
Okruhy témat disertačních prací 
DSP Etnologie 

 
Okruhy témat disertačních prací navrhuje oborová rada, která je předkládá ke schválení vědecké 

radě fakulty. Navrženy a vědeckou radou schváleny byly tyto okruhy témat. Tematické okruhy 

jsou formulovány jen obecně, před volbou konkrétního tématu je nutné konzultovat téma 

disertační prací se školitelem. 

 

 

Prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. 

 

 Cyklus artušovských legend a jejich význam pro západoevropskou kulturu 

 Monografický popis konkrétních etnik a etnických skupin (Berbeři, Nubijci, Aramejci, 

Kašubové a Pomořanští Slovinci, Laponci, baltskofinské národy, Samojedové, Jakuti a 

Dolgani, Mongolové, Tunguzové, Nivchové, Čukčové a Korjaci, Eskymáci, Athapaskové, 

Algonkinové, Irokézové, Maorové, aj.) 

 Monografický popis etnicky složitých regionů (Etiopie, bazén Čadského jezera, Iberský 

poloostrov, Balkán, Dagestán, Pamir, Hindukuš, drávidské národy jižní Indie, Filipíny, 

Tchajwan, Arnhemská země, Kalifornie, Britská Kolumbie, aj.) 

 Monografický popis vymírajících a nedávno vymřelých etnik (khoisanská plemena jižní a 

východní Afriky, jižní Kušité, keltské obyvatelstvo Velké Británie Jukagirové, jenisejské 

národy, Itelmeni, Ainu, obyvatelé Andamanských ostrovů, Tasmánci, indiánské 

obyvatelstvo Karibiku, obyvatelé Ohňové země, aj.) 

 

 

Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. 

 

 Češi v Bulharsku 

 Češi na Balkáně 

 Menšiny v Bulharsku 

 Menšiny na Balkáně 

 Etnologie Bulharska 

 Etnologie Balkánu 

 Cikáni v České republice 

 Cikáni na Slovensku 

 Teorie antropologie 

 Antropologie v České republice 

 

 

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D. 

 

 Vizuální antropologie a vizuální etnografie 

 



Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 

 

 Menšiny a problémy jejich komunikace s majoritní společností. 

 Solidarita a pomoc a jejich úloha v současné společnosti. 

 Výzkum postojů k menšinám jako problém metodologický. 

 Etnologie, sociální antroplogie a sociologie - komparace metodologických přístupů. 

 Postoje české společnosti k náboženským, etnickým a sociálním menšinám. 

 Praktikující křesťané jako společenská menšina. 

 

 

Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 

 

 Nacionalismus, národní a etnická hnutí, soužití skupin v multikulturních společnostech. 

 Každodenní život současné vesnice, malého města anebo menší geografické oblasti. 

 Dějiny etnologie ve Střední Evropě od počátku 20. století. 

 

 

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. 

 

 Interetnické a interkulturní vztahy na příkladu střední a jihovýchodní Evropy. 

 Etnografický zájem o studium populací východní a jihovýchodní Evropy vycházející 

z českých zemí. 

 Urbánní etnologie – město jako specifický sociální prostor. 

 Proměny kultury každodennosti. 

 Postsocialismus jako kulturní typ. 

 Etnosociální procesy v pohraničních oblastech (historicky i aktuálně). 

 Česko-německé vztahy v pohledu interetnické komunikace. 

 Specifika regionální a lokální etnografie západních Čech. 

 Představitelé české či západočeské etnografie a jejich příspěvek k etablování disciplíny. 

 

 

Doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. 

 

 Etnické problémy dosidlování českého pohraničí po 2. světové válce 

 Souvislosti jazykové hranice v západních Čechách v 19. století s charakterem tzv. tradiční 

kultury 

 Životnost výročních obyčejů v západočeském regionu a kartografická metoda 

 Vývoj stravovací kultury lidových vrstev v procesu industrializace 

 Vývoj muzejní struktury v západních Čechách a její dopad na regionální kulturu 

 Kulturní aktivity agrární strany při revokaci tradičních lidových obyčejů ve 20. a 30. 

letech 20. století 

 Tradice rukodělných řemesel a západočeská specifika 

 Smysl a metody vlastivědného studia regionů 



 Vybavení poddanské usedlosti konce 18. a 1. poloviny 19. století na pozadí studia 

poddanských inventářů západočeského regionu 

 

 

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D. 

 

 Hodnota nechtěného: odpad očima profesionálů (Výzkum mezi lidmi, kteří svůj život 

spojili s odpadem. Doktorand(ka) se zaměří na jedno z možných prostředí: zaměstnanci 

svozové firmy, skládky, spalovny, sběrného dvora nebo recyklačního centra) 

 

 

Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. 

 

 Hudba klezmer a její druhý život. 

 Funkce hudby a tance v bulharských výročních rituálech. 

 World music – zrod a vývojové tendence žánru. 

 Tradiční hudba balkánského poloostrova aneb „mezi“ Asií a Evropou. 

 Vánoční hudba evropských národů (shody, podobnosti odlišnosti). 

 Hudba na ulici. Empirický výzkum pouliční hudby a hudebníků vybraných evropských 

měst. 

 Tradiční hudba a způsoby jejího využití v dílech evropských hudebních skladatelů. 

 „Etno“ v současné populární hudbě. 

 Zpěv a hudba sametové revoluce. 

 Hudba v rituálu, rituál v hudbě 

 

 

PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D. 

 

 Sběr hudebního folkoru na Plzeňsku (z fondu místních institucí) 

 Integrace prvků hudební kultury etnik na Balkáně 

 Ludvík Kuba a Balkán 

 Anekdoty jako jeden z produktivních folklorních žánrů současnoti 

 

 

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 

 

 Etnicita, integrace, adaptace, marginalizace v komplexních společnostech (problematika 

interetnického soužití diferencovaných kultur) 

 Migrace do České republiky a transformační procesy po roce 1989 (problematika života 

migračních skupin z bývalého SSSR, Balkánu, západní Evropy, Ameriky či dalších zemí 

v České republice) 

 Imigrace krajanů (život imigračních skupin a jejich rodinných příslušníků v České 

republice) 

 Krajané v zahraničí (způsob života a kultura krajanských enkláv ve vybraných částech 

světa (např.v Chorvatsku, Rumunsku, na Ukrajině, v USA apod.) 



 Uprchlíci – žadatelé o azyl a azylanté (otevřené otázky týkající se této specifické skupiny) 

 Romové, způsob života, kultura, migrace 

 Urbánní antropologie – teorie a dějiny 

 Město: přeměny a sociabilita ve městě 

 


