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Možnosti sociálnej práce štátnych i neštátnych organizácií v starostlivosti o týrané ženy 

V priebehu pandémie sa zhoršila situácia s výskytom týrania žien v rodine. Dôvodom môže byť 

hneď niekoľko, nakoľko sa kvantitatívne aj kvalitatívne zmenili sociálne vzťahy v rodine. 

Cieľom rigoróznej práce je zistiť, ako pracujú štátne aj neštátne organizácie s týranými ženami, 

aké metódy sociálnej práce uplatňujú. Výskumnú vzorku by predstavovali pracovníčky aj 

pracovníci v štátnych a neštátnych organizáciách. Vzácnosťou tejto práce by bolo zozbierať 

informácie aj samotných týraných žien, čo je však spojené s istým rizikom, nakoľko k uvedenej 

skupine žien je obmedzený prístup. 

 

Sociálny pracovník v systéme súčasnej zdravotnej starostlivosti o onkologických 

pacientov 

Onkologické choroby predstavujú riziko pre každého človeka. Komplexný prístup k liečbe 

onkologického pacienta predpokladá výskyt sociálneho pracovníka v komplexnej starostlivosti 

o pacienta. Cieľom rigoróznej práce je zistiť, aké je miesto sociálneho pracovníka v súčasnej 

starostlivosti o onkologického pacienta v zdravotníckych zariadeniach (lôžková časť), ako aj 

v onkologických ambulanciách. Výskumnú vzorku by predstavovali onkológovia, ako aj 

pacienti a pacientky v svojpomocných skupinách. 

 

 

doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. 

 
Rizikové správanie v školskom prostredí a možnosti sociálnej práce 

Cieľom práce je v teoretickej časti práce analyzovať a popísať základné premenné – rizikové 

správanie, školské prostredie, možnosti sociálnej práce v školskom prostredí. V empirickej časti 

práce zistiť  v akej miere sa vyskytuje rizikové správanie v školskom prostredí a overiť vybrané 

faktory. Faktory si stanovuje riešiteľ/ka témy a podmienkou je, aby súviseli s aplikačnou 

rovinou sociálnej práce. 

 

Výchovné štýly v rodine adolescentov a ich vplyv na mieru sociálnej opory 

Cieľom práce je v teoretickej časti práce analyzovať a popísať základné premenné – výchovné 

štýly, rodinné prostredie adolescentov, sociálna opora, možnosti sociálnej práce v rodinnom 

prostredí. V empirickej časti práce zistiť  v akej miere sa vyskytujú jednotlivé výchovné štýly 

v rodinách adolescentov a overiť ich súvislosť s druhmi a zdrojmi sociálnej opory. 

 

Starostlivosť o seba u pracovníkov v sociálnej oblasti a možnosti jej zvyšovania 

Cieľom práce je v teoretickej časti práce analyzovať a popísať základné premenné – 

starostlivosť o seba, pozitívny vplyv starostlivosti o seba na vybranú oblasť pracovnej kvality 

pracovníkov, možnosti zvyšovania miery starostlivosti o seba. V empirickej časti práce zistiť  

v akej miere sa vyskytuje starostlivosť o seba u pracovníkov v sociálnej oblasti a overiť vybrané 

faktory, ktoré môžu súvisieť s jej zvyšovaním 

 

 



doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD. 

 
Sociálne vzťahy v online prostredí a ich vplyv na proces radikalizácie adolescentov 

a mladých dospelých 

Cieľom rigoróznej práce je teoreticky analyzovať potenciálne vplyvy vytváraných online 

sociálnych vzťahov na vznik a rozvoj rizikového správania s dôrazom na pôsobenie sociálnych 

vzťahov na rozvoj radikalizácie adolescentov. Empirickým cieľom je prostredníctvom 

kvantitatívneho výskumu identifikovať hypotetické súvislosti medzi spôsobom vytvárania 

sociálnych vzťahov a rozvojom radikálnych myšlienok v cieľovej skupine adolescentov 

a mladých dospelých. Aplikačným cieľom je prezentovať možnosti sociálnej práce 

v deradikalizácii adolescentov a mladých dospelých. 

 
Identifikácia potreby sociálnej práce v školskom prostredí a ovplyvňujúcich premenných na 

slovenských základných a stredných školách 

Cieľom rigoróznej práce je na základe zahraničnej praxe identifikovať potenciálne kompetencie 

sociálnych pracovníkov v školskom prostredí. Na základe kvantitatívneho výskumu 

identifikovať potrebu napĺňania týchto kompetencií na slovenských základných a stredných 

školách v kontexte ich štruktúrujúcich premenných. V aplikačnej rovine navrhnúť možnosti 

sociálnej práce v školskom prostredí pre slovenskú prax. 

 

doc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD. 
 

Súvislosť medzi osamelosťou a výskytom rizikového správania u stredoškolákov 

Cieľom rigoróznej práce je v teoretickej časti rozpracovať problematiku osamelosti a výskytu 

rizikového správania v skupine dnešných stredoškolákov, zároveň poskytnúť pohľad na 

možnosti sociálnej práce v tejto problematike. V empirickej časti zistiť výskyt a formy 

rizikového správania sa u stredoškolákov a zároveň preskúmať možné koreláty medzi 

pociťovaním osamelosti a výskytom rizikového správania súčasných stredoškolákov. 

