
Návrh tém dizertačných prác 

v študijnom programe Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby 

v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca 

pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium 

v akademickom roku 2018/2019 

 
 

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

1. Projektový manažment v sociálnej práci 

 

Analýza riadiacich pozícií v sociálnej práci; vymedzenie teoretického a praktického aspektu 

manažmentu v sociálnej práci ako nástroja na podporu zvyšovania profesionálnej kompetencie 

pri riadení konkrétneho sociálneho subjektu alebo jeho nižšej organizačnej zložky a taktiež 

aplikácia najnovších technologických postupov a zručností pri organizácii. 
_____________________________ 

 

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.  

1. Podporné faktory územnej mobility podmienenej zamestnaním občanov 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 a  kompetencií sociálneho pracovníka. 
_____________________________ 

 

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. 

 

1. Podniková  sociálna  politika vo vybraných organizáciách 
 

Anotácia: Teoretická časť dizertačnej práce podáva teoretickú analýzu podnikovej sociálnej 

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

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

prostredníctvom vybraných nástrojov podnikovej sociálnej politiky. Na základe teoretickej 

analýzy skúmanej problematiky a výsledkov výskumu navrhnutie opatrení pre teóriu a prax 

sociálnej práce.  

 

2. Kvalita života starších dospelých v kontexte sociálnej práce 

 

Anotácia: Teoretická časť dizertačnej práce bude venovať pozornosť 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. 

_____________________________ 
  



doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA 

 

1. Teoretické prístupy v komunitnom plánovaní sociálnych služieb  

 

Dizertačná práca sa bude zaoberať vybranými teoretickými prístupmi v komunitnom plánovaní 

sociálnych služieb vo vybranom regióne v SR. Spracuje etapy komunitného plánovania 

v nadväznosti na nadnárodné dokumenty plánovania. V empirickej časti sa budú skúmať teoretické 

prístupy s ktorými sa stretli aktéri plánovania. 

 

2. Komunitné plánovanie sociálnych služieb v strategických dokumentoch SR 

V práci sa budeme zameriavať na horizontálne  a vertikálne prepojenie strategických dokumentoch 

v komunitnom plánovaní sociálnych služieb vo vybranej samospráve. V empirickej časti práce  

budeme identifikovať ciele a opatrenia vybraných komunitných plánov sociálnych služieb a ich 

previazanosť s danými dokumentmi. 

 

3. Zmyslová aktivizácia seniorov v pobytových sociálnych službách 

V práci spracujeme teoretické východiská zmyslovej aktivizácie  seniorov.  V empirickej časti práce 

budeme komparovať  súvislosti využívania zmyslovej aktivizácie  vo vybraných sociálnych 

službách, zadefinujeme indikáciu zmyslovej aktivizácie.  
_____________________________ 

 

 

 


