Seminář IVDMR
témata pro zpracování diplomových prací
9:45 - 11:15
představena budou výzkumná témata řešená v rámci projektů IVDMR
vynořující se dospělost
problematika nadání
psychologie a internet
občanská a politická participace

Autonomie ve vynořující se dospělosti
• A A a časová perspektiva životních cílů
• Krátkodobost vs dlouhodobost cílů
• Interně vs. externě motivované cíle
• Zimbardovský „časoperspektivní“ pohled na zdůvodnění
životních cílů
• Paralelnost vs. sekvenčnost cílů v různých oblastech

• A A mimo vynořující se dospělost
• Vnímání autonomie v populacích, kde nejsou optimální
podmínky pro vynořující se dospělost
• Venkov, nízký SES rodiny, znevýhodnění, kultura/výchova,
události

A prožitková
A objektivní
materiální
afektivněkognitivní

Partnerské vztahy ve vynořující se dospělosti
• Reprezentace partnerství v EA
• Přátelství s benefity
• Partner jako součást původní rodiny
• Vztahy na dálku
• Partnerství „mezi národy“
• Předchozí partnerské zkušenosti
• rozchody a jejich dopad na následné partnerské vztahy
• emoční vazba na ex-partnery
• on/off vztahy

mimo program Kvalita života HIV pozitivních
• Existující data od asi 40 HIV pozitivních
• Česká verze specifického nástroje pro měření QoL u HIV+
• prof. Jiří Mareš LF UK v HK

Témata Dr. Carlose Almenary
1. Obesity and Health-Related Quality of Life (or Health-Related Well-Being) during adulthood.
• It would be interesting to evaluate if obese people try to avoid doctors or hospitals because they feel they would
be stigmatized or they think doctors/nurses don’t care too much about them because they think obese people are
responsible of their condition and it’s in their will to change (i.e. weight bias attitude).
• The other options are to evaluate the other paths that may lead obesity to illness: stress or poverty (see the
attached picture that you may use in your PPT).
2. Currently used pesticides (CUPs) and eating behavior patterns (and/or patterns of food consumption and/or
overweight and obesity prevalence).
• This research would be using data from RECETOX.
• They have data of chemical compounds in the environment.
• The idea would be to make an exploratory study correlating the occurrence of CUPs and patterns of eating
behavior and/or any of the other variables above.
• This is a trending topic right now. The NIH is investing millions in this kind of studies.
3. Any other research on eating behavior.
• I would be very glad if anyone is interested to do something related to eating behavior.

