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ZOZNAM TÉM  DOKTORANDSKÉHO  ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 
 

SOCIÁLNA PRÁCA 
 

NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023: 
 

Jazyk : slovenský 

 
Školiteľ :   prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD. 

Téma č. 1  :   
Kultúrne diverzitné prostredie, kultúrne rozdiely, stereotypy a komunikačné problémy v 
interkultúrnej komunikácii v multikultúrnom pracovnom prostredí  
Cultural diversity enviroment, cultural differences, stereotypes and communication 
problems in intercultural communication in a multicultural work environment 
 
Anotácia: Dizertačná práca bude zameraná na skúmanie vplyvu kultúrnych rozdielov a 
stereotypov na interkultúrnu komunikáciu, skúmanie vzťahu medzi kultúrnou diverzitou a 
efektívnosťou komunikácie a identifikáciu komunikačných problémov resp. bariér pri 
interkultúrnych interakciách v pracovnom prostredí. Výskum bude zacielený na 
zamestnancov pracujúcich v multikultúrnom pracovnom prostredí. 
Anotácia v anglickom jazyku: The dissertation will focus on examining the impact of 
cultural differences and stereotypes on intercultural communication, examining the 
relationship between cultural diversity and the effectiveness of communication and 
identifying communication problems, respectively. barriers in intercultural interactions in 
the work environment. The research will be targeted at employees working in a multicultural 
work environment. 
ďalšie poznámky: prax, výborná znalosť cudzieho jazyka, prax v Zariadení sociálnych služieb 

 

 

Téma č. 2   :  

Vzdelávanie ľudí vo výkone trestu ako nástroj ich postpeniterciálnej integrácie  
Education of persons in prisions as a tool of a postpenitertial integration 
 
Anotácia: 
Analýza vzdelávania ľudí vo výkone trestu a možnosti vzdelávania, vysokoškolského 
vzdelavania počas výkonu terstu. Postavenie sociálneho pracovníka v peniterciálnej 
starostlivosti počas edukácie, limity a kompetencie. 
Anotácia v anglickom jazyku: 
Analysis of education of people in the execution of punishment and possibilities of education, 
higher education during the execution of Trieste. The position of a social worker in 
penitentiary care during education, limits and competences. 
Poznámka: interný /externý doktorand 
ďalšie poznámky:  prax, výborná znalosť cudzieho jazyka 
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Školiteľ : prof. Dr. Phil. Doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD. 
 

Téma č. 1  : Ľudsko-právne aspekty zdravotne znevýhodnených ľudí v sociálnej práci. 
Normatívne a pragmatické výzvy dnes 
Human rights aspects of peoples with disabilities in the social work. 
Normative and pragmatical challenges today 

Anotácia: 
Sociálna práca a práva osôb so zdravotným postihnutím kladie sú úzko prepojené 
definíciou ľudskej dôstojnosti vzhľadom na schopnosti viest samostatný život, ďalej 
napĺňaním možností pozitívnej diskriminácie a t všetko v rámci základných otázok 
sociálnej inklúzie. Doktorandská práca sa bude musieť opierať znalosti normatívno-
právnych otázok a súčasne mapovanie najnovších trendov v oblasti sociálnej práce v 
európskom kontexte. 

Anotácia v anglickom jazyku: 
Social work and the rights of people with disabilities are closely linked by the definition 
of human dignity with regard to the ability to lead autonomous live, further by fulfilling 
the possibilities of positive discrimination and all within the basic issues of social 
inclusion. The doctoral thesis will have to be based on knowledge of normative-legal 
issues and at the same time mapping of the latest trends in the field of social work in the 
European context. 

     Poznámka : interný / externý doktorand 
     ďalšie poznámky :  prax, výborná znalosť cudzieho jazyka 
 
 
    Téma č. 2   : Čo znamenala a bude znamenať práca v ére priemyslu 4.0. 
                             What did Labor mean and will be in the Age of Industry 4.0. 
 

Anotácia: 
Význam pojmu práca sa mení v závislosti od nástupu umelej inteligencie v celosvetovej 
hospodárskej súťaži Vzhľadom na rušivú povahu umelej inteligencie a jej schopnosť 
prenikať do všetkých životných aspektov, v práci i mimo nej, je nevyhnutné zadefinovať 
nové príležitosti rozvoja sociálnych asistenčných služieb a súčasne ustanoviť relevantný, 
komplexný a ochranný rámec toho , čo stroje nemôžu a nevedia zvládnuť s v sociálnej 
práci s človekom. 
Anotácia v anglickom jazyku: 
The meaning of the notion „work varies according to the advent of artificial intelligence 
in global competition. Given the disruptive nature of artificial intelligence and its ability 
to penetrate all aspects of life, inside and outside work, it is necessary to define new 
opportunities for social assistance services and at once is imperative to establish a 
relevant, comprehensive and protective AI governance framework with goal, to define, 
what cannot machine do and are not able to manage in the social work with the people 
Poznámka : interný / externý doktorand 
ďalšie poznámky :  prax, výborná znalosť cudzieho jazyka 
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Školiteľ : prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD. 
 
