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doc. Ing. Jozef Brezák, PhD.

1. Náboženská motivácia v sociálnych aktivitách
2. Etnická a náboženská situácia v krajinách pôvodu žiadateľov o azyl
3. Sociálne rozmery regionálneho rozvoja

doc. PhDr. František Hanobik, PhD.

1. Komparácia systému zdravotného poistenia v Slovenskej a Českej republike
2. Dôchodkové poistenie a systém paritarizmu v Slovenskej republike
3. Právo na štrajk - legálny nástroj pracujúcich na dosiahnutie svojich pracovných práv

doc, PhDr. Jana Keketiová, PhD.

1. Komparácia organizácie a riadenia sociálnych služieb na Slovensku a v  
   nemecky hovoriacich krajinách.
2. Sociálna práca a jej úloha pri riešení interkultúrnych konfliktov  
   cudzincov v hosťujúcej krajine.
3. Interkultúrna sociálna práca- jej úlohy v integrácií cudzincov

doc. PhDr. Antonín Kozoň, PhD.

1.Metodika sociálnej práce v zariadeniach pre týrané ženy
2.Stratégia postpenitenciárnej sociálnej práce s prepustenými zločincami 
3..Metódy a prostriedky sociálnej práce v zariadeniach pre seniorov

prof. PhDr. René Lužica, ArtD.

1.Sociálne vylúčenie rómskych komunít – prípadové štúdie
2.Rómska problematika v období socializmu (1948-1989),
3.Rómovia a nacionalizmus – ilúzia alebo realita 

doc. PhDr. Michal Oláh, PhDr.

1. Transformácia sociálnoprávnej ochrany deti v SR
2. Supervízia vo verejnej správe (potreba a súčasný stav)
3. Rozvoj teórie a metodológie sociálnej práce v období postmoderny

doc. PhDr. Eva Poliaková, CSc.
1. Socializácia  rómskej mládeže v multikultúrnej spoločnosti
2.  Premeny sociálnych hodnôt vo vybraných skupinách mládeže
3. Vplyv médií na sociálne správanie



prof. PhDr. Libuša Radková, PhD.

1. Kvalita života starých ľudí
2. Význam spirituality a religiozity v sociálnej práci
3. Motivácia k pomoci iným

prof. PhDr. Milan Schavel, PhD.

1. Spokojnosť absolventov štúdia v odbore sociálna práca s absolvovaným študijným 
programom na VŠ ZaSP sv. Alžbety
2. Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov v kontexte skvalitňovania teórie a praxe 
sociálnej práce
3. Sociálna rehabilitácia a resocializácia - teória a prax v činnostiach sociálneho pracovníka

prof. MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc.

1. Dopady migrácie za zamestnaním na rodinný život
2. Alkoholizmus žien a jeho zdravotné a sociálne dopady
3. Riešenie bezdomovstva prvá pomoc a následné možnosti    

doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.

1.Formování sociální péče v Čechách v období od pozdního středověku do 
    vrcholného novověku
2. Dejiny sociální práce na území Českých zemí ve středoveku.


