
TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 

ŠKOLIACE PRACOVISKO MICHALOVCE 

 

 

Školiteľ: doc. RNDr. Mgr. Daniela Barkasi, PhD. 

Kontakt: daniela.barkasi@gmail.com  

 

Témy bakalárskych prác: 

1. Starnutie populácie a jeho dopad na sociálne služby 

2. Význam dobrovoľníctva v sociálnych službách  

3. Systém sociálnej starostlivosti (vo vybranom meste)   

4. Sociálno-ekonomické dôsledky pandémie COVID-19 

5. Novodobé závislosti v kontexte sociálnej práce  

6. Sociálno-patologické javy dnešnej mládeže 

 

 

Školiteľ: doc. PhDr. Monika Guľašová, PhD.  

Kontakt: mgulasova9@gmail.com 

 

Témy bakalárskych prác: 

1. Psychohygiena študentov SP 

2. Sociálna opora prijímateľov sociálnych služieb 

3. Vedomosti študentov SP o asertívnych zručnostiach 

4. Miera vnímaného stresu u prijímateľov sociálnych služieb 

5. Copingové stratégie študentov SP 

6. Miera vnímaného stresu u SP 

 

 

Školiteľ: Mgr. Elena Kenderešová, PhD.  

Kontakt: e.kenderesova@gmail.com 

 

Témy bakalárskych prác: 

1. Komparácia chudoby a sociálneho vylúčenia u nás a vo svete 

2. Vzostupy a pády humanizmu v sociálnej práci 
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3. Paradoxy globalizačných procesov  

4. Systémy sociálneho zabezpečenia v rámci Európskej únie 

5. Trh práce v súčasných spoločenských podmienkach 

6. Ľudské práva v kontexte demokracie  

7. Sociálna práca s novodobou závislosťou 

8. Multikulturalizmus v kontexte sociálnej práce   

 

 

Školiteľ: Mgr. Mária Macková  

Kontakt: spmichalovce@gmail.com 

 

Témy bakalárskych prác: 

 

1. Násilie v domácom prostredí 

2. Domáce násilie páchané na ženách a deťoch 

3. Sociálno-ekonomické dôsledky pandémie COVID-19 

4. Ľudia bez domova v kontexte sociálnej práce 

5. Sociálne dôsledky alkoholizmu na rodinu 

6. Sociálna práca s drogovo závislými 

7. Drogy v živote mladého človeka 

8. Sociálna práca v oblasti resocializácie drogovo závislých 

9. Alkohol v rodine 

10. Kríza v rodine 

 

 

Školiteľ: prof. ThDr. Peter Vansač, PhD.  

Kontakt: vansac.p@gmail.com                    

 

Témy bakalárskych prác: 

1. Uplatňovanie etických hodnôt a etických princípov v sociálnej práci 

2. Etický postoj sociálneho pracovníka k eutanázii  

3. Najčastejšie etické problémy a dilemy v práci sociálneho pracovníka 

4. Saturácia spirituálnych potrieb v zariadeniach sociálnych služieb  
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5. Individuálny plán ako nástroj na spoluprácu medzi prijímateľom sociálnej služby a 

zamestnancami poskytovateľa sociálnej služby 

6. Požiadavka solidarity v spoločnosti počas pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 

7. Opatrenia poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia  

ochorenia COVID-19  

8. Etické zásady komunikácie s klientom 

 


