special Educational Needs in Schools: 
The Perspective of School Supportive Teams 

Školiteľka 
Supervisor 

doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD. 

Anotácia11 
Annotation 

Deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sú zraniteľnou skupinou s 
ohľadom na školskú úspešnosť a celkové prežívanie školských situácií, 
ako také si vyžadujú nielen individualizované pedagogické prístupy, ale 
aj odbornú podporu. Systém podpory sa však medzi školami líši a to 
výrazne ovplyvňuje individuálne cesty detí a dospievajúcich 
vzdelávacím systémom. Cieľom dizertačnej práce je prostredníctvom 
individuálnych a skupinových rozhovorov s osobami, ktoré pôsobia na 
rôznych pozíciách v rámci školských podporných tímov, identifikovať 
rôzne trajektórie odbornej podpory pre jednotlivcov so špeciálnymi 
vzdelávacími potrebami v školách a potreby v tejto oblasti z perspektívy 
školských podporných tímov. Východiskom výskumného dizajnu práce 
bude prístup konceptového mapovania (Kane & Trochim, 2006).   
 
Children with special educational needs are a vulnerable group with 
regard to school performance and overall experience of school situations, 
as such they require not only individualized educational approaches but 
also professional support. However, the system of support varies among 
schools and this significantly affects the individual journeys of children 
and adolescents through the educational system. The aim of this 
dissertation is to identify the different trajectories of professional support 
for individuals with special educational needs in schools and the needs in 
this area from the perspective of school supportive teams. The individual 
and group interviews with individuals who work in different roles within 
school supportive teams will be analysed. The research design will be 
based on the concept mapping approach (Kane & Trochim, 2006). 

Forma štúdia 
Form of Study 

denná/externá 
Internal/External 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický 
Slovak/ English 

 
 
 
 
 

 
10 V jazyku/jazykoch práce 
11 Stručný popis práce v jazyku/jazykoch práce 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie  
FSES department: Institute of applied psychology 

Téma12  
Topic 

Vnímanie psychologického bezpečia v klinickom prostredí z pohľadu 
zdravotníkov a zdravotníčok na Slovensku 
Perception of Psychological Safety in the Clinical Environment from the 
Perspective of Medical Professionals in Slovakia 

Školiteľka 
Supervisor 

Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD 

Konzultantka13 
 

PhDr. Ivana Skoumalová, PhD. 

Anotácia14  
Annotation 

Jedným z významných predpokladov pre pacienta bezpečnej zdravotnej 
starostlivosti je to, ako sa zdravotníci cítia a v akom prostredí pracujú, 
teda psychologicky bezpečná klíma na pracovisku. Je to spoločné 
presvedčenie tímu, že môže čeliť zložitým výzvam, že pracujú 
v prostredí vzájomného rešpektu a dôvery, kde je možné bez strachu 
z kritiky alebo sankcií analyzovať príčiny klinických chýb a diskutovať 
o tom, ako sa im vyhnúť. Cieľom práce je preskúmať vnímanie 
psychologického bezpečia v súvislosti s komunikovaním obáv o 
bezpečnosť pacienta v klinickom prostredí z pohľadu zdravotníčok a 
zdravotníkov na Slovensku. 
 
One of the important prerequisites of patient safety is how health workers 
feel and in what environment they work, e.g. pscyhologically safe working 
climate. It is the shared belief of the team that they can face complex 
challenges, that they work in an environment of mutual respect and trust, 
where the causes of clinical errors can be analyzed and discussed how to 
avoid them without fear of criticism or sanctions. The aim of the work is to 
examine the perception of psychological safety in connection with the 
communication of concerns about patient safety in the clinical 
environment from the point of view of medical professionals in Slovakia. 
 

Forma štúdia 
Form of Study 

Denná 
Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

Anglický 
English 

 
 
 
 
 

 
12 V jazyku/jazykoch práce 
13 Vyplniť ak vhodné 
14 Stručný popis práce v jazyku/jazykoch práce 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie  
FSES department: Institute of applied psychology 

Téma15  
Topic 

Perspektíva, prežívanie a skúsenosti pacientov s chronickou obličkovou 
chorobou 
Perspective and Experiences of Patients with Chronic Kidney Disease 

Školiteľka 
Supervisor 

Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD 

Konzultantka16 PhDr. Ivana Skoumalová, PhD. 

Anotácia17  
Annotation 

Chronická obličková choroba je jedno z ochorení, ktoré výrazne dopadá 
na kvalitu života pacienta, jeho psychickú pohodu aj sociálne 
fungovanie a to najmä v jeho neskorších štádiách kedy musí čeliť 
pravidelnej dialýze, eventuálne transplantácii obličky, ale najmä 
striktnému diétnemu režimu, ktorý je náročné zvládať. Preskúmanie 
skúseností pacientov prostredníctvom hĺbkových naratívnych 
rozhovorov môže napomôcť odhaliť a pochopiť potreby pacientov v 
rozvinutom štádiu chronickej obličkovej choroby, ale taktiež prekážky a 
bariéry v udržiavaní relatívne dobrej kvality života a v efektívnej 
komunikácii so zdravotníkmi, či v efektívnom navigovaní zdravotnej 
starostlivosti. Cieľom výskumu je teda zistiť ako ľudia s chronickou 
obličkovou chorobou vnímajú a prežívajú svoje ochorenie, liečbu, 
komunikáciu so zdravotníkmi a zdravotnú starostlivosť. 
 
Chronic kidney disease is one of the diseases that significantly affects the 
patient's quality of life, his psychological well-being and social 
functioning, especially in his later stages when he has to face regular 
dialysis, possibly a kidney transplant, but especially a strict diet regime 
that is difficult to manage. Examining the experiences of patients through 
in-depth narrative interviews can help reveal and understand the needs of 
patients in the advanced stage of chronic kidney disease, but also 
obstacles and barriers in maintaining a relatively good quality of life and in 
effective communication with health professionals, or in effective 
navigation of health care. The goal of the research is to find out how 
people with chronic kidney disease perceive and experience their disease, 
treatment, communication with health professionals and health care, and 
how to avoid them. 

