TÉMY BAKALÁRSKYCH A DIPLOMOVÝCH PRÁC NA ROK 2016/2017
Prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
 Migračná politika – sme na ňu pripravení v sociálnej práci
 Individuálna biografia utečeneckej rodiny a intervenčné limity sociálnych služieb
 Starostlivosť o žiadateľov o azyl a azylantov na Slovensku
 Forenzná sociálna práca – sociálna práca vo väzenstve
 Dôvody nízkeho statusu profesie sociálnej práce na Slovensku
 Klinická sociálna práca ako semiprofesia sociálnej práce
 Uplatnenie kriminologických teórii v sociálnej práci
 Rodinné teórie v sociálnej práci (A. Adler, V. Satirová, Systémová teória...)
 Reminiscenčná terapia seniorov/iek
 Poruchy príjmu potravy ako transgeneračný prenos
 Model rastu V. Satirovej v socioterapii
 Životný príbeh závislého klienta
 Kriminalita ako životný štýl subkultúrnej mládeže
 Terapeutická a pomáhajúca komunikácia ako socioterapeutický nástroj
 Premena komunikácie v prostredí internetu a jej dôsledky na partnerský vzťah
 Zdravá komunikácia v rodine verzus poruchy v interpersonálnej komunikácií
Mgr. Lucia Bartková
 Kompetencie sociálneho pracovníka v zdravotníctve
 Postoje študentov sociálnej práce k onkologickej klientele
 Sociálne intervencie pre onkologických klientov s dôrazom na služby rezidenciálnych zariadení
 Sociálne intervencie pre onkologických klientov s dôrazom na kompenzačné služby
 Sociálne intervencie pre onkologických klientov s dôrazom na sociálne poradenstvo
Doc. Mgr. Monika Bosá, PhD. – bakalárske práce
 Rodová rovnosť v sociálnej práci (Gender Equality in Social Work)
Aspekty rodovej rovnosti skúmané na vybranom probléme (napr. trh práce, zosúlaďovanie osobného
a pracovného života, profesia sociálnej práce z hľadiska rodových štúdií, otázky sociálnej politiky z
hľadiska rodovej rovnosti v kontexte sociálnej práce, ...). Špecifikácia témy bude upresnená po
dohode so školiteľkou.
 Násilie páchané na ženách v kontexte sociálnej práce (Violence against Women in the context of
Social Work)
Rodovo podmienené násilie v kontexte Istanbulského dohovoru. Bližšia špecifikácia témy bude
stanovená po dohode so školiteľkou
 Etika sociálnej práce (Social Work Ethics)
Etické aspekty sociálnej práce, s dôrazom na etiku starostlivosti. Práca je zameraná na etické
rozhodovanie v praxi sociálnej práci, ale aj na teoretické aspekty etiky starostlivosti v kontexte
sociálnej práce. Bližšia špecifikácia témy bude stanovená po dohode so školiteľkou.
Doc. Mgr. Monika Bosá, PhD. – magisterské práce
 Rodová rovnosť v sociálnej práci (Gender Equality in Social Work)

Aspekty rodovej rovnosti skúmané na vybranom probléme (napr. trh práce, zosúlaďovanie osobného
a pracovného života, profesia sociálnej práce z hľadiska rodových štúdií, otázky sociálnej politiky z
hľadiska rodovej rovnosti v kontexte sociálnej práce, ...). Špecifikácia témy bude upresnená po
dohode so školiteľkou.
 Násilie páchané na ženách v kontexte sociálnej práce (Violence against Women in the context of
Social Work)
Rodovo podmienené násilie v kontexte Istanbulského dohovoru. Výber témy so zameraním na
špecifické cieľové skupiny (mladé páry – násilie počas „randenia“; ženy s deťmi; rómske ženy;
migrantky; ...), alebo špecifické problémy (multidisciplinarita v procese pomoci; bezpečný ženský
dom; štandardy práce; ...), prípadne iné. Bližšia špecifikácia témy bude stanovená po dohode so
školiteľkou
 Etika sociálnej práce (Social Work Ethics)
Etické aspekty sociálnej práce, s dôrazom na etiku starostlivosti. Práca je zameraná na etické
rozhodovanie v praxi sociálnej práci, ale aj na teoretické aspekty etiky starostlivosti v kontexte
sociálnej práce. Bližšia špecifikácia témy bude stanovená po dohode so školiteľkou.
PhDr. Martin Hamadej – bakalárske práce
 Sociálna práca s mentálne postihnutým klientom
 Socioterapia v sociálnej práci s mentálne postihnutým klientom
 Socioterapia ako základná metóda sociálnej práce
 Socioterapia vo vybranej praxi zariadenia sociálnych služieb
 Kompetencie sociálneho pracovníka v DSS pri práci s mentálne postihnutým detským klientom
 Rozvod ako náročná životná situácia z pohľadu sociálnej práce
Mgr. Anna Jašková, PhD. – bakalárske práce
 Mobbing ako sociálny problém
 Mediácia ako alternatívna forma riešenia konfliktov v rodine
 Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov a pracovníčok
Mgr. Anna Jašková, PhD. – magisterské práce
 Mobbing v zamestnaneckej praxi
 Azylová politika v podmienkach Slovenskej republiky
 Internetová závislosť v období adolescencie
PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD. - bakalárske práce
 Kam kráčaš, sociálna politika?
 Aktívne občianstvo v kontexte sociálnej práce
PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD. - magisterské práce
 Perspektívy sociálneho štátu
 Aktívne občianstvo v kontexte sociálnej práce
 Koncepcia sociálneho občianstva ako základ sociálneho štátu
 Sociálne občianstvo v reflexiách socializmu, konzervativizmu a liberalizmu

Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD. – bakalárske práce
 Etické dilemy a problémy vo výkone sociálnoprávnej ochrany detí – (aj ŠVOČ)
 Sociálnoprávna ochrana dospelých v kontexte sociálnej práce – (aj ŠVOČ)
 Súčasný stav a problémy (vybranej formy) náhradnej starostlivosti (možnosti: osobná starostlivosť,
pestúnska starostlivosť, profesionálne rodičovstvo, ústavná starostlivosť) – (aj ŠVOČ)
Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD. – magisterské práce
 Posudková činnosť v kontexte sociálnej práce – (aj ŠVOČ)
 Posilňovanie rodinného systému v kontexte sociálnej práce – príklad(y) dobrej praxe – (aj ŠVOČ)
 Kvalita života seniorov a senioriek vo vybranom zariadení sociálnych služieb – (aj ŠVOČ)
 Sociálnoprávna ochrana dospelých v kontexte poskytovania sociálnych služieb – (aj ŠVOČ)
Doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. – bakalárske práce
 Prežívanie behaviorálnej osamelosti u seniorov
 Vybrané zložky starostlivosti o seba
Doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. – magisterské práce
 Vykonávané zložky starostlivosti o seba u pracovníkov v sociálnej oblasti
 Rozdiely v prežívaní osamelosti u seniorov v domácom a inštitucionálnom prostredí
Mgr. Lívia Pížová – bakalárske práce
 Neistoty hypermodernej doby vo vzťahu k rodine ako klientovi sociálnej práce
 Systémový prístup pri riešení debaklovej situácie v rodine
 Hodnoty a hodnotové orientácie v práci sociálneho pracovníka a pracovníčky.
 Rola sociálneho pracovníka a pracovníčky pri práci s osamelými matkami.
 Rodina ako klient sociálnej práce - možnosti sociálnych intervencií
Ing. Mgr. Zuzana Poklembová, PhD. – bakalárske práce
 Podporované zamestnávanie ako jeden z nástrojov sociálnej práce (v kontexte zvolenej cieľovej
skupiny)
Ing. Mgr. Zuzana Poklembová, PhD. – magisterské práce
 Chránená dielňa ako nástroj sociálnej práce - popis konkrétneho pracoviska Chránené pracovisko
ako nástroj sociálnej práce - popis konkrétneho pracoviska
 Možnosti uplatnenia sociálnej pracovníčky/pracovníka v Dennom stacionári pre seniorov
 Možnosti chránených pracovísk ako nástroja sociálnej práce na Slovensku a v zahraničí (komparácia
minimálne dvoch ďalších krajín okrem Slovenska)
Mgr. Alena Rusnáková, PhD. – bakalárske práce
 Sociálna práca v kontexte extrémizmu na Slovensku
 Obraz komunitnej sociálnej práce vo vybranom meste/obci
Mgr. Alena Rusnáková, PhD. – magisterské práce
 Postoje študentiek a študentov sociálnej práce voči imigrantom a imigrantkám v Slovenskej republike
 Postoje študentiek a študentov sociálnej práce voči imigrantom a imigrantkám v Európskej únii
 Komunitné umenie v resocializačných strediskách na Slovensku

Mgr. Antónia Sabolová Fabianová, PhD. – bakalárske a magisterské práce
 Opodstatnenosť reziliencie v školskej sociálnej práci
 Faktory reziliencie rizikovej mládeže ako cieľovej skupiny sociálnej práce
 Význam foriem komunikácie v kontakte s detským klientom sociálnej práce
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. – bakalárske práce
 Intervencie s asistenciou psov (canisterapia) v sociálnej práci – aktuálna situácia na Slovensku
(POZN.: nevyhnutnosť anglického jazyka).
 Intervencie s asistenciou psov (canisterapia) v sociálnej práci (so zameraním na konkrétnu cieľovú
skupinu, príp. výkon v konkrétnej organizácii) (POZN.: nevyhnutnosť anglického jazyka).
 Liečba a doliečovanie osôb závislých od alkoholu/drog z aspektu sociálnej práce.
 Proces socioterapie (vybraná cieľová skupina) a jeho špecifiká (vybraná/é organizácia/e).
 Sociálna opora ľudí s poruchami príjmu potravy
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. – magisterské práce
 Prístupy s využitím humánno-animálnych interakcií v kontexte socioterapie (možnosť zamerania na
konkrétnu cieľovú skupinu, príp. výkon v konkrétnej organizácii) (POZN.: nevyhnutnosť anglického
jazyka).
 Intervencie s asistenciou psov (canisterapia) – príležitosti a obmedzenia v sociálnej práci (možnosť
zamerania na konkrétnu cieľovú skupinu, príp. výkon v konkrétnej organizácii) (POZN.:
nevyhnutnosť anglického jazyka).
 Gestalt perspektíva v socioterapii (možnosť zamerania na konkrétnu cieľovú skupinu).
 Špecifiká realizácie socioterapie vo vybranom zariadení/vybraných zariadeniach.
 Príležitosti sociálnych pracovníkov a pracovníčok pri práci so skupinou.
 Odborná prax ako významná súčasť pregraduálnej prípravy sociálnych pracovníkov a pracovníčok.
 Význam supervízie v kontexte celoživotného vzdelávania sociálnych pracovníkov a pracovníčok.
 Novodobé nelátkové závislosti – intervenčné možnosti sociálnej práce
 Stigmatizácia a diskriminácia ľudí so schizofréniou

