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prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 

 

1. Poradensko-výchovná a podporná práca s chudobnými osobami 

Anotácia: Vymedzenie základných pojmov, analýza právnych noriem, dostupných štatistických 

údajov a sledovaní v danej oblasti, poslania poradenskej, výchovnej a podpornej činnosti pre 

chudobných .Výskum podľa rozhodnutia  dizertanta – buď u chudobných, ktorí poradensko-

výchovný  kurz absolvovali, alebo u realizátorov takýchto kurzov. 

2. Angažovanosť občanov v hmotnej núdzi v sociálnom prostredí 

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

vedeckého poznania. V empirickom výskumu skúmať angažovanosť, jej prejavy, resp. 

neangažovanosť a s ňou najčastejšie súvisiace faktory uvádzané členmi predmetnej sociálnej 

skupiny ako dôvody neangažovanosti. Aplikácia výsledkov výskumu do praxe sociálnej práce a  

kompetencií sociálneho pracovníka. 

3. Podporné faktory územnej mobility v dôsledku nezamestnanosti v Slovenskej republiky 

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 poradenskej a sociálno-výchovnej práce  a  kompetencií sociálneho poradcu. 

 

4. Problémy mladých ľudí pri/po odchode z detských domovov 

Tematická orientácia – teoretická analýza témotvorných pojmov na základe aktuálneho vedeckého 

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

a problémy, s ktorými sa stretávajú mladí ľudia pri odchode z DD, ich riešenie a očakávanie pomoci 

pri ich riešení. 

 

5. Voľná téma, možná modifikácia každej z tém. ktorá môže byť aj adaptáciou vyššie 

uvedených. 

 

________________________________________ 
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doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.  

 

1.      Zamestnávanie osôb v dôchodkovom veku  

2.      Koncepcia súčasného sociálneho poradenstva (s konkrétnou skupinou občanov)  

3.      Spolupráca sociálneho poradcu s inými odborníkmi pri osobnostnej determinácii sociálnych 

problémov klienta  

4.      Teoretické zázemie sociálneho poradenstva na Slovensku 

5.      Kariérové poradenstvo zabezpečované v štátnej a neštátnej sfére   

6.      Voľná téma podľa výberu študenta a dohody so školiteľkou 

________________________________________ 

 

doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD. 

 

1. Proces resocializácie drogovo závislých ako cesta k ich opätovnému začleneniu do 

spoločnosti  

Anotácia: Užívanie drog bez ohľadu na to, či sa jedná o rekreačné užívanie bez následkov alebo 

o pravidelné užívanie, ktoré užívateľovi spôsobuje rôzne druhy problémov, sa stalo vážnym 

sociálno-patologickým javom súčasnosti. Každoročne narastá počet liečených drogovo závislých 

osôb, ktorí okrem liečby potrebujú absolvovať aj proces resocializácie, prostredníctvom ktorého sa 

menia ich postoje k drogám, svojmu životu i spoločnosti. Práca má byť najmä vo výskumnej časti  

zameraná na proces resocializácie ako špecifickej sociálnej činnosti, s možnosťou spolupráce 

s vybraným resocializačným zariadením. 

2. Úloha štátu pri sociálnej inklúzii občanov s ťažkým zdravotným postihnutím 

Anotácia: Súčasnosť na Slovensku i v ďalších krajinách je charakteristická nárastom počtu 

jedincov, ktorí si z dôvodu svojho zdravotného postihnutia vyžadujú pomoc iných osôb, ako aj 

pomoc celej spoločnosti. Štát má najväčšie kompetencie pri zabezpečení pomoci a podpory týmto 

občanom, s cieľom ich úplného začlenenia do spoločnosti. Práca má byť v teoretickej i výskumnej 

časti zameraná na analýzu úlohy štátu pri tomto začleňovaní, ktoré sa realizuje konkrétnymi 

opatreniami.    

