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Výskum na Katedre sociálnej práce 
 

Na katedre sociálnej práce sa súčasné výskumné aktivity zameriavajú na nasledujúce oblasti. 

 Analýza vedeckých a klinických štúdií na komplexné vypracovanie nefarmakologickej 

liečby a jej využitie v starostlivosti o starších ľudí. 

 Prevencia, príčiny a prejavy devalvačného správania vo vzdelávacom prostredí. 

 Otázka úlohy matky a otca v súčasnej spoločnosti. 

 Otázky právomoci a pomoci v inštitucionálnych zariadeniach. 

 Historický prehľad o systéme liečby alkoholu na Slovensku. 

 Definovanie koherencie a rozdielov sociálneho a psychologického poradenstva na 

Slovensku. 

 Resocializácia a preškolenie odsúdených. 

 Syndróm vyhorenia v pomáhajúcich profesiách. 

 Vzdelávanie sociálnych pracovníkov v metódach resocializácie a pripravenosť 

pracovníkov na krízovú intervenciu. 

 Otázky zamestnanosti, regionálnej migrácie a mobility. 

 

V roku 2020 a neskôr sa výskum zameria na riešenie nasledujúcich vedeckých a výskumných 

úloh: 

 

 Implementácia inovatívnych nástrojov vo vysokoškolskom vzdelávaní v študijnom 

odbore sociálna práca. 

 Inovácia a prepojenie potenciálu integrovaného záchranného systému s autonómnymi 

prvkami krízovej intervencie. 
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 Vytvorenie multimediálnej podpory štatistických metód v sociálnom a vzdelávacom 

výskume. 

 Integrácia ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku a v Českej republike. 

 Interdisciplinárna spolupráca pri implementácii nefarmakologického zaobchádzania so 

seniormi v inštitucionálnych zariadeniach. 

 Modely praktickej sociálnej práce. 

 Sociálni pracovníci a ich profesionálne postavenie. 

 Mladí a starší v súčasnej spoločnosti. 

 Teória a metodika sociálneho poradenstva. 

 Teória a prax sociálnej komunikácie. 

 Kariérne poradenstvo 

 Teória a metódy sociálnej práce s rodinou. 

 Sociálna práca s mladými dospelými opúšťajúcimi sirotince. 

 Sociálna práca s mladými ľuďmi (stredoškolská mládež) so zdravotným postihnutím. 

 

 

 

 

 

 

 Young and older in contemporary society. 

 Theory and methodology of social counselling. 

 Theory and practice of social communication. 

 Career guidance and counselling. 

 Theory and methods of social work with the family. 

 Social work with young adults leaving orphanages. 

 Social work with young people (high school youth) with disabilities. 

 


