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TÉMATA diplomových prací 2021 

Uvedená témata diplomových projektů mohou nabízet konkrétní námět i širší prostor pro 

specifikaci projektů po dohodě vedoucích a studentů. Mohou být i průběžně doplňována nebo 

upřesňována. 
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PhDr. Boukalová Hedvika, Ph.D.  hedvika.boukalova@ff.cuni.cz   

Mladiství / mladí dospělí pachatelé trestné činnosti a jejich rodinné vztahy v 

době výkonu trestu odnětí svobody 

Rodina a partnerské vztahy jsou podstatným protektivním faktorem z hlediska prevence recidivy u 

pachatelů odsouzených za spáchání trestného činu. Práce se bude věnovat přehledu aspektů, které v 

tomto kontextu hrají klíčovou roli. Jsou to vývojové aspekty daného věkového období, vztahy s 

původní rodinou, partnerské vztahy, ev. vztahy s vlastní rodinou, uvěznění jako zátěž pro tyto vztahy 

jak na straně odsouzeného, tak na straně původní i nové rodiny. Zaměří se na možnosti udržení, 

podpory a rozvoje sociálních kompetencí v souvislosti s těmito, pro odsouzeného klíčovými, vztahy. 

Uvede příklady zahraničních programů a srovná se situací u nás. V rámci vlastního empirického šetření 

se zaměří na kvalitativní či kvantitativní podobu mapování těchto vztahů a jejich významu, vnímání 

současného stavu podpory vztahů a možností zlepšení této podpory ze strany věznice. V rámci práce 

je možné zaměřit se buď na jednu či na druhou věkovou skupinu. 

 Psychologické aspekty desistence 

Desistence představuje ukončení kriminální kariéry, či spíše určité období upouštění od kriminální 

činnosti, ukončování kriminální kariéry. Práce se bude zabývat kriminologickými poznatky - 

teoretickými modely i empirickými zjištěními ohledně tohoto fenoménu - procesu. Bude se zejména 

zaměřovat na psychologicky relevantní souvislosti a vlivy. Výzkum bude kvantitativní či kvalitativní 

formou zachycovat tento fenomén a faktory jej facilitující. 

 PhDr. David Čáp, PhD.   david.cap@ff.cuni.cz 

Protektivní a rizikové faktory pro rozvoj násilného chování v blízkých vztazích v 

době karantény 

Organizace pomáhající obětem násilí opakovaně upozorňují na to, že v době karanténních opatření 

(rok 2020) výrazně vzrostl výskyt násilného chování v partnerských vztazích. Teoretická část práce 

bude zaměřena na obecnější protektivní a rizikové faktory pro rozvoj násilí v blízkých vztazích. Dále 

zde bude zachycena souvislost mezi karanténními opatřeními a změněné míře násilí v blízkých 

vztazích. Empirická část bude zaměřena na výzkum identifikovaných protektivních a rizikových faktorů 

pro rozvoj násilného chování v konkrétních partnerských vztazích. 

Psychologické aspekty synchronní a asynchronní distanční výuky 

Rok 2020 přinesl do pedagogické praxe v masivním měřítku synchronní a asynchronní distanční výuku. 

Zejména v jarních měsících se jednalo o hledání možného z hlediska distanční výuky, ale v podzimních 

měsících byly již přesněji identifikovány určité aspekty, které se týkají motivace na straně žáků i 

vyučujících, komunikace mezi oběma stranami, ale také vyučujících a žáků mezi sebou a prožitku 

naplňování potřeb obou stran. Diplomová práce bude zaměřena tedy na identifikaci těchto aspektů 

ve smyslu rozdílu od běžné výuky a to, jaké důsledky to přineslo vyučujícím i žákům.

mailto:a.sichova@gmail.com
mailto:kristyna.krejcova@ff.cuni.cz
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RNDr. MUDr. Mgr. Monika Červinková, Ph.D. monika.cervinkova@ff.cuni.cz 

Souvislost schopnosti vizualizace s osobnostními charakteristikami jedince 

Vizualizace (v anglosaské literatuře guided imagery) je proces, který je cíleně využíván k vyvolání 

představy konkrétních obrazů (místo, objekt, událost apod.) bez přítomnosti vnějších percepčních 

podnětů s cílem ovlivnit psychický či fyziologický stav jedince. Jedná se o metodu, která není doposud 

často používána, přestože je v řadě případů popisován poměrně významný efekt. I když v posledních 

letech zájem o tuto metodu narůstá, mechanizmy jejího fungování nejsou stále detailněji 

prozkoumány. Z hlediska efektivity byly doposud zkoumány spíše dle typu aplikované vizualizace, než 

charakteristik na straně jedince. Vzhledem k tomu, že se jedná o body-mind techniku příbuznou 

hypnóze, kde hypnabilita vykazuje interindividuální rozdíly, lze předpokládat, že obdobně tomu bude 

i u techniky vizualizací.  