Forma štúdia 
Form of Study 

Denná 
Internal 

 
15 V jazyku/jazykoch práce 
16 Vyplniť ak vhodné 
17 Stručný popis práce v jazyku/jazykoch práce 
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Jazyk práce 
Language of Thesis 

anglický/slovenský 
Engish/Slovak 

 
Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie  
FSES department: Institute of applied psychology 

Téma18  
Topic 

Sociálne reprezentácie očkovania proti COVID-19: fókusové skupiny 
Social Representations of COVID-19 Vaccination: Focus Groups 

Školiteľ 
Supervisor 

Radomír Masaryk 

Anotácia19  
Annotation 

Aj keď už predchádzajúce výskumy o očkovaní proti MMR či HPV 
upozorňovali na rastúcu tendenciu odmietať očkovanie, až po príchode 
vakcináciu proti COVID-19 sa táto lekárska intervencia stala 
spoločensky polarizujúcou témou. Možné vysvetlenia sú v rozsahu od 
úlohy dezinformácií, dôvery v štátne inštitúcie a expertov, či spoliehanie 
sa na názory blízkych osôb. Základom tejto práce je realizovať fókusové 
skupiny so všeobecnou populáciou a individuálne rozhovory 
s odmietajúcimi s cieľom identifikovať hlavné posolstvá, ktoré si 
všeobecná populácia spája s vakcináciu proti COVID-19.  
 
Although previous research on vaccination against MMR or HPV pointed 
to a growing tendency to refuse vaccination, it was only after the arrival of 
COVID-19 vaccination that this medical intervention became a socially 
polarizing topic. Possible explanations range from the role of 
misinformation, trust in state institutions and experts, or reliance on the 
opinions of relatives. The basis of this project is to conduct focus groups 
with the general population and individual interviews with vaccination 
opponents in order to identify the social representations that general 
population associates with vaccination against COVID-19. 
 

Forma štúdia 
Form of Study 

Denná 
Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický 
Sloval/ English 

 
 
   

 
18 V jazyku/jazykoch práce 
19 Stručný popis práce v jazyku/jazykoch práce 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie  
FSES department: Institute of applied psychology 

Téma20  
Topic 

Analýza témy očkovania proti COVID-19 v médiách 
Media Analysis of COVID-19 Vaccination 

Školiteľ 
Supervisor 

Radomír Masaryk 

Anotácia21  
Annotation 

Antivakcinačné nálady v spoločnosti nie sú novým fenoménom.  
Na rozdiel od iných krajín sa na Slovensku po príchode ochorenia 
COVID-19 popri tradičných faktoroch ovplyvňujúcich vakcináciu a anti-
vakcinačné nálady vyskytol aj špecifický problém, kedy 
politické elity spochybňovali aktivity na zabezpečenie verejného 
zdravia, ekonomických hrozieb, či ľudských práv. Cieľom práce je 
identifikovať hlavné témy, ktoré zaznievali vo vzťahu k vakcinácii vo 
vybraných mienkotvorných médiách, so zameraním na monitoring 
podľa kľúčových slov v období od začiatku pandémie (marec 2020) po 
ukončenie opatrení (apríl 2022). 
 
Anti-vaccination sentiments are not a new social phenomenon. Unlike 
other countries, in Slovakia the arrival of COVID-19 was met with 
traditional anti-vaccination arguments alongside with political elites 
questioning various activities to ensure public health, economic threats, or 
human rights. The objective of this project is to identify the main social 
representations related to vaccination in selected opinion-leading media, 
with a focus on monitoring key words in the period from the beginning of 
the pandemic (March 2020) to the lifting mandates (April 2022). 

Forma štúdia 
Form of Study 

Denná 
Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický 
Slovak/ English 

 

 
20 V jazyku/jazykoch práce 
21 Stručný popis práce v jazyku/jazykoch práce 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie  
FSES department: Institute of applied psychology 

Téma22  
Topic  

Postoje k vakcinácii proti COVID-19 v súvislostiach 
Attitudes towards COVID-19 Vaccination in Contexts 

Školiteľ 
Supervisor 

Radomír Masaryk 

Anotácia23  
Annotation 

Otázka znovuobnovenia dôvery v lekárske, psychologické a štátne 
autority je základnou otázkou ďalšieho vývoja našej krajiny. Keďže 
očkovanie proti COVID-19 odmietla takmer polovica obyvateľov, je 
dôležité hlbšie pochopiť, čo sa za odmietaním vakcinácie skrýva. Cieľom 
tejto témy je segmentovať všeobecnú populáciu medzi entuziastov 
vakcinácie, podporovateľov, váhajúcich a skeptikov, a preskúmať 
vzťah týchto kategórií k ďalším premenným ako zdravotná gramotnosť, 
vzdelanie, vek, či preferencia autoritárskych hodnôt. 
 
Restoring trust in medical, psychological and state authorities is a 
fundamental issue for the further development of our country. Since 
almost half of the population refused the vaccination against COVID-19, it 
is important to provide deeper insights into reasons behind the refusal of 
vaccination. The aim of this project is to segment the general population 
into vaccination enthusiasts, supporters, hesitants and skeptics, and to 
examine the relationship of these categories to other variables such as 
health literacy, education, age, or preference for authoritarian values. 

Forma štúdia 
Form of Study 

Denná 
Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický 
Slovak/ English 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
22 V jazyku/jazykoch práce 
23 Stručný popis práce v jazyku/jazykoch práce 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie  
FSES department: Institute of applied psychology 

Téma24  
Topic 

Bezpečná vzťahová väzba na pracovisku - súvislosti s mentálnym 
zdravím pracovníkov 
Secure Attachment at the Workplace and its Connections with the Mental 
Health and Well-being of Workers 

Školiteľka 
Supervisor 

doc., Mgr. Elena Lisá, PhD. 

Anotácia25 
 Annotation 

Cieľom dizertačnej práce je overiť možnosti intervencie v oblasti 
zvyšovania psychologického bezpečia na pracovisku v zmysle 
bezpečného pripútania (k lídrovi, ku kolegom, k pracovisku) a jej vplyv 
na mentálne zdravie a well-being pracujúcich. Efektívnosť intervencie sa 
bude skúmať v závislosti od vstupujúcich kontextových premenných v 
zmysle individuálnych vlastností pracovníka, lídra a premenných socio-
ekonomického charakteru. 
 
The dissertation aims to explore intervention options for increasing 
psychological safety in the workplace as it relates to the security of 
attachment (e.g., to the leader, to the colleagues, to the workplace) and 
its impact on employees' mental health and well-being. The 
examination of intervention effectiveness will also consider varying 
contextual variables, such as the individual characteristics of the 
employees and the leaders, and socio-economic variables. 