 

Možnosti sociálneho bývania pre klientov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Cieľom teoretickej časti práce je popísať problematiku vybraného druhu sociálneho 

znevýhodnenia so špecifickým zameraním na tému bývania. Pozornosť zamerať na koncept 

sociálneho bývania, jeho možnosti a typy a taktiež na úlohu terénnej sociálnej práce v danej 

oblasti. Hlavným cieľom empirickej časti je zistiť súčasný stav problematiky sociálneho 

bývania na Slovensku, jeho možnosti a význam, a to prostredníctvom rozhovorov s 

pracovníkmi a klientmi zapojenými do projektov sociálneho bývania. 

 

 

doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD. 

 
Špecifiká sociálnej práce pri práci s obeťami trestných činov 

Rigorózna práca v teoretickej rovine rozpracuje problematiku obetí trestných činov najmä z 

pohľadu ich psycho-sociálnych špecifík, ktoré je potrebné rešpektovať pri práci s obeťou 

trestného činu. Na tomto základe sú rozpracované metódy, techniky a postupy sociálnej práce, 

ktoré môžu sociálni pracovníci reálne využiť. V empirickej časti práce realizovať kvalitatívny 

výskum so zameraním na sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú s obeťami trestných činov, na 

ich skúsenosti s využívaním jednotlivých metód, techník a postupov. 

 



Metódy a formy sociálnej práce zamerané na osoby zotrvávajúce v priestoroch segregovanej 

komunity 

Rigorózna práca v teoretickej rovine rozpracuje problematiku segregovanej komunity, najmä z 

pohľadu výskytu problematík, ktoré v takejto komunite by mali riešiť sociálni pracovníci. K 

jednotlivým problematikám priradiť metódy a formy pôsobenia, ktoré by ich mohli reálne 

ovplyvniť. V empirickej časti práce realizovať kvantitatívny výskum so zameraním na 

využívanie metód a technik v segregovanej komunite a ich dopad na zmenu v komunite 

 

 

Mgr. Magdaléna Hovanová, PhD. 
 

Vplyv rizikových faktorov v rodine na rizikové správanie adolescentov 

Cieľom rigoróznej práce bude v teoretickej rovine vymedziť najvýznamnejšie rizikové faktory 

vyskytujúce sa v rodine, popísať ich v kontexte rizikového správania adolescentov a v 

neposlednom rade vymedziť úlohu sociálnej práce v tejto problematike. V empirickej rovine 

tieto súvislosti štatisticky overiť prostredníctvom korelačného výskumu a následne v aplikačnej 

ponúknuť konkrétne riešenia v kontexte sociálnej práce. 

 

Rizikové správanie adolescentov v kontexte dimenzií sociálnej opory 

Cieľom rigoróznej práce bude v teoretickej rovine vymedziť rizikové správanie adolescentov, 

popísať význam jednotlivých dimenzií sociálnej opory adolescentov v nadväznosti na rizikové 

správanie a v neposlednom rade vymedziť úlohu sociálnej práce v tejto problematike. V 

empirickej rovine tieto súvislosti štatisticky overiť prostredníctvom prevažne korelačného 

výskumu a následne v aplikačnej ponúknuť konkrétne riešenia v kontexte sociálnej práce. 

 

 

Mgr. Lucia Tóthová, PhD. 
 

Vzťahová väzba ako prediktor rizikového sexuálneho správania v adolescencii 

Cieľom práce bude analýza rizikového správania, ktoré je spájané s obdobím adolescencie,  s 

akcentom na rizikové sexuálne správanie. Na základe realizovaných výskumov možno 

predpokladať, že adolescenti, ktorí sú pripútaní vyhýbavo, majú vzťahy charakterizované 

ťažkosťami spojenými s intimitou, dôverou a závislosťou. Preto bude cieľom práce v 

empirickej rovine preskúmať štýl pripútania u adolescentov, identifikovať mieru rizikového 

sexuálneho správania u adolescentov a zistiť medzi danými premennými súvislosť. V práci je 

potrebné zamerať sa na možnosti sociálnej práce v danej problematike. 

 

Sociálna opora vo virtuálnom priestore so zameraním na klientov a klientky s onkologickou 

chorobou 

Viaceré štúdie dokazujú, že diagnóza rakoviny zvyšuje potrebu človeka po efektívnej sociálnej 

a emocionálnej opore. Internet sa tak pre onkologických pacientov nestáva len zdrojom 

informácií o ich chorobe a liečbe, ale ponúka nové spôsoby vytvárania sociálnych vzťahov 

medzi ľuďmi. Sociálna opora priamo ovplyvňuje pocit zvládania choroby. Predstava, že okolie 

môže a bude poskytovať potrebné zdroje k vysporiadaniu sa so stresujúcim, náročným 

obdobím, podporuje individuálnu schopnosť adaptovať sa novým potrebám. 

Cieľom práce bude v teoretickej rovine analyzovať sociálnu oporu onkologicky chorých 

pacientov s akcentom na virtuálne prostredie a zvládanie onkologickej choroby. V empirickej 

rovine bude cieľom overiť súvislosť medzi vymedzenými premennými a ponúknuť možnosti 

sociálnej práce v online priestore so zameraním na klientov a klientky s onkologickou chorobou 