    Téma č. 1  : Vplyv médií na psychiku obetí trestných činov 
                        The influence of the media on the psyche of crime vicims 

 
Anotácia: 
Cieľom záverečnej doktorandskej práce je rozšírenie obzoru poznania forenznej sociálnej 
práce študenta, jeho teoretických vedomostí, ktoré prispejú k riešeniu reálnych problémov 
spojených s výkonom praktickej sociálnej práce. V záverečnej práci študent vypracuje 
charakteristiku médií, ktoré majú potenciál vyvolať reakciu obetí trestných činov. Poukáže 
na očakávané zmeny pod vplyvom médií v správaní a postojoch týchto obetí. Rozanalyzuje 
modely účinkov médií, pričom sa zameria predovšetkým na mediálne výpovede, ako sú 
poznanie získané na základe mediálnych výpovedí, afektívna odozva na mediálnu 
výpoveď, odozva v správaní a činnosti príjemcu. V praktickej časti sa študent zameria 
prioritne na účinky médií na postoje obetí trestných činov, ktoré sa vymedzujú ako 
relatívne trvalé systémy pozitívnych alebo negatívnych hodnotení, emocionálneho cítenia 
a tendencie konania. 
Abstract: 
The aim of the final doctoral thesis is to broaden the horizon of knowledge of the student's 
forensic social work, his theoretical knowledge, which will contribute to solving real 
problems associated with the performance of practical social work. In the final work, the 
student develops the characteristics of the media that have the potential to provoke the 
reaction of victims of crime. He will point out the expected changes under the influence of 
the media in the behavior and attitudes of these victims. It analyzes models of media 
effects, focusing primarily on media statements, such as knowledge gained from media 
statements, affective response to media statement, response in behavior and activities of 
the recipient. In the practical part, the student will focus primarily on the effects of the 
media on the attitudes of victims of crime, which are defined as relatively permanent 
systems of positive or negative evaluations, emotional feelings and tendencies of the 
proceedings. 
Poznámka : interný /externý doktorand  
ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 
 
 

Školiteľ : doc. PhDr. et. Bc. Jaroslav Stančiak, PhD.  
 
Téma č. 1  : Konzumácia energetických nápojov ako súčasť životného štýlu mládeže 
                   Consumption of energy drinks as a part of youth lifestyle 
Anotácia: 
Spotreba energetických nápojov sa stáva súčasťou životného štýlu najmä mladých ľudí, ale 
korektná analýza konzumácie energetických nápojov neexistuje, pričom sa dá 
predpokladať, že významný vzostup spotreby energetických nápojov prinesie so sebou 
evidentný následok na psychickom i somatickom stave mladej generácie. 
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Cieľom práce je zistiť názory vysokoškolákov na účinky nadmernej spotreby, zistiť štruktúru 
a model spotreby energetických nápojov vysokoškolákmi pomocou dotazníka. 
Poznámka: interný /externý doktorand 
ďalšie poznámky:  prax, výborná znalosť cudzieho jazyka 
 
 

Školiteľ : doc. Mgr. Barbara Nowak, PhD. 
 
Téma č. 1  : Pracovná aktivizácia ako forma pomoci väzňom 
                   Professional mobilisation as a form of help directed to inmates 
Anotácia: 
Cieľom tejto dizertačnej práce je predstaviť možnosti udeľovania pomoci väzňom v rozsahu 
pracovnej aktivizácie z hľadiska procesu sociálnej readaptácie, analyzovať možnosti 
zamestnania väzňov za mzdu, poukázať taktiež na veľký význam dobrovoľnej práce, ktorá je 
dôležitým prvkom výchovy k práci počas výkonu trestu izolačného charakteru. Poukázanie 
na formy pracovnej aktivizácie, aká sú realizované v rámci rôznych systémov výkonu trestu. 
Cieľom teoretickej časti je predstaviť aktuálny stav možnosti udeľovania pomoci v rozsahu 
pracovnej aktivizácie na území Slovenska, a taktiež porovnať readaptačné aktivity v rozsahu 
pracovnej aktivizácie vo vybraných krajinách Európskej únie na základe odbornej literatúry. 
V empirickej časti budú predstavené výsledky vlastného výskumu, ktorý bol zrealizovaný 
medzi väzňami vo vybraných penitenciárnych jednotkách, ako aj medzi pracovníkmi 
väzenskej stráže a zástupcami mimovládnych organizácií, ktoré realizujú projekty v rozsahu 
pracovnej aktivizácie väzňov. 
Použité budú nasledovné metódy: experiment, analýza dokumentácie a diagnostický 
prieskum. 
Poznámka: interný /externý doktorand 
ďalšie poznámky:  prax, výborná znalosť cudzieho jazyka 
 
 
Téma č. 2   : Príprava k životu na slobode prostredníctvom výchovnovzdelávacích aktivít  
                        väzenkýň v oblasti kultúry 
                        Preparing inmates to live at large by educational activities in the sphere of culture 
Anotácia: 
Cieľom tejto dizertačnej práce je predstaviť výchovnovzdelávacie aktivity väzenkýň v oblasti 
kultúry ako aktivity zamerané na prípravu k životu na slobode a tým aj poukázať na úlohu 
kultúry v readaptačnom procese. 
Cieľom teoretickej časti je predstaviť rôznorodé aktivity výchovnovzdelávacej povahy v oblasti 
kultúry v penitenciárnych ústavoch i mimo nich na základe odbornej literatúry. 
V empirickej časti budú predstavené výsledky vlastného výskumu, ktorý bol zrealizovaný 
medzi väzenkyňami a pracovníkmi väzenskej stráže vo vybraných penitenciárnych 
jednotkách. 
Použité budú nasledovné metódy: experiment, prípadové štúdie a diagnostický prieskum 
Poznámka: interný /externý doktorand  
ďalšie poznámky:  prax, výborná znalosť cudzieho jazyka  