Forma štúdia 
Form of Study 

Denná 
Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický 
Slovak/ English 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 V jazyku/jazykoch práce 
25 Stručný popis práce v jazyku/jazykoch práce 
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Téma27  
Topic 

Dopady ekonomickej neistoty (prekarizacie) na podporu epistemicky 
nepodložených presvedčení a súvisiace s nimi maladaptívne správanie  
Impacts of Precarious Conditions on the Endorsement of Epistemically 
Suspect Beliefs and Associated Maladaptive Behaviour 

Školiteľka 
Supervisor 

Magdalena Adamus 
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Anotácia28 
Annotation 
  

Literatúra ukazuje, že vzdelanie a príjem patria k najsilnejším 
prediktorom tendencie podporovať konšpiračné teórie (CT). V 
posledných rokoch sa však viac pozornosti venovalo tomu, ako 
subjektívne vnímanie finančných ťažkosti a pocit neistoty prispievajú k 
podpore CT. Nové dôkazy naznačujú, že bez ohľadu na objektívnu 
finančnú situáciu subjektívny pocit finančného ohrozenia výrazne 
prispieva k nárastu podpory konšpiračných teórií. Cieľom prace bude 
skúmať, či (a ako) subjektívne hodnotenie finančnej situácie jednotlivca, 
vnímanie súčasných ekonomických podmienok a prognózy budúceho 
ekonomického vývoja môžu zvýšiť podporu CT a ovplyvniť správanie 
(napr. ekonomické alebo zdravotné). V spolupráci so školiteľom 
doktorand navrhne empirické štúdie, zozbiera, analyzuje a interpretuje 
dáta. Alternatívne by sa práca mohla pripraviť na základe dostupných 
súborov údajov (napr. EU-SILC, ESS, WVS). Okrem toho práca zahŕňa 
prehľad relevantnej existujúcej literatúry. 
 
The extant literature shows that education and income are among the 
strongest antecedents of the tendency to endorse conspiracy theories 
(CTs). In recent years, however, more attention was put into how 
subjective experience of financial hardship or the sense of precarity 
contribute to the endorsement of CTs. The new evidence indicates that, 
regardless of actual financial situation, the sense of living in precarious 
conditions significantly contributes to the increase in conspiratorial 
theorizing. The aim of the study is to investigate whether (and how) the 
subjective appraisal of an individual’s financial situation, the perception of 
current economic conditions and prognoses about the future economic 
development could enhance people’s vulnerability to CTs and lead to 
unfavourable decisions (e.g. economic or health-related). In cooperation 
with the supervisor, a student will design empirical studies, collect, 
analyse and interpret the data. Alternatively, the thesis could be prepared 
based on available datasets (e.g., EU-SILC, ESS, WVS). Additionally, the 
thesis involves review of the relevant extant literature. 
 

Forma štúdia 
Form of Study 

Denná 
Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

Slovenský 
Slovak 
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Téma30  
Topic 

Metodologické aspekty merania interpersonálnej dôvery 
Methodological Aspects of Interpersonal Trust Measurement 

Školiteľ 
Supervisor 

Mgr. Matúš Grežo, PhD. 

Anotácia31 
Annotation 
  

Súčasné poznatky v oblasti problematiky dôvery sú založené predovšetkým na 
sebavýpoveďových dotazníkoch a škálach merajúcich presvedčenia 
o dôveryhodnosti a zámer dôverovať. Meranie dôverujúceho správania je 
obmedzené prakticky iba na využitie tzv. „trust game“, ktorá má svoje 
metodologické nedostatky a komplikácie. Počet štúdií, ktoré využívajú 
sebavýpoveďové škály a trust game zároveň, je veľmi limitovaný a tým sú 
limitované aj naše poznatky o vzťahu medzi presvedčeniami 
o dôveryhodnosti, zámerom dôverovať a dôverujúcim správaním. Cieľom tejto 
práce je systematicky zhrnúť a analyzovať vzťahy medzi spomínanými tromi 
typmi dôvery a zároveň navrhnúť novú metodiku merania dôverujúceho 
správania, ktorá by riešila metodologické limity trust game. 

The current state of knowledge in the area of trust is primarily based on self-
report questionnaires and scales measuring trusting beliefs and trusting 
intentions. The measurement of trusting behaviour is practically limited to the 
use of the so-called "trust game," which has methodological shortcomings and 
complications. The number of studies using self-report scales and the trust game 
simultaneously is very limited; therefore, our knowledge of the relationship 
between trustworthiness beliefs, trusting intention, and trusting behaviour is also 
limited. The aim of this paper is to systematically summarize and analyse the 
relationships between the three aforementioned types of trust, while proposing a 
new method for measuring trusting behaviour that takes into account the 
methodological limitations of the trust game. 

 

Forma štúdia 
Form of Study 

Denná 
Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

Slovenský 
Slovak 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie 
FSES department: Institute of applied psychology 

Pracovisko SAV32: Ústav experimentálnej psychológie; Centrum spoločenských 
a psychologických vied SAV 
Institute of Experimental Psychology; Centre of Social and Psychological Sciences SAS 
 

Téma33  
Topic  

Pôsobenie percipovaných zdrojov pracovného stresu a dostupných 
zdrojov zvládania záťaže na well-being a vzťah k práci u zdravotníckych 
pracovníkov. 
The Effect of Perceived Sources of Job Stress and Available Coping 
Resources on Well-being and Work Attitudes in Health Care Workers 

Školiteľka 
Supervisor 

Mgr. Jitka Gurňáková, PhD. 

Anotácia34  
Annotation 

Kvantitatívna štúdia longitudinálneho typu, zameraná na skúmanie 
pôsobenia zvýšenej pracovnej záťaže a obmedzených zdrojov pre jej 
zvládanie na rôzne aspekty well-beingu a vzťahu k práci u 
zdravotníckych pracovníkov. Práca bude súčasťou riešenia projektu 
VEGA  2/0083/22 „Stratégie, zdroje a dôsledky regulácie emócií pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti“. Vyžaduje  znalosť angličtiny 
a schopnosť štatistickej analýzy kvantitatívnych údajov.   
 
A longitudinal quantitative study to examine the effects of increased 
workload and limited coping resources on various aspects of well-being 
and work attitudes among healthcare professionals. The work will be part 
of the VEGA 2/0083/22 project "Strategies, resources and consequences of 
emotion regulation in the provision of health care". Proficiency in Sovak, 
English and ability in statistical analysis of quantitative data is required.   
 

Forma štúdia 
Form of Study 

Denná 
Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický  Znalosť slovenského jazyka je nutná. 
Slovak/English  Slovak language is required 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie 
FSES department: Institute of applied psychology 

Pracovisko SAV35: Ústav experimentálnej psychológie; Centrum spoločenských 
a psychologických vied SAV 
Institute of Experimental Psychology; Centre of Social and Psychological Sciences SAS 
 

Téma36  
Topic 

Vzťah k práci a stratégie regulácie emócií u zdravotníckych pracovníkov 
s rôznou úrovňou reziliencie 
Job Attitudes and Emotion Regulation Strategies in Health Care Workers 
with Varying Levels of Resilience 

Školiteľka 
Supervisor 

Mgr. Jitka Gurňáková, PhD. 

