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1. 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. 

 

2. Dejiny sociálnej práce na Slovensku (1993-2015)  
Cieľom rigoróznej práce je zmapovať rozvoj sociálnej práce ako vedeckej disciplíny, študijného 

odboru 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 výskumne zameriavať na oblasť legislatívy, praxe, vedy a 

výskumu a vzdelávania v študijnom odbore sociálna práca. 

  

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 a ich riešením. 

  

4. 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 skúmaná a analyzovaná situácia 

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

zamestnanosti). 

 

5. Krízová intervencia pri práci so seniormi 

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. Kyberšikana a úloha sociálneho pracovníka v školskom prostredí 

Cieľom rigoróznej práce je identifikovať sociálno patologický jav akým je kyberšikana a úlohu 

v tomto kontexte sociálneho pracovníka v školskom prostredí. V práci bude analyzovaná 

situácia práce sociálneho pracovníka v školskom prostredí pri kyberšikane.  

 

7. Možnosti využitia prvkov krízovej intervencie s rodinou v SPOaK v krajinách EU 

Práca popisuje krízovú intervenciu v kontexte legislatívy SR a iných krajín EU, v rámci 

realizácie praktickej sociálnej práce s rodinou. Uvádza, kde sa krízová intervencia využíva  v 

praxi, s akými sociálnymi problémami sa využíva a popisuje proces jej realizácie. Analyzuje, 

ktoré jej prvky možno efektívne zapájať do procesu práce s rodinou a komparuje poznatky 

v krajinách EU. 

 



8. Charita ako cirkevná inštitúcia pre výkon sociálnych služieb 

Ponuka sociálnych služieb zahŕňajúca aj spirituálny rozmer. Analýza ponuky teológie 

poukazovať na potrebu kritického myslenia pri hľadaní konceptov riešení na špecifické sociálne 

problémy. 

 

9. Potreba inštitucionalizácie školskej sociálnej práce 

Miesto, úloha, kompetencie sociálneho pracovníka v školskom prostredí, analýza legislatívy 

SR zameranej školskú sociálnu prácu. 

 

 

 