Literárně přehledová část by měla obsáhnout přehled informací o technice vizualizací, jejich typech, 

možnostech jejich využití a efektivitě. Měla by též nabídnout dosavadní poznatky o mechanizmech 

fungování body-mind intervencí, ke kterým vizualizace patří. Praktická část by byla zaměřena na 

identifikaci faktorů na straně jedince, které souvisí se schopností navozovat vizualizace. Konkrétně by 

se jednalo o osobnostní charakteristiky, které predisponují ke snazšímu navození vizualizace, resp. 

osobnostní charakteristiky, které korelují se snazším navozením vizualizace. 

Zdroje stresu u pracovníků ve zdravotnictví 

Naše zdravotnictví je v současné době zatíženo přetrvávajícím nedostatkem pracovníků na různých 

pozicích (lékařů, zdravotních sester…) napříč zdravotnickými obory. Jedním z významných faktorů, 

které jsou za masivní odchody zdravotnických pracovníků zodpovědné, je vysoká úroveň stresu, které 

jsou vystaveni především zaměstnanci v akutních oborech. Zejména lékaři a sestry, ale i jiní 

zdravotničtí pracovníci jsou zpravidla vystaveni jednak požadavkům svých nadřízených na jedné straně 

a současně požadavkům pacientů na straně druhé. Vzhledem k nedostatku zdravotnického personálu 

je mnohdy téměř nemožné tyto nároky na obou stranách skloubit. Tím potom narůstá nespokojenost 

pacientů i nadřízených, která dále přispívá k již tak vysoké úrovni stresu, které jsou zdravotničtí 

pracovníci vystaveni. 

Teoretická část práce by měla obsahovat obecné poznatky o stresu, stresorech a mechanizmech, které 

jsou za stres zodpovědné. Podrobněji by měly být zpracovány informace týkající se specifik 

zdravotnického prostředí (zejména v akutních oborech), které mohou být významnými zdroji stresu. 

Praktická část by se měla soustředit na identifikaci klíčových oblastí, které jsou zdroji stresu pro 

zdravotnické pracovníky. 

Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.   filip.dechterenko@gmail.com 

Volné vybavení fotografií pomocí kreseb 

Při výzkumech vizuální paměti se většinou používá rekogničních mechanismů (participantům je 

zobrazen podmět, který si měli zapamatovat). Otevřenou otázkou ovšem zůstává, do jaké míry detailu 

jsou lidé schopni si scénu voně vybavit. V posledních letech se dostává do popředí metoda kresby jako 

vhodný kandidát na volné vybavení. Ukazuje se, že lidé jsou schopni detailní reprodukce fotografií a 

že pomocí této metody jsme schopni rozpoznat, které části jsou shodně reprodukovány a které ne. 

Otevřená zůstává otázka, zda pořadí zakreslených částí kresby vypovídá o přesnosti paměťové stopy. 

mailto:monika.cervinkova@ff.cuni.cz
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Cílem této práce je prozkoumat otázku, které prvky vizuálních scén jsou nakresleny jako první a zda 

toto pořadí souvisí s výkonem v rekogniční úloze. K tomuto účelu bude použita kreslící podložka, která 

umí snímat časovou stopu při kresbě.  Kresba poté bude rozdělena do několika časových intervalů a v 

následné úloze bude otestováno, zda části nakreslené dříve odpovídají i lépe zapamatovaným částem 

původní fotografie.  

Kreslící podložka bude zapůjčena, předpokládají se základní znalosti statistiky. 