Anotácia37 
Annotation  

Pracovný výkon u osôb, ktoré pracujú s ľuďmi,  môže do určitej miery 
ovplyvňovať aj ich schopnosť a preferovaný spôsob regulácie emócií. 
Hlavným cieľom tejto štúdie bude  identifikácia doménovo-špecifických 
variánt stratégií regulácie vlastných emócií, ako aj emócií iných ľudí, 
u zdravotníckych pracovníkov s rôznou úrovňou reziliencie, 
prostredníctvom tematickej analýzy pološtrukturovaných hĺbkových 
rozhovorov. Práca bude súčasťou riešenia projektu VEGA  2/0083/22 
„Stratégie, zdroje a dôsledky regulácie emócií pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti“. Vyžaduje znalosť angličtiny a záujem 
o kvalitatívnu analýzu údajov. 
 
Job performance in people workers may be influenced to some extent by 
their ability and preferred strategies of emotion regulation. The main aim 
of this study will be to identify domain-specific variations in the strategies 
of regulating one's own emotions, as well as other people's emotions, in 
healthcare workers with different levels of resilience, through thematic 
analysis of semi-structured in-depth interviews. The work will be part of 
the VEGA 2/0083/22 project "Strategies, resources and consequences of 
emotion regulation in the provision of health care". Proficiency in Slovak, 
English and an interest in qualitative data analysis is required. 
 

Forma štúdia 
Form of Study 

Denná 
Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický  Znalosť slovenského jazyka je nutná. 
Slovak/ English  Slovak language is required 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie 
FSES department: Institute of applied psychology 

Pracovisko SAV38: Ústav experimentálnej psychológie; Centrum spoločenských 
a psychologických vied SAV 
Institute of Experimental Psychology; Centre of Social and Psychological Sciences SAS 
 

Téma39  
Topic 

Koncepty dôchodku: ich implikácie v procese adaptácie na dôchodok 
Retirement Concepts: Their Implications in Retirement Adjustment 
Process 

Školiteľ 
Supervisor 

Prof. Peter Halama, PhD. 

Anotácia40 
Annotation  

Dizertačná práca sa zameria na to, ako ľudia v rôznych fázach prípravy a 
adaptácie na dôchodok konceptualizujú svoju predstavu o dôchodku a o 
samotnom procese tranzície na dôchodok. Pôjde o kvantitatívny 
výskum, pričom projekt bude u ľudí v rôznych fázach prípravy a 
adaptácie na dôchodok skúmať to, ako individuálne koncepty dôchodku 
súvisia s relevantnými premennými týkajúcimi sa dôchodku (napr. 
preddôchodková úzkosť, očakávania od dôchodku) a kvalitou samotnej 
adaptácie na dôchodok. 
 
The dissertation will focus on how people at different stages of 
preparation and adaptation to retirement conceptualize their idea of 
retirement and the process of retirement transition. This will be a 
quantitative research, the project will examine how different retirement 
concepts relate to relevant retirement variables (e.g. pre-retirement 
anxiety, retirement expectations) and the quality of the retirement 
adaptation itself in people at different stages of retirement preparation 
and adaptation. 

Forma štúdia 
Form of Study 

Denná 
Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický 
Slovak/ English 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie 
FSES department: Institute of applied psychology 

Pracovisko SAV41: Ústav experimentálnej psychológie; Centrum spoločenských 
a psychologických vied SAV 
Institute of Experimental Psychology; Centre of Social and Psychological Sciences SAS 
 

Téma42  
Topic 

Spoločenské príčiny a dôsledky dôvery konšpiračným teóriám 
Social Causes and Consequences of Belief in Conspiracy Theories 

Školiteľ 
Supervisor 

Mgr. Jakub Šrol, PhD. 

Anotácia43 
Annotation 

Za posledné roky došlo k značnému nárastu psychologického výskumu 
konšpiračných teórií. Avšak, značnou slabinou tohto výskumu je, že 
prevažná väčšina štúdií v tejto oblasti je korelačnej povahy a preto 
nedokáže priniesť spoľahlivé dôkazy o príčinách či následkoch dôvery v 
konšpiračné teórie. Cieľom dizertačnej práce bude zostaviť 
longitudinálnu štúdiu / niekoľko experimentálnych štúdií, ktoré budú 
mať za cieľ preskúmať vybrané psychologické a sociálne príčiny a 
dôsledky dôvery konšpiračným teóriám. 
 
In the past few years, we have witnesses a substantial increase in the 
numbers of psychological studies examining conspiracy theories. 
However, an important limitation of this area of research is that most of 
the studies are correlational and therefore they cannot bring reliable 
evidence about the causes and consequences of belief in conspiracy 
theories. The aim of the dissertation is to design a longitudinal study / set 
of experimental studies that would examine selected psychological or 
social causes and consequences of belief in conspiracy theories. 

Forma štúdia 
Form of Study 

Denná 
Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický 
Slovak/ English 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41 Vyplniť ak vhodné 
42 V jazyku/jazykoch práce 
43 Stručný popis práce v jazyku/jazykoch práce 



 

Univerzita Komenského v Bratislave  

Fakulta sociálnych  

a ekonomických vied 

 

 

 

www.uniba.sk 

 

Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie 
FSES department: Institute of applied psychology 

Pracovisko SAV44: Ústav experimentálnej psychológie; Centrum spoločenských 
a psychologických vied SAV 
Institute of Experimental Psychology; Centre of Social and Psychological Sciences SAS 
 

Téma45  
Topic 

Efekt morálneho odpútania sa ako psychologickej bariéry pro-
environmentálneho správania 
The effect of moral disengagement as a psychological barrier of pro-
environmental behavior 

Školiteľ 
Supervisor 

Mgr. Jakub Šrol, PhD. 

Anotácia46 
Annotation 

V oblasti psychológie klimatickej zmeny je známy výskum rozporu medzi postojmi 
a správaním. Hoci väčšina ľudí v súčasnosti súhlasí, že ku klimatickej zmene dochádza 
a že táto zmena má závažné negatívne dôsledky, správanie ľudí v oblasti ochrany 
životného prostredia je často strohé a neodráža závažnosť vnímania klimatickej 
zmeny. Jedným z možných psychologických mechanizmov vysvetľujúcich tento 
rozpor je morálne odpútanie sa, snaha o zbavenie sa negatívnych emócií (napr. viny za 
to, že sa človek nespráva lepšie k prostrediu) prostredníctvom skresleného 
interpretovania vlastného správania či situácie (rozptyľovanie zodpovednosti, 
výhodné porovnávanie sa s ľuďmi, ktorých správanie je v oblasti ochrany životného 
prostredia horšie ako naše správanie a pod.). Cieľom práce bude jednak preskúmať 
mechanizmus morálneho odpútania sa v téme klimatickej zmeny v kontexte 
vnímaných negatívnych emócií a pro-environmentálneho správania. Po druhé, účelom 
práce bude navrhnúť intervenciu zameranú na morálne odpútanie s cieľom zvýšiť pro-
environmentálne správanie. 
 
