
Návrh tém dizertačných prác  

v študijnom programe Sociálna práca 

v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca 

pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium 

v akademickom roku 2018/2019 

 

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.  

1. Angažovanosť občanov v hmotnej núdzi v sociálnom prostredí 

 

Anotácia: Tematická orientácia – teoretická analýza témotvorných pojmov na základe 

aktuálneho vedeckého poznania.  

V empirickom výskumu skúmať angažovanosť, jej prejavy, resp, neangažovanosť a s ňou 

najčastejšie súvisiace faktory uvádzané členmi predmetnej sociálnej skupiny ako dôvody 

neangažovanosti. 

Aplikácia výsledkov výskumu do praxe sociálnej práce a  kompetencií sociálneho pracovníka. 
_____________________________ 

 

prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.  

1. Inštitucionalizácia školskej sociálnej práce v podmienkach Slovenskej republiky 

 

Cieľom práce je analyzovať, vymedziť miesto, úlohy, kompetencie sociálneho pracovníka 

v školskom prostredí, analýza legislatívy SR zameranej školskú sociálnu prácu, s dôrazom na  

sociálneho pracovníka ako odborníka na sociálne prostredie a intervencie pri riešení ťažkostí 

v sociálnom fungovaní so špecifikáciou na školské sociálne prostredie, ktoré predstavuje 

významné pole sociálneho pôsobenia. 
_____________________________ 

prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. 

 

1. Talent manažment ako prostriedok rozvoja podnikovej sociálnej práce – aplikácia 

nástrojov metódy assessment centra 
(Talent management as a means of developing corporate social work - Utility application 

method assessment center)  

 

Vychádzame z predpokladu, že talent manažment sa v súvislosti s riadením výkonnosti 

zamestnancov vníma ako súhrn aktivít, nástrojov a procesov smerujúcich k identifikácii, 

motivácii, stabilizácií a rozvoju talentov organizácie a zabezpečeniu ich potenciálu s cieľom 

efektívne vykonávať úlohy v súlade s budúcimi potrebami a trendmi. Takéto dokonalejšie 

poznanie spôsobilosti zamestnancov prináša benefity vo forme konkurenčnej výhody vo vzťahu 

k externému prostrediu. Výsledkom je budovanie znalostnej podnikovej klímy. 

 

2. Významnosť teórii sociálnej práce ako základného predpokladu pre výkon dobrej 

praxe 
 

(The significance of the theory of social work as a prerequisite for the exercise of 

good  practice) 

 



Bohatosť a špecifickosť teórii sociálnej práce ponúka sociálnemu pracovníkovi a pracovníčke 

inšpiráciu pre dobrú prax vo vybraných oblastiach sociálnej práce. Poznanie histórie a tvorby 

teórii sociálnej práce prispieva v hypermodernej spoločnosti k identite profesie sociálneho 

pracovníka, ktorá si v podmienkach Slovenska zasluhuje vyššiu mieru akcentácie.  
_____________________________ 

 

prof. zw. dr hab. Andrzej Gretkowski  

1. Sociálny pracovník a úlohy sociálnej práce v nemocničných zariadeniach  

Abstrakt: Cieľom témy práce je zmapovať praktický a právny priestor sociálnej práce v 

štátnych nemocničných zariadeniach. Praktický výkon sociálnej a jej obsah aj rozsah, poslanie a 

očakávania sociálnych pracovníkov a spolupracujúcich profesionálov (prípadne aj vedenia 

zariadenia). 
_____________________________ 

 

doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.  

1. Kresťanská vízia sociálnej práce 

Témou práce je identifikovať, posúdiť a zdôvodniť špecifický prínos kresťanskej antropológie 

do profesie sociálneho pracovníka – z hľadiska motivácie, etického prístupu, prevencie 

syndrómu vyhorenia, ale najmä z hľadiska štandardov kvality a účinnosti. 

2. Sociálna práca v misijnej a/alebo charitatívnej činnosti, resp. v humanitárnej al. 

rozvojovej práci 

Témou práce je obsahovo analyzovať miesto sociálnej práce v uvedených oblastiach pôsobenia 

(treba vybrať jednu), resp. identifikovať špecifiká, ktoré sociálna práca na seba preberá v tej-

ktorej oblasti.  

