
Návrh tém diplomových prác na akademický rok 2015/16 

študijný program – Sociálna práca 

doc. Ing. Emília Pribišová, PhD., MPH. 

1) Nezamestnanosť a jej dopad na životnú úroveň rodiny nezamestnaných vo vybranom 

regióne 

2) Dopady hospodárskej a ekonomickej krízy na sociálnu politiku v Slovenskej republike 

3) Vývoj zadlženosti krajín EÚ ako dopad hospodárskej a ekonomickej krízy 

4) Sociálne služby poskytované v zariadeniach pre seniorov v rámci regiónu východného 

Slovenska 

5) Nezamestnanosť ako sociálny problém  

6) Výška životného minima ako nástroj posudzovania hmotnej núdze v SR 

7) Formy pomoci občanov v hmotnej núdzi 

8) Vývoj nezamestnanosti v SR so zameraním na zamestnávanie absolventov  

 

 

 

Návrh tém bakalárskych prác na akademický rok 2015/16 

 študijný program – Sociálna práca 

doc. Ing. Emília Pribišová, PhD., MPH. 

 

1) Aktívna a pasívna politika štátu v oblasti sociálnej politiky 

2) Sociálny pracovník a jeho kompetencie pre rodinu dlhodobo nezamestnaného 

3) Personalistika a riadenie ľudských zdrojov v sociálnej práci 

4) Hospodárska kríza a jej dopad na demografický vývoj zamestnanosti v Slovenskej 

republike 

5) Chudoba ako sociálny problém súčasnej spoločnosti 

6) Sociálny pracovník a jeho postavenie v domovoch sociálnych služieb 

7) Personálna stratégia vo verejnej a štátnej správe 

8) Sociálna politika zamestnávateľa vo vzťahu k starostlivosti o zamestnancov 

 



Návrh tém bakalárskych prác na akademický rok 2015/16 

 študijný program – Sociálna práca 

PhDr. Stanislava Hunyadiová  PhD. 

hunyadiova@gmail.com 

 

 

1) Analýza realizovaných opatrení sociálnoprávnej ochrany na predchádzanie vzniku 

nepriaznivých životných situácií.  

2) Interpersonálna komunikácia v zariadeniach sociálnych služieb pre zvýšenie kvality 

života prijímateľov sociálnych služieb.   

3) Špecifikácia využívaných metód sociálneho pracovníka v inštitúciách sociálnych 

služieb.  

4) Sanácia rodinného prostredia ako metóda uplatňovania inovatívneho  manažmentu 

5) Psychosociálny vplyv náhradnej rodinnej starostlivosti  pri adaptácii dieťaťa  na 

zmenu podmienok              

6) Sociálne dôsledky rozvodu na dieťa   

7) Úloha dobrovoľníkov v sociálnych službách  

8) Špecifiká specializovaného sociálneho poradenstva vo vybraných organizáciách 

9) Sebapoznanie a sebareflexia sociálneho pracovníka v profesionalizácii práce 

10)  Supervízia ako metóda sociálnej práce pre naplnanie štandarov sociálnej práce 
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Návrh tém bakalárskych prác na akademický rok 2015/16 

 študijný program – Sociálna práca 

 

PhDr. Alena Kollárová, PhD. 

 

1) Pedagogické aspekty sociálnej práce 

2) Špeciálnopedagogická intervencia ako prostriedok sociálnej integrácie osôb so 

zdravotným postihnutím 

3) Sociálna pedagogika ako prostriedok sociálnej prevencie 

4) Andragogika ako prostriedok sociálnej integrácie a zlepšenia kvality života seniorov 

5) História, súčasnosť a perspektívy sociálnej pedagogiky v podmienkach Slovenska 

 

 

 

1) Kvalita života osôb s viacnásobným postihnutím 

2) Kvalita života mladých dospelých z detských domovov 

3) Kvalita života seniorov v zariadeniach pre seniorov 

4) Animoterapie ako prostriedok sociálnej integrácie osôb s viacnásobným postihnutím 