The psychological research on climate change brings evidence about a well-known 
attitude-behavior gap. While most people accept the reality of climate change and its 
substantial negative impacts, their pro-environmental behavior is often very limited and 
does not reflect the gravity of the perceived climate change. One of the possible 
mechanisms that explain this is moral disengagement – effort to disengage form 
negative emotions (such as guilt for not doing enough to help the environment) through 
biased interpretation of one’s own behavior or situation (diffusion of responsibility, 
advantageous comparisons with people whose pro-environmental behavior is worse than 
ours etc.).  The aim of the thesis will be to examine the mechanism of moral 
disengagement when it comes to perception of climate change in the context of negative 
emotions and pro-environmental behavior. Secondly, the goal will be to design an 
intervention affect the moral disengagement in a way so as to increase people’s pro-
environmental behavior.  

Forma štúdia 
Form of Study 

Denná 
Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický 
Slovak/ English 
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Téma48  
Topic 

Extimácia pri rozvoji zdravej intimity 
Extimacy within Healthy Intimacy Development 

Školiteľ 
Supervisor 

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, PhD. 
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Anotácia49  
Annotation 

Vo výskumnom projekte ide o preskúmanie miesta a procesov 
extimácie pri rozvoji intimity subjektu, v kontexte jej transformácie 
a transmutácie, ako aj celostnej sexualizácie verejného priestoru. 

 
Odhaľovanie intimity a sexuality možno považovať za odraz pomerne silného 
útoku najmä na sexuálne normy. Veľký počet mediálnych príspevkov venovaných 
odhaľovaniu sexuality v najrôznejších podobách je znakom toho, že 
prekračovanie noriem je konsenzuálne, a teda ide skôr o zmenu alebo posun v 
spoločenských normách (určujúcich sexuálnu subjektivitu), a nie len o sporadické 
porušovanie sexuálnych noriem v médiách. Toto konštatovanie rezonuje s tézou 
o intímnom občianstve, na ktorú upozornil Ken Plummer (2003), aj s výzvou na 
porozumenie transmutácii intimity (porov. Bianchi, 2010, 2020). Poukazuje to 
však aj na potrebu širšej diskusie o tom, čo pre subjekt znamená byť intímnym a 
zároveň verejným, na čo nedávno upozornil Georges Teyssot (pozri Teyssot, 
2010) v kontexte médií. Teyssot rozvíja dualizmus intimity - extimácie, ktorý 
pôvodne navrhol a rozvinul Jacques Lacan (Lacan, 1969, p. 179). Teyssot ponúka 
pohľad na historický vývoj rozdelenia a neskôr priblíženia a spojenia súkromného 
a verejného, ktoré vyústilo do ich súčasného zdanlivého splynutia 
prostredníctvom internetu, kde sú prítomné všetky médiá, a najmä 
prostredníctvom sociálnych sietí.  
Lacanovu dialektiku intimity a extimácie využil modifikovaným spôsobom aj 
Serge Tisseron (2002, 2011). Tisseron zdôrazňuje dve skutočnosti, ktoré sú 
relevantné pre diskusiu o médiách a intimite: (1) obsah intimity nemusí byť 
nevyhnutne plne prístupný ani subjektu („Intimita má však aj iný rozmer: to, čo 
ľudia o sebe nevedia.“, Tisseron, 2002). Médiá nám tak môžu "podsunúť" intímnu 
tému a nahradiť obsah, ktorý [v našej subjektivite] nepoznáme, banálnymi 
frázami. 
Ešte dôležitejšie je, že Tisseron (2011) zdôrazňuje (2), že dochádza k subjektom 
"riadenému" otváraniu a testovaniu jeho/jej intímnych obsahov procesom 
extimácie - otváraním a ponúkaním iným očiam alebo verejnosti, teda akýmsi 
"potvrdzovaním/testovaním intímneho prostredníctvom "druhého"“. „Pre nás je 
to ([extimácia] proces, v ktorom subjekt ponúka fragmenty intímneho ja 
pohľadom iných, aby si ich potvrdil. Nie je to teda exhibicionizmus. Exhibicionista 
je osoba, ktorá sa robí nápadnou svojím správaním, ktoré vyžíva v ustálenom 
rituáli. Naopak, túžba po extimácii je neoddeliteľná od túžby stretnúť sa s druhým 
a riskovať.“ (Tisseron, 2011) 
Extimácia, ako je definovaná vyššie, si rozhodne vyžaduje dobrú emocionálnu 
kondíciu subjektu, aby sa odvážil podstúpiť vznikajúce riziko, vyžaduje si odvahu 
a sociálne zručnosti a môže priniesť uspokojenie prostredníctvom autentifikácie 
subjektu, ale môže mu aj uškodiť, ak je intimita v konfrontácii s vonkajším 
prostredím (vrátane všetkých mediálnych priestorov) odmietnutá alebo ak 
subjekt narazí na prekážky. Tisseron zaujal aktívnejší prístup a využil význam 
extimácie na zachytenie aktívneho procesu subjektu. Keď hovoríme o intímnom 
partnerovi s našimi priateľmi alebo rodičmi, externalizujeme náš intímny vzťah a 
prijímame riziko, že nás buď prijmú, alebo odmietnu. Môžeme experimentovať so 
striedaním extimácie voči rôznym adresátom a sociálnym prostrediam a sledovať 
rôznorodú spätnú väzbu. Bozkávanie vo verejnej doprave je podobnou skúškou - 
páry testujú svoj intímny vzťah aj spoločenskú normu. Ak je náš partner 
rovnakého pohlavia, v homofóbnom prostredí je riziko odmietnutia vyššie ako 
pravdepodobnosť prijatia extimácie. Extimácia je teda dobrým ukazovateľom 
psychologickej zrelosti subjektu - ochoty riskovať a schopnosti vyrovnať sa s 
rizikom a zároveň získať podporu/potvrdenie nášho intímneho "sveta". 
Performovanú extimáciu možno preto považovať za dobrý ukazovateľ zrelosti 
ľudského subjektu.  
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 The research project aims to explore the place and processes of 
extimation in the development of the subject's intimacy, in the 
context of its transformation and transmutation, as well as the 
holistic sexualisation of public space. 
 
