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ZOZNAM TÉM  DOKTORANDSKÉHO  ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  

 
SOCIÁLNA PRÁCA 

 
NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 

 

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:  

Jedným z ohrození práce v multikultúrnom prostredí sú kultúrne stereotypy, ktorých 
podstatou kategorizovanie ľudí, presnejšie priraďovanie niektorých vlastností, označovanie 
a vnímanie ľudí na základe spoločných charakteristík alebo vytváranie úsudkov na základe 
ich špecifických vlastností alebo členstva a príslušnosti k skupine. Dizertačná práca bude 
zameraná na skúmanie vplyvu kultúrnych rozdielov 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.  
Poznámka : interný / externý doktorand 
ďalšie poznámky :  prax, výborná znalosť cudzieho jazyka 
 

 

 

Téma č. 2   :  Sociálna marginalizácia a integrácia. Pohľad príslušníkov menšinovej 
                         komunity. 
                         Social exclusion and integration. The viewpoint of the minority members. 
 

Anotácia:  Analýza sociálneho začlenenia menšinovej komunity do spoločnosti na území 
Slovenskej republiky. Prípadové štúdie cudzincov v rámci integrácie. Postavenie sociálneho 
pracovníka v integračnom procese.  
Poznámka : interný / externý doktorand 
ďalšie poznámky :  prax, výborná znalosť cudzieho jazyka 
 



 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Pedagogická fakulta 

Račianska 59 

813 34  Bratislava 

Oddelenie pre vedu 

a doktorandské štúdium 

 

 

 

 

www.uniba.sk 

 

 

Téma č. 3   : Dieťa v traume – krízová intervencia 

                        A child in trauma - crisis intervention 
 

Anotácia:  Krízová intervencia zameraná na dieťa v trauma a posttraumatickej stresovej 

poruche. Prípadové štúdie zamerané na dieťa v trauma. Postavenie sociálneho pracovníka v 

krízovej intervencii.   

Poznámka : interný / externý doktorand 
ďalšie poznámky :  prax, výborná znalosť cudzieho jazyka 
 

 

 

Školiteľ : prof. Dr. Phil. 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. 
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. 

     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. 
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. 
Cieľom práce je zistiť názory vysokoškolákov na účinky nadmernej spotreby, zistiť 
štruktúru a model spotreby energetických nápojov vysokoškolákmi pomocou dotazníka. 
Poznámka: externý doktorand 
ďalšie poznámky:  prax, výborná znalosť cudzieho jazyka 
 
 
 

Školiteľ : doc. Mgr. Barbara Nowak, PhD. 
 

Téma č. 1:  Situácia detí predškolského veku v situácii trestu odňatia slobody rodiča 

                       Situation of Preschool-Aged Children in Case of a Parent’s Imprisonment 
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Anotácia:   Cieľom štúdie je poukázať na problémy v oblasti výchovy a vzdelávania detí 

predškolského veku. V teoretickej časti študent analyzuje hlavný problém a špecifické 

problémy na základe odbornej literatury, vrátane kníh a časopisov.V praktickej časti študent 

vypracuje podrobný plán svojho výskumu. Výskumnú skupinu budú tvoriť ženy - matky vo 

väzení ich deti v predškolskom veku, aj učitelia v materskej škole. Hlavnou výskumnou 

metódou bude rozhovor s matkami aj s učiteľmi  a druhou metodou  budeprojekčna metóda-

analýza detských kresieb.  

Poznámka: interný /externý doktorand 

ďalšie poznámky:  prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

 

Téma č. 2:   Formy pomoci seniorom vo výkone trestu odňatia slobody 

                      Forms of Helping Seniors in  Penal Institutions 

 

Anotácia:  Cieľom štúdie je predstaviť sociálne, zdravotné a spoločenské problémy seniorov 

vo výkone trestu odňatia slobody. V teoretickej časti študent predstaví tieto problémy na 

základe odbornej literatury, vrátane kníh a časopisov. V praktickej časti študent pripraví 

dôkladný plán postupu výskumu. Výskumnú skupinu budú tvoriť starší väzni, ich 

vychovávatelia-pedagógovia vo väzniciach. Hlavnou výskumnou metódou bude práca s 

individuálnym prípadom (10). Užitočnou metódou bude rozhovor s odborníkmi pracujúcimi 

vo väznici: vychovávateľmi - pedagógmi, terapeutmi, psychológmi, lekármi. 

