TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC
INŠTITÚT EDUKOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE FF PU
AKADEMICKÝ ROK 2015/2016
Prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
1. Migračná politika – sme na ňu pripravení v sociálnej práci
2. Individuálna biografia utečeneckej rodiny a intervenčné limity sociálnych služieb
3. Starostlivosť o žiadateľov o azyl a azylantov na Slovensku
4. História štúdia sociálnej práce na Filozofickej fakulte PU – identita profesie
5. Obmedzené využitie teórií sociálnej práce v praxi
6. Klinická sociálna práca ako semiprofesia sociálnej práce
7. Uplatnenie kriminologických teórii v sociálnej práci
8. Rodinné teórie v sociálnej práci
9. Reminiscenčná terapia seniorov/iek
10. Poruchy príjmu potravy ako transgeneračný prenos
11. Reedukácia z pohľadu socioterapie
Mgr. Lucia Bartková - bakalárske
1. Sociálne poradenstvo pre onkologických klientov a klientky
2. Klinický sociálny pracovník a pracovníčka ako súčasť multidisciplinárneho tímu
profesionálov
3. Sociálno-intervenčné možnosti pre onkologických klientov a klientky
Doc. Mgr. Monika Bosá, PhD.
1. Feministická sociálna práca (Feminist Social Work)
Práca skúma teórie a metódy feministickej sociálnej práce na vybranom probléme,
vymedzuje ju a definuje. Autor/ka si môže zvoliť pre výskumné spracovanie viacero
problémov: hĺbkový výskum využitia feministickej sociálnej práce v konkrétnom
prípade, analýzu subjektov využívajúcich feministický prístup v sociálnej práci,
bariéry a stimuly feministickej sociálnej práce v podmienkach SR. Z hľadiska
teoretického spracovania práca predstavuje feministickú teóriu (teórie) v kontexte
sociálnej práce.
2. Rodovo citlivá sociálna práca - vybraný problém (Gender sensitive Social Work –
selected problem)
Práca skúma využívanie rodovej rovnosti v praxi sociálnej práce, vymedzuje ju
a definuje. Výskumne sa autor/ka zameriava na analýzu využívania rodovo citlivého
prístupu v sociálnej práci v kontexte zvoleného problému: príklady možných
problémov: rodovo citlivá práca v oblasti pomoci ženám zažívajúcim násilie, v oblasti
práce s utečencami a utečenkyňami, v oblasti obchodovania s ľuďmi, v oblasti práce
s neheterosexuálnymi ľuďmi, ... Prípadne analýza aktuálnej verejnej diskusie
o rodovej rovnosti a jej dopady na rodovo citlivú sociálnu prácu.
3. Miesto Hull House v dejinách sociálnej práce (Place of Hull House in the history
of Social Work)
Práca skúma význam špecifického zariadenia poskytujúceho sociálne služby na rozvoj
sociálnej práce. Sústredí sa pritom hlavne na význam Hull housu v kontexte
komunitnej sociálnej práce. Ide o spracovanie sekundárnych zdrojov o dejinách SP.

Možné zamerať sa na vybrané osobnosti, či vybrané služby. Nrvyhnutná vynikajúca
znalosť AJ.
Mgr. Anna Jašková – bakalárske
1. Mobbing v zamestnaneckej praxi
2. Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov a pracovníčok
PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD. - bakalárske
1. Kam kráčaš, sociálna politika?
2. Aktívne občianstvo v kontexte sociálnej práce
PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD. – magisterské
1. Perspektívy sociálneho štátu
2. Aktívne občianstvo v kontexte sociálnej práce
3. Koncepcia sociálneho občianstva ako základ sociálneho štátu
4. Sociálne občianstvo v reflexiách socializmu, konzervativizmu a liberalizmu
Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD. – magisterské
1. Prístup plánovania zameraného na človeka v praxi sociálnej práce (aj ŠVOČ)
2. Vnútroodborová a medziodborová spolupráca v rámci výkonu sociálnoprávnej ochrany
detí vo vybranom zariadení (aj ŠVOČ)
3. Posilňovanie rodinného systému v kontexte sociálnej práce – príklad(y) dobrej praxe (aj
ŠVOČ)
4. Kvalita života seniorov a senioriek vo vybranom zariadení sociálnych služieb (aj ŠVOČ)
5. Sociálnoprávna ochrana dospelých v kontexte sociálnej práce (aj ŠVOČ)
Mgr. Lívia Pížová – bakalárske
1. Systémový prístup a jeho aplikácia pri práci s klientom s poruchou autistického spektra
2. Bezpečná vzťahová väzba a jej determinanty zdravého vývinu
3. Rola ženy v rodine v kríze
4. Úloha sociálneho pracovníka pri práci s rodinou v kríze
5. Rodina v hypermodernej dobe ako klient sociálnej práce
Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc. – bakalárske
1. Priority sociálnych služieb na miestnej úrovni
Kompetenčný model sociálnych služieb na Slovensku. Nové dokumenty v oblasti tvorby
priorít sociálnych služieb na národnej, regionálnej a lokálnej (miestnej) úrovni. Analýza
vývoja priorít v oblasti rozvoja sociálnych služieb vo vybranom meste/obci.
