
Profil absolventa magisterského štúdia v odbore sociálna práca so 

zameraním na sociálnu prácu s rodinou 

Cieľom magisterského štúdia v odbore sociálna práca s rodinou je príprava študentov na 

kompetentnú sociálnu prácu s rodinou– v štátnych aj neštátnych inštitúciách – s  dôrazom na 

posilnenie vedomostí a  praktických zručností potrebných na koordinačnú a priamu prácu s rodinami. 

 

Vedomosti absolventa magisterského štúdia v odbore sociálna práca s rodinou: 

 Dokáže systemasticky pracovať s rodinou s poruchami a dysfunkciami 

 Dokáže  identifikovať faktory podmieňujúce  životnú situáciu rodiny a jej jednotlivých členov, 

porozumieť príčinám a súvislostiam aktuálnej životnej situácie jednotlivých členov rodiny,   

kompetentne vyhodnotiť situáciu v rodine, identifikovať jej silné stránky a potreby a v tímovej 

spolupráci s rodinou a  ďalšími odborníkmi plánovať a  realizovať vhodné intervencie,   

priebežne  vyhodnocovať zvolené postupy  vedúce k riešeniu alebo zmierneniu jej problémov 

 Je schopný zvolenými postupmi, osobným prístupom  a vybranými metódami sociálnej práce 

podporovať  a posilňovať rodinu a jej členov, aby boli schopní rozpoznať a zužitkovať svoje 

silné stránky a schopnosti  na zvýšenie kvality  vlastného života  

 Pozná psycho-sociálne, politicko-ekonomické súvislosti a legislatívne podmienky, ktoré 

podmieňujú efektívnu tímovú sociálnu prácu v prospech rodín  

 Má potrebné vedomosti i z príbuzných vedných odborov, ktoré podmieňujú jeho kompetentnú 

sociálnu prácu s rodinou 

 Rozumie determinantom, príčinám, súvislostiam a dôsledkom vzniku porúch a dysfunkcii v 

rodine,  a  pozná proces a jednotlivé metódy  práce s rodinou. Má  dostatočné vedomosti  z 

oblasti prevencie, poradenstva, plánovania, terénnej práce a socioterapie v oblasti práce s 

rodinou 

 Rozumie fungovaniu rodinného systému, vie odčítať signály a prejavy jeho porúch a 

dysfunkcie 

 Rozumie mechanizmom plánovania, koordinovania a financovania sociálnej práce s 

rodinou 

 Pozná základné právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť práce s rodinou 

 

Profesné zručnosti absolventa: 

 Je schopný realizovať všetky fázy procesu práce s rodinou, dokáže nadviazať kontakt, 

diagnostkovať a problém v rodine, vytvoriť kontrakt, vybrať a v tímovej spolupráci plánovať 

a realizovať vhodné metódy intervencie a zodpovedne vyhodnocovať výsledky pri 

sprevádzaní rodiny  



 Je schopný rozoznávať jednotlivé potreby rodiny a jej členov a kompetentne reflektovať 

adekvátnymi intervenciami. 

 Je schopný vidieť problém rodiny v súvislostiach a v procese práce s rodinou odčítať jej silné 

stránky a potreby pri posilňovaní rodinného systému a skvalitňovaní života jej členov. 

 Je schopný koordinovať podporný tím rodiny a podporovať vzájomnú komunikáciu 

 Je schopný rozpoznať silné stránky a potreby zainteresovaných subjektov pri práci s rodinou 

a zužitkovať ich potenciál pri tímovej spolupráci pri hľadaní najlepšieho záujmu dieťaťa, v 

prospech posilnenia rodiny a naplnenia potrieb jej členov.  

 Dokáže  navrhnúť a zaviesť potrebné teoreticky podložené konkrétne i koncepčné  inovácie v 

jednotlivých oblastiach sociálnej práce s rodinou. 

 Dokáže organizovať využitie získaných poznatkov pri vedení prípadu v kontexte systému 

sociálnoprávnej ochrany  

 Dokáže rozvíjať proces osvety a výchovy k zodpovednému a efektívnemu rodičovstvu a 

cilivejšie nastavenie  spoločnosti voči potrebám dieťaťa  

 Je schopný viesť svojich spolupracovníkov  a zaangažované subjekty v systéme starostlivosti 

o rodinu a dieťa k pocitu zodpovednosti za posilnenie rodiny pri jej zodpovednom napĺňaní 

vývinových potrieb dieťaťa  

 Je pripravený koncipovať systematickú spoluprácu štátnej správy, samosprávy a 

mimovládneho sektora pri plánovaní, sieťovaní, realizovaní a vyhodnocovaní  sociálnej práce 

s rodinou 

 Je schopný sa podieľať na projektoch regionálnej a národnej úrovne orientovaných na 

riešenie sociálnych problémov rodiny 

 Dokáže reflektovať vzájomný vplyv  sociálnej politiky, školstva a zdravotníctva na kvalitu 

života rodiny  

 Je schopný ďalej rozvíjať svoje odborné vedomosti a profesionálne kompetencie,  reflektovať 

a kriticky zhodnotiť svoju prácu  a ďalej sa vzdelávať. 

 

Absolventi magisterského štúdia v študijnom programe magisterského štúdia v odbore 

sociálna práca s  v sociálnych službách sa môžu uplatniť v pracovných pozíciách: 

 Ako zamestnanci subjektov štátnej správy, samosprávy, súkromných a cirkevných inštitúcii, 

ktorých náplň, alebo súčasťou náplne práce je sociálna práca s rodinou /samospráva, úrady 

práce, sociálnych vecí a rodiny, VÚC, jednotlivé zariadenia na výkon rozhodnutia súdu  – 

detské domovy, krízové strediská,..../ 

 Ako zamestnanci, ktorí vedú a podporujú odborný rast nových a začínajúcich pracovníkov 

a zabezpečujú praktickú výučbu na pracoviskách. 



 Ako zamestnanci pre plánovanie a realizáciu regionálnych a národných projektov v oblasti 

sociálnej práce s rodinou 

 Ako zamestnanci vykonávajúci poradenstvo a terénnu sociálnu prácu vo verejnej správe, v 

samosprávei mimovládnych subjektoch 

 Ako vedúci zamestanci v personálnej úrovni organizácie poskytujúcej alebo koordinujúcej 

sociálnu prácu s rodinou. 