Poznámka: interný /externý doktorand 

ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

 

 

Školiteľ: doc. PhDr. Pavol Kopinec, PhD. 

 

Téma č. 1:   Prípadový manažment zameraný na sociálnu inklúziu utečeneckých detí 
 s  postihnutím 

                         Case management focused on the social inclusion of refugee children with  
                         disabilities 
 

Anotácia:   Cieľom dizertačnej práce je poukázať na jednotlivé postupy práce s postihnutým 

utečeneckým dieťom. Práca je doplnená o analýzu medzinárodných dobrých postupov v 

práci s utečeneckým dieťaťom zo znevýhodnením, s konkretitáciou zvolených postupov v 

rámci prípadového manažmentu práce s dieťaťom.  

Poznámka:  interný /externý doktorand 

ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  
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Téma č. 2:   Prípadový manažment v práci s maloletými bez sprievodu, príklady dobrej  
                        praxe 
                        Case management in work with unaccompanied minors, examples of good  
                        practice. 
 
Anotácia: 
Cieľom dizertačnej práce je poukázať na prácu so špecifickou skupinou maloletých bez 
sprievodu, analýzu vybraných postupov v rámci ochrany a blaha dieťaťa, so zameraním na 
evaluáciu výsledkov práce s dieťaťom. Práca je doplnená o analýzu medzinárodných dobrých 
postupov v práci s maloletým dieťaťom bez sprievodu.  
Poznámka:  interný /externý doktorand 

ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka 

 

Školiteľ :   doc. PaedDr. Slavomír Laca, PhD., Dr.h.c. 
 

Téma č. 1  :  Význam pôsobnosti sociálneho pracovníka v rezorte školstva 
                        The importance of the position of a social worker in the education sector 
 
Anotácia:   Význam vytvorenia miesta školského sociálneho pracovníka v rámci rezortu 
školstva je z roka na rok potrebnejšia aj nevyhnutejšia, z dôvodu zvýšenia výskytu sociálno-
patologických javov u detí a mládeže. A preto je potrebné sa touto problematikou na úrovni 
slovenskej spoločnosti zaoberať vo výskumne z pohľadu sociálnej práce. Na základe takého 
empirického šetrenia, by sa získali argumentačné prostriedky pre obhájenie tohto miesta 
v rezorte školstva Slovenskej republiky. Práve výskum tejto témy dizertačnej práce by mal 
tieto vyššie spomínané prostriedky poskytnúť. 
Poznámka: externý doktorand 

ďalšie poznámky: prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 
 
Téma č. 2:      Riziká a prevencia syndrómu vyhorenia sociálnych pracovníkov  
                          vykonávajúcich prácu v domove sociálnych služieb 
                          Risks and prevention of burnout syndrome of social workers working in the  
                           social services home 
 
Anotácia:     Dizertačná práca sa bude venovať aktuálnou témou a to vyťažením a syndrómom 
vyhorenia sociálnych pracovníkov vykonávajúcich prácu v domove sociálnych služieb po 
pandémie Covidu-19. V rámci systému sociálnych služieb sa bude autor/ka kandidátskej 
práce sústreďovať na vyšpecifikované riziká syndrómu vyhorenia sociálnych pracovníkov v 
sociálnych službách po pandémie Covidu-19. 
Poznámka: externý doktorand 

ďalšie poznámky: prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  
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Téma č. 3  :   Komparácia supervízie pri skvalitnení a zvyšovaní profesijných kompetencií  
                         u sociálnych pracovníkov a pomáhajúcich profesii 

