
TÉZY K MAGISTERSKÝM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM 

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA 

VO VEREJNEJ SPRÁVE A SOCIÁLNE SLUŽBY 

 

Štátnicový predmet: TEÓRIA A METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE 

 

Akademický rok 2018/2019 
 

 

1. Veda – definícia. Klasifikácia vied. Význam vedy v spoločnosti. Zaradenie sociálnej 

práce do systému vied.  

2. Empirický sociálny výskum – obsah procesu výskumu. Druhy vedeckých výskumov 

(základný, aplikovaný a iné členenia – kvantitatívny a kvalitatívny). Vedecký problém + 

výskumné otázky. Sociálny jav a jeho znaky, definícia. Premenné sociálneho javu – 

definície, druhy, rozklad sociálneho javu, znaky kvantitatívne a kvalitatívne.  

3. Etapy sociálneho výskumu. Projekt výskumu a jeho časti. Výber výskumnej vzorky. 

Hypotéza vo výskume, druhy hypotéz, premenné v hypotéze. Predvýskum a jeho 

význam.  

4. Spracovanie kvalitatívneho výskumu: základné prístupy kvalitatívneho výskumu 

(prípadová štúdia, etnografický výskum, zakotvená teória, fenomenologický výskum, 

analýza dokumentov, akčný výskum), metódy získavania dát, metódy vyhodnocovania 

a interpretácia.  

5. Štatistické spracovanie výsledkov kvantitatívneho výskumu (druhy premenných vo 

výskume, deskriptívna štatistika – miery polohy, miery variability, miery tvaru; 

induktívna štatistika – komparačná a korelačná analýza).   

6. Vybrané vedecké techniky a postupy v sociálnom výskume: rozhovor, dotazník, 

pozorovanie, obsahová analýza, prípadová štúdia, ohniskové skupiny.  

7. Rozhovor ako metóda sociálnej práce. Zásady vedenia rozhovoru s rôznymi typmi 

klientov. Príprava, vedenie a ukončenie rozhovoru, typy rozhovorov, práca s otázkami.  

8. Sociálne poradenstvo. Uplatnenie sociálneho poradenstva v praxi, význam, princípy. 

Vzťah klienta a poradcu. Poradenský rozhovor a jeho metodika.  

9. Supervízia v sociálnej práci. Typy supervízie. Cieľ supervízie. Supervízia v sociálnych 

službách. Modely supervízie využívané v sociálnej práci.  



10. Prístupy v práci s klientom (humanistický, existenciálny, systemický, kognitívno – 

behaviorálny, prístup orientovaný na klienta, dynamický, ekosociálny a i.). Výber 

prístupu sociálneho pracovníka. Eklekticizmus.  

11. Krízová intervencia. Kríza a typológia krízy. Princípy, prvky, formy a ciele krízovej 

intervencie. Postup práce sociálneho pracovníka v krízovej intervencii. Aplikácia vo 

vybranej situácii. 

12. Náhradná starostlivosť v legislatívnej úprave. Osvojenie. Úloha, miesto a kooperácia 

sociálneho pracovníka pri zabezpečovaní NRS.  

13. Definovanie sociálnej kurately v intenciách platnej legislatívy. Opatrenia  sociálneho 

kurátora pre rizikové skupiny detí a mládeže. Sociálna kuratela plnoletých osôb.   
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