2. Sociálne projektovanie ako nástroj sociálnej politiky
Sociálne programovanie a projektovanie v teórii sociálnej politiky. Sociálne projekty ako
cesty uspokojovania sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivých sociálnych situáciách.
Prehľad, analýza zameranosti a výsledkov sociálnych projektov realizovaných
v konkrétnom meste, obci, regióne.
Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc. – magisterské
3. Manažérstvo kvality v zariadeniach rezidenčnej starostlivosti – prípadová štúdia
Manažment kvality ako cesta k neustálemu zlepšovaniu v sociálnych službách, osobitne
v rámci rezidenčnej dlhodobej starostlivosti; súvislosti budúceho externého hodnotenia
podmienok kvality poskytovanej rezidenčnej starostlivosti (podľa zákona o sociálnych
službách) a interného hodnotenia organizácie cez vybraný systém manažérstva kvality

(napr. CAF); skúsenosti (história, kontext, skúsenosti zainteresovaných aktérov)
konkrétnej organizácie rezidenčnej dlhodobej starostlivosti.
4. Vzdelávanie zamestnancov a zamestnankýň v oblasti sociálnej inklúzie – názory
vedúcich zamestnancov a zamestnankýň
Vnímajú vedúci zamestnanci/kyne systematické prehlbujúce vzdelávanie výkonných
zamestnancov/kýň pôsobiacich v oblasti sociálnej inklúzie za otázku, ktorou sa treba
aktuálne zaoberať? Akú pozíciu pripisujú vedúci zamestnanci/kyne prehlbujúcemu
vzdelávaniu v kontexte celkových podmienok výkonu na úseku sociálne inklúzie?
Oblasťou sociálnej inklúzie sa rozumie pomoc v hmotnej núdzi, dávková pomoc rodinám
s deťmi, sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela, pomoc osobám so zdravotným
postihnutím, či pomoc na úseku sociálnych služieb.
Mgr. Michaela Skyba, PhD.
1. Service-learning vo vzdelávaní v sociálnej práci
2. Úlohy sociálnych pracovníkov a pracovníčok v školskom prostredí
3. Syndróm CAN v kontexte sociálnej práce
4. Šikanovanie a kyberšikanovanie z aspektu sociálnej práce
5. Školská sociálna práca
PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. - bakalárske
1. Intervencie a aktivity s asistenciou psov (canisterapia) v sociálnej práci – aktuálna situácia
na Slovensku (POZN.: potreba anglického jazyka).
2. Intervencie a aktivity s asistenciou psov (canisterapia) v sociálnej práci (so zameraním na
konkrétnu cieľovú skupinu, príp. výkon v konkrétnej organizácii) (POZN.: potreba
anglického jazyka).
3. Liečba a doliečovanie osôb závislých od alkoholu/drog z aspektu sociálnej práce.
4. Proces socioterapie (vybraná cieľová skupina) a jeho špecifiká (vybraná/é organizácia/e).
PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. – magisterské
1. Prístupy s využitím humánno-animálnych interakcií v kontexte socioterapie (možnosť
zamerania na konkrétnu cieľovú skupinu, príp. výkon v konkrétnej organizácii) (POZN.:
potreba anglického jazyka).
2. Intervencie a aktivity s asistenciou psov (canisterapia) – príležitosti a obmedzenia
v sociálnej práci (možnosť zamerania na konkrétnu cieľovú skupinu, príp. výkon
v konkrétnej organizácii) (POZN.: potreba anglického jazyka).
3. Gestalt perspektíva v socioterapii (možnosť zamerania na konkrétnu cieľovú skupinu).
4. Špecifiká realizácie socioterapie vo vybranom zariadení/vybraných zariadeniach.
5. Príležitosti sociálnych pracovníkov a pracovníčok pri práci so skupinou.
6. Odborná prax ako významná súčasť pregraduálnej prípravy sociálnych pracovníkov a
pracovníčok.
7. Význam supervízie v kontexte celoživotného vzdelávania sociálnych pracovníkov
a pracovníčok.
prof. Dr. Eva Žiaková, CSc.
1. Možnosti sociálnej práce s onkologickými pacientkami
2. Zvládanie záťaže onkologicky chorých pacientok za pomoci svojpomocných skupín

