PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.

Oborové zaměření
Filantropie, dobrovolnictví a dárcovství.
V rámci oboru se zabývá tím, co bývá někdy označováno za podstatu tzv. třetího sektoru, a to filantropií jako činností
ve prospěch druhých a bez nároku na odměnu. V kvantitativně i kvalitativně orientovaných empirických výzkumech
zkoumala dobrovolnictví, věnovala se historickému popisu i analýze diskurzu ve spojitosti se soukromou filantropií.
V rámci tématu se zabývá také transnacionální filantropií, darem jako specifickým typem vztahu a v neposlední řadě
přemýšlí o někdy problematické koexistenci filantropických, tržních a byrokratických prvků v organizacích občanské
společnosti.
Kontakt a konzultační hodiny
Viz SIS
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