
Sociálna práca - návrhy tém na záverečné práce  
 
 

Prof. ThDr. Fabian Anton, PhD – bc. témy  
1. Význam sociálnej práce v paliatívnej a hospicovej starostlivosti počas pandémie COVID-19 
2. Možnosti sociálnej práce s rodinou pred a po rozvode 
3. Adaptácia seniorov v zariadeniach socialnych služieb 
4. Prínos terénnej sociálnej práce v rómskej komunite v ........ 
5. Riešenie bývania v marginalizovaných rómskych komunitách z aspektu sociálnej práce. 
6. Hodnotové priority klientov závislých od alkoholu v resocializačnom zariadení 
7. Sociálny problém nezamestnanosti 

8. Predchádzanie syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov 
 
Prof. ThDr. Fabian Anton, PhD. – mgr. témy  

1. Problém sociálnych sietí v novodobej komunikácii mladých ľudí 
2. Postoje klientov a zamestnancov k ochoreniu COVID-19 vo vybraných zariadeniach sociálnych 

služieb. 
3. Zmeny v rodinnom živote počas pandémie COVID-19 
4. Hospicová a paliatívna starostlivosť z aspektu sociálnej práce. 
5. Perspektíva a integrácia detí z rómskych osád z pohľadu terénneho sociálneho pracovníka. 
6. Problémy matiek pri starostlivosti o deti s ťažkým zdravotným postihnutím  
7. Hľadanie zmyslu života a zmeny v postojoch pri onkologickom ochorení. 

 
Doc. PhDr. Lýdia Lešková, PhD 
1. Sociálna kuratela pre deti a dôvody jej vykonávania  

2. Intervencia sociálneho kurátora pre plnoletých v postpenitenciárnej starostlivosti 

3.  Dobrovoľníctvo a jeho miesto v občianskej spoločnosti   

 
Prof. MVDr. Peter Juriš, CSc. 

Verejné zdravotníctvo  
voliteľná téma 

 
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. – bc. témy 

1. Subjekty a nástroje sociálnej politiky 
2. Funkcie sociálnej politiky 
3. Právne ukotvenie sociálnej práce  

 
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.  – mgr. témy  

1. Vzťahy sociálnej ochrany a sociálneho zabezpečenia 
2. Ľudské práva, sociálne práva a hospodárske práva  
3. Princípy sociálnej politiky 

  
Doc. PhDr. Hunyadiová Stanislava, PhD. – bc. témy 

1. Supervízia v praxi sociálneho pracovníka 
2. Medzisektorová spolupráca pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
3. Manažérske zručnosti v práci vedúcich zamestnancov subjektov sociálnych služieb 



4. Preventívne metódy v sanácii rodinného prostredia 
5. Význam starostlivosti o dieťa v profesionálnej náhradnej rodine 

 
Doc. PhDr. Hunyadiová Stanislava, PhD. – mgr. témy 

1. Intervenčné metódy v sociálnej práci 
2. Špecifikácia prístupu sociálneho pracovníka v rodičovskom konflikte 
3. Úloha sociálneho pracovníka v práci s rodinou s dieťaťom s poruchami správania  
4. Sociálna práca s rodinami, v ktorých sa vyskytlo násilie 
5. Supervízia v sociálnoprávnej ochrane detí a/alebo Supervízia v zariadeniach sociálnych 

služieb ako predpoklad kvalitnej sociálnej práce 

Doc. PhDr. Guľašová Monika, PhD. -  
Bc: teoretická štruktúra  

1. Sociálna práca v náhradnej rodinnej starostlivosti 
2. Psychopatológia v náhradnej rodinnej starostlivosti 
3. Psychohygiena sociálnych pracovníkov 
4. Asertívne zručnosti sociálnych pracovníkov 
5. Rodiny v núdzi a ich sprevádzanie 