3. Miesto a prínos katolíckej sociálnej náuky v univerzitnom vzdelávaní 

Témou práce je obsahová analýza postojov Katolíckej cirkvi k sociálnej problematike, ktorá 

vedie k zvýšeniu motivácie, kvality a etickej dimenzie poznania, výskumu a vzdelávania 

v sociálnej náuke Katolíckej cirkvi, s osobitným výstupom do štúdia sociálnych resp. 

humanitných študijných odborov (osobitne sociálnej práce).  

Prípadne môže téma byť koncipovaná aj opačne, identifikujúc poslanie jednotlivých 

pomáhajúcich profesií a s nimi súvisiacich vedných a študijných odborov, a preskúmanie 

eventuálneho prínosu katolíckej sociálnej náuky pri napĺňaní tohto poslania. 

Napokon môže téma byť postavená aj ako skúmanie miesta katolíckej sociálnej náuky pri 

napĺňaní poslania univerzity ako takej, s konkrétnymi aplikáciami do organizácie života 

univerzity a do realizácie jednotlivých študijných programov. 

_____________________________ 

 



prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD. 

1. Interpretácia princípov inštitútu najlepšieho záujmu dieťaťa v kontexte aplikačnej 

praxe sociálnoprávnej ochrany detí v Slovenskej republike 

Anotácia: Posúdenie a následné zohľadnenie najlepšieho záujmu dieťaťa predstavuje 

prostriedok na zabezpečenie plnohodnotného a skutočného užívania všetkých práv uznaných 

v Dohovore o právach dieťaťa a na holistický rozvoj dieťaťa. Cieľom dizertačnej práce je 

identifikovať aký vplyv majú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí na holistickú, fyzickú, 

psychickú, morálnu a duchovnú integritu dieťaťa a jeho ľudskú dôstojnosť integrované 

v princípoch inštitútu najlepšieho záujmu dieťaťa.   
_____________________________ 

prof. nadzw. dr hab.  Stanisław Lipiński  

1. Životná orientácia osôb vyžadujúcich sociálnu podporu (Orientacja życiowa osób 

wymagających wsparcia społecznego)  

 

Anotácia: Orientacja życiowa rozumiana jest jako poczucie koherencji, poczucie sensu życia i 

poczucie bezpieczeństwa przez osoby  bezdomne, bezradne, z zaburzeniami niezależnego 

funkcjonowania, upośledzone umysłowo, stare,  kalekie i chore,  w sytuacji terminalnej, 

wymagające interwencji kryzysowej, opuszczające szpitale dla chorych psychicznie, 

opuszczające instytucje resocjalizacyjnej. 

2. Syndróm strachu a agresivity u resocializovaných osôb (Syndrom lęku i agresji u 

osób resocjalizowanych) 

Anotácia: Nasilenie skłonności agresywnych i poczucie lęku przez więźniów pierwszy raz 

skazanych, recydywistów, wychowanków zakładów  resocjalizacyjnych dla nieletnich, 

wychowanków domów dziecka. 

3. Systém hodnôt a náboženské postoje osôb umiestnených v inštituciách sociálnej 

starostlivosti (System wartości i postawy religijne  osób przebywających w instytucjach 

pomocy społecznej)  

Anotácia: System wartości schellerowskich oraz postawy religijne rozumianych jako 

deklaracja wiary, wiedza, praktyka i moralność religijna oraz self religijny osób 

przebywających w domach pomocy społecznej.  

_____________________________ 

doc. PhDr. Jiřina Vaňková, PhD.  

1. Sociálne aspekty výchovného prístupu učiteľa k integrovaným žiakom mladšieho 

školského veku  

 

Anotácia: Analýza výchovného prístupu učiteľa k integrovaným žiakom mladšieho školského 

veku so zreteľom na jeho sociálne aspekty. Overenie výsledkov analýzy vo výchovno-

vzdelávacej praxi prostredníctvom aplikácie zodpovedajúcich metód výskumu. 

 



2. Socializačné problémy handicapovaných detí mladšieho školského veku 

 

Anotácia: Analýza problémov handicapovaných detí mladšieho školského veku s akcentom 

na socializačné problémy. Overenie výsledkov analýzy vo výchovnej praxi prostredníctvom 

aplikácie zodpovedajúcich metód výskumu. 

