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1.

Veda – definícia. Klasifikácia vied. Význam vedy v spoločnosti. Zaradenie sociálnej
práce do systému vied.

2.

Empirický sociálny výskum – obsah procesu výskumu. Druhy vedeckých výskumov
(základný, aplikovaný a iné členenia – kvantitatívny a kvalitatívny). Vedecký problém +
výskumné otázky. Sociálny jav a jeho znaky, definícia. Premenné sociálneho javu:
definície, druhy, rozklad sociálneho javu, znaky kvantitatívne a kvalitatívne.

3.

Etapy sociálneho výskumu. Projekt výskumu a jeho časti. Výber výskumnej vzorky.
Hypotéza vo výskume, druhy hypotéz, premenné v hypotéze. Predvýskum a jeho
význam.

4.

Štatistické spracovanie výsledkov kvantitatívneho výskumu (druhy premenných vo
výskume, deskriptívna štatistika – miery polohy, miery variability, miery tvaru;
induktívna štatistika – komparačná a korelačná analýza).

5.

Základné prístupy kvalitatívneho výskumu (prípadová štúdia, etnografický výskum,
zakotvená teória, fenomenologický výskum, analýza dokumentov, akčný výskum).

6.

Kvalitatívny výskum - metódy získavania dát, metódy vyhodnocovania a interpretácia.

7.

Vybrané vedecké techniky a postupy v sociálnom výskume: rozhovor, dotazník,
pozorovanie, obsahová analýza, prípadová štúdia, ohniskové skupiny.

8.

Poradenstvo a jeho základné vymedzenie. Vybrané definície sociálneho poradenstva,
jeho význam a cieľové zameranie. Princípy sociálneho poradenstva. Členenie
poradenského rozhovoru.

9.

Zložky poradenského vzťahu. Poradca, klient, vzťah, prostredie, inštitúcia, obsah, proces.
Osobnosť poradcu. Typy klientov.

10. Rozhovor ako metóda sociálnej práce. Zásady vedenia rozhovoru s rôznymi typmi
klientov. Príprava, vedenie a ukončenie rozhovoru, typy rozhovorov, práca s otázkami.

11. Sociálna prevencia a jej delenie. Funkcie a metódy sociálnej prevencie. Prevencia
sociálnopatologických javov na rôznych úrovniach (škola, rodina, spoločnosť). Prevenčné
spektrum. Úloha sociálneho pracovníka v sociálnej prevencii.
12. Supervízia ako metóda kontinuálneho vzdelávania sociálnych pracovníkov. Prístupy
v supervízii. Druhy supervízie. Ciele supervízie. Funkcie supervízie. Kontrakt
v supervízii. Modely supervízie. Právne rámce supervízie. Aplikácia k typu klienta.
13. Špecifiká sociálnej práce s rizikovým klientom. Druhy rizík – vo vzťahu k typu klienta
a k spoločnosti. Aplikácia k vybranému typu klienta, špecifiká metód a komunikácie.
14. Resocializácia. Formy, fázy a metódy v resocializácii. Resocializačné stredisko. Úloha
sociálneho pracovníka v rámci resocializácie a sociálnej rehabilitácie.
15. Rodina ako klient sociálnej práce. Rizikové a protektívne faktory súčasnej rodiny. Typy
rodín z pohľadu fungovania. Posudzovanie životnej situácie rodiny v kríze. Etapy
sociálnej práce s rodinou. Sanácia rodiny. Rodinná terapia.
16. Sociálna práca v paliatívnej a hospicovej starostlivosti – Metódy sociálnej práce s
nevyliečiteľne chorými a umierajúcimi (detský a dospelý klient) a ich rodinami v
jednotlivých formách paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Fázy vyrovnávania sa so
smrťou u klienta a jeho rodiny. Špecifiká komunikácie s nevyliečiteľne chorým a jeho
rodinou.
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