5) Nadané a talentované deti z pohľadu sociálneho poradenstva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh tém bakalárskych prác na akademický rok 2015/16 

 študijný program – Sociálna práca 

 

Ing. Jozef Chovanec PhD., 

 E-mail: chovanec.j@centrum.sk, Mob. Tel.: 0911 915 803 

                                               

 

1) Alkoholizmus a jeho dopad na rodinu  

2) Drogová závislosť mladých ľudí 

3) Primárna prevencia drogových závislostí v prostredí základnej školy 

4) Úloha sociálneho pracovníka v prevencií drogovej závislosti  mládeže  

5) Kvalita sociálnych služieb – problematika štandardov a dobrej praxe 

6) Manželstvo a rodičovstvo v kontexte sociálnej práce 

7) Sociálne problémy súčasnej slovenskej rodiny podmienené jej ekonomickou 

nestabilitou  

8) Terénna sociálna práca s bezdomovcami 

9) Terénna sociálna práca s rómskou komunitou 

10) Životný štýl Rómov a problémy ich socializácie v majoritnej spoločnosti 
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Návrh tém prác na akademický rok 2015/16 

 študijný program – Sociálna práca 

 

doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. 

email: slavka.karkoskova@gmail.com 

 

Témy bakalárskych prác pre odbor sociálna práca 

 

1. Výskyt CSA* a faktory ovplyvňujúce jeho (ne)odhalenie vo vybraných okresoch 

Prešovského alebo Košického kraja** (VII.***) 

*CSA = sexuálne zneužívanie detí  

**Okresy Prešovského kraja: Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, 

Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad 

Topľou 

Okresy Košického kraja = Gelnica, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-

okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov 

Empirická časť práce by mala byť realizovaná ako prieskum na vzorke dospelých 

respondentov.  

***Túto tému diplomovej práce budú spracovávať viacerí respondenti podľa jednotnej 

metodiky dohodnutej so školiteľkou.   

 

2. Výskyt CSA* a faktory ovplyvňujúce jeho (ne)odhalenie vo vybraných okresoch 

Prešovského alebo Košického kraja** (VIII.***) 

*CSA = sexuálne zneužívanie detí  

**Okresy Prešovského kraja: Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, 

Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad 

Topľou 

Okresy Košického kraja = Gelnica, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-

okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov 

Empirická časť práce by mala byť realizovaná ako prieskum na vzorke dospelých 

respondentov.  

***Túto tému diplomovej práce budú spracovávať viacerí respondenti podľa jednotnej 

metodiky dohodnutej so školiteľkou.   
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Návrh tém prác na akademický rok 2015/16 

 študijný program – Sociálna práca 

 

doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. 

email: slavka.karkoskova@gmail.com 

 

Témy diplomových prác pre odbor sociálna práca 

 

3. Výskyt CSA* a faktory ovplyvňujúce jeho (ne)odhalenie vo vybraných okresoch 

Prešovského alebo Košického kraja** (IX.***) 

*CSA = sexuálne zneužívanie detí  

**Okresy Prešovského kraja: Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, 

Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad 

Topľou 

Okresy Košického kraja = Gelnica, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-

okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov 

Empirická časť práce by mala byť realizovaná ako prieskum na vzorke dospelých 

respondentov.  

***Túto tému diplomovej práce budú spracovávať viacerí respondenti podľa jednotnej 

metodiky dohodnutej so školiteľkou.   

 

4. Výskyt CSA* a faktory ovplyvňujúce jeho (ne)odhalenie vo vybraných okresoch 

Prešovského alebo Košického kraja** (X.***) 

*CSA = sexuálne zneužívanie detí  

**Okresy Prešovského kraja: Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, 

Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad 

Topľou 

Okresy Košického kraja = Gelnica, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-

okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov 

Empirická časť práce by mala byť realizovaná ako prieskum na vzorke dospelých 

respondentov.  

