
Témy dizertačných prác na akademický rok 2021/2022 

 

 

Študijný odbor: Sociálna práca 

 

Študijný  program:  sociálna práca 

 
 

Jazyk : slovenský 

 

školiteľ :   prof. PhDr. Monika MAČKINOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1:  Rizikový Faktor – Covid 19. Celosvetové nebezpečie, ohrozujúce kvalitu života  

                   nielen seniorov v zariadeniach sociálnych služieb 

       Risk Factor – Covid 19. Worldwide Danger Threatening The Quality Of Life Not  

       Only For Seniors In Social Services 

 

Anotácia:  

Zmeny v živote seniora počas epidémie Covid 19, komparácia starostlivosti o seniorov 

v domácej a inštitucionálnej starostlivosti, dopady pandémie na kvalitu života, ohrozenia života 

a príprava krízového plánu starostlivosti o túto skupinu obyvateľov.  Postavenie sociálneho 

pracovníka v multidisciplinárnom tíme sociálno – zdravotnej  starostlivosti o seniora. Analýza 

stavu počas pandémie a po prijati protipandemických opatrení. 

Anotácia v anglickom jazyku: 

Changes in the life of the elderly during the Covid 19 epidemic, a comparison of care for the 

elderly in home and institutional care, the effects of the pandemic on quality of life, threats to 

life and the preparation of a care contingency plan for this population group. The position of a 

social worker in a multidisciplinary team of social and health care for the elderly. Analysis of 

the situation during the pandemic and after the adoption of anti-pandemic measures. 

povinný údaj: interný /externý doktorand 

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. 

povinný údaj: interný /externý doktorand 

ďalšie poznámky:   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka,  

 

 



školiteľ :   prof. PhDr. Vasko KUSIN, DrSc. 

 

Téma č 1 :   Kompetencie a limity sociálneho pracovníka v procese voľby pomoci pri 

                    riešení krízových situácií v kontextoch súčasnej pandémie- Corony-19 

                    Competences and limits of a social work in the process of choosing  

                    of assistanc in resolving crisis situations in the context of the current pandemic –     

                    Corony-19 

Anotácia: 

Postavenie a kompetencie sciálneho pracovníka v krízovom tíme pri riešení krízových situácií  

v pandemii Covid 19. Komparácia kompetencií a limitov pri jednotlivých cieľových skupinách 

v krízovej situácií  počas Covid 19.  

Anotácia v anglickom jazyku: 

The position and competencies of a social worker in a crisis team in solving crisis situations in 

the Covid pandemic 19. Comparison of competencies and limits in  individual target groups in 

a crisis situation during Covid 19. 

povinný údaj: interný /externý doktorand 

ďalšie poznámky:   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka, prax v Zariadení sociálnych služieb. 

 

 

Téma č. 2:     Metodologický redukcionizmus, jeho riziká v sociálnej práci ako  

                       pomáhajúcej profesie 

                       Methodological reductionism, its risks in social work as a helper profession 

povinný údaj: interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky:   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka /iné- dopísať aké  

 

 

Téma č. 3:  Fenomén individuálnej  svojbytnosti klienta (sociálnej práce) v jeho  

                   socializačnom procese. Identifikácia miery účasti SP na tomto procese. 

       The phenomenon of individual identity of the client (social work) in his  

       socialization process. Identification of the degree of participation of SP in this  

        process 

povinný údaj: interný /externý doktorand  

ďalšie poznámky:   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka /iné- dopísať aké  

 

 

 

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  

 

 

 

školiteľ: doc. PhDr. et. Bc. 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 

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. 

 povinný údaj: 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. 

 povinný údaj: 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 

povinný údaj: interný /externý doktorand alebo je to jedno 

ďalšie poznámky:   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka /iné- dopísať aké 

 

 

 

 

Jazyk : anglický 

 

školiteľ : doc. Mgr. Barbara NOWAK, PhD. 

 

Téma č. 1:  Forms of help directed to women inmates in the context of prepering to live at  

                   large 

                  Formy pomoci odsúdeným ženám  v kontexte prípravy na život na slobode 

Anotácia:  

The aim of this thesis is to determine forms of help which were carried out as a process of social 

adaptation and which are directed to women who serve a sentence of imprisonment.  Further 



more, it is to analyse their family and professional situation  in order to depict proper forms of 

help, which requires individual attitude towards to every single woman, determining a role of 

readaptation proces in the area of maintaing family bonds and remedial possibilities in this 

sphere. 

The aim of the academic part is making familiar with a phenomenon of women’s crime, its 

cause, an impact of a family situation on commiting crimes eg. experiencing violence, poverty, 

and life helplessness, women’s health problems, addictions, in reference to source literature. 

In the research part, the results of my own research will be presented. The research was 

conducted among women inmates and prison staff in selected penitentiaries. 

Forms of help will be determined having regard to individual attitude to every single analysed 

woman, undertaken by prison staff,  social care institutions and non-government organisations. 

Documantary analisys, biography method and diagnostuc survey will be implemented.   

povinný údaj: interný /externý doktorand 

ďalšie poznámky:   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka /iné- dopísať aké  

 

 

 

školiteľ :   prof. Dr. phil. doc. Mgr. Martin MURÁNSKY, PhD. 

 

Téma č. 1:     Human rights aspects of peoples with disabilities in the social  

                      work.  Normative and pragmatical challenges today 

Anotácia:  

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 : interní / externý doktorand 

ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka 

 

 

Téma č. 2  :    What did Labor mean and will be in the Age of Industry 4.0. 

Anotácia: 

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 : interní / externý doktorand 

ďalšie poznámky :   prax,  výborná znalosť cudzieho jazyka  

 

 

 