 
Doc. PhDr. Guľašová Monika, PhD. - 
Mgr: štruktúra IMRAD 

1. Sociálna práca v náhradnej rodinnej starostlivosti 
2. Psychopatológia v náhradnej rodinnej starostlivosti 
3. Psychohygiena sociálnych pracovníkov 
4. Asertívne zručnosti sociálnych pracovníkov 
5. Rodiny v núdzi a ich sprevádzanie 

 
Doc. RNDr. Barkasi Daniela, PhD. – bc. témy 

1.Analýza sociálnych služieb (vo vybranom meste)  
2.Sociálno-patologické javy vyskytujúce sa v školskom prostredí 
3.Šikanovanie a jeho možnosti riešenia  

 
Doc. RNDr. Barkasi Daniela, PhD. – mgr. témy 

1.Záškoláctvo a jeho formy a možnosti riešenia  
2.Spokojnosť s poskytovanými sociálnymi službami (vo vybranom zariadení)  
3.Význam terénnej sociálnej práce vo vybranej lokalite 

 
JUDr. Mgr. Sedláková Mária, PhD, – bc. témy 

1. Projekty preventívnej sociálnej práce. 
2. Spolupráca v sociálnej práci. 

 
JUDr. Mgr. Sedláková Mária, PhD. – mgr. témy 

1. Sociálna práca v restoratívnej justícii. 
2. Prienik sociálnej práce a mediácie. 

 
 
mjr. PhDr. Richard Bárta, PhD., MPH – bc. a mgr. témy 

1. Sociálne služby poskytované v zariadeniach pre osoby vyššieho veku 
2. Sociálny pracovník a jeho postavenie v domovoch sociálnych služieb 
3. Kvalita života seniorov v zariadeniach pre osoby vyššieho veku 



4. Zvláštnosti chorôb v seniorskom veku z pohľadu sociálneho pracovníka 
5. Problémy a vízie sociálnej práce s migrantmi 
6. Kompetencie sociálneho pracovníka s migrantmi 
7. Problematika integrácie migrantov na Slovensku 
8. Sociálna práca s migrantmi v azylovom konaní  

 
PhDr. Mgr. Silvia Zábavová, PhD., CJ Jarovnice – bc. témy  

1. Význam sociálnej pomoci pre ľudí v hmotnej núdzi - terénna soc. práca. 
2. Úloha a význam Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v pomoci nezamestnaným - terénna 

soc. práca. 
3. Sociálno-patologické javy a ich dopad na život v rómskych komunitách - komunitná soc. 

práca. 
4. Spôsoby pomoci štátu v sociálnej inklúzii nezamestnaných - terénna soc. práca. 
5. Postavenie a úloha implementačnej agentúry v čerpaní projektov EÚ - projektovanie v SP. 

 
PhDr. Mgr. Silvia Zábavová, PhD., CJ Jarovnice – mgr. témy 

1. Úloha a postavenie komunitného sociálneho pracovníka v práci s rómskou komunitou - 
komunitná soc. práca. 

2. Analýza sociálnych problémov rodín v hmotnej núdzi - terénna soc. práca - dipl. práca 
3. Projekt ako jedna z foriem pomoci v sociálnej oblasti (výskum dvoch - troch projektov, ktoré 

úspešne pomohli v SR) - projektovanie v SP 
4. Manažér a jeho úloha v neziskovej organizácii - manažment v soc. práci. 
5. Komunitné centrá a ich úloha v inklúzii marginalizovaných komunít. 

 
PhDr. Mgr. Eva Dirgová, PhD. – bc. témy 

1. Nezamestnanosť ako sociálny problém v období korona-krízy  
2. Problematika nezamestnanosti z pohľadu sociálneho pracovníka 
3.  Etická dimenzia sociálnej práce 
4.  Sociálno-filozofické idey v praxi sociálnej práce 

 
PhDr. Mgr. Eva Dirgová, PhD. – mgr. témy 

1. Aktuálne výzvy a trendy trhu práce 
2. Vzdelanie ako predpoklad uplatnenia sa na pracovnom trhu 
3. Profesijná etika v praxi sociálneho pracovníka  
4. Ľudské práva v kontexte sociálnej práce  

 
 
 


