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Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: magisterské 

Kód 
 

Názov predmetu: Sociálna práca s rodinou 
 

Študijný  odbor: 7761 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.   

Zabezpečuje:  
Katedra sociálnej práce, externá forma štúdia 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
1. r. / ZS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia:  8 

Počet kreditov 

4 

Podmieňujúce predmety:  Metódy sociálnej práce s jednotlivcom, Sociálno-právna ochrana deti 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie: – 
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:  
Rozšíriť poznatky o fungovaní rodinných systémov, metódach sociálnej práce s rodinou ako klientom sociálneho 
pracovníka a oboznámiť študentov s najvážnejšími problémami v rodine a  najrôznejšími aspektmi práce 
s rodinou.  
Stručná osnova predmetu: 

 Rodina ako klient sociálnej práce, základné pojmy, funkčná, disfunkčná rodina, klinická rodina, typy 
klinických rodín, 

 Asociálna rodina, znaky asociálnej rodiny, typológia klinických rodín, 

 Psychologické teórie rodiny a sociologické teórie rodiny, 

 Vývojový cyklus rodiny, 

 Zmeny v chápaní rodiny – krízarodiny, súčasná slovenská rodina, jej postavenie, funkcie, typy, 

 Diagnostika rodiny, metódy a techniky využívané pri práci s rodinou, 

 Rodinná kríza , rodina a rozvod, sanácia rodiny, vybrané problémy v rodine, 

 Mýty,  tabu a rituály  v rodine, 

 Náhradná starostlivosť, 

 Rodinná terapia, rodinné poradenstvo, terapeutické smery, 

 Súrodenecké konštelácie, etnicky odlišná rodina, 
 Legislatívny rámec, v ktorom sa pohybuje sociálny pracovník pracujúci s rodinou. 
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Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 
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