
Návrh tém dizertačných prác 

v študijnom programe sociálna práca 

v študijnom odbore 33. sociálna práca   

pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium 
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prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.  

 

1. Princípy/hodnoty sociálnej práce a ich uplatniteľnosť v súčasnej sociálnej práci 

na Slovensku  

 

Anotácia: zmapovanie súčasného stavu vo výskume v danej oblasti; realizácia empirického 

výskumu s cieľom zistiť, ktoré hodnoty a princípy sociálnej práce sú v súčasnej praxi 

uplatňované najčastejšie, najmenej problémové a pri uplatňovaní ktorých vznikajú určité 

bariéry – aké, čím, kým atď. Vízia respondentov podpory resp. riešenia zisteného stavu. 

 

2. Sociálny pracovník a jeho profesionálna pozícia voči klientovi (očakávania 

a prax) 

 

Anotácia: Dizertačná práca s teoreticko-empirickým zameraním na zistenie: 

- ktoré svoje pracovné pozície voči klientovi vnímajú sociálni pracovníci a s akou 

intenzitou, 

- ktoré sa im najnáročnejšie napĺňajú, aké faktory vnímajú ako súvisiace v danom procese 

- ktoré sú pre nich najpríjemnejšie, s uvedením vlastných dôvodov atď. 

 

3. Osobnosť sociálnej práce na Slovensku  

 

Anotácia: Téma dizertačnej práce je zameraná na historický výskum, na osobnosť sociálnej 

práce na Slovensku podľa výberu doktoranda a podľa jeho výberu časového úseku. Práca by 

mala obsahovať odborný a vedecký profil osobnosti, jej pôsobenie v praxi alebo 

na akademickej pôde, resp. obidve, publikačnú, propagačnú a publicistickú, resp. inú odbornú 

a verejnú činnosť. Vítaný je naratívny výskum, ak je reálny. 

 

4. Voľná téma.  

----------------------------------------- 

 

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

 

1. Kresťanské aspekty sociálnej práce 

 

Cieľom je analýza pomoci blížnemu v kontexte sociálnej práce, charitatívnej a sociálnej 

služby. Identifikácia tematických oblastí v teológii, v čom by mohla byť prínosom pre 

sociálnu prácu. Zameranie problému na oblasti ponuky sociálnych služieb zahŕňajúcich aj 

spirituálny rozmer, ak si to prijímateľ služby vyžiada. Analýza súčinnosti teológie 

poukazovať na potrebu kritického myslenia pri hľadaní konceptov riešení na špecifické 

sociálne problémy. 

 

2. Voľná téma.  
 

----------------------------------------- 

 



doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.  

 

1. Kvalita pracovného života a pracovná spokojnosť pracovníkov v pomáhajúcich 

profesiách v období globálnej krízy (pandémie) 
 

Anotácia: Cieľom dizertačnej práce bude posúdiť a porovnať kvalitu pracovného života a jej 

väzbu na burnout syndróm u vybraných pracovníkov pomáhajúcich profesií. Výskum môže 

byť zacielený napr. na sociálnych pracovníkov, učiteľov, psychológov, ošetrovateľov a 

lekárov. V rámci výskumu budem zisťovať spokojnosť s kvalitou pracovného života 

prostredníctvom uspokojenia z práce u pracovníkov vybraných pomáhajúcich profesií v 

období globálnej krízy, ktorou súčasná pandémia bezpochyby je. Budeme zisťovať, či 

bezpečnosť práce priamo ovplyvňuje spokojnosť so životom a ich prepojenie s burn out 

syndrómom. Výskumy ukazujú (Safadi, N., Easton S., Wang Y., 2019 - Life and Job 

Satisfaction Among Public-Sector Social Workers in the occupied Palestinian Territory), že 

podpora a pracovný stres nepriamo ovplyvňujú spokojnosť so životom prostredníctvom 

uspokojenia z práce. Teoretické východiská: V rámci dizertačnej práce navrhujem vychádzať 

z teórie kvality pracovného života a pracovnej spokojnosti. 

 

2. Voľná téma.  

------------------------------------------ 

 

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA  

 

1. Kvalita života seniorov v inštitucionalizovanej starostlivosti  

 

Anotácia: Autor/ka v dizertačnej práci spracuje jednotlivé indikátory/domény kvality života, 

ktoré bude overovať v praxi u cieľovej skupiny. 

Cieľom dizertačnej práce bude skúmať súvislosti medzi jednotlivými doménami kvality 

života, zadefinovať preindikátory, a navrhnúť odporúčania pre prax.  

 

2. Voľná téma.  
 

------------------------------------------ 

 

doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.  

