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prof. zw. dr hab. Andrzej Gretkowski  

1. Sociálny pracovník ako člen tímu špecialistov v zariadení sociálnej pomoci 

Anotácia: Poslaním témy práce je definovať, zmerať a prípadne poskytnúť návrhy 

na modifikáciu, resp. upevnenie pozície sociálneho pracovníka v tíme profesionálov 

starostlivosti o človeka v zariadeniach sociálnej pomoci vo vybranom regióne (vybrané 

zariadenia) v PL. 

_____________________________ 

doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.    

 

1. Rodina a rodičovstvo v médiách 

V dizertačnej práci bude charakterizovaný obraz rodiny v spoločnosti optikou médií, 

so zvláštnym zameraním na rolu otca a matky. Empirická časť bude analýzou médií 

v konkrétnom časovom horizonte, a to v oblasti rodina, rodičovstvo, rola otca a matky 

v rodine.  

 

2. Sociálne poradenstvo a aktuálne sociálne zmeny  

Dizertačná práca bude orientovaná do problematiky súčasného sociálneho poradenstva. 

Teoretická analýza bude obsahovať jeho charakteristiku, aktuálne zmeny v klientele, 

metodike, príprave sociálnych poradcov a i. Cieľom je analyzovať potrebu vzdelávania 

v oblasti sociálneho poradenstva v súčasnosti. Práca môže byť orientovaná všeobecne na 

sociálne poradenstvo, alebo na sociálne poradenstvo s konkrétnou cieľovou skupinou, 

či inak definované sociálne poradenstvo.  

 

3. Zmysel života u seniorov 

Dizertačná práca bude v teoretickej analýze obsahovať existenciálnu problematiku zmyslu 

života u seniorov, redefiníciu zmyslu života a aktuálny pocit naplnenosti života či jeho 

zmysluplnosti, subjektívnosť a kritériá. Empirická časť bude zisťovaním súčasnej situácie 

zmyslu života u seniorov s regionálnym alebo inštitucionálnym vymedzením.  Je možné 

tiež porovnanie tejto problematiky u seniorov v domácnostiach a inštitucionálnej 

starostlivosti.  

 

4. Voľná téma 

Tému práce,  jej orientáciu a koncepciu treba vopred konzultovať s potencionálnou 

školiteľkou. Výber témy je podľa odbornej orientácie záujemcu o štúdium.  

_____________________________ 

  



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. Podporné faktory územnej mobility súvisiace s nezamestnanosťou v Slovenskej 

republike 

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. 

5. Voľná téma podľa profilácie doktoranda. Vopred potrebná konzultácia 

so školiteľkou. 

_____________________________ 

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA 

 

1. Sociálne poradenstvo v zariadeniach sociálnych služieb 

Dizertačná práca sa bude zaoberať vybranými teoretickými prístupmi pri realizácii 

sociálneho poradenstva v sociálnych službách. Spracuje formy sociálneho poradenstva 

podľa platných legislatívnych noriem v SR. V empirickej časti práce bude skúmať 

témy/okruhy sociálneho poradenstva vo vybraných druhoch a formách sociálnych služieb 

zameraných na cieľovú skupinu seniorov. 

_____________________________ 

doc. dr Monika Podkowińska   

 

1. Komunikácia v sociálnej práci 

Uvedená problematika sa vzťahuje na otázky spojené s využitím rôzneho komunikačného 

náradia v oblasti sociálnej práce. Na jednej strane sa môžu vzťahovať na priamu – 

interpersonálnu komunikáciu, na otázky spojené s významom komunikačných oblastí ako 

počúvanie, pozorovanie, odhaľovanie sa, kladenie otázok, neverbálna reč a správanie sa, 

a na druhej strane – na otázky spojené s nepriamou komunikáciou, médiami a ich 

významom pri dotváraní imidžu sociálnej práce a sociálneho pracovníka.  

 

2. Ciele a funkcie interpersonálnej komunikácie 

Uvedená problematika sa vzťahuje na otázky spojené s významom interpersonálnej 

komunikácie v oblasti ľudskej komunikácie v rôznych dimenziách profesijného a osobného 

života. V rámci uvažovaní o interpersonálnej komunikácii môžu byť zdôraznené oblasti ako 

verbálna a neverbálna komunikácia, počúvanie, pozorovanie, komunikačné chyby v priamej 

komunikácii, kultúrny význam priamej komunikácie, emócie v priamej komunikácii.  



