
 

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

Fakulta: -  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Teória sociálnej práce 

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

           distančné štúdium (38 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom 

Počet kreditov: 8 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Externá forma štúdia: Vypracovanie samostatnej práce zameranej na aplikovanie zvolenej teórie sociálnej práce 

na konkrétnu cieľovú skupinu. Úspešné absolvovanie ústnej skúšky (minimálna požiadavka úspešnosti 61 % 

celkového hodnotenia).  

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja pokročilé vedomosti o kľúčových teóriách sociálnej práce v kontexte medzinárodnej sociálnej 

práce a jej vedeckého charakteru. Získajú teoretické poznatky k tomu, aby boli schopní v praxi aplikovať vybrané 

teórie na konkrétnu cieľovú skupinu, kriticky reflektovať teoretické nedostatky praxe a samostatne navrhovať 

riešenia k jej skvalitňovaniu.  

Stručná osnova predmetu:  

 Medzinárodný charakter sociálnej práce : kľúčové organizácie (IFSW, IASSW). Globálna sociálna 

agenda.  

 Vedecký charakter sociálnej práce 

 Výskum v sociálnej práci a jeho špecifiká. Evidence based practice.  

 Humanizmus a existencializmus : prístup orientovaný na klienta, logoterapia, transakčná analýza. 

 Kognitívno-behaviorálne teórie. 

 Systémové a systemické teórie. 

 Antiopresívne prístupy. 

 Sociálno-ekologické teórie. 

 Prístup orientovaný na úlohy. 

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. 

MÁTEL, A. 2013. Systémová teória a prístupy v sociálnej práci. Nitra : UKF. 70 s. ISBN 978-80-558-0286-2.  

LEVICKÁ, J. a kol. 2012. Ekosociálne prístupy v sociálnej práci. Trnava : Oliva, 2012. ISBN 978-80-89332-14-

4. 238 s.  

TEATER, B. 2010. An introduction to applying social work theories and methods. Berkshire : Open University 

Press, 2010. 218 s. ISBN 978-0-33-523778-4.  

HOWE, D. 2009. A Brief Introduction to Social Work Theory. Basingstoke : Palgrav Maccmillan, 2009. 224 s. 

ISBN 978-0-230-23312-6.  

GÖPPNER, H.-J. – HÄMÄLÄINEN, J. 2008. Rozprava o vede o sociálnej práci. Hľadanie prvkov pre 

programatiku. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2008. 194 s. ISBN 978-80-89271-33-7. 

PAYNE, M. 2005. Modern Social Work Theory. 3
rd

 Ed. Basingstoke : Palgrav Maccmillan, 2005. 366 s. ISBN 

978-1-4039-1836-9.  

NAVRÁTIL, P. 2001. Teorie a metody sociální práce. Brno : Marek Zeman, 2001. 166 s. ISBN 80-903070-0-0. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický 
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Vyučujúci:  
doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mimoriadny profesor  

doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. mimoriadny profesor 

Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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