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1. Dejiny sociálnej práce na Slovensku (1993-2015) 

Cieľom rigoróznej práce je zmapovať rozvoj sociálnej práce ako vedeckej disciplíny aj ako 

praktickej činnosti v uvedenom období, ktoré je ohraničené vznikom Slovenskej republiky 

a rokom, v ktorom nadobudol účinnosť zákon o sociálnej práci. Práca bude sledovať 

dobiehanie historického deficitu sociálnej práce, ktorý na Slovensku vznikol v predošlom 

polstoročí. Autor/ka sa bude zameriavať na oblasť legislatívy, praxe, vedy a výskumu 

a vzdelávania v študijnom odbore sociálna práca. 

2. Dôsledky dlhodobej nezamestnanosti na jednotlivca a rodinu  

Práca skúma dlhodobú nezamestnanosť a jej dopady na jednotlivca a rodinu s nezamestnaným 

živiteľom. Špecifikuje problémy, ktoré v dôsledku nezamestnanosti narúšajú vzťahy v rodine, 

charakterizuje služby poskytované nezamestnaným, možnosti sociálneho poradenstva. 

V empirickej časti skúma dôsledky na rodiny s dlhodobým nezamestnaným v súčasnosti 

a hľadá možnosti riešenia problematickej situácie. 

3. Etické dilemy sociálnych pracovníkov 

Etická dilema je konflikt medzi dvomi a viac alternatívami, v ktorých bez ohľadu na to, čo 

človek urobí a pre ktorú alternatívu sa rozhodne, bude ohrozený určitý etický princíp. Analýza 

možností a ich dôsledkov poskytuje základné prvky pre rozhodovanie sociálneho pracovníka. 

Cieľom práce je klasifikácia etických dilem a návrh postupov pri posudzovaní situácií. Cieľom 

výskumu je spoznať skúsenosti sociálnych pracovníkov s etickými dilemami. 

4. Inovácie v resocializačných procesoch v štátoch EU 

Resocializačné procesy prešli v rámci EÚ novými inovačnými zmenami a tým predstavujú 

potenciál a inováciu pre objekt poskytujúci resocializáciu a pre subjekt, ktorému je 



resocializácia určená. Cieľom tejto práce je výskumnými metódami analyzovať zmeny 

a rozdiely v resocializačných procesoch v krajinách EÚ. 

5. Intervencie v práci sociálneho pracovníka pri krízových situáciách u seniorov 

Rigorózna práca bude zameraná na krízové situácie u seniorov, na  výskumné zistenia ohľadom 

krízových interventov pracujúcich so seniorom a tiež na samotných seniorov a ich pohľad na 

krízu. 

6. Kariérové poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

Cieľom rigoróznej práce je identifikovať potreby znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

smerujúce ku kariérovému poradenstvu. Kariérové poradenstvo je služba, súbor aktivít, ktorými 

kariérový poradca poskytuje klientovi poradenstvo, sprevádzanie, podporu, koučovanie a 

vzdelávanie v oblastiach súvisiacich s kariérou. V práci bude analyzovaná situácia 

znevýhodnených uchádzačov na trhu práce (podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti). 

7. Možnosti využitia socioterapie v praktickej sociálnej práci 

Práca popisuje socioterapiu, jej nástroje a metódy, ktoré sociálny pracovník môže využívať 

v rámci realizácie praktickej sociálnej práce. Uvádza, kde sa už socioterapia využíva v praxi, 

s akými cieľovými skupinami a popisuje proces jej realizácie. Analyzuje, ktoré jej prvky možno 

efektívne zapájať do procesu práce v závislosti na typológii klientov. 

8. Nové prístupy k riešeniu postpenitenciárnej starostlivosti v podmienkach 

Slovenskej republiky 

Práca je zameraná na charakterizovanie súčasnej postpenitenciárnej starostlivosti na Slovensku. 

Popisuje a skúma prácu jednotlivých profesií podieľajúcich sa na resocializácii odsúdených 

a na základe výskumu hľadá možnosti ich efektívnejšieho prepojenia. 

9. Profesionálne sprevádzanie nevyliečiteľne chorých detí a ich rodiny 

Rigorózna práca podrobne popisuje proces sprevádzania klientov v hospicovej starostlivosti, 

zvlášť so zameraním na detského klienta v domácom i inštitucionálnom prostredí. Zameriava 

sa aj na osobnosť sprevádzajúcich a kritériá výberu dobrovoľníkov v spomínanej oblasti. 

Komparuje tento proces na Slovensku a v iných krajinách EÚ. 



10. Realizácia sociálnej služby na podporu zosúlaďovania rodinného života 

a pracovného života na Slovensku 

Rigorózna práca popisuje jednu z novších sociálnych služieb - sociálnu službu na podporu 

zosúlaďovania rodinného a pracovného života. Približuje jej prínosy, ako i úskalia, 

využiteľnosť a uplatnenie v praxi vo všetkých jej formách. Skúma možnosti zefektívnenia 

poskytovania tejto služby a jej dostupnosť pre prijímateľov.  

11. Riešenie vybranej sociálnej udalosti v podmienkach Slovenskej republiky 

Práca sa zameriava na možnosti pomoci občanom Slovenskej republiky v kontexte súčasnej 

legislatívy. Popisuje problematiku štátom uznaných sociálnych udalostí a na základe 

empirického výskumu skúma skúsenosti respondentov s možnosťami riešenia vybraného 

problému v rámci sociálnej politiky štátu a navrhuje možnosti jeho zlepšenia. 

12. Súčasná sociálna politika štátu v oblasti nezamestnanosti 

Práca sa zaoberá aktuálnou sociálnou politikou štátu, s ktorou úzko súvisí problematika 

zamestnanosti. Pozornosť je venovaná nezamestnaným a súčasným nástrojom aktívnych 

opatrení na trhu práce. Vo svojej empirickej časti skúma názory respondentov na ich účinnosť 

z pohľadu riešenia dlhodobej nezamestnanosti rizikových skupín na trhu práce. 

13. Súvislosť vzťahovej väzby s rizikovým správaním v adolescencii 

Obdobie adolescencie je náročným štádiom v ontogenetickom vývine jedinca, počas ktorého 

dochádza k dôležitým zmenám v bio-psycho-sociálnej oblasti. Výraznou zmenou prechádzajú 

i sociálne vzťahy, zvlášť k rodičom a vrstovníkom. Kvalita vzťahovej väzby k rodičom 

determinuje mnohé oblasti života jedinca, vrátane rizikových prejavov v správaní. Cieľom 

rigoróznej práce bude identifikovať typy vzťahovej väzby v súvislosti s prejavmi rizikového 

správania u dospievajúcich. 

14. Špecializované intervencie sociálneho poradenstva pre rodičov s deťmi 

so závislosťou 

Práca je zameraná na špecializované poradenstvo pre rodičov a deti so závislosťou. Zameriavať 

sa bude na výskum v oblastiach potreby špecializovaného sociálneho poradenstva u týchto 

rodín v inštitúciách a v rodinách. 


