Rámcová témata disertačních prací pro rok 2021/2022

RÁMCOVÁ TÉMATA DISERTAČNÍCH PRACÍ
PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMŮ PEF V ROCE 2021
Rámcová témata disertačních prací uchazečů byla projednána příslušnou oborovou radou DSP.
Téma disertační práce je třeba prokonzultovat se školitelem, který dané téma nabízí, a to před odevzdáním přihlášky
ke studiu. Vyjádření školitele je povinnou součástí podkladů, které uchazeč odevzdává současně s přihláškou ke studiu
(viz informace o přijímacím řízení na webových stránkách fakulty).
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Regionální a sociální rozvoj

doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.
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RÁMCOVÁ TÉMATA DISERTAČNÍCH PRACÍ 2021

Regionální a sociální rozvoj

JMÉNO ŠKOLITELE/ŠKOLITELKY

RÁMCOVÉ TÉMA DISERTAČNÍ PRÁCE

doc.

Kokaisl Petr

Specifika národnostních menšin v projekci do rozvoje regionů

doc.

Kokaisl Petr

Regionální dimenze kulturně ekonomických transformačních procesů

doc.

Lapka Miloslav

Národní parky v ČR – impuls nebo brzda regionálního a sociálního rozvoje? (Se zvláštním zřetelem k NP Šumava)

doc.

Lapka Miloslav

Koho dnes láká život na venkově? Sociálně-ekonomický pohled

doc.

Lapka Miloslav

prof.

Lošťák Michal

Jídlo a jeho úloha v rozvoji lokality/regionu (stravovací služby a rozvoj regionu, biovýrobky a kvalitní potraviny a jejich dopady na
možnosti rozvoje venkova, sociální dimenze jídla)

prof.

Lošťák Michal

Globalizace a rozvoj lokality (dopady globalizačních procesů na možnosti rozvoje lokalit, vzájemné působení globalizace a lokalizace,
zemědělství a venkov v globalizovaném světě)

prof.

Lošťák Michal

Sociální inovace v rozvoji venkova

prof.

Lošťák Michal

Úloha sociálních a kulturních faktorů v rozvoji regionů nebo venkova (sociální kapitál, problematika kolektivního jednání v rozvojových
aktivitách, místní akční skupiny a přístup LEADER, sociální potenciály rozvoje regionů/venkova/lokalit)

doc.

Zagata Lukáš

Ekonomické a sociální souvislosti tranzice zemědělství směrem k vyšší udržitelnosti

doc.

Zagata Lukáš

Ekologické zemědělství a jeho příspěvek k regionálnímu rozvoji

doc.

Zagata Lukáš

Role spotřebitelů v rámci diverzifikace zemědělské produkce potravin (propojeno s projektem H2020 CropDiva)

doc.

Zagata Lukáš

Socioekonomický potenciál horských regionů a jeho využití v rámci rozvoj venkova (propojeno s projektem programu H2020 MOVING)

Změny vybrané krajiny po roce 1989 a jejich sociální, ekonomické a environmentální příčiny