3. Hodnotová orientácia nevyliečiteľne chorých a ľudí v terminálnom štádiu života 

Anotácia: Axiológia sa čoraz viac dostáva do povedomia verejnosti, ale najmä je dôležitou 

súčasťou zdravotnej a sociálnej starostlivosti poskytovanej ľuďom trpiacim nevyliečiteľnou 

chorobou a pacientom v terminálnom štádiu života. Ponúknuť týmto ľuďom hodnoty ako cestu ku 

nájdeniu zmyslu aj v ťažkých chvíľach života je pre všetkých zúčastnených veľmi náročné. Cieľom 

práce je poukázať na dôležitosť správne definovaných hodnôt  a zároveň vo výskumnej časti zistiť 

postoje slovenskej spoločnosti k danej problematike.   
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4. Voľná téma 

_______________________________________ 

 

 

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.  

1. Sociálne poradenstvo v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku  

(al. Sociálne poradenstvo ako odborná činnosť v zariadeniach sociálnych služieb)  

________________________________________ 

 

doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc. 

1. Rozvoj systému kariérového poradenstva pre dospelých na Slovensku 

Anotácia: Predložená dizertačná práca sa bude zaoberať rozvojom kariérneho poradenstva na 

Slovensku a taktiež z pohľadu mnohých zahraničných krajín, ktoré už majú aspoň základné 

skúsenosti s predmetnou problematikou. Predovšetkým  by v  empirickej časti  práce išlo 

o skúmanie  ľudí nad 50 rokov a prekonávanie bariér v prístupe k poradenstvu v oblasti pracovného 

uplatnenia a odborného vzdelávania. Práca sa bude zaoberať rozvojom nových sociálnych 

a pracovných zručností potrebných pre súčasný trh práce a pre udržanie si zamestnanosti. Kohorty 

starších ľudí, t.j. tých nad 50 rokov, budú v nasledujúcich rokoch ešte silnejšie ako v súčasnosti, aj 

preto, že vek odchodu do dôchodku bude musieť byť vyšší. Na túto situáciu bude treba reagovať 

cez služby kariérového poradenstva, ktoré v súčasnosti je potrebné riešiť.  V teórii i praxi 

poradenstva sa formulujú nové prístupy pomoci klientom pri negociovaní zmien v zamestnaní, aby 

pri tom neprišlo k strate seba, svojej identity. Európska komisia v roku 2004 uznala dôležitosť 

celoživotného kariérového poradenstva: “efektívne poskytovanie poradenstva by malo zohrávať 

kľúčovú rolu pri podpore sociálneho začlenenia, sociálnej spravodlivosti, rovnosti pohlaví 

a aktívneho občianstva.........“ (Rada 2004). 

 

2. Poradenské systémy a aplikácia metodiky sociálneho, poradenského procesu v praxi 

Anotácia: Predložená dizertačná práca sa bude zaoberať vývojom poradenských systémov vo svete 

a u nás, tvorbou poradenských programov a vypracovaniu metodiky sociálneho poradenstva 

v centrách poradenstva pre dospelých. Vytvorenie vhodnej metodiky, ktorá by sa dala používať 

v akomkoľvek poradenskom procese, bude predstavovať istú štruktúru a obsah aplikovateľný 

v poradenskom procese. Naša republika potrebuje poradcov s odbornou znalosťou psychologických 

procesov, ekonomických podmienok a špecifických príležitosti pre vzdelávanie. V neposlednej rade 

je potrebná aj odborná príprava a pracovné uplatnenie. Dizertačná práca bude zdôrazňovať výraznú 

rozdielnosť klientov a teda aj rozdielny prístup k jednotlivým klientom, avšak metodika 

poradenského procesu ako takého bude veľmi podobná. 

 

3.  Voľná téma 

 ________________________________________ 

 

 

doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU  

1. Úloha sociálnej práce a poradenstva pri zlepšovaní kvality života onkologických pacientov 
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Anotácia: Práca akcentuje multidisciplinárny  prístup ku koncepcii kvality života aj zmyslu života. 

Zaoberá sa kvalitou života onkologicky chorých jednotlivcov a hľadá východiska pre jej skúmanie. 

Venuje pozornosť úlohe sociálnej práce a poradenstva pri zlepšovaní kvality ich života. Formuluje 

návrhy na zlepšenie kvality, ktoré sa opierajú o poznatky získané výskumom. 

 

    2. Socializačné problémy detí s postihnutím na prvom stupni základných škôl 

   3.  Voľná téma 

 

 

 