_____________________________ 

prof. nadzw. dr hab. Danuta Marzec  
 

 

1. Aktivita seniorov v miestnom prostredí   
(Aktywność seniorów w środowisku lokalnym) 

  

Jedným z najdôležitejších cieľov sociálnej politiky je pomôcť starším ľuďom prispôsobiť sa 

miestnemu prostrediu. Nie je to len individuálny problém,  ale aj spoločenský. V  nasledujúcich 

rokoch sa počet starších ľudí a dopyt po sociálnych službách významne zvýši.  V súlade 

s predpokladmi politiky voči starším miestne skupiny realizujú podporné programy pre túto 

skupinu obyvateľov.  Táto téma je aktuálna a dôležitá.  

  

2. Aktivačné programy pre seniorov ako súčasť sociálnej politiky  

(Programy aktywizacji seniorów częścią  polityki społecznej)  

  

3. Normy/Štandardy sociálnej práce s rodinou  

(Standardy pracy socjalnej z rodziną. 
_____________________________ 

 

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.   
 

1. Sociálny kapitál ako zdroj pomoci delikventnej mládeži v sociokultúrnych 

podmienkach Slovenska 

Termín "sociálny kapitál" je spôsob, ako konceptualizovať nehmotné zdroje spoločenstiev, 

spoločné hodnoty a dôveru, z ktorých čerpáme v každodennom živote. Tento termín sa dostal 

do povedomia vedeckej verejnosti predovšetkým prostredníctvom diela v spoločenských 

vedách  Bourdieu vo Francúzsku a Jamesa Colemana a Roberta Putnama v Spojených štátoch 

amerických. Koncept sociálneho kapitál bol zaužívaný z počiatku v rámci politiky a sociológie 

ako prostriedok vysvetľovania úpadku sociálnej súdržnosti a komunity hodnoty v mnohých 

západných spoločnostiach. Neskôr s týmto konceptom začínajú pracovať ďalšie spoločenské 

vedné disciplíny vrátane sociálnej práce. 

Zámerom dizertačnej práce by malo byť definovanie teoretickometodologických východísk 

sociálneho kapitálu, analyzovanie a definovanie sociálneho kapitálu mladých delikventov na 

Slovensku  resp. porovnanie ich sociálneho kapitálu s inými analýzami sociálneho kapitálu 

mladých delikventov v rámci západnej kultúry. V rámci výskumu by mal doktorand pracovať 

s jedným zo štandardizovaných nástrojov na meranie sociálneho kapitálu a následne spracovať 

výsledky do návrhov, ktoré budú metodickými usmerneniami v práci s mladými delikventmi, 



ale v neposlednej rade, ako očakávame, sa budú dať využiť aj v prevencii delikventného 

správania. 

_____________________________ 

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA 
 

1. Indikátory v adaptačnom procese u seniorov v pobytovej sociálnej službe 

Práca spracuje teoretické východiská adaptácie, adaptačného procesu na pobytovú sociálnu 

službu u seniorov.  V empirickej časti budeme konkretizovať indikátory dôležité pre potreby 

dobrej adaptácie. Autor/ka sa zameria na tie indikátory, ktoré vychádzajú zo Salutogenetického 

prístupu. 

2. Systémový prístup zameraný na krehkosť klienta v sociálnych službách 

Práca teoreticky spracuje vybrané indikátory kvality sociálnej služby s prepojením na 

systémový prístup. Teoreticky spracuje krehkosť z pohľadu medicíny, sociológie, sociálnej 

práce. V empirickej časti práce bude skúmať otázky riešenia krehkosti klientov v sociálnych 

službách  s prepojením určitých kompetencií členov multidisciplinárneho tímu.  

_____________________________ 

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. 

 

1. Postoje mládeže k extrémizmu a radikálnym hnutiam 
 

Cieľom dizertačnej práce bude získať komplexný prehľad o extrémistických prejavoch 

a radikálnych hnutiach v SR, v ktorých sa angažujú alebo potenciálne sa v nich môžu 

angažovať mladí ľudia. Hlavným cieľom výskumu je zistiť postoje mládeže voči extrémizmu 

a radikalizmu; spoznať a pochopiť atraktívnosť, rozmanitosť, intenzitu a kontinuitu podnetov, 

ktoré môžu mladých ľudí priťahovať k radikálnym vzorom, sociálnym skupinám a ideológii. 

Na základe získaných kvantitatívnych dát sa potom prostredníctvom kvalitatívnej metodológie 

budú identifikovať sociálne faktory ovplyvňujúce postoje mládeže voči extrémizmu 

a radikalizmu.  