Paměť na virtuální scény 

Většina paměťových studií využívá fotografie (scény) jakožto experimentální podměty. V každodenním 

vnímání je situace jiná - svět nevnímáme jako sadu oddělených scén, ale jako souvislou plochu. Pro 

experimenty s vyšší ekologickou validitou je možné použit počítačově renderované scény. To nám 

umožní přesně kontrolovat, co bude participantům zobrazeno a zároveň se dá obsah scény snadno 

modifikovat. 

Cílem této práce bude prozkoumat vizuální paměť při procházce virtuálním 3D pokojem. Student 

navrhne a realizuje experiment, který bude mapovat schopnost pamatovat si detaily při pozorování 

záznamu z prohlídky pokoje.  

Přepokládají se znalosti statistiky. 

PhDr. Jana Draberová, PhD.   jana.draberova@ff.cuni.cz 

Souvislost konceptu studijní self-efficacy a akademické prokrastinace 

Koncept studijní self-efficacy (vnímané akademické účinnosti) byl zkoumán především ve vztahu ke 

studijním výkonům. V tomto kontextu se ukazuje možná spojitost s akademickou prokrastinací. 

Teoretická část diplomové práce by měla zmapovat realizované výzkumy věnující se souvislosti těchto 

dvou proměnných. Empirická část práce bude věnována výzkumu, který se na tuto problematiku 

zaměří u českých žáků.  

Možnosti rozvoje studijní self-efficacy 

Cílem diplomové práce je na základě studia výsledků zahraničních výzkumů navrhnout vhodnou formu 

podpory studijní self-efficacy (vnímané akademické účinnosti) v podobě konkrétního programu nebo 

metody, kterou mohou využívat žáci středních škol. Empirická část práce bude věnována ověření 

účinnosti navržené metody v praxi. 

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, PhD.   ilona.gillernova@ff.cuni.cz 

Tematické zaměření diplomových projektů z oblasti interakce dospělých (rodičů, 

učitelů, trenérů, zájmových vedoucí) a dětí/dospívajících podle vlastního výběru studenta. 

PhDr. Eva Hoschlová, Ph.D.  

Spravedlnost a férovost v pracovním prostředí a nástroje sloužící k jejich 

měření (zadáno) 

Cílem teoretické části práce je představit aktuální poznatky z oblasti spravedlnosti a férovosti v 

pracovním prostředí, která byla v české literatuře doposud značně opomíjena. Diplomová práce tak 

poskytne přehledové zpracování tématu přibližně od poloviny šedesátých let minulého století do 

mailto:jana.draberova@ff.cuni.cz
mailto:ilona.gillernova@ff.cuni.cz
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současnosti. Kromě toto se bude teoretická část práce věnovat představení aktuálních 

psychologických testů a metod vhodných pro měření spravedlnosti a férovosti v pracovním prostředí. 

Empirická část se zaměří na vytvoření české verze dvou světově uznávaných dotazníků na spravedlnost 

(COJS = Colquitt’s Organizational Justice Scale) a férovosti (POJ = Perceived Organizational Justice 

scale), budou ověřeny jejich psychometrických vlastnosti a provedena základní validizace. 

Přístup zaměřený na člověka ve výzkumu osobnosti a predikce chování v online 

prostředí (zadáno) 

Diplomová práce si klade za cíl pomocí odborné literatury a vlastního výzkumu prozkoumat možnosti, 

výhody a limity studia osobnostních rysů na základě přístupu zaměřeného na člověka (person-

centered approach) a porovnat je s tradičnějším přístupem zaměřeným na proměnné (variable-

centered approach). Teoretická část práce bude zaměřená na představení výše zmíněného, relativně 

nového přístupu ke studiu osobnosti a shrne závěry nejdůležitějších studií v této oblasti. Dále se bude 

věnovat současným poznatkům o možnostech využití digitálních stop a výsledků činnosti v online 

prostředí k predikci různých osobnostních charakteristik a nakonec tyto oblasti propojí v kapitole 

věnované využití přístupu založeného na člověka ve studiu osobnostních charakteristik v online 

prostředí. Cílem kvantitativně pojatého výzkumu pak bude ověřit, zda a do jaké míry je přínosné využít 

person-centered approach k predikci chování v online prostředí platformy LinkedIn. 