Exposing intimacy and sexuality can be seen as a reflection of a rather strong attack 
on sexual norms in particular. The large number of media pieces devoted to the 
exposure of sexuality in its various forms is a sign that the transgression of norms is 
consensual, and thus a change or shift in social norms (determining sexual 
subjectivity), rather than a sporadic violation of sexual norms in the media. This 
statement resonates with both the thesis of intimate citizenship highlighted by Ken 
Plummer (2003) and the call to understand the transmutation of intimacy (cf. 
Bianchi, 2010, 2020). However, it also points to the need for a broader discussion of 
what it means for a subject to be both intimate and public, as Georges Teyssot has 
recently pointed out (cf. Teyssot, 2010) in the context of the media. Teyssot 
develops the intimacy-extimation dualism originally proposed and developed by 
Jacques Lacan (Lacan, 1969, p. 179). Teyssot offers insight into the historical 
development of the division and later the convergence and fusion of the private and 
the public, which has resulted in their current apparent fusion through the Internet, 
where all media are present, and especially through social networking sites.  
Lacan's dialectic of intimacy and extimation has also been used in a modified way 
by Serge Tisseron (2002, 2011). Tisseron highlights two facts that are relevant to the 
discussion of media and intimacy: (1) the content of intimacy is not necessarily fully 
accessible even to the subject ("But intimacy also has another dimension: what 
people do not know about themselves", Tisseron, 2002). Thus, the media can "feed" 
us an intimate topic and replace the content we do not know [in our subjectivity] 
with banal phrases. 
More importantly, Tisseron (2011) emphasizes (2) that there is a subject's 
"controlled" opening up and testing of his/her intimate contents through a process 
of extimation - opening up and offering to other eyes or to the public, that is, a kind 
of "confirmation/testing of the intimate through the 'other'". "For us, ([extimation] is 
a process in which the subject offers fragments of the intimate self to the gaze of 
others in order to confirm them. It is thus not exhibitionism. An exhibitionist is a 
person who makes himself conspicuous by his behavior, which revels in an 
established ritual. On the contrary, the desire for extimation is inseparable from the 
desire to meet the other and to take risks." (Tisseron, 2011) 
Extimation, as defined above, certainly requires a subject to be in good emotional 
condition to dare to take the emerging risk, requires courage and social skills, and 
can bring satisfaction through the subject's authentication, but it can also harm the 
subject if intimacy is denied when confronted with the external environment 
(including all media spaces) or if the subject encounters obstacles. Tisseron took a 
more active approach and used the importance of extimation to capture the 
subject's active process. When we talk about an intimate partner with our friends or 
parents, we externalize our intimate relationship and take the risk that they will 
either accept or reject us. We can experiment with alternating extimation towards 
different addressees and social settings and observe a variety of feedback. Kissing 
on public transport is a similar test - couples test both their intimate relationship and 
the social norm. If our partner is of the same sex, in a homophobic environment the 
risk of rejection is higher than the likelihood of receiving extimation. Thus, 
extimation is a good indicator of the psychological maturity of the subject - the 
willingness to take risks and the ability to cope with risk while gaining the 
support/confirmation of our intimate "world". Performed extimation can therefore 

be considered a good indicator of the maturity of the human subject. 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie 
FSES department: Institute of applied psychology 

Pracovisko SAV50: Ústav výskumu sociálnej komunikácie, v. v. i.  
Institute for Research in Social Communication SAS 
 

Téma51 
Topic 

Solidarita v kontexte spoločenských kríz 
Solidarity during Societal Crises 

Školiteľka 
Supervisor 

Mgr. Barbara Lášticová, PhD. 

Konzultantka Mgr. Xenia Daniela Poslon 

 
50 Vyplniť ak vhodné 
51 V jazyku/jazykoch práce 
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Anotácia 
Annotation52  

Cieľom dizertačnej práce bude preskúmať, čo facilituje a čo inhibuje solidaritu v 
prospech rôznych spoločenských skupín. Kým medziskupinový kontakt môže u 
majority viesť k zvýšeniu solidarity v prospech znevýhodnených skupín a inšpirovať 
zvýhodnené skupiny k tomu, aby konali ako ich “spojenci v prospech sociálnej zmeny”, 
medziskupinové harmónia vyplývajúca z pozitívneho kontaktu môže naopak inhibovať 
kolektívnu akciu u znevýhodnených skupín. Na druhej strane, ospravedlňovanie 
systému môže tak u zvýhodnených ako aj u znevýhodnených skupín inhibovať 
participáciu na kolektívnej akcii spochybňujúcej systém. Spoločenské krízy zas môžu 
viesť k zásadnému redefinovaniu percepcie medziskupinových vzťahov a hraníc medzi 
členskou a nečlenskou skupinou. Dizertačná práca bude vychádzať zo SIMCA modelu 
kolektívnej akcie, Teórie medziskupinového kontaktu a Teórie ospravedlňovania 
systému. Prostredníctvom zmiešaného výskumného prístupu preskúma antecedenty, 
prejavy a diskurzívne konštrukcie solidarity voči rôznym znevýhodneným skupinám v 
spoločnosti, s osobitným dôrazom na solidaritu v čase spoločenských kríz ako je napr. 
pandémia Covid-19 alebo vojna v Ukrajine. 
 
The aim of the thesis will be to examine what facilitates and what inhibits solidarity in 
favour of different social groups. While intergroup contact can increase solidarity of 
majority members in favor of disadvantaged groups and inspire advantaged groups to 
act as their "allies in favor of social change", intergroup harmony resulting from positive 
contact can inhibit collective action in disadvantaged groups. On the other hand, system 
justification can inhibit participation in system challenging collective action in both 
disadvantaged and advantaged groups. Societal crises may lead to a redefinition of 
intergroup relations and boundaries. The thesis will draw on the SIMCA model of 
collective action, the Intergroup Contact Theory and System Justification Theory. Using 
mixed method research design, it will examine antecedents, outcomes and discursive 
constructions of solidarity towards various disadvantaged groups in society, with a 
particular accent on solidarity in times of societal crises such as Covid-19 pandemic or the 
war in Ukraine.  
 
Literatúra/References 
Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Addison-Wesley. 
Hässler, T., Uluğ, Ö. M., Kappmeier, M., & Travaglino, G. A. (2021b). Intergroup 
contact and social change: An integrated Contact‐Collective Action Model. Journal of 
Social Issues, 77(1), 217–241. https://doi.org/10.1111/josi.12412 
Jost, J. T. (2019). A quarter century of system justification theory: Questions, answers, 
criticisms, and societal applications. British Journal of Social Psychology, 58(2), 263–
314. https://doi.org/10.1111/bjso.12297 
Osborne, D., Jost, J. T., Becker, J. C., Badaan, V., & Sibley, C. G. (2018). Protesting to 
challenge or defend the system? A system justification perspective on collective 
action. European Journal of Social Psychology, 49(2), 244–269. 
https://doi.org/10.1002/ejsp.2522 
Terry, G., Hayfield, N., Clarke, V., & Braun, V. (2017). Thematic Analysis. In The SAGE 
Handbook of Qualitative Research in Psychology (pp. 17–36). SAGE Publications Ltd. 
van Zomeren, M., Postmes, T., & Spears, R. (2008). Toward an integrative social 
identity model of collective action: A quantitative research synthesis of three socio-
psychological perspectives. Psychological Bulletin, 134(4), 504–535. 
https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.4.504 

 

Forma štúdia 
Form of Study 

Denná 
Internal 

 
52 Stručný popis práce v jazyku/jazykoch práce 
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Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/ anglický  
Slovak/ English 

 
 

Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie 
FSES department: Institute of applied psychology 

Pracovisko SAV53: Ústav výskumu sociálnej komunikácie, v. v. i.  
Institute for Research in Social Communication SAS 
 

Téma54  
Topic 

Medzietnické rodiny a weel-being 
Interethnic Families and Well-being 
 

Školiteľ 
Supervisor 

doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD. 

