
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: -  

Kód predmetu:  
 

Názov predmetu: Metódy SP so skupinou a komunitou 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma štúdia: 10 hodín prednášok  prezenčnou formou / semester, 

           distančné štúdium (26 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom 

Počet kreditov: 6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Externá forma štúdia: Vypracovanie samostatnej práce zameranej na vybrané techniky skupinovej práce. 

Úspešné absolvovanie ústnej skúšky (minimálna požiadavka úspešnosti 61 % celkového hodnotenia).  

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja teoretické vedomosti o skupine ako špecifickej klientskej skupine a skupinovej práci ako 

jednej z dôležitých metód sociálnej práce. Získajú teoretické a praktické poznatky k tomu, aby boli schopní 

v praxi pripraviť projekt skupinovej práce a v praxi facilitovať skupinu použitím rôznorodých techník.    

Stručná osnova predmetu:  

 skupina ako klient sociálnej práce; 

 dejiny skupinovej práce; 

 interdisciplinárny charakter skupinovej práce; 

 špecifiká  a typológia skupinovej práce; 

 vedenie skupiny; 

 sociálny pracovník ako facilitátor pracujúci so skupinou; 

 komunikácia v práci so skupinou; 

 skupinová dynamika; 

 príprava skupinovej práce; 

 etapy skupinovej práce; 

 techniky v skupinovej práci. 

Odporúčaná literatúra:  
MÁTEL, A. – HARDY, M. 2013. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 

2013. 507 s. ISBN 978-80-8132-074-3. 

HUPKOVÁ, M. 2011. Rozvíjanie sociálnych spôsobilostí v pomáhajúcich profesiách. Bratislava : iris, 2011. 334 

s. ISBN 978-80-89256-61-7. 

LINDSAY, T. – ORTON, S. 2011. Groupwork Prctice in Social Work. Exeter : Learning Matters Ltd, 2011. 146 

s. ISBN 978-0-85725-502-0.  

LABÁTH, V. – SMIK, J. – MATULA, Š. 2011. Expoprogram. Intervenčný program pre skupinovú prácu 

s deťmi a mládežou. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. 276 s. ISBN 978-80-223-2756-5. 

POPELKOVÁ, M. – ZAŤKOVÁ, M. 2009. Podpora rozvoja osobnosti a intervenčné programy. Nitra : FSVaZ 

UKF Nitra, 2009. 210 s. ISBN 9778-80-8094-269-4.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  
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