
TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021 

DETAŠOVANÉ PRACOVISKO BL. M. D. TRČKU MICHALOVCE 

 

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

Kontakt: daniela.barkasi@gmail.com  

 

Témy bakalárskych prác: 

1. Sociálna práca s osobami vyššieho veku 

2. Starnutie populácie a jeho dopad na sociálne služby 

3. Význam dobrovoľníctva v sociálnych službách  

4. Systém sociálnej starostlivosti v meste Michalovce  

5. Sociálno-ekonomické dôsledky pandémie COVID-19 

6. Osobnostné predpoklady sociálneho pracovníka  

7. Problémy súčasnej rodiny z pohľadu sociálnej práce 

8. Internetová závislosť v období adolescencie  

9. Novodobé závislosti v kontexte sociálnej práce  

10. Nezamestnanosť a jej možnosti riešenia v súčasnosti 

11. Vplyv dlhodobej nezamestnanosti na vývoj chudoby rodiny  

 

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 

7. Sociálna práca s náhradnými rodinami 

8. Sociálna patológia u detí v NRS 

9. Agresia v práci SP 

10. Kvalita života SP 

11. Chyby sociálneho poznávania u študentov SP 
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Školiteľ: Mgr. Mária Macková  

Kontakt: spmichalovce@gmail.com 

 

Témy bakalárskych prác: 

 

1. Kríza v rodine 

2. Nepriaznivé sociálne dôsledky koronavírusu 

3. Sociálne dôsledky alkoholizmu na rodinu 

4. Alkoholizmus u žien ako sociálno-patologický jav súčasnosti 

5. Sociálna práca v oblasti resocializácie drogovo závislých 

6. Nebezpečenstvo drog v živote stredoškolskej mládeže 

7. Sociálna práca s drogovo závislými 

8. Ľudia bez domova v kontexte sociálnej práce 

9. Patologické hráčstvo, jeho liečba a prevencia 

10. Násilie páchané v domácom prostredí 

11. Domáce násilie páchané na ženách a deťoch 

 

Školiteľ: Mgr. Gabriela Šamudovská   

Kontakt: studijnemi@gmail.com   

 

Témy bakalárskych prác: 

1. Kompetencie sociálneho pracovníka v prevencii záškoláctva na základnej škole 

2. Sociálna práca so seniormi v inštitucionálnom zariadení 

3. Postavenie a úloha sociálneho pracovníka v základnej škole 

4. Sociálny pracovník v hospicovej a paliatívnej starostlivosti 

5. Význam rodinného prostredia pre život seniora 
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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  

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 

9. Rodina ako spoločenstvo lásky a solidarity 

10. Súčasné problémy rodiny pri výchove detí 

11. Manželské a rodinné problémy v súčasnosti 

 

 


