
 
 
 

General Information 
Course name 

Teória sociálnej 
práce 

 ECTS 
Credits 

6 

Semester 2. 

 

Aims 
 

Overenie získaných kompetencií študenta v súlade s profilom absolventa. 

Contents  
1. Sociálna práca ako špecifický úsek teórie a praxe (charakteristika, funkcie, 
oporné body a typy sociálnej práce) 
2. Systémové usporiadanie sociálnej práce (systém sociálnej práce, 
charakteristika jednotlivých subsystémov) 
3. Filozofické otázky sociálnej práce (Platón, Tomáš Aquinský, Juan Luis 
Vives, Thomas Robert Malthus) 
4. Sociálna práca ako vedná disciplína (prístupy k sociálnej práci, klasický 
prístup, moderný prístup) 
5. Charakteristika sociálnej práce (špecifické znaky, americká a európska 
sociálna práca, charakteristiky) 
6. Paradigmy sociálnej práce (terapeutická, reformná, poradenská 
paradigma, reflexívne-terapeutická, socialistickokolektivistická, 
individualisticko-reformistická paradigma) 
7. Modely sociálnej práce (ekonomický a právny model) 
8. Modely sociálnej práce (medicínsky a psychologický model) 
9. Modely sociálnej práce (pedagogický a sociologický model) 
10. Komparatívna sociálna práca (objekt, problematika, problémy) 
11. Charitatívna sociálna práca (filantropia, charita, sociálne učenie cirkvi, 
sociálne služby poskytované charitou) 
12. Osobnosť sociálneho pracovníka (osobnostná výbava, zrelosť, 
profesionálne kompetencie, kľúčové kompetencie) 
13. Klient sociálnej práce (vymedzenie klienta, sociálny klient, typológia 
klientov, neštandardní klienti, problémoví klienti v skupine) 
14. Hodnoty v sociálnej práci (princípy (Felix Biestek), hodnotové základy 
(Gordon), pravidlá dobrej praxe (Clark), hodnotové orientácie z historického 
hľadiska) 
15. Etika sociálnej práce 



 
 
 

(morálka, etika, základné etické problémy, Deklarácia etických princípov 
sociálnej práce (Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov), princípy 
zamerané na sociálnu prácu v praxi (Anglická asociácia), etický kódex 
sociálnych pracovníkov) 
16. Sociálna starostlivosť a sociálna pomoc (vymedzenie, charakteristiky, 
používané metódy, nepriaznivá sociálna situácia) 
17. Sociálna opora a sociálna sieť (vymedzenie, formy sociálnej opory, línie 
fungovania, prínosy sociálnej opory, osobná sociálna sieť, formálna sociálna 
sieť, predpoklady tvorby siete, požiadavky na sieť, záchranná sociálna sieť 
a jej funkcie) 
18. Výskumná činnosť v oblasti sociálnej práce 
(vymedzenie, etapy výskumu, druhy výskumov, úlohy sociálneho výskumu, 
komunikácia vedeckých poznatkov) 
19. Metódy a techniky sociálnej práce 
(vymedzenie pojmu metóda, metódy výskumu sociálnej práce, metódy 
sociálnej práce, klasifikácia, základné metódy, špecifické metódy, členenie 
podľa demografického hľadiska, členenie podľa problému) 
20. Sociálne služby (vymedzenie, analýza jednotlivých činností, povinnosti 
poskytovateľa, druhy sociálnych služieb, forma sociálnej služby) 
21. Sociálny problém a sociálny konflikt 
(vymedzenie sociálneho problému, prístupy k sociálnemu problému, triedenie 
sociálnych problémov podľa Silvie Staub-Bernasconi, vymedzenie sociálneho 
konfliktu, úloha sociálnej práce) 
22. Sociálna pomoc a splnomocnenie (formy pomoci, Ludewigov model 
sociálnej pomoci, predpoklady splnomocnenia, vymedzenie 

Evaluation  
Získanie požadovaného počtu kreditov v predpísanej skladbe študijným 
plánom. 
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