
Témy dizertačných prác na akademický rok 2019/2020 

 

 

Študijný odbor: Sociálna práca 

 

Študijný  program: sociálna práca 

 

Jazyk : slovenský 

 

školiteľ:   prof. PhDr. Monika MAČKINOVÁ, PhD. 

Téma č. 1:   

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,  znalosť cudzieho jazyka  

 

Téma č. 2:  

Dopad syndrómu vyhorenia na profesnú činnosť u pracovníkov v pomáhajúcich 

profesiách 

Impact of burnout syndrome on professional activities of workers in helping professions 

Poznámka: interný/externý doktorand  

ďalšie poznámky: prax,  znalosť cudzieho jazyka  

 

Téma č. 3:  

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,  znalosť cudzieho jazyka  

 

 

 

školiteľ: prof. PhDr. Vasko KUSIN, DrSc. 

Téma č. 1:  

„Kategorický imperatív“, teoretické-metodologické a prakticko-aplikačné aspekty 

v reflexiách sociálnej práce 

„Categorical imperatives“, theoretical-methodological and practical-application aspects 

in the reflections of social work 

Poznámka: interný doktorand  

ďalšie poznámky: prax,  znalosť cudzieho jazyka  

 

Téma č. 2: 

Motivačný potenciál „kategorického imperatívu“ sociálneho pracovníka 

Motivational potential of the „categorical imperative“ social worker 

Poznámka: interný doktorand  

ďalšie poznámky: prax,  znalosť cudzieho jazyka  

 

 



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

Téma č. 1:  

Význam resocializačných zariadení pri zaradení drogovo závislých do spoločnosti 

Importance of social reintegration facilities at inclusion of addicts into society 

Poznámka: interný/externý doktorand  

ďalšie poznámky: prax,  znalosť cudzieho jazyka  

 

Téma č. 2:  

Konzumácia energetických nápojov ako súčasť životného štýlu mládeže 

Consumption of energy drinks as part of the lifestyle of youth 

Poznámka: interný/externý doktorand  

ďalšie poznámky: prax,  znalosť cudzieho jazyka  

 

Téma č. 3  

Komparácia osobnostných záťažových situácií obetí násilia 

Comparison of personality stress situations of victims of violence 

Poznámka: interný/externý doktorand  

ďalšie poznámky: prax,  znalosť cudzieho jazyka  

 

 

 

školiteľ: doc. Mgr. Barbara NOWAK, PhD. 

Téma č. 1:  

Zamestnávanie cudzincov v podmienkach Slovenskej republiky 

Employment of migrants in conditions of the Slovak Republic 

Poznámka: interný/externý doktorand  

ďalšie poznámky: prax,  znalosť cudzieho jazyka  

 

Téma č. 2:  

Srbsko v systéme európskej integrácie  

Serbia in the European integration system 

Poznámka: interný/externý doktorand  

ďalšie poznámky: prax,  znalosť cudzieho jazyka  

 

Téma č. 3:  

Presadzovanie rodovej rovnosti na Slovensku a vo vybraných členských krajinách EU 

Promoting gender equality in Slovakia and in selected EU member states 

Poznámka: interný/externý doktorand  

ďalšie poznámky: prax,  znalosť cudzieho jazyka  

Poznámka : povinný údaj : interný/externý doktorand  

ďalšie poznámky : prax, znalosť cudzieho jazyka  

 

 

 

 

 

 

 

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

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


