
Témy rigoróznych prác  

Poradenstvo a sociálna komunikácia 

 

Prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.  

 Adaptácia mladých ľudí do pracovného prostredia 

 Adaptácia starších na inštitucionalizované prostredie 

 Podpora (poradenstvo, pomoc) v rámci terénnej sociálnej práce 

 Profesijné uplatnenie sa absolventov škôl 

 

doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. 

 Skupinové sociálne poradenstvo v súčasnej praxi. 

 Špecifiká vzťahu sociálny poradca a klient vo vybraných  poradenských prístupoch 

 Systémové teórie v teórii a praxi sociálneho poradenstva 

 Dynamické prístupy a ich využitie v praxi súčasného sociálneho poradenstva 

 

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 

 Transakčná analýza Erica Berneho v sociálnej práci 

 Možnosti a limity využitia komunikačných teórií v sociálnej práci 

 

JUDr. Juraj Čech, PhD.  

 Úloha sociálneho pracovníka pri penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti 

 Úloha sociálnych pracovníkov v procese osvojovania maloletých detí 

 

Ing.  Martina Špániková, PhD. 

 Sociálne poradenstvo ako forma pomoci obetiam trestných činov 

  Komunikácia a sociálne poradenstvo pre nezamestnaných  

 Sociálne poradenstvo ako forma pomoci rodinám v hmotnej núdzi  

 

PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. 

 Telefonická krízová intervencia  jej limity a možnosti v riešení sociálno-patologických javov 

 Preventívne programy závislostí pre deti v predškolskom veku  v krajinách EU 

 



PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. 

 Analýza podmienok na bývanie u ľudí bez domova  

 Sociálne podmienky rodín detí zapojených do dotačných programov  

 Komparácia integračných programov pre azylantov v rámci vybraných štátov EÚ 

 

Mgr. Daniel Markovič, PhD. 

 Interná a externá komunikácia subjektov v sociálnej sfére 

 Možnosti kariérového poradenstva pri podpore osôb so zdravotným znevýhodnením 

 Komunikácia ako nástroj sociálnej práce v práci s príslušníkmi minoritných skupín 

 Využitie metód práce so skupinou v kariérovom poradenstve 

 Multikultúrna komunikácia pri práci s príslušníkmi minoritných skupín 

 

PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 

 Špecifiká komunikácie so zomierajúcim klientom v sociálnej práci 

 Sociálne poradenstvo pre rodiny nevyliečiteľne chorých 

 Profesionálne sprevádzanie nevyliečiteľne chorých detí a ich rodiny 

 