***Túto tému diplomovej práce budú spracovávať viacerí respondenti podľa jednotnej 

metodiky dohodnutej so školiteľkou.   
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Návrh tém prác na akademický rok 2015/16 

 študijný program – Sociálna práca 

ThDr. PaedDr. PhDr. Lenka Lachytová, PhD. 
lachytova@gmail.com 

 

1) Kvalita sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb 

2) Efektívna komunikácia ako dôležitý nástroj pri interakcii sociálneho pracovníka 

a klienta 

3) Etické problémy a dilemy v sociálnej práci 

4) Prevencia a intervencia syndrómu vyhorenia v práci sociálneho pracovníka 

5) Marketing a manažment v neziskových organizáciách 
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Návrh tém prác na akademický rok 2015/16 

 študijný program – Sociálna práca 

 

doc. MUDr. František Németh, PhD. 

 

Bakalárske práce 

1)  Ageizmus v kontexte ošetrovateľskej starostlivosti 

2) Výchova k zdraviu vo vyššom veku z pohľadu ošetrovateľskej starostlivosti 

3) Maladaptačný syndróm v seniorskom veku v kontexte ošetrovateľskej starostlivosti 

4) Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o imobilných seniorov 

5) Dôsledky starnutia populácie pre spoločnosť z pohľadu sociálneho pracovníka 

 

 

 

Magisterské práce 

1) Hodnotenie kvality sociálnych služieb v kontexte ošetrovateľskej starostlivosti 

2) Demografický vývoj populácie na Slovensku a jeho dopad na sociálnu problematiku  

3) Zvláštnosti chorôb v seniorskom veku z pohľadu sociálneho pracovníka 

4) Zvláštnosti chorôb v senioroskom veku v kontexte ošetrovateľskej starostlivosti 

5) Plnenie programu SZO „Zdravie 21“ v slovenskej seniorskej populácii z pohľadu 

sociálneho pracovníka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh tém prác na akademický rok 2015/16 

 študijný program – Sociálna práca 

 

doc. Ing. Štefan Bugri, PhD., MPH – bugri@usvaz.sk 

 

Návrh tém diplomových prác na akademický rok 2014/15 

1) Globalizácia a jej vplyv na vývoj nezamestnanosti na Slovensku  

2) Životná úroveň seniorov v SR v porovnaní so životnou úrovňou seniorov vo vybranej krajine                    

 EÚ 

3) Hospodárska kríza a jej dopad na zamestnanosť v SR v porovnaní s krajinami EÚ 

4) Možnosti riešenia nezamestnanosti dlhodobo nezamestnaných zo strany štátu 

5) Kriminalita mládeže ako sociálny problém súčasnej doby 

6) Manažment ľudských zdrojov v zariadeniach sociálnych služieb 

7) Nezamestnanosť a jej dopad na vývoj a výchovu dieťaťa v rodine dlhodobo nezamestnaných 

rodičov   

 

Návrh tém bakalárskych prác na akademický rok 2014/15 

  

1) Problém zamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl 

2) Vplyv nezamestnanosti na rodinu 

3) Rozvodovosť ako sociálny problém súčasnej doby 

4) Vstup SR do EÚ a jej dopad na zamestnanosť v Slovenskej republike 

5) Sociálna práca a jej historický vývoj v podmienkach Slovenskej republiky a vo svete 

6) Sociálna politika  podniku v podmienkach trhovej ekonomiky 

7) Globalizácia a jej dopady na regionálne rozdiely  zamestnanosti v SR 
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Návrh tém prác na akademický rok 2015/16 

 študijný program – Sociálna práca 

 

 

Mgr. Marek Bartoš, PhD. 