 

1. Vybrané metodiky sociálneho poradenstva  

 

Anotácia: Dizertačná práca je orientovaná na doktorandom vybrané konkrétne metodiky 

sociálneho poradenstva. Vybraná metodika je špecifikovaná, analyzované sú jej teoretické 

princípy, súvislosti, metódy, techniky a i. Empirická časť je orientovaná na: 

-  zistenie využívania  vybranej metodiky sociálneho poradenstva alebo jej princípov či 

metód, v praxi  sociálneho poradenstva 

- zistenie a analýzu súvislostí využívania vybranej metodiky sociálneho poradenstva 

alebo jej princípov či metód, v praxi  sociálneho poradenstva.  

2. Problémy didaktiky sociálnej práce v súčasnosti  

 

Anotácia: V rámci dizertačnej práce je definovaná a analyzovaná didaktika sociálnej práce 

v súčasnosti. Autor sa venuje tiež jej špecifikám a problémom, ktoré súvisia so špecifickosťou 

didaktiky sociálnej práce. V empirickej časti skúma: 

 problémy didaktiky sociálnej práce v akademickej a profesionálnej praxi  



skúma  riešenia zistených problémov v skúmanej oblasti, prípadne riešenia problémov 

navrhuje.  

 

3. Špecifiká didaktiky sociálnej práce  

Anotácia: V rámci dizertačnej práce je definovaná a analyzovaná didaktika sociálnej práce 

v súčasnosti. Autor sa cielene venuje špecifikám didaktiky sociálnej práce. Špecifiká 

didaktiky sociálnej práce analyzuje v závislosti od stupňa vzdelávania, vzdelávacieho 

prostredia a iných závislých premenných. V empirickej časti skúma špecifiká didaktiky 

sociálnej práce vo vybraných oblastiach akademickej a profesionálnej praxe. 

 

4. Voľná téma.  

----------------------------------------- 

 

prof. dr hab. Andrzej Gretkowski   
 

1. Sociálny pracovník ako člen tímu špecialistov v zariadení sociálnej pomoci 

 

Anotácia: Sociálna práca v zariadeniach sociálnej pomoci je poskytovaná v súčinnosti s inými 

profesionálmi starostlivosti o človeka. Cieľom dizertačnej práce bude ukázať pracovnú 

pozíciu sociálneho pracovníka v tomto tíme, špecifiká jeho práce, priestor a podmienky jej 

realizácie, spoluprácu s inými uvedenými profesionálmi. 

 

2. Sociálny pracovník a úlohy sociálnej práce v nemocničných zariadeniach 

Sociálna práca v nemocničných zariadeniach má svoje špecifiká. Tiež si vyžaduje aj aspoň 

prehľadné vedomosti v ošetrovateľskej terminológii. Zatiaľ v praxi je táto profesia 

vykonávaná vo väčšine profesionálom so zdravotníckym vzdelaním s dovzdelaním 

v sociálno-právnych aspektoch sociálnej práce. Cieľom práce bude vyšpecifikovať reálny 

obsah a rozsah sociálnej práce v nemocničných zariadeniach a očakávania daného obsahu 

a rozsahu sociálnej práce od jej realizátorov, ale aj od iných spolupracujúcich profesionálov 

v tomto prostredí. 

 

3. Voľná téma.  

----------------------------------------- 

 

 

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Lipiński 

 

1. Životná orientácia osôb vyžadujúcich sociálnu podporu (Orientacja życiowa osób 

wymagających wsparcia społecznego)  

 

Anotácia: Životná orientácia je chápaná ako vnímanie súdržnosti, vnímanie zmyslu života aj 

vnímanie bezpečia  bezdomovcami, bezmocnými, s narušeným nezávislým fungovaním, 

mentálne retardovanými, starými, zmrzačenými a chorými, v terminálnom stave života, ktorá 

si vyžaduje krízovú intervenciu, opúšťajúcimi nemocnice pre duševne chorých, opúšťajúcimi 

resocializačné zariadenia. 

 

2. Syndróm strachu a agresivity u resocializovaných osôb (Syndrom lęku i agresji u 

osób resocjalizowanych) 

 

Anotácia: Zintenzívnenie agresívnych tendencií a pocit úzkosti u väzňov, ktorí boli odsúdení 

prvýkrát, recidivistov, mladistvých v zariadeniach sociálnej rehabilitácie pre maloletých, deti 

z detských domovov. 



 

3. Systém hodnôt a náboženské postoje osôb umiestnených v inštitúciách sociálnej 

starostlivosti (System wartości i postawy religijne  osób przebywających w 

instytucjach pomocy społecznej)  

 

Anotácia: Systém Schellerovských hodnôt a náboženské postoje chápané ako deklarácia 

viery, poznania, praxe a náboženskej morálky a  náboženský sebaobraz osôb ubytovaných 

v zariadeniach sociálnej pomoci. 

 

4. Voľná téma.  

 

------------------------------------------ 

 

 

 

 