Anotácia55 
Annotation 

Cieľom práce bude zmapovať, ako fungujú medzietnické rodiny 
(slovensko-maďarské, slovensko-české, slovesnko-poľské a iné), akým 
výzvam čelia a čo zvyšuje ich well-being. Okrem problémov, s ktorými 
sa stretávajú všetky rodiny, pribúdajú v medzietnických rodinách témy 
používania jazyka, kultúrne špecifiká, tradície a normy, ktorým je 
potrebné sa vzájomne prispôsobovať. Pôjde predovšetkým o 
kvalitatívny výskum, v rámci ktorého sa bude prostredníctvom 
individuálnych interview a fókusových skupín zisťovať, ako sa 
medzietnické rodiny vyrovnávajú s rôznymi výzvami, ktorým sú 
vystavené, ako vyjednávajú a stanovujú pravidlá prospešné pre 
optimálne rodinné spolužitie. 
 
The aim of the work will be to map how inter-ethnic families (Slovak-
Hungarian, Slovak-Czech, Slovak-Polish and others) function, what 
challenges they face and what increases their well-being. In addition to 
the problems faced by all families, in interethnic families there are 
increasing topics of language use, cultural specificities, traditions and 
norms to which it is necessary to adapt. It will primarily be a qualitative 
research, in which, through individual interviews and focus groups, it will 
be determined how interethnic families cope with the various challenges 
they are exposed to, how they negotiate and establish rules beneficial for 
optimal family coexistence. 
 

Forma štúdia 
Form of Study 

Denná 
Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/ anglický 
Slovak/ English 
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55 Stručný popis práce v jazyku/jazykoch práce 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie 
FSES department: Institute of applied psychology 

Pracovisko SAV56: Ústav výskumu sociálnej komunikácie, v. v. i.  
Institute for Research in Social Communication SAS 
 

Téma57 
Topic 

Úloha partnerských vzťahov pri prechode do dospelosti     

The Role of Partnerships in the Transition to Adulthood 

Školiteľ 
Supervisor 

Prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.  

Anotácia58  
Annnotation 

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 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 

Pracovisko SAV59: Ústav výskumu sociálnej komunikácie, v. v. i.  
Institute for Research in Social Communication SAS 
 

Téma60  
Topic 

Využitie fenomenologických rozhovorov na prehĺbenie porozumenia 
autoregulovaného učenia 
Using Phenomenological Interviews to Understand Self-Regulated 
Learning 

Školiteľka 
Supervisor 

Mgr. Kamila Urban, PhD. 

Anotácia61 
Annotation 

Autoregulované učenie (SRL) je pojem zahŕňajúci štyri zložky: kogníciu, 
metakogníciu, motiváciu a emócie. Avšak zachytiť výskumnými 
metódami všetky komponenty naraz je náročné a preto sa odporúča 
triangulácia rôznych kvantitatívnych ako aj kvalitatívnych metód. 
Využitie dotazníkov alebo experimentálnych metód a pozorovaní alebo 
rozhovorov môže poskytnúť bohaté a kontextualizované dáta o SRL 
študentov. Cenné poznatky možno získať prostredníctvom 
pološtruktúrovaných fenomenologických rozhovorov. Týmto 
spôsobom možno získať svedectvá o skúsenostiach študentov, ktoré sú 
relevantné pre ich snahy, a môžu tak osvetliť SRL proces. Navrhovaný 
projekt by mal zobrať do úvahy rôzne motivácie študentov pri učení, 
rôznu úroveň využívania kognitívnych a metakognitívnych stratégií a 
navrhnúť metodológiu zberu kvantitatívnych dát, ako aj výberu 
participantov do rozhovorov. 
 
Self-regulated learning (SRL) is an umbrella term comprising four 
components: cognition, metacognition, motivation and affect. However, it 
is challenging to capture all components at once and therefore 
triangulation of different quantitative as well as qualitative methods is 
recommended. The use of questionnaires or experimental methods and 
observations or interviews can provide rich and contextualized 
descriptions of students’ SRL. Valuable insights can be gained through 
semi-structured phenomenological interviews. In this way, accounts of 
lived experience relevant for students’ efforts can be obtained, 
enlightening the SRL process. The proposed project should consider 
students' different learning motivations, different levels of use of cognitive 
and metacognitive strategies, and propose a methodology for collecting 
quantitative data as well as selecting participants for interviews. 

Forma štúdia 
Form of Study 

Denná 
Internal 

 
59 Vyplniť ak vhodné 
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61 Stručný popis práce v jazyku/jazykoch práce 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie 
FSES department: Institute of applied psychology 

Pracovisko SAV62: Ústav výskumu sociálnej komunikácie, v. v. i.  
Institute for Research in Social Communication SAS 
 

Téma63  
Topic 

Rola metakognície v sociálnom usudzovaní 
Role of Metacognition in Social Judgments 

Školiteľka 
Supervisor 

Mgr. Kamila Urban, PhD. 

Anotácia64 
Annotation 

Metakognitívne uvedomovanie má významné následky pre sociálne 
usudzovanie a správanie. Výskum ukázal, že keď si ľudia uvedomujú, že 
stereotypy by mohli zasahovať do ich úsudkov, je pravdepodobnejšie, 
že budú lepšie posudzovať primeranosť a platnosť svojich úsudkov. 
Vnímaná ľahkosť prístupu k vlastným postojom, vnímaná istota a 
metakognitívna vedomosť ovplyvňujú sociálne úsudky. Projekt by mal 
navrhnúť intervenciu založenú na poznatkoch z metakognície (najmä o 
istote a metakognitívnej vedomosti) a mal by byť zameraný na zmenu 
postojov v rôznych oblastiach sociálnej kognície. 
 
Metacognitive awareness has important consequences for social judgment 
and behavior. Research has shown that when people are aware that 
stereotypes could interfere with their judgments, they are more likely to 
gauge the appropriateness and validity of their judgments. Perceived ease 
of attitude access, perceived confidence and knowledge can influence 
social judgments. The project would propose an intervention based on 
insights from metacognition (particularly about certainty and 
metacognitive knowledge) and would aim to change attitudes in different 
areas of social cognition. 