Psychologické aspekty dopadu pandemie covid-19 na zaměstnance retailové 

společnosti (zadáno) 

Cílem diplomové práce je zmapovat dopad pandemie COVID – 19 a s ní souvisejících karanténních 

opatření na zaměstnance retailové společnosti, při zvýšené pozornosti věnované vybraným 

psychologickým tématům resilience, prožívání emocí a komunikace. Obsahem teoretické části bude 

zmapování studií věnujících se dopadům pandemie COVID-19 na zaměstnance a dále vymezení 

jednotlivých aspektů sledovaných v empirické části práce (životní spokojenost, prožívání emocí, 

resilience a komunikace). 

Výzkumná část mapuje životní spokojenost a vnímanou obtížnost karantény u zaměstnanců retailové 

spolešnosti a zjišťuje, do jaké míry mají na tyto aspekty vliv další zkoumané proměnné jak na straně 

účastníků (např. resilience, důležitost prožívání emocí), i na straně zaměstnavatele (např. 

informovanost z jeho strany, komunikace s nadřízeným). Výsledky výzkumu přispějí k lepší orientaci v 

situaci globální pandemie a jejího dopadu na chování zaměstnanců v retailu. 

PhDr. Javůrková Alena, PhD.   alena.javurkova@fnmotol.cz 

Velká depresivní epizoda a generalizovaná úzkostná porucha před invazivními 

výkony v kardiologii a kardiochirurgii 

Psychiatrické komorbidity jsou komplikací hojení chirurgických výkonů. V práci dle zlatého standardu 

zjistíme cut off skóry, senzitivitu a specificitu dle ROC křivek u konvenčních a visuálně analogických 

metod k rozlišení GUP a MDD před invazivními kardiologickými a kardiochirurgickými výkony, ke 

sledování jejich vývoje v čase a porovnáme je se stavem 9 měsíců po operaci. 

Velká depresivní epizoda a generalizová úzkostná porucha v kardiochirurgii 

mailto:alena.javurkova@fnmotol.cz
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Dlouhodobé sledování emočních poruch u pacientů před a po kardiochirurgických výkonech 

prostřednictvím visuálně analogického emočního skríninku. Longitudinální sledování trajektorií 

psychiatrických komorbidit pacientů před operací, při propuštění, 3 měsíce a 12 měsíců po operaci dle 

kritérií DSM IV. Korelace trajektorií s klinickými proměnnými. 

Doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. lenka.krejcova@ff.cuni.cz 

Validizační studie diagnostické baterie CAS 

Diagnostická baterie CAS2 je v českém prostředí využívána bezmála tři roky, avšak doposud nebylo 

provedeno větší množství studií se specifickými cílovými skupinami (specifickou klinickou populací), 

ani nebyla metoda konfrontována s větším množstvím jiných diagnostických nástrojů 

standardizovaných v ČR. Většina validizačních údajů pochází ze zahraničních studií. Autor(ka) 

diplomové práce si bude moci zvolit typ studie, kterou s CAS2 hodlá realizovat (tj. práce s konkrétní 

klinickou populací, porovnání využití CAS2 a jiných diagnostických nástrojů obdobného zaměření) - z 

těchto důvodů lze téma rozdělit i mezi více autorů, z nichž každý si vybere specifický záměr své studie. 

Přínosem diplomové práce bude významné obohacení empiricky prověřených zkušeností s uvedenou 

diagnostickou baterií. 

Možnosti diagnostiky exekutivních funkcí za využití dynamické diagnostiky 

Autor(ka) diplomové práce se zapojí do probíhajícího mezinárodního projektu, jehož hlavním 

záměrem je vytvořit a v partnerských zemích projektu lokalizovat prověřené on-line diagnostické 

nástroje dynamické diagnostiky exekutivních funkcí. Nástroje jsou zaměřeny na děti a dospívající ve 

věku povinné školní docházky. Cílem diplomové práce bude systematicky prověřit přínos vybraných 

diagnostických nástrojů, tedy analyzovat získaná diagnostická data od většího vzorku populace, a 

navrhnout případné úpravy nástrojů, resp. spektrum jejich využití v praxi. 

Mgr. Lukavský Jiří, PhD.   jiri.lukavsky@ff.cuni.cz 

Vliv imerze a způsobu prezentace na zrakové vnímání 

Zprostředkované zrakové informace dnes přijímáme mnoha různými způsoby. Sledovat film nebo 

prohlížet fotografie můžeme na obrazovce monitoru, ale také na plátně nebo obrazovce mobilu. Cílem 

práce je zjistit, jak mediální prezentace materiálu (fotografií nebo videa) na obrazovkách různých 

velikostí ovlivňuje naše způsoby získávání informací. Rozdíly mohou být různé – můžeme se cítit různě 

pohlceni scénou, mohou se lišit oční pohyby, časy sledování, schopnost postřehnout detaily scény. 

