Sociálna práca 2017/2018
Socioterapeutické metódy využívané v resocializačných zariadeniach na Slovensku a EÚ
Rigorózna práca identifikuje možnosti využitia vybraných socioterapeutických metód
v resocializačných zariadeniach v podmienkach Slovenskej republiky, následne identifikuje
potenciál a limity týchto metód v procese zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych
služieb v spomínaných zariadeniach. Za účelom zvyšovania kvality sociálnych služieb na
Slovensku dôjde k porovnaniu poskytovaných služieb s vybranými zariadeniami v krajinách
EÚ.
Ostentatívna demokracia alebo diskriminácia, sociálna starostlivosť z pohľadu
demokratickej spoločnosti
Rigorózna

práca

by

sa

mala

zamerať

na

hlbšiu

interpretáciu

problematiky

demokracie, výchovy k demokracii, tiež tolerancia a úcty k ľudským právam z pohľadu štátu
s cieľovým zameraním na sociálnu prácu a sociálne služby. Dodržiavania spomínaných
ľudských práv je možné iba na základe dokonalého právneho systému, ktorý tieto práva
obsiahne v judikatúre každej krajiny. Dôležitým medzníkom pri napĺňaní sociálnych práv
v spoločnosti má sociálna práca reprezentovaná sociálnymi pracovníkmi.

Významné osobnosti svetových dejín sociálnej práce
Cieľom rigoróznej práce bude charakterizovať významné osobnosti svetových dejín sociálnej
práce. Práca sa bude zameriavať na rigorantom zvolené autority z prostredia teórie a praxe
sociálnej práce, ktorých posolstvo a prínos prekročili hranice krajiny ich narodenia alebo
pôsobenia. Spracovanie rigoróznej práce predpokladá čerpanie z publikácií napísaných
zvolenými osobnosťami a taktiež využívanie cudzojazyčnej literatúry a prameňov.
Sociálne dôsledky nezamestnanosti mladých ľudí
Cieľom rigoróznej práce bude analyzovať nezamestnanosť mladých ľudí do 24 rokov v
slovenskom a európskom kontexte, zároveň analyzovať jej sociálne dôsledky. Mladí ľudia
odchádzajú zo stredných a vysokých škôl ako absolventi plní ideálov, iniciatívy a entuziazmu.
Niekedy však rýchlo narážajú na realitu pracovného trhu – nie všetci absolventi si nachádzajú
svoje miesto na trhu práce, mnohí sa musia evidovať na úrade práce a čeliť nezamestnanosti.
Táto skupina je významným objektom záujmu sociálnej práce ako praktickej oblasti aj
vedeckej disciplíny.

Metódy sociálnej práce so seniormi
Práca je zameraná na vybrané metódy sociálnej práce so seniormi. Zámerom práce je skúmať
konkrétne metódy sociálnej práce v pobytových zariadeniach sociálnych služieb s cieľovou
skupinou seniori. Používanie štandardizovaných testov s prepojením na metódy sociálnej
práce.
Systém starostlivosti o osoby prepustené z výkonu trestu odňatia slobody
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.
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.

