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Návrh tém dizertačných prác pre doktorandské štúdium 
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pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium 

v akademickom roku 2017/2018 

 

prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. 

 

1. Kompetencie orgánov miestnej samosprávy v oblasti sociálnych vecí 

 

Anotácia: Cieľom je  analýza opatrení, ktoré sú primárne pri napĺňaní hlavného princípu 

decentralizácie Slovenska – princípu subsidiarity. (Pripravenosť samosprávy na prevzatie 

kompetencií; rozdelenie kompetencií medzi, za čo je a má byť zodpovedná príslušná úroveň 

verejnej správy, vzťahy medzi zriaďovateľmi, štruktúra poskytovaných služieb; spôsob 

zabezpečovania úloh; financovanie; zapojenie územnej samosprávy do poskytovania sociálnych 

služieb.  

 

2. Tretí sektor v systéme sociálnej politiky 

 

Anotácia: Téma je zameraná na charakteristiku tretieho sektora, ktorý predstavuje jeden zo 

základných pilierov občianskej spoločnosti a dôležitý prvok sociálnej stability. Predstavenie 

tretieho sektora  existujúceho popri štáte a trhu. Zámerom je poukázať na praktickú činnosť 

mimovládnych organizácií na Slovensku s právnou formou (občianskych združení, nadácií, 

neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby). 

Možnosť  špecifikácie na autonómnu súčasť občianskej spoločnosti, ktorú predstavujú cirkvi a 

náboženské spoločnosti. 

 

3. Sociálny kurátor ako dôležitý činiteľ pri práci s rizikovou mládežou 

 

Anotácia: Téma je zameraná na  činnosť sociálneho kurátora, na analýzu stavu sociálnej kurately 

úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, vrátane klientely, s ktorou sociálny kurátor pracuje. Prácu 

s detským a mladistvým klientom ovplyvňujú viaceré činitele ako sú pracovné prostredie, 

pracovné podmienky, legislatíva a interné normy, príčiny a poruchy správania detí a mládeže ako 

aj samotný sociálny kurátor. Zámerom práce je poukázať na zmeny v jednotlivých činiteľoch a na 

základe relevantnej analýzy predložiť návrhy na riešenie niektorých oblastí sociálnej kurately. 

 

4. Voľná téma 

_____________________________ 

 

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.  

1. Sociálne hodnoty rómskej populácie vo vzťahu k sebe samým a vo vzťahu 

k majoritnej skupine obyvateľov SR 

Tematická orientácia – teoretická analýza témotvorných pojmov na základe aktuálneho 

vedeckého poznania. 

Výskum orientovaný do oblasti sociálnych hodnôt rómskej populácie a majoritnej populácie  + 

komparácia s pohľadom majoritnej populácie. 
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2. Angažovanosť občanov v hmotnej núdzi v sociálnom prostredí 

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. 

 

3. Ochota a podmienky k profesijnej mobilite nezamestnaných občanov v SR  

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 profesijnú mobilitu občanov v súvislosti so získaním 

zamestnania. 

_____________________________ 

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. 

 

1. Miesto podnikovej sociálnej politiky vo vybraných organizáciách 
 

Anotácia: Teoretická časť dizertačnej práce podáva teoretickú analýzu podnikovej sociálnej 

politiky. Pozornosť venuje tvorbe a aplikácii sociálnych programov vo vybraných podnikoch. 

Cieľom empirickej časti je zistiť názory respondentov na možnosti a limity rozvoja organizácie 

prostredníctvom vybraných nástrojov podnikovej sociálnej politiky.  

 

2. Opatrenia trhu práce v postmodernej spoločnosti 
 

Anotácia: Teoretická časť dizertačnej práce podáva teoretickú analýzu vybraných opatrení politík 

trhu práce. Pozornosť bude venovaná tvorbe aktívnych politík trhu práce v nadväznosti na ciele 

politiky súdržnosti EÚ. Cieľom empirickej časti je zistiť názory respondentov na vybrané nástroje 

aktívnej politiky trhu práce pre vybranú skupinu klientov. Na základe empirického výskumu 

navrhnúť odporúčania pre teóriu a prax aktívnych politík trhu  práce.  

3. Kvalita života starších dospelých v kontexte sociálnej práce  
 

Anotácia: Teoretická časť dizertačnej práce sa bude venovať konceptuálnym východiskám 

kvality života. Pozornosť bude venovaná teoretickej analýze poskytovania sociálnej pomoci 

starším dospelým v kontexte sociálnej práce. Cieľom empirickej časti je analýza kvality života 

respondentov z hľadiska jednotlivých dimenzii kvality života. Na základe empirického výskumu 

navrhnúť odporúčania pre teóriu a prax sociálnej práce.  

4. Voľná téma 

_____________________________ 
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doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA 

 

1. Teoretické prístupy sociálnej práce v procese individuálneho plánovania sociálnych 

služieb pre seniorov 

 

Anotácia: Autorka sa v práci bude zameriavať na teoretické prístupy sociálnej práce v procese 

individuálneho plánovania sociálnych služieb. Opíše jednotlivé fázy individuálneho plánu so 

zameraním na cieľovú skupinu seniorov. Cieľom výskumu bude zistiť a analyzovať prvky 

teoretických prístupov v procese vypracovania a realizovania individuálnych plánov 

v pobytových zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov v rámci Žilinského samosprávneho 

kraja. 
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2. Teoretické prístupy sociálnej práce v procese komunitného plánovania sociálnych 

služieb  

 

Anotácia: Autorka sa v práci bude zameriavať na teoretické prístupy sociálnej práce v procese 

komunitného plánovania. Autorka opíše jednotlivé teoretické prístupy. Popíše komunitné 

plánovanie sociálnych služieb a jednotlivé etapy. Cieľom výskumu bude zaoberať sa akými 

etapami v rámci procesu komunitného plánovania sociálnych služieb prechádzali mestá pri 

vypracovaní komunitných plánov v rámci Slovenskej republiky.  
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3. Kvalita sociálnych služieb v podmienkach SR 

 

Anotácia: Autor sa bude zameriavať na jednotliví indikátory kvality sociálnych služieb podľa 

zákona o sociálnych službách.  Jednotlivé indikátory bude skúmať cez ukotvenia v dokumentoch 

a dokumentácii konkrétnych zariadení sociálnych služieb.  Bude realizovať kvantitatívno-

kvalitatívnu stratégiu výskumu.  
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