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PREDMET: SOCIÁLNA PRÁCA
Dejiny sociálnej práce. Stručné vymedzenie jednotlivých období, dejiny sociálnej práce na
území bývalej ČSR. Významné osobnosti sociálnej práce vo svete a na Slovensku v minulosti
a súčasnosti.
Východiská sociálnej práce ako profesionálnej aktivity. Cieľ sociálnej práce, koncept
sociálneho fungovania, paradigmy sociálnej práce.
Profesionalizácia sociálnej práce. Aktuálne otázky a problémy sociálnej práce ako profesie
na Slovensku. Supervízia ako nástroj profesionalizácie sociálnych pracovníkov a pracovníčok.
Etické aspekty výkonu sociálnej práce. Súčasný stav vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov
vo svete a u nás. Kompetencie sociálneho pracovníka /pracovníčky, uplatnenie na trhu práce,
špecifiká činnosti sociálnych pracovníkov.
Sociálna práca ako samostatný vedný odbor a aplikovaná veda. Miesto sociálnej práce v
systéme vied. Súčasné chápanie sociálnej práce v období postmoderny.
Výskum v oblasti sociálnej práce. Špecifiká výskumu v sociálnej práci. Význam výskumu.
Koncepcia tvorby projektu. Kvantitatívny a kvalitatívny výskum v sociálnej práci. Základné
výskumné metódy a techniky v sociálnej práci aplikované v kvantitatívnom a kvalitatívnom
výskume.
Základné prístupy a charakteristiky jednotlivých teórií sociálnej práce. Humanistická a
existenciálna teória v sociálnej práci, ich význam a využitie v praxi sociálneho pracovníka.
Prístup orientovaný na klienta (C. Rogers), transakčná analýza (E. Berne), existenciálna
analýza a logoterapia (V. E. Frankl). Kognitívne-behaviorálna teória a jej využitie v praxi
sociálneho pracovníka. Ekosociálna teória a jej využitie v praxi sociálnej práce. Antiopresívne
prístupy, ich ciele a imperatívy. Ich význam. Nové sociálne riziká a možnosti riešenia
prostredníctvom sociálnej práce.
Metódy a metodika sociálnej práce. Sociálna práca s jednotlivcom. Sociálna práca so
skupinou. Etapy práce so skupinou. Sociálna práca s komunitou. Situácie vyvolávajúce
potrebu sociálnej práce s komunitou. Využitie špeciálnych