
Témy dizertačných prác na akademický rok 2020/2021 

 

 

Študijný odbor: Sociálna práca 

 

Študijný  program: sociálna práca 

 

Jazyk : slovenský 

 

školiteľ:   prof. PhDr. Monika MAČKINOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1:  Kompetencie orgánov miestnej samosprávy v oblasti sociálnych vecí 

                   Competencies of local authorities in the field of social affairs 

Poznámka: interný / externý doktorand 

ďalšie poznámky:  prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

 

Téma č. 2:  Zabezpečovanie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní 

                    Quality assurance in higher education 

Poznámka: interný / externý doktorand 

ďalšie poznámky:   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

       

              

Téma č. 3:  Vzdelávanie ľudí vo výkone trestu ako nástroj ich postpeniterciálnej  

                    integrácie                     

                    Education of persons in prisions as a tool of a postpenitertial integration 

Poznámka : interný / externý doktorand 

ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

 

Téma č. 4 :  Zabezpečenie prechodovej sociálno-zdravotnej starostlivosti po prepustení  

                    pacienta zo zdravotníckeho zariadenia  

                    Provision of transitional socio-healtcare after release of patient from a  

                    healthcare facility 

Poznámka : interný / externý doktorand 

ďalšie poznámky:   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

 

Téma č. 5 :  Sociálna marginalizácia a integrácia. Pohľad príslušníkov menšinovej  

                    komunity  

                    Social exclusion and integration. The viewpoint of the minority members  

 Poznámka : interný / externý doktorand 

ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

 

 

 



školiteľ: prof. PhDr. Vasko KUSIN, DrSc. 

 

Téma č. 1:  Integrita osobnosti v systéme sociálno-politického pluralizmu 
                   Personal integrity within the system of socio-political pluralism 

Poznámka: interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky:   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

 

Téma č. 2 :   Riziká odcudzenia v kontexte ohrozenosti nukleárneho typu rodiny 
                     Risk of exclusion in the context of nuclear type of family 

Poznámka :  interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka 

 

 

Téma č. 3   : Metodologické otázky ochrany identity v etnicky štruktúrovanej spoločnosti 

                      (aj so zreteľom na súčasnú situáciu v  SR) 

         Methodological questions for protecting identity in ethnically structured  

         societies   (also in regard to current situation in SR) 

Poznámka : interný /externý doktorand 

ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka 

 

 

 

 

školiteľ: 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 

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. 

Poznámka: interný / externý doktorand 

ďalšie poznámky:  prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

 

Téma č. 3: Etické koncepty a konflikty v sociálnej práci  s deťmi so zdravotným  

                  znevýhodnením   dnes 

                  Ethical concepts and conflicts in the social work with children with  

                  disabilities 

Poznámka: interný / externý doktorand 

ďalšie poznámky:   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

 

 

 



školiteľ:   doc. PhDr. Jaroslav STANČIAK, PhD., MPH 

  

Téma č. 1:  Konzumácia energetických nápojov ako súčasť životného štýlu mládeže 

                   Consumption of energy drinks as a part of youth lifestyle 

Poznámka: interný / externý doktorand 

ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

 

 

školiteľ :   doc. PhDr. Branislav MALÍK, CSc. 

 

Téma č. 1 :   Štvrtá priemyselná revolúcia. Výzvy, úlohy a príležitosti pre sociálnu prácu 

                     The fourth industrial revolution. Challenges, tasks and opportunities for  

                     social  work 

Poznámka : interný / externý doktorand 

ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

 

Téma č. 2 :  Decentralizácia sociálneho, ekonomického a morálneho života v súčasnej                                      

                    spoločnosti a jej dôsledky relevantné pre sociálnu prácu 

                    Decentralisation of social, economic and moral life of contemporary society  

                    and  its impacts relevant for social work 

Poznámka : interný / externý doktorand 

ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

               

      

Téma č. 3 : Súčasné zmeny vo svete práce a ich recepcia v sociálnej práci 

                    Current changes in the world of work and their reception in social work 

Poznámka : interný / externý doktorand 

ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

 

 

 

 

 

 

Jazyk : anglický 

 

školiteľ:   prof. PhDr. Monika MAČKINOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1  : Quality assurance in higher education 

                    Zabezpečovanie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní 

Poznámka : interný / externý doktorand 

ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka 

  

 

 

 

 



školiteľ : doc. Mgr. Barbara NOWAK, PhD. 

 

Téma č. 1 :  Supporting activities aimed at supporting the members of the inmates' families   

                    with the aim of eliminating the manifestations of social marginalization 

                    Podporné aktivity zamerané na podporu členov rodín väzňov, ktorých cieľom 

                    je  eliminovanie prejavov spoločenskej marginalizácie 

Poznámka : interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

Téma č. 2 :  The problem of poverty and homelessness among recidivists as a cause of  

                    return to crime 

                    Problém chudoby a bezdomovstva u recidivistov ako príčina návratu  

                    k trestnej činnosti 

Poznámka : interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka 

 

Téma č. 3 :  The problem of motherhood and paternity, the possibility of fulfilling the  

                     parental functions in conditions of relapse 

                     Problém materstva a otcovstva, možnosti napĺňania rodičovských funkcií  

                     v podmienkach recidívy  

Poznámka : interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garant študijného programu : prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD. 

Predseda odborovej komisie : prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD. 


