
 
 
 

General Information 
Course name 

Sociálna práca s 
rodinou 

 ECTS 
Credits 

4 

Semester 6., 8. 

 

Aims 
 

Študenti sa oboznámia s teoretickými poznatkami, významom, dôležitosťou a 
hodnotou systému – rodiny. Získajú informácie o možných ohrozenia rodiny, 
jej funkčnosti a ich dopad na jednotlivých členov ako i rodinu ako systém. 
Prezentáciou a analýzou jej aktuálnych problémov a otázok v kontexte 
moderného spoločenského života získajú na problematiku širší pohľad. 
Osvoja si možnosti práce sociálnych pracovníkov v rôznych oblastiach 
rodinného života a špecifických potrieb rodiny i jednotlivých členov. Zoznámia 
sa s rôznymi prístupmi, metódami a technikami práce i cez aktívnu účasť a 
cvičenia, s dôrazom na praktické zvládnutie, vhodný a efektívny výber. 

Contents   
Rodina 
- definície, 
- prístupy, 
- funkcie, 
- formy, 
- funkčnosť, 
- rodinné systémy, 
- transgeneračné prenosy 
- zmeny v spoločnosti a rodine, kríza hodnôt 
Dieťa 
- potreby, ich uspokojovanie 
- bezpečná vzťahová väzba 
- posudzovanie podmienok, ohrozenia 
- prostredia výchovy – prirodzené, inštitucionálne 
Základné typy problémov v rodine 
- ich prijatie, 
- práca s odporom a obrannými mechanizmami klienta, 
- spôsoby riešenia 
Problémová a riziková mládež 
- rodinná terapia a poradenstvo, 
- intervencia u rizikových jedincov 
Rodiny v rozvode 
- predrozvodové obdobie 
- rozvod ako proces, 
- rodiny po rozvode – problémy, pomoc pri ich riešení 
- postavenie dieťaťa, 
Riešenie konfliktov formou mediácie, skupinovej práce s rizikovými klientmi 



 
 
 

Neúplné rodiny, osamelý rodič 
- riziká osamelého rodičovstva, 
- podpora a aktivity, 
- princípy sociálnej práce 
Mnohoproblémové rodiny 
- definovanie rodín v opakujúcich sa krízach, 
- definovanie cieľov sociálnej práce, 
- postup terapie 
Sociálna práca s dysfunkčnou rodinou, etapy, princípy, metódy a techniky, 
význam pre spoločnosť 
Sanácia rodiny, definícia, princípy, postupy 
Náhradné rodičovstvo 
- právna úprava, 
- predpoklady rodiča, dieťaťa, 
- príprava rodiča, dieťaťa, širšej rodiny, 
- psychická deprivácia dieťaťa, 
- dilemy náhradnej starostlivosti 
Adoptívne a pestúnske rodiny, špecifiká, porucha pripútania, filiálna terapia 
Násilie v rodine 
Manželská terapia 
- koncepcie, 
- priebeh, metódy 
- zvládanie agresivity 
- nácvik komunikácie, konštruktívna hádka 
Rodinná terapia 
- teórie, gender, 
- nové stratégie v rodinnom a pracovnom živote, 
- priebeh terapie, etapy, 
- techniky, 
- deti v rodinnej terapii 

Evaluation  
1. splnenie minimálnej hranice priebežného hodnotenia - 25 bodov 
2. splnenie minimálnej hranice záverečného hodnotenia - 35 bodov 
Priebežné hodnotenie: 
1. Hodnotenie aktívnej účasti na seminároch - max. 10 bodov 
2. Hodnotenie seminárnej práce - max. 10 bodov 
3. Priebežné hodnotenie zo seminárov a prednášok - max. 20 bodov v 7. 
týždni semestra 
Záverečné hodnotenie: 
Písomná skúška - max. 60 bodov 
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