
Návrh tém dizertačných prác  

v študijnom programe Poradenstvo a sociálna komunikácia  

v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca 

pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium 

v akademickom roku 2019/2020 

 

 

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. Voľná téma podľa profilácie doktoranda. Vopred potrebná konzultácia so 

školiteľkou. 

_____________________________ 

 

prof. zw. dr hab. Andrzej Gretkowski  

1. Sociálna pomoc v domovoch sociálnych služieb v meste a okrese Płock. 

                                                                     _____________________________ 

 

doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.  

1. Metódy sociálneho poradenstva v súčasnej praxi.  

Anotácia: Vymedzenie základných pojmov, analýza metód sociálneho poradenstva,  analýza 

metód a metodík sociálneho poradenstva v súvislosti s teoretickým prístupom poradcu. Výskum 

využívania metód a techník sociálneho poradenstva v praxi sociálneho poradenstva všeobecne, 

alebo špecificky (v konkrétnych inštitúciách alebo pre konkrétnu skupinu klientov). Analýza 

korelácií využívania metód a techník sociálneho poradenstva a použitého prístupu poradcu, 

teoretického zázemia poradcu a iných faktorov.  

2. Voľná téma podľa profilácie doktoranda. Vopred potrebná konzultácia s 

potenciálnou školiteľkou. 

_____________________________ 

 

 

 

 

 



doc. PaedDr. ThDr. 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.   

_____________________________ 

doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.  

1. Katolícka sociálna náuka vo vzťahu k sociálnej práci 

Práca teoreticky analyzuje a empiricky skúma miesto katolíckej sociálnej náuky a jej 

praktických aplikácií pri zvyšovaní efektívnosti sociálnej práce, či už ide o motiváciu, použitie 

metód, prevenciu syndrómu vyhorenia alebo iné aspekty. 

 

2. Prínos kresťanskej antropológie do sociálnej práce 

Práca identifikuje a zdôvodňuje špecifický prínos kresťanskej antropológie do profesie 

sociálneho pracovníka – z hľadiska motivácie, prevencie syndrómu vyhorenia, ale najmä jej 

kvality a účinnosti, v súvislosti s aktuálne platnými štandardami kvality poskytovania 

sociálnych služieb. 

 

3. Sociálna práca v misijnej a/alebo charitatívnej činnosti 

Práca ponúka obsahovú analýzu misijného a/al. charitatívneho charakteru sociálnej práce, 

poskytovanej zo strany niektorej konkrétnej misijnej či charitatívnej organizácie. 

 

4. Sociálna práca s rodinou vo svetle Amoris laetitia 

Práca ponúka odbornú reflexiu vybraných aspektov sociálnej práce s rodinou, s prihliadnutím 

na analýzy a inšpirácie, ktoré ponúka dokument Katolíckej cirkvi o láske v rodine 

 
_____________________________ 

 

 

 



prof. nadzw. dr hab. Irena Motow 

1. Špecializované rodinné poradenstvo na Slovensku a v Poľsku  

(Specjalistyczne poradnictwo rodzinne  na Słowacji i w Polsce.) 

Poradnictwo specjalistyczne i specjalistyczne poradnictwo rodzinne  w perspektywie 

słowackiej i polskiej. Rodzaje i formy  rodzinnego poradnictwa specjalistycznego świadczone 

w ramach pomocy społecznej na Słowacji i w Polsce. Analiza standardów udzielania 

rodzinnego poradnictwa specjalistycznego na Słowacji i w Polsce. Rola pracownika socjalnego 

w organizowaniu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w obu krajach. Dobre praktyki w 

zakresie organizacji i udzielania specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. Praca o charakterze 

komparatystycznym.  

 

2. Sociálna práca s obeťami násilia v rodine  

Praca socjalna z ofiarami przemocy w rodzinie 

Zjawisko przemocy. Kontekst teoretyczny. Pomoc ofiarom przemocy domowej   świadczona 

przez system pomocy społecznej- rola pracownika socjalnego. Prawnokarne środki ochrony 

przed przemocą. Metodologia badań własnych (badania jakościowe (studium przypadku), 

analiza dokumentów raporty). Praca socjalna z ofiarami przemocy domowej w rodzinie 

a) Formy przemocy stosowane wobec respondentów  grupy badawczej 

b) Portret sprawcy  i ofiary przemocy w rodzinie 

c) Strategie postępowania z ofiarami przemocy domowej zastosowane wobec 

respondentów  z grupy badawczej. 

d) Praca socjalna z ofiarami przemocy w rodzinie-znaczenie specjalistycznego 

poradnictwa rodzinnego. 

e) Działania profilaktyczne podejmowane przez instytucje pomocy społecznej wobec 

ofiar przemocy w rodzinie 

Praca o charakterze empirycznym.  

 
_____________________________ 

 

 

 

 