Forma štúdia 
Form of Study 

Denná 
Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický 
Slovak/ English 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie  
FSES department: Institute of applied psychology 

Téma65 
Topic 

Intervence s využitím implementation intentions u řidičů osobních aut 
Interventions Using Implementation Intentions for Car Drivers 

Školiteľka 
Supervisor 

Doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD. 

Konzultant Mgr. et Mgr. Václav Linkov, Ph.D. 

Anotácia66 
Annotation  

Implementation intentions jsou metoda, která se používá jako 
intervence k redukci nežádoucího chování. Například rychlé jízdy u 
řidičů. Student nastuduje současný stav problematiky a zkusí vyvinout 
nové způsoby této intervence pro redukci různých nežádoucích 
řidičských chování pro slovenskou populaci a otestuje jejich účinnost na 
řidičích.  
 
Implementation intentions is a method used as an intervention to reduce 
unwanted behavior. For example speeding or phoning while driving. 
Student will get knowledge about current state of this method and then 
develop new type of this intervention to reduce unwanted driver behavior 
for Slovak population and test it on sample of drivers. 

Forma štúdia67 
Form of Study 

denná/externá 
Internal/External 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický 
Slovak/English 

 
 
 
Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie  
FSES department: Institute of applied psychology 

Téma68 
Topic 

Lidský faktor v kyberbezpečnosti autonomních aut 
Human Factor in Cybersecurity of Autonomous Cars 

Školiteľka 
Supervisor 

Doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD. 

Konzultant Mgr. et Mgr. Václav Linkov, Ph.D. 

 
65 V jazykoch práce 
66 Stručný popis práce v jazyku/jazykoch práce 
67 Nevhodné vymazať 
68 V jazykoch práce 
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Anotácia69 
Annotation  

Vědci zabývající se sociální informatikou dělají dotazníkové a 
experimentální studie týkající se lidského selhání, které umožní 
hackerům uspět při kybernetických útocích. Tyto výzkumy se ale týkají 
běžných počítačů, výzkumy týkající se přímo autonomních aut 
realizovány zatím nejsou. Student se seznámí s výzkumy lidského 
faktoru u kyberbezpečnosti počítačů a mobilů. Převede některé 
z experimentů, kde to bude vhodné, do kontextu autonomních aut a 
provede je. Výzkum bude vyžadovat kreativitu – bude potřeba upravit 
scénáře experimentů do kontextu jízdy v autě. Rovněž dostatečnou 
znalost statistiky – půjde výhradně o kvantitativní výzkum. Protože 
autonomní auta (zatím) nejezdí, budou experimenty provedeny na 
počítači. Výzkum tedy bude vyžadovat, aby si student uměl takovéto 
experimenty naprogramovat či si uměl upravit experimenty použité 
jinými. 
 
Researchers in the field of social informatics conduct survey and 
experimental studies regarding human failure allowing hackers to succeed 
with cyberattacks. This research however concerns computers, there is 
lack of studies concerning autonomous vehicles. Student will make 
themself familiar with research on human factor in cybersecturity and 
then will transfer suitable experiments into the context of autonomous 
vehicles. This theme needs creativity – it will be necessary to transform 
experiments into being inside car context. Also knowledge of statistics. 
Experiments will be conducted on computer. Student should be able to 
either do some programming when preparing experiments or be able to 
adjust experiments made by others. 

Forma štúdia70 
Form of Study 

denná/externá 
Internal/External 

Jazyk práce 
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Pracovisko FSEV: Ústav aplikovanej psychológie  
FSES department: Institute of applied psychology 

Téma71 
Topic 

Guanxi v obchodních vztazích středoevropských firem 

Guanxi in Business Relations of Central European Companies 

Školiteľka 
Supervisor 

Doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD. 
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Konzultant Mgr. et Mgr. Václav Linkov, Ph.D. 

Anotácia72 
Annotation  

Guanxi – síť přátelských vztahů mezi lidmi v pracovní i soukromé sféře – 
je nejpopulárnějším pojmem z čínské psychologie ve světě businessu. 
Lidé obchodující s Číňany mají k dispozici škálu knih o guanxi popisující 
jak s čínskými partnery jednat, jak s nimi navázat vztah a jak dobrou 
úroveň vztahu udržet.  
Cílem doktorské práce bude prozkoumat jakým způsobem vztahy 
s Číňany navazují a udržují vedoucí pracovníci a obchodníci z firem ve 
střední Evropě, zejména Slovenska a ČR, a na jaká úskalí přitom naráží.  
Základem výzkumu budou kvalitativní rozhovory s manažery a 
obchodníky firem podnikajících v Číně či obchodujících s Čínou o 
navazování a udržování obchodních vztahů a roli guanxi sítí v nich. 
Vhodné by bylo, aby student/ka na základě zjištění sestavil/a dotazník a 
zkusil/a získat i kvantitativní data.  
 
Znalost čínštiny není nutná, ale samozřejmě by studentovi/ce pomohla. 
Stejně tak není nutná ani znalost čínského prostředí (v tom případě ale 
student/ka musí být ochoten/a informace rychle a intenzivně načíst, aby 
mohl/a začít hledat respondenty (vytížení manažeři s někým, kdo o 
problematice nic neví, asi ochotni mluvit nebudou). 
Respondenty si ale student/ka bude muset sehnat sám/a, přičemž jde o 
poměrně úzkou skupinu, takže musí mít dobré komunikační schopnosti, 
aby je přesvědčil/a.  
Proto bude téma vyžadovat také aktivní přístup od začátku, jak ke 
studiu literatury, tak k navazování kontaktů v komunitě, v níž by 
student/ka mohl/a získat respondenty. 
Téma bude vyžadovat asi také cestování na události, kde je možné 
seznámit se s potenciálními respondenty, takže student/ka musí jednak 
být ochoten/a do něj investovat, jednak kvůli tomu téma asi není 
vhodné pro někoho, kdo je plně vytížen jinou prací nebo rodinou. 
 
Literatura ke guanxi např.: 
Bedford, O., & Hwang, S.L. (2013). Building relationships for business in 
Taiwanese hostess clubs: the psychological and social processes of 
guanxi development. Gender, Work and Organization, 20, 297–310. 
Chen, X.-P., & Chen, Ch. C. (2004). On the intricacies of the Chinese 
guanxi: A process of guanxi development. Asia Pacific Journal of 
Management, 21, 305–324. 
Su, Ch., & Littlefield, J.E. (2001). Entering Guanxi: A business ethical 
dilemma in mainland China? Journal of Business Ethics, 33, 199–210. 
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