
 
 
 

General Information 
Course name 

Metódy sociálnej 
práce 

 ECTS 
Credits 

4 

Semester 2., 4., 6., 8. 

 

Aims 
 

Overenie získaných kompetencií študenta v súlade s profilom absolventa 
 
 

Contents 
1. Terminológia - metodológia, metodika, koncept, metóda, technika, 
metodické konanie. Klasifikácia metód sociálnej práce. Cieľové skupiny – ich 
delenie a význam. 
2. História sociálnej práce – najvýznamnejšie medzníky, vývoj metód 
sociálnej práce, obdobia vývoja metodiky sociálnej práce. 
3. Sociálny pracovník, sociálny klient, vzťah medzi sociálnym pracovníkom a 
klientom a jeho možné poruchy. 
4. Rozhovor, druhy rozhovorov a ich využitie. Komunikácia verbálna a 
neverbálna. Pozorovanie ako metóda sociálnej práce. 
5. Sociálna práca s jednotlivcom, história sociálnej práce s jednotlivcom, 
etapy práce s jednotlivcom a ich charakteristika. 
6. Krízová intervencia. Jej princípy, proces, rola sociálneho pracovníka v 
krízovej intervencii. Linka dôvery ako telefonická krízová intervencia. 
7. Sociálna práca so skupinou, základné modely práce so skupinou podľa 
Popelovej a Rothmanovej. Etapy práce so skupinou. Nároky na vedúceho 
skupiny – lektora, vedenie skupiny. 
8. Sociálna práca so skupinou – druhy skupín, história práce so skupinou, 
dynamika skupiny, druhy práce so skupinou. Možnosti skupinovej práce a jej 
využitie v sociálnej práci. 
9. Rodina a zmeny v nej v súčasnosti. Funkcie rodiny, typy rodiny. Rodina 
ako podporná inštitúcia. Teórie rodiny. 
10. Sociálna práca s rodinou. Typy služieb poskytovaných rodinám. 
Hodnotenie rodiny, návšteva v rodine, sanácia rodinného prostredia. 
11. Sociálna práca s komunitou. Druhy komunít. Sociálna práca s komunitou. 
Základné etapy práce s komunitou. 
12. Sociálna práca so spoločnosťou. Charakteristika sociálnej práce so 
spoločnosťou podľa Coxa, 



 
 
 

Erlicha a iných. Postupy práce so spoločnosťou. 
13. Metóda sociálneho hodnotenia. Diagnostikovanie a proces 
diagnostikovania v sociálnej práci. Schopnosti a vedomosti vyžadované od 
sociálneho pracovníka v procese diagnostikovania. 
14. Sociálna prevencia, terapeutický charakter prevencie. Základné funkcie 
sociálnej prevencie. Úspešnosť sociálnej prevencie ako samostatná oblasť 
sociálnej práce. Metódy sociálnej prevencie. 
15. Sociálne poradenstvo, poradenský vzťah medzi klientom a sociálnym 
pracovníkom. Metódy sociálneho poradenstva, princípy sociálneho 
poradenstva. 
16. Metódy sociálnej práce používané na úseku práce s konkrétnou cieľovou 
skupinou – detský klient, mladiství, dospelý jedinec, osoby vyššieho veku, 
rodina, nezamestnaní, osoby so zdravotným znevýhodnením, drogovo 
závislí, rómske spoločenstvo. 
17. Záťažové situácie, kríza – vznik, dynamika, typy kríz. Protektívne faktory. 
Coping. Obranné mechanizmy. 
18. Sociálna práca s rizikovým klientom. Typológia rizikových klientov. Klient 
v odpore, depresívny klient, agresívny klient. 
19. Syndróm vyhorenia – vznik, priebeh. Rizikové oblasti a pracovníci. 
Možnosti prevencie. 
20. Supervízia a jej význam v sociálnej práci. Možnosti využitia. Druhy 
supervízie. Supervízor. 

Evaluation  
Získanie požadovaného počtu kreditov v predpísanej skladbe študijným 
plánom. 
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