Návrh tém diplomových prác na akademický rok 2014/15 

1) Sociálne a osobnostné dôsledky nezamestnanosti 

2) Vzťahy v rodine s dieťaťom so zdravotným postihnutím 

3) Sociálne a výchovné problémy v neúplnej  rodine 

 

 

Návrh tém prác na akademický rok 2015/16 

 študijný program – Sociálna práca 

 

MUDr. Dana Jurečková, PhD, jureckovad@gmail.com, č.t. 0905893311 

 

Témy magisterských prác v školskom roku 2015/2016- Sociálna práca 

 

1) Význam sociálnej práce v rodine s dieťaťom s Downovým syndrómom 

2) Alkoholizmus v rodine a jeho dopad na deti 

3) Postoj spoločnosti k násiliu páchanému na deťoch 

 

 

 

 

 



Návrh tém prác na akademický rok 2015/16 

 študijný program – Sociálna práca 

 

PhDr. Alena Hučíková 

 

Témy Bc. prác pre školský rok 2015-2016      

1) Snoezelen a jeho význam pri práci s osobami s postihnutím v domovoch sociálnych 

služieb 

2) Canisterapia a jej využitie v sociálnej intervencii  

3) Sociálna starostlivosť o jedincov s hluchoslepotou na Slovensku  

4) Komparácia sociálnych zákonov štátov Európskej únie  

5) Sociálna pedagogika v sociálnej praxi  

6) Profesijná etika sociálneho pedagóga v centre pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie  

7) Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v praxi  

8) Činnostná terapia ako podporný činiteľ zvyšovania kvality života v domovoch 

sociálnych služieb  

9) Etické dilemy v sociálnej práci  

10) Dobrovoľníctvo v sociálnych službách Prešovského a Košického  kraja  

 

 

 

 

 

 

 



Návrh tém prác na akademický rok 2015/16 

 študijný program – Sociálna práca 

 

doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. 

 

1) Témy Mgr. prác pre školský rok 2015-2016        

2) Analýza pracovného uplatnenia osôb s mentálnym postihnutím, ktorí  ukončili 

odborné učilište    (vyučení v odbore)  

3) Rozvoj komunikačných zručností detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v 

komunitných centrách  

4) Motivácia a motivačné aktivity komunitných centier pre rodičov detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia  

5) Sociálna podpora ako faktor úspešnej socializácie osôb s postihnutím.  

6) Formovanie hodnotového systému detí v rómskej komunite sociálnym pracovníkom

  

7) Indikátory školskej neúspešnosti žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  

8) Striedavá starostlivosť a dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  

9) Tímová spolupráca v sociálnej diagnostike  

10) Možnosti a formy podpory rozvíjania špecifického nadania detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia sociálnym pracovníkom  

11) Miera akceptovania potrieb osoby s postihnutím v podmienkach inklúzie (integrácie 

do spoločnosti)  

 

 

 

 

 

 



 

Návrh tém prác na akademický rok 2015/16 

 študijný program – Sociálna práca 

PhDr. Nadežda Peřinová, PhD. 
 

 
       Témy bakalárskych prác pre akademický rok 2014/2015 

1) Súčasné trendy ošetrovateľskej starostlivosti v rámci transkulturálneho 

ošetrovateľstva. 

2) Ošetrovateľstvo a jeho smerovanie  z pohľadu sestry na začiatku 21.storočia . 

3) Kvalita života pacientov s kardiovaskulárnym ochorením. 

4) Celoživotné vzdelávanie sestier, ako záruka kvality v starostlivosti o pacienta. 

5) Úloha ošetrovateľstva  v prevencii nozokomialných infekcií. 

 

 

 

        Témy diplomových prác pre akademický rok 2014/2015 

1) Ošetrovateľstvo  ako pomocná sila pre seniorov v postoji k starnutiu a starobe. 

2) Empatia, ako pomocný nástroj v práci sestry. 

3) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientky pri inkontinencii moču. 

4) Edukácia pacientov pri vybraných chronických ochoreniach (diabetes mellitus, 

5) sclerosis  multiplex). 

 Súčasné trendy pri ošetrovaní chronický chorých pacientov 