Součástí práce bude provedení experimentu, který porovná zrakové chování v jedné úloze alespoň ve 

dvou způsobech prezentace.  

Diagnostický potenciál kognitivních experimentálních úloh 

Kognitivní experimenty obvykle pracují s within-subject designem, aby byl každý člověk srovnáván sám 

se sebou. Používané metody často detekují interindividuální rozdíly, které v experimentu nejsou 

vyhodnocované, ale které by mohly poskytnout potenciálně zajímavé informace v diagnostice. 

Experimentální metody ale mohou být dlouhé či málo citlivé pro rozsah možných schopností. Cílem 

práce je pro vybrané experimentální paradigma kognitivního výzkumu (např. multiple object tracking 

nebo attentional blink) navrhnout a otestovat úpravu, kterou by bylo možné efektivně používat 

samostatně. Práce vyžaduje zájem o pokročilé metody statistiky a psychofyziky (adaptivních metod). 

mailto:lenka.krejcova@ff.cuni.cz
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PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D. marketa.niederlova@ff.cuni.cz 

Psychologické souvislosti závislostí 

V rámci takto široce nabízeného tématu si autor po dohodě s vedoucím zpřesní vybrané téma 

směřující do problematiky závislostí. Teoreticky i výzkumně je možné téma uchopit z pohledu 

různých typů závislostí, různých cílových skupin...nebo může být pojato ve vztahu k vývojové 

psychologii (např. rodičovské styly výchovy, náročné životní situace), dále pak k vlastnostem 

osobnosti či k aktuálním otázkám současného života ve společnosti, atp. 

Temná triáda v psychologii práce 

V rámci tohoto tématu se autor teoreticky i výzkumně zaměří na různé koncepty “temné 

triády” (narcismus, mchiavelismus, psychopatie) ve vztahu k vybraným psychologickým 

souvislostem (vývojovým, osobnostním, sociálním apod. Také s vedoucím práce zpřesní 

cílovou skupinu pro výzkumnou část. V této části práce předpokládám, kromě jiných metod, 

také zařazení nově vydaného dotazníku TOP (Hogrefe-Testcentrum, 2021). 

PhDr. Jaroslava Raudenská, PhD.   jaroslava.raudenska@fnmotol.cz 

Skrínink rizika užívání alkoholu u pacientů s chronickou bolestí dlouhodobě 

léčených silnými opioidy na předpis 

Bude prověřena validita a reliabilita CAGE-AID. Porovnání míry rizika užívání alkoholu se skupinou s 

chronickou bolestí a se zdravou populací. Riziko pacientů léčených opioidy bude hodnoceno v 

souvislosti s klinickými proměnnými (druh opioidu, typ aplikace (per os, transdermální), 

ekvianalgetická dávka atd.) 

Generalizovaná úzkostná porucha u pacientů s chronickou bolestí 

Validizace GAD-7 u pacientů s chronickou bolestí. Budou prověřeny psychometrické vlastnosti české 

verze u této skupiny pacientů, a stanoven cut off proti zlatému standardu DSM-IV i zkrácené verze 

GAD-2.  

PhDr. Eva Šírová, Ph.D. eva.sirova@ff.cuni.cz 

Chybné atribuční procesy u učitelů 

Téma se vztahuje k problematice pedagogické a sociální psychologie a zabývá se chybnými atribučními 

procesy zejména v kontextu základní atribuční chyby. Cílem BP by měl být popis základních oblastí 

diferenciace základní atribuční chyby a současně nastínění možností snížení výskytu základní atribuční 

chyby u učitelů. 

mailto:marketa.niederlova@ff.cuni.cz
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Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.veronika.sporclova@ff.cuni.cz 

Čtenářské dovednosti v době digitální 

Práce vychází z nejnovějších poznatků neuropsychologie, která poukazuje na slábnoucí 

čtenářské dovednosti a omezené schopnosti dětí pracovat s textem i kvůli rozvoji technologií. 

