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

1. Spolupráca organizácií verejnej správy a tretieho sektora pri tvorbe sociálnych 

politík regiónov  

Teoretická časť dizertačnej práce podáva teoretickú analýzu vybraných aktérov verejných politík. 

Pozornosť bude zameraná na tvorbu a implementáciu sociálnych politík v regiónoch. Empirická 

časť – kvantitatívno-kvalitatívna stratégia výskumu zameraná na poznanie vybraných atribútov 

sociálnych politík regiónov na príklade VÚC.  Na základe teoretickej analýzy a výsledkov výskumu 

budú navrhnuté odporúčania pre teóriu a prax sociálnej práce vo verejnej správe. 
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2. Rozvoj osobnostných predpokladov u pracovníkov v procese optimalizácie organizácie 

 

V teoretickej časti práce sa autor zameria na proces optimalizácie organizácie so zameraním na 

fluktuáciu pracovníkov a ich vzdelávanie. V praktickej časti práce sa autor zameria na skúmanie 

príčin fluktuácie zamestnancov a vypracovanie návrhu na použitie prostriedkov pre rozvoj 

osobnosti zamestnancov pomocou vzdelávania v procese optimalizácie vybranej organizácie. 

 

_____________________________ 
 
 

prof. PhDr. Eva Žiaková, PhD.  

1. Sociálne rizikové prejavy správania v spoločnosti a ich faktory 
Cieľom dizertačnej práce je identifikovať najzávažnejšie druhy sociálne rizikových prejavov 

správania (extrémizmus, radikalizmus),  

cieľov a dôsledkov takéhoto správania so zameraním na identifikáciu sociálnych faktorov 

podporujúcich toto správanie.  
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prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD. 

 

1. Prevencia radikalizmu a extrémizmu u mládeže v kontexte sociálnej práce (Prevention 

of radicalism and extremism among young people in the context of social work)  

  
Anotácia: Pregraduálna príprava sociálnych pracovníkov ako aj ich profesijné pôsobenie v oblasti 

práce s mládežou sú v súčasnosti konfrontované s existenciou a dôsledkami nárastu radikalizmu 

a extrémizmu. Cieľom dizertačnej práce je identifikácia možností prevencie radikalizmu 

a extrémizmu u mládeže v profesionálnom pôsobení sociálnych pracovníkov a pracovníkov 

s mládežou. Dizertačná práce bude zameraná na teoretickú analýzu a empirický výskum 

spoločenských, sociálnopolitických, legislatívnych, regionálnych a individuálnych aspektov 

radikalizácie a extrémizmu u mládeže a možností prevencie a deradikalizácie mladých ľudí 

v sociálnej práci a práci s mládežou.    
_____________________________ 

 

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.  

1. Podporné faktory územnej mobility súvisiace s nezamestnanosťou v Slovenskej 

republike 

Anotácia: Tematická orientácia – teoretická analýza témotvorných pojmov na základe aktuálneho 

vedeckého poznania. V empirickej časti skúmať faktory a podmienky (opatrenia, formy podpory a 

i.), ktoré reálne už podnietili alebo hypoteticky by podnietili územnú mobilitu občanov v súvislosti 

so získaním zamestnania. Aplikácia výsledkov výskumu do praxe sociálnej práce oblasti verejnej 

správy, prípadne sociálnych služieb. 

2. Voľná téma podľa profilácie doktoranda. Vopred potrebná konzultácia so školiteľkou. 

_____________________________ 

 

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA 

 

1. Adaptačný proces seniorov v pobytovej sociálnej službe 

Cieľom dizertačnej práce bude spracovať vybrané teoretické prístupy sociálnej práce  adaptačného 

procesu seniorov v pobytovej sociálnej službe. Cieľom empirickej časti dizertačnej práce bude 

zistiť a analyzovať prvky teoretických prístupov v procese adaptácie a realizovania adaptačných  

plánov v pobytových zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov v rámci Žilinského 

samosprávneho kraja.  
_____________________________ 

 

doc. PhDr. Martin Klus, PhD.  

 

1. Rozdielne prístupy k realizácii sociálnych služieb v rámci verejných správ vybraných 

krajín - Komparatívna štúdia Slovenskej republiky, Českej republiky a Rakúskej 

republiky 

 

Anotácia: Cieľom dizertačnej práce bude analýza rozdielnych prístupov k realizácii sociálnych 

služieb v rámci verejných správ Slovenskej republiky, Českej republiky a Rakúskej republiky. 

Napriek spoločnému historickému základu, avšak následnému rozdielnemu vývoju najmä po 2. sv. 

vojne, ako aj po roku 1992, sú sociálne služby v týchto krajinách realizované na rozdielnych 

princípoch a zásadách. Nejde pritom len o stupeň verejnej správy kompetentný pri realizácii tej 



ktorej sociálnej služby, či zdroj ich financovania, ale následne aj kvantitu a kvalitu poskytovaných 

služieb. Dôsledná analýza týchto procesov spojená s identifikáciou tzv. dobrej praxe, môže zároveň 

poslúžiť aj ako plnohodnotný podkladový materiál s možnou inšpiráciou pre inštitúcie a 

jednotlivcov prijímajúcich odborné a politické rozhodnutia k týmto témam vo všetkých skúmaných 

krajinách.  
_____________________________ 

 

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. 

 

1. Podniková  sociálna  politika vo vybraných organizáciách 
 

Anotácia: Teoretická časť dizertačnej práce podáva teoretickú analýzu podnikovej sociálnej 

politiky. Pozornosť venuje tvorbe a aplikácii sociálnych programov vo vybraných organizáciách. 

Cieľom empirickej časti je zistiť názory respondentov na možnosti a limity rozvoja organizácie 

prostredníctvom vybraných nástrojov podnikovej sociálnej politiky. Na základe teoretickej 

analýzy skúmanej problematiky a výsledkov výskumu navrhnutie opatrení pre teóriu a prax 

sociálnej práce.  

 

2. Kvalita života starších dospelých v kontexte sociálnej práce 
 

Anotácia: Teoretická časť dizertačnej práce bude venovať pozornosť konceptuálnym 

východiskám kvality života. Pozornosť bude venovaná teoretickej analýze poskytovania 

sociálnej pomoci starším dospelým v kontexte sociálnej práce. Cieľom empirickej časti je 

analýza kvality života respondentov z hľadiska jednotlivých dimenzii kvality života. Na základe 

empirického výskumu navrhnúť odporúčania pre teóriu a prax sociálnej práce. 
_____________________________ 

 

 