              Comparative contribution of supervision in improving and enhancing        
              professional competences of social workers and helping professions 

 
Anotácia: Dizertačná práca sa bude venovať komparatívnej analýze u zvyšovaní a 
využiteľnosti supervízie profesijných  kompetencií u sociálnych pracovníkov a pomáhajúcich 
profesii v sociálnych službách. Na základe deskriptívy sociálnej práce, resp. definície 
sociálneho pracovníka a pomáhajúcich profesii vrátane požiadaviek na ich kompetencie sa 
bude autor/ka kandidátskej práce sústreďovať na spoločné a odlišné prvky skvalitnení 
a zvyšovaní profesijných kompetencií v rámci supervízie.   
Poznámka: externý doktorand 

ďalšie poznámky: prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 
 
Téma č. 4:    Analýza adaptačného procesu  prijímateľa  pobytového zariadenia sociálnych  

služieb v Českej a Slovenskej republike 
                       Comparison of the adaptation process of the recipient of a residential social  

services facility in the Czech and Slovak Republics 
 
Anotácia:   Dizertačná práca sa bude venovať analýze adaptačného procesu  prijímateľa 
pobytového zariadenia sociálnych služieb v Českej a Slovenskej republike. V rámci 
adaptačného procesu v pobytovom zariadení sociálnych služieb sa bude autor/ka 
kandidátskej práce sústreďovať na spoločné a odlišné prvky adaptačného systému 
prijímateľa sociálnych služieb. Výsledkom budú konkrétne špecifické odlišnosti adaptačného 
procesu, ktoré prispejú ku skvalitneniu pobytových služieb zariadení v Českej a Slovenskej 
republike. 
Poznámka: externý doktorand 

ďalšie poznámky: prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

 

Školiteľ: doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD. 

 

Téma č. 1:    Integrácia sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti 
                        Integration of social help and health care 
 
Anotácia:     Potreba prepojenia poskytovania sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti 
najmä v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti a fyzioterapie je v súčasnej dobe jedna 
z najaktuálnejších tém v poskytovaní pomoci a podpore viacerým skupinám obyvateľov, 
predovšetkým seniorom, osobám so zdravotným postihnutím a osobám s chronickým 
ochorením, osobám odkázaným na dlhodobú pomoc inej osoby pri zvládnutí 
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každodenných aktivít. Dlhodobá podpora odkázaných osôb je vykonávaná čiastočne tak 
v odvetvovej pôsobnosti rezortu zdravotníctva, ako aj v odvetvovej pôsobnosti rezortu 
práce, sociálnych vecí a rodiny, a to bez želateľného systémového a integrovaného prístupu, 
so súvisiacim spájaním verejných prostriedkov do potrebných intervencií v prospech 
jednotlivca. 
Poznámka: externý doktorand 

ďalšie poznámky: prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

 

Téma č. 2:    Manažment kvality v sociálnych službách 
                        Quality management in social services 
 
Anotácia:   Manažment sociálnej práce je mimoriadne dôležitým predpokladom na 
dosahovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Manažment je základným nástrojom 
pri vykonávaní sociálnej práce a sociálnych služieb, ktoré sú vykonávané prostredníctvom 
sociálnej práce. Správne uplatňovanie manažmentu a jeho nástrojov súčasne dáva možnosť 
vniesť do sociálnej práce prvky, ktoré umožnia kvantifikovať niektoré aspekty sociálnej práce 
a vytvoriť metriky na objektívne meranie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Sociálnu 
prácu môžeme súčasne považovať aj za vedeckú disciplínu, ktorá sa v poslednom období 
stáva objektom záujmu aj iných vedeckých disciplín. Zo všeobecného pohľadu manažmentu 
predstavujú služby činnosť, ktorá vytvára určitú hodnotu. Služby vytvárajú pre ich prijímateľa 
úžitok. Služby majú potenciál privodiť v určitom mieste a čase zmenu, ktorá by mala byť buď 
potrebná alebo želaná. 
Poznámka: externý doktorand 

ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  