Diplomová práce se zaměří na srovnání tempa, plynulosti, chybovosti čtení a porozumění 

textu při administraci textu v tištěné podobě a při čtení na monitoru počítače a ve čtecím 

zařízení.  

Poruchy dětského mentálního vývoje pohledem rodičů 

Při diagnostice poruch dětského mentálního vývoje se v praxi rodiče setkávají s různými 

názory odborníků. Tato zkušenost může vést k horšímu přijetí obtíží dítěte (popírání, 

bagatelizace), ke zmatenosti rodičů a sekundárně také k tomu, že dítě nemá podporu, která 

je pro kompenzaci jeho obtíží nezbytná. Cílem diplomové práce bude zmapovat zkušenosti 

(pocity, myšlenky) rodičů, jejichž dítěti byla diagnostikována porucha intelektu, porucha řeči 

a jazyka a/nebo porucha autistického spektra.  

Mgr. Zuzana Štěrbová, Ph.D. zuzana.sterbova@ff.cuni.cz 

Působení rodiny a přátel na výběr partnera 

Výběr partnera u lidí je specifický zapojováním dalších jedinců (většinou rodinných příslušníků). Aktivní 

vliv rodičů na výběr partnera se významně liší napříč kulturami. Zatímco kolektivistické kultury (např. 

Indie) jsou typické intenzivním zapojováním dalších jedinců (např. domlouvaná manželství), v 

individualistických kulturách (např. ČR) je vliv dalších členů rodiny značně omezen (např. na rady či 

finanční podporu). Je ovšem otázkou, zdali v individualistických společnostech alespoň do určité míry 

nezastávají roli rodinných příslušníků přátelé. Cílem diplomové práce tak bude porovnat vliv rodinných 

příslušníků (rodiče a sourozenci) s vlivem přátel na výběr partnera. Současně budou zkoumány 

konkrétní formy a míry zasahování. 

Haptika v partnerských vztazích 

Výzkum partnerských vztahů je nejčastěji zaměřen na vizuální modalitu (např. podobnost partnerů v 

obličejových rysech), o poznání méně už na modalitu akustickou (např. atraktivita hlasu), olfaktorickou 

(např. kompatibilita partnerů) a nejméně pak haptickou (např. kulturní variabilita v držení se za ruce). 

Cílem diplomové práce bude testovat individuální (např. attachment) a dyadické (např. partnerská 

spokojenost) faktory na míru a konkrétní formy dotýkání se mezi partnery.  

Dědění partnerských preferencí 

Partnerské preference mohou vznikat celou řadou mechanismů (např. asociačním či sociálním 

učením). Behaviorálně genetické studie naznačují, že významnou roli v ontogenezi preferencí hrají 

vedle environmentálních faktorů (sdílené a nesdílené prostředí) také faktory genetické. Hlavním cílem 

diplomové práce bude testovat vliv obou těchto faktorů na vznik vybraných partnerských preferencí 

(např. tvář či osobnost). Studie se zúčastní jednovaječná a dvojvaječná dvojčata spolu se svými 

partnery. Diplomová práce bude součástí plánovaného širšího behaviorálně genetického projektu, 

který bude probíhat ve spolupráci s Klubem dvojčat a vícerčat.  

mailto:eva.sirova@ff.cuni.cz
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Typy partnerských vztahů  

Hlavním cílem diplomové práce bude prozkoumat variabilitu typů partnerských vztahů (např. vztah na 

jednu noc, přátelé s výhodami, manželství) a hlavní komponenty, které je definují (např. délka trvání, 

míra závazku, exkluzivita). Dosavadní studie jsou často postaveny na dichotomickém dělení na 

krátkodobé a dlouhodobé vztahy, což je značně reduktivní. Výstupem práce by měla být typologie 

partnerských vztahů, a to včetně míry rozvinutí jednotlivých komponent sytících jednotlivé typy. 

PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. iva.stetovska@ff.cuni.cz 

On-line výuka jako profesní zátěž učitele 

Výzkumy se zabývají dopadem on line výuky a nároky, které klade zejména na žáky/studenty a jejich 

rodiče. Stranou pozornosti zůstává psychologická problematika zátěže, kterou podstupují učitelé 

odpovědní za tento proces.  

Práce by mohla zkoumat, jak se učitelé s touto situací vyrovnávají, zda využívají nějakých specifických 

copingových strategií a jak tato situace přispívá k pracovní spokojenosti, ev. Zda ovlivňuje zdravotní 

situaci učitelů. 

