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Moderuje Lothar Filip Rudorfer

  Díl 3.  2.11.2022
Doktorandský podcast 3: Psychické zdraví v Japonsku a péče o něj:odraz v populární kultuře

Pozvání přijala   Mgr. Anna Křivánková, Ph.D.  , japanoložka, překladatelka a akademička. Jak je na tom Japonsko v
porovnání se zbytkem světa v oblasti péče o duševní zdraví? Mají Japonci přístup ke školním psychologům a poradnám?
Existuje zde stigma v Japonské společnosti a rodinách? Jakým způsobem ovlivňuje stigma psychické zdraví lidí v
Japonsku? I na tyto otázky Vám odpovíme v následujícím podcastu. Podcast navazuje na doktorandskou konferenci
  Emergency in Education/Nouze ve Vzdělávání 2021  a výstupy projektů   GAUK 316722  a   Horizon2020 AMASS .
Podcast si můžete poslechnout   zde

  Díl 2.  10.6.2022
Doktorandský podcast 2: Zkušenosti doktorandů na konci studia

Pozvání přijali Mgr. Anna Kubíčková z   České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání , doktorandka KSPG PedF
UK a Mgr. Michal Zaltoš, Mgr. Valentina Kuznetsova doktorandi KOVF PedF UK a Mgr. Zuzana Horáková z KSPG
PedF UK. Jak se během let na PedF UK proměnilo doktorské studium? Jaká je pozice doktorandů v rámci UK a ve

https://drive.google.com/file/d/1Lu5H98_Jtbqlakws5SOJgQwaB4Yt0H0l/view?usp=share_link
https://www.databazeknih.cz/vydane-knihy/anna-krivankova-107550
https://pedf.cuni.cz/PEDF-61.html?event=22138&amp;amp;lang=cz
https://sites.google.com/view/gauk316722
https://pedf.cuni.cz/PEDF-2033.html
https://open.spotify.com/show/6DGft17nk3NdX1HC73jH5J
https://drive.google.com/file/d/1wcDdTn631F2siq7CNcPzXfCiY-N4K7jo/view?usp=share_link
https://cosiv.cz/


Compiled Nov 4, 2022 2:51:31 PM by Document Globe ®   2

světě? Jaká jsou úskalí a dobrá praxe doktroandů na sklonku studia? I na tyto dotazy Vám budou odpovídat hosté
doktorandského podcastu.
Podcast si můžete poslechnout   zde

  Díl 1.  26.5.2022
Doktorandský podcast 1: Příběhy lidí z komerční a korporátní sféry

Martin a Dian jsou hosté prvního dílu doktorandského podcastu. Oba pracují v ČR v korporátním sektoru. Martin bez VŠ
vzdělání a Dian s ukončeným pregraduálním vzděláváním. Jak pohlíží korporátní a soukromý sektor na lidi s Ph.D.? Má
v tomto sektoru doktorát výody a nevýody? I na tyto otázky jsme se ptali v rámci prvního dílu doktorandského podcastu.
Podcast si můžete poslechnout   zde

podcast navazuje na doktoranskou konferenci   Emergency in Education/Nouze ve Vzdělávání 2021  a výstupy projektů
GAUK 316722 a 1034419. Sborník konference k přečtení   AJ verse zde    ČJ verse zde . Program konference naleznete
  zde

   Spotify

https://open.spotify.com/show/6DGft17nk3NdX1HC73jH5J
https://drive.google.com/file/d/1k8YClPJPY94m3lPng7RvU3gCXp9wCfKX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k8YClPJPY94m3lPng7RvU3gCXp9wCfKX/view?usp=sharing
https://pedf.cuni.cz/PEDF-61.html?event=22138&lang=cz
https://drive.google.com/file/d/1b5i4NW4S1w5iutGeuRiWnDqrE82PRBDT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cKkY9OdUrvaklvFkk3WPefIK6PQADqBp/view?usp=sharing
https://open.spotify.com/show/6DGft17nk3NdX1HC73jH5J?si=8faa34bae7f74abe

