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Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 8, 10/10 

hod. 

 

Počet kreditov: 
6 

 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: vedomostný test + ústna skúška 

 

Cieľ predmetu: Základná orientácia v odbore, pojmový aparát, prehľad, ciele, zámery, 

súčasné chápanie a úlohy odboru. Predmet (Dejiny sociálnej práce) umožňuje spoznať 

dejiny vlastného odboru, vývoj sociálnych myšlienok a teórii, ktoré sa v historickom 

kontexte inštitucionalizovali do konkrétnej sociálnej práce. Uvedený predmet umožňuje 

študentom spoznať nielen históriu vlastného študijného odboru, ale odhaliť aj živý vzťah 

medzi minulosťou a prítomnosťou. 

Stručná osnova predmetu:  

 Teoretické vymedzenie sociálnej práce 

 Predmet, definícia, cieľ, objekt, subjekt SP 

 Soc. pracovník a sociálny klient 

 Etika v sociálnej práci a osobnosti SP 

 Sociálne myslenie v dielach antických filozofov - Aristoteles, Platón, ap. 

 Charitatívne hnutie ako predchodca sociálnej práce 

 Rozvoj inštitucionálnej starostlivosti 

 Dejiny sociálnej práce na úseku starostlivosti o deti a mladistvých (vznik sirotincov, 

útulkov, polepšovní...), na úseku starostlivosti o zdravotne postihnutých (vrátane 

vojnových invalidov), o starších, chorých a umierajúcich  (chudobince, 

starobince...), na úseku starostlivosti o pracujúcich a nezamestnaných, utečenci, 

migranti. 

 Prístupy k riešeniu chudoby v minulosti 

 19. storočie - Zrod sociálnej práce - začiatky profesionalizácie 

 Vývoj sociálnej práce v 20. storočí - prechod od represívnej sociálnej práce k 

preventívnej. 
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 Sociálne encykliky pápežov 

 Sociální práce/Sociálna práca, časopis 

 

V Bratislave, 12. mája 2010 PhDr. Zlata Ondrušová, PhD., v.r. 