Psychologické příčiny a dopady mezigeneračních vztahů 

Veřejný diskurs často řeší vztahy mezi generacemi. Interpretace těchto vztahů (zejména ve 

specifických situacích zdravotních, ekonomických atp.) osciluje mezi solidaritou a konfrontací. Situace 

obou generací je navíc zatížena řadou stereotypů. 

Práce by se měla zaměřit na to, co podporuje generační spolupráci nebo co vede ke konfliktu mezi 

generacemi a jak se tento vztah podílí na vzájemném vnímání generačních skupin. 

Mgr. Lea Takács, Ph.D. lea.takacs@ff.cuni.cz 

Vliv temperamentu na kognitivní vývoj dítěte  

Individuální rozdíly v iritabilitě, úrovni aktivity, schopnosti udržet pozornost a dalších 

temperamentových charakteristikách ovlivňují schopnost dítěte zpracovávat informace z vnějšího 

prostředí, a tím i jeho kognitivní vývoj. Někteří autoři dále ukazují, že vliv temperamentu na kognitivní 

vývoj je moderován biologickými (gestační věk při porodu, zdravotní stav) i psychosociálními 

(socioekonomický status rodiny dítěte, rodičovské kompetence) faktory. Diplomová práce se zaměří 

na vliv temperamentových charakteristik dítěte na jeho kognitivní vývoj v předškolním věku a na 

analýzu moderujících proměnných. 

Perinatální deprese a sociálně-emoční vývoj dítěte 

Deprese je častou komplikací v perinatálním období a přináší závažné důsledky pro matku i dítě: 

ovlivňuje navazování vztahu matka-dítě, rodičovské kompetence a další vývoj dítěte. Dosavadní práce 

se zaměřovaly zejména na dopad poporodní deprese, aniž by kontrolovaly vliv deprese v těhotenství.  

Zároveň se soustředily především na dopad deprese na kognitivní vývoj dítěte a jen málo prací 

zkoumalo dopad perinatální deprese na vývoj sociálně-emoční. Diplomová práce se proto zaměří na 

dopad deprese v perinatálním období (v těhotenství i po porodu) na sociálně-emoční vývoj dítěte a na 

možné psychosociální mediátory tohoto vlivu. 

mailto:iva.stetovska@ff.cuni.cz
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Perinatální rizikové faktory poporodní deprese 

Mezi známé rizikové faktory poporodní deprese patří kromě biologických faktorů (zejména 

hormonálních změn) deprese v anamnéze, nízká sociální opora, stresové události, problémy v 

partnerském vztahu či nízký socioekonomický status. Poporodní deprese je však rovněž dávána do 

souvislosti s perinatálními faktory, jako je například traumatický porodní zážitek, porod císařským 

řezem, či problémy s kojením, avšak prací zaměřených na tyto rizikové faktory je stále nedostatek. 

Diplomová práce se proto soustředí na rizikové faktory poporodní deprese, které souvisejí s průběhem 

porodu a porodní péčí (spokojenost s porodním zážitkem a porodní péčí, porodní bolest, typ a průběh 

porodu, porodnické intervence, raný kontakt matka-dítě, kojení). 

Mgr. Jitka Taušová, Ph.D. jitka.tausova@ff.cuni.cz 

Akulturační styly a psychické fungování Vietnamců z druhé generace žijících v 

České republice 

Magisterská práce se bude zabývat psychickým fungováním a kulturní adaptací Vietnamců druhé 

generace žijících v České republice.  Autor/ka bude konkrétně zkoumat souvislosti mezi akulturačními 

styly (acculturation styles) na jedné straně a psychickými potížemi a pozitivními aspekty psychického 

fungování na straně druhé.   

Identita a psychické fungování teenagerů a emerging adults z komunity 

Vietnamců z druhé generace žijících v ČR 

Magisterská práce se bude zabývat psychickým fungováním a identitou teenagerů a emerging adults 

z komunity Vietnamců druhé generace, kteří žijí v České republice.  Autor/ka bude konkrétně zkoumat 

souvislosti mezi identitou (pojetí dle J. Phinney) na jedné straně a psychickými potížemi a pozitivními 

aspekty psychického fungování na straně druhé. 