 

2. Konceptualizácia študijných programov sociálnej práce 
 

Študijné programy sociálnej práce majú rôzny obsah, štruktúru a proporcionalitu. Každý z nich 

vychádza z istého teoretického konceptu, opiera sa o hodnotový systém, osobitým spôsobom 

interpretuje sociálnu realitu a prezentuje špecifický obraz/ideál spoločnosti. Zámerom 

dizertačnej práce je prostredníctvom obsahovej analýzy študijných programov sociálnej práce 

v SR a v ČR identifikovať špecifiká jednotlivých škôl, dominantné paradigmy reprezentujúce 

kognitívny rámec vnímania profesie sociálneho pracovníka a jeho miesta v spoločnosti, ako aj 

trendy vývoja vzdelávania sociálnych pracovníkov na univerzitnej úrovni.  

 

3. Problematika minorít v študijných programoch sociálnej práce 
 

Študijné programy sociálnej práce v SR vznikali v rovnakých sociálnych, 

ekonomických, politických a kultúrnych podmienkach. Napriek tomu sa prirodzene líšia. 

Minority, ich vnímanie, podpora, tolerancia, resp. diskriminácia alebo popretie sú nesporne 

kľúčovými témami sociálnej práce. Výskum by sa mal realizovať formou obsahovej analýzy 



programov a skupinovými diskusiami so študentmi vybratých škôl (fókusové skupiny). 

Predmetom výskumu by bolo zistiť prítomnosť a váhu danej problematiky v programe, rozsah, 

spôsob hodnotenia a postoje vyučujúcich (predsudočné, stereotypné, liberálne) voči danej téme. 

Obsahovo sa jedná o náboženské, sexuálne a rodové, etnické, kultúrne, vekové, politické, 

handicapované minority a marginalizované skupiny. Skupinové diskusie by sa zameriavali na 

dve roviny – obsah témy a vplyv na postoje študentov.  

 

4. Hypotéza v sociálnom poradenstve 
 

Sociálne poradenstvo je široko rozvinutou profesionalizovanou činnosťou. Cieľom dizertačnej 

práce je skúmať proces sociálneho poradenstva z pohľadu tvorby diagnostických 

a poradenských hypotéz, ich overovania, odmietania, modifikácie v časovom rámci 

poradenského procesu. Centrálnou témou výskumu je hypotetizovanie, skúmanie procesov 

uvažovania o klientovi, dôvodoch a spôsoboch vytyčovania predpokladov, možnostiach 

overovať a potvrdzovať hypotézy. V kvalitatívnom výskume pôjde o podrobný vhľad do 

kognitívnych procesov poradcu - analýza behaviorálnych prejavov klienta, vyhodnocovanie 

obsahu výrokov, teoretická konceptualizácia problému, tvorba hypotéz, kritériá ich overovania, 

vyhodnocovanie posunu klienta, vývoj vzťahu poradca – klient v súvislosti s hypotézami, 

efektivita poradenstva. Výstupom z výskumu bude definovanie významu a miesta hypotézy 

v práci s ľuďmi. 
_____________________________ 

prof. nadzw. dr hab. Iwona Wagner  

 

1. Sociálna pomoc chudobným rodinám v Poľsku 

 

Anotácia: 

Riešenie a kompenzácia ekonomického znevýhodnenia rodiny v Poľsku. Zameranie práce 

na sociálnu pomoc rodine v núdzi a v rámci toho aj ktoré zo sociálnych služieb sa venujú týmto 

rodinám. Čo hovorí zákon o rodine, o chudobe v Poľsku. Aké je sociálne prijatie chudobných 

a marginalizovaných v Poľsku. Po dohode so školiteľom zameranie výskumu v danej oblasti. 

 

_____________________________ 

doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD.   

1. Rizikové oblasti medziľudských vzťahov v neziskových organizáciách. 

 

Anotácia: Teoretická časť práce je zameraná analýzu rizikových oblastí medziľudských 

vzťahov v neziskovej organizácii. Zvlášť so zameraním sa na mobbing a bossig. Identifikuje aj 

miesto a úlohu SNC v preventívnej oblasti ako predchádzať týmto rizikovým oblastiam 

medziľudských vzťahov. V empirickej časti sa autor práce zameria na skúmanie rizikových 

oblastí medziľudských vzťahov, faktorov ,ktoré ovplyvňujú ich vznik a návrhy na ich 

predchádzanie a prevenciu. Aplikácia výsledkov výskumu do praxe a teórie sociálnej práce.   

_____________________________ 

 