 

3. Interpersonálna komunikácia v rodine 

Uvedená problematika sa vzťahuje na otázky spojené s významom priamej 

(interpersonálnej) komunikácie v rodine. Tento typ komunikácie je bezchybne základom 

pre vytvorenie rodinných vzťahov a kontaktov, a tvorí kľúč k pochopeniu blízkych 

a k riešeniu vzniknutých problémov. Komunikačné chyby, komunikačné patológie môžu 

byť objektom vedeckého výskumu, ako aj zmeny v oblasti interpersonálnej komunikácie 

spojené so vznikom moderných komunikačných riešení, nedostatkom u členov rodiny 

komunikačných schopností alebo kompetencií nevyhnutných pre vybudovanie pozitívneho 

prostredia v domácnosti. Dôležitou oblasťou vedeckého výskumu môžu byť aj otázky, ktoré 

sa vzťahujú na charakteristiku a štýl rodinnej komunikácie, počúvania, reči a neverbálneho 

jazyka alebo aj mlčania. 

 

4. Mediácie v sociálnej práci  

Uvedená problematika sa vzťahuje na využitie veľmi zaujímavého náradia sociálnej práce, 

čiže mediácie, ktorá môže byť pomocná pri riešení konfliktov a problémov osôb 

hľadajúcich pomoc  a podporu. Sociálny pracovník vo svojej práci plní rôzne roly, vrátane 

poradcu, vyjednávača alebo sprostredkovateľa. Vzhľadom na charakteristiku komunikácie 

založenej na mediácii, táto oblasť vedeckých záujmov sa môže sústrediť na komunikačných 

kompetenciách nevyhnutných v práci sociálneho pracovníka, ktorý plní úlohu vyjednávača, 

na komunikačných kompetenciách pre účinné riešenie sporov a nedorozumení.  

 

5. Médiá v rodine 

Uvedená problematika sa vzťahuje na otázky spojené s použitím médií v oblasti 

komunikácie v rodine, vrátane sociálnych funkcií televízie, a pôsobenia médií, vrátane 

internetu, na rodinnú reč a štýl rodinnej komunikácie. Hodnotná bude odpoveď na otázku, 

aké miesto v oblasti rodinnej komunikácie majú aktuálne médiá, a akým spôsobom 

vplývajú na rôzne druhy rodinnej komunikácie, čiže napr. na rodičovskú komunikáciu, 

manželskú komunikáciu alebo komunikáciu medzi vnukmi a starými rodičmi.  

 

_____________________________ 

doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD.   

 

1. Korupcia a manažment protikorupčného správania v podniku poskytujúcom sociálne 

služby (detských domovoch, zariadeniach pre seniorov, personálnych agentúrach...) 

Anotácia: V teoretickej časti autor práce  identifikuje všeobecný rámec rizikových miest 

korupčného správania sa v podniku. Identifikácia potencionalnych miest vzniku korupcie 

vo vybranom podniku soc. služieb. Právny rámec protikorupčného správania sa. Cieľom 

práce je návrh originálnej metodiky obsahujúcej  protikorupčné opatrenia aplikáciou 

najnovších právnych predpisov, manažérskych postupov a metód. 

 

2. Spoločenská zodpovednosť sociálnych podnikov a podnikov poskytujúcich sociálne 

služby 

Anotácia: Teoretická časť práce je zameraná na všeobecný rámec spoločenskej 

zodpovednosti a spoločenskú zodpovednosť z pohľadu  učenia Cirkvi. Cieľom práce, ktorý 

sa naplní v praktickej časti je návrh metodiky  pre implementáciu princípov spoločenskej 

zodpovednosti vo vybranom podniku s rešpektovaním princípov SNC.   

 

 



3. Princíp personalizmu uplatňujúci sa pri práci v personálnej agentúre 

Anotácia: V teoretickej časti práce sa auto zameria na personalizmus a na právny rámec 

služieb personálnych agentúr. Cieľom práce je pomocou štatistických metód analyzovať 

efektívnosť pôsobenia personálnych agentúr v procese získavania a výberu zamestnancov. 

Navrhnúť model určujúci vhodnosť využitia služieb personálnej agentúry s ohľadom na typ 

pracovného miesta a s rešpektovaním princípu personalizmu. 

_____________________________ 