Mgr. Kamila Urban, Ph.D. kamila.urban@ff.cuni.cz 

Souvislost narativní produkce a verbální kreativity u dětí předškolního věku 

Cílem diplomové práce bude analyzovat schopnost dětí (ve věku 4-6 let) vyprávět vlastní vymyšlený 

příběh na základě ilustrované předlohy a souvislost sledovaných komponentů narace a verbální 

kreativitou. Diplomová práce se specificky zaměří na analýzu toho, jak specifický charakter ilustrované 

předlohy ovlivňuje charakter vyprávěného příběhu. Závěry z diplomové práce se budou týkat využívání 

ilustrační předlohy při rozvíjení narativních schopností dětí v předškolním vzdělávání a vztahu mezi 

narativními schopnostmi a verbální kreativitou. 

Porovnání porozumění čtenému textu a metakognice u dětí předškolního a 

mladšího školního věku 

Vývoj čtení s porozuměním závisí mimo jiné od zkušeností dítěte s čteným textem a metakognitivně 

podnětným prostředím, v kterém jsou dítěti kladeny otázky zaměřeny na předvídání, zhodnocení a 

monitorování textů už v předškolním věku. Cílem diplomové práce bude porovnat úroveň implicitního 

a explicitního porozumění a přesnosti metakognitivního monitoringu u dětí před vstupem do ZŠ a na 

konci prvního ročníku ZŠ. Sledována bude taky úroveň verbálního slovníku dítěte.  

mailto:jitka.tausova@ff.cuni.cz
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prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. DSc.   petr.weiss@vfn.cz 

Vliv konzumace alkoholu na sexuální vzrušivost a orgastickou schopnost u žen 

Vliv konzumace alkoholu na sexuální vzrušivost a orgastickou schopnost u 

mužů 

I když existují (především zahraniční) výzkumy sledující vliv alkoholu na sexualitu u mužů i žen, bylo by 

potřebné výzkumně ověřit především hranici v konzumaci, kdy začínají převládat inhibiční vlivy 

alkoholu nad jeho vlivy stimulačními, ev. anxiolytickými. 

Rozdíly v sexuálním chování a v postojích mezi dobře a méně sexuálně 

vzrušivými ženami 

Výzkum by se měl zaměřit na základní charakteristiky sexuálního chování (věk prvního styku, počet 

sexuálních partnerů, náhodné sexuální styky apod.) a sexuálních postojů (liberálnost vs. restriktivnost)  

u žen, které jsou sexuálně dobře vzrušivé a orgastické a u žen, které mají v této oblasti problémy. 

Problematika nabývá na významu především v souvislosti s překonáváním tradičních rozdílů v mužské 

a v ženské sexuální roli, a to hlavně u mladých profesionálek. 

Prediktory úspěšné sexuální adaptace na menopauzu 

Práce má srovnat ženy před menopauzou, v perimenopauze a po menopauze z hlediska sexuální 

fungování (zjišťovaného pomocí Dotazníku sexuální funkce ženy a dalšími) ve vztahu ke kvalitě 

partnerského vztahu, psychických obranných mechanismů, partnerovy sexuální funkce.  

PhDr. Jana Woleská, Ph.D.  jana.woleska@ff.cuni.cz 

Parasomnie u klientů/pacientů v intenzivní péči 

Poruchy spánku v podobě parasomnií (Noční můry F51.5), které obsahy F51.5 se nejčastěji vyskytují u 

klientů/pacientů při hospitalizaci v intenzivní péči.  

Práce by se měla zaměřit na hledání souvislostí mezi primární diagnózou, délkou anestezie, typem 

léčby a obsahem a délkou trvání parasomnie (Noční můry F51.5) u klientů/pacientů v oblasti intenzivní 

medicíny. Využití k porovnání psychologických a biologických dat a hledání souvislostí mezi nimi. 

Využití řízené imaginace a relaxace u psychoterapie neuróz  

Deskripce základních neurotických poruch a jejich propojení s potřebou kontroly vlastního chování, v 

čem spočívá možnost přínosu a využití řízené imaginace a relaxace v léčbě neurotických obtíží, u 

kterých typů osobnosti je možné využití řízené imaginace a relaxace při léčbě neuróz.   

Práce by se měla zaměřit na efektivitu přínosu řízené imaginace a relaxace v léčbě neuróz. 
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