Témata školitelů

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
•
•

Sociální podnikání v ČR
Společensky odpovědné podnikání ve vztahu k občanskému sektoru

prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.
•
•
•

Proměny občanské společnosti a jejich vliv na prekarizaci pracovních vztahů
Vývojové trajektorie občanského sektoru v ČR v kontextu průmyslu 4.0
Multikulturní občanská společnost a její vliv na HR diverzity management

doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
•
•
•
•

Klientelizmus a korupční sítě jako antiobčanská společnost
Komercializace servisních občanských organizací
Úpadek členství v tradičních občanských organizacích
Organizace dobrovolných hasičů jako školy demokracie

Mgr. Dana Moree, Dr.
•
•
•

Spolupráce OSPOD (Odbor sociálně právní ochrany dětí) a NNO ve vybraných regionech České republiky
Empowerment a pociťovaná bezmoc ve státní správě a občanském sektoru
Můžeme spolu aneb projekty těch, kteří by se podle veřejného mínění ani neměli znát, ve výzkumu

Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
•
•
•
•

Motivace a význam dobrovolnictví českých občanů v uprchlických táborech 2015-2017
Sociální práce s osobami s migrační zkušenosti v českých nestátních neziskových organizacích
Změny politických a veřejných postojů k občanské společnosti v post-listopadovém období (nebo např. během
parlamentních voleb 2017 a prezidentských voleb 2018)
Hovor z nenávisti v oblasti nestátních neziskových organizaci, definice, meze, právní a společenské dopady,
monitoring

doc. PhDr. Karel B. Müller, PhD.
•
•
•

Evropská občanská společnost, její předpoklady, formy a aktéři, proměny veřejné sféry, procesy evropeizace
Aktivní hranice a přeshraniční spolupráce (euroregiony, partnerská města, hraniční efekty aj.)
Lokální politika a dobré vládnutí

PhDr. Tereza Pospíšilová, MA, Ph.D.
•
•
•
•

Profesionalizace dobrovolnictví v ČR
Dobrovolnictví mládeže a seniorů
Dobrovolnictví v ČR před rokem 1989
Politiky dobrovolnictví v ČR a EU

doc. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
•
•

Filantropie jako činitel rozvoje umění a vědění, zejména společenských věd
Současné teoretické reflexe občanské společnosti (obvykle ve spojení s empirickou analýzou vhodně vybraného
předmětu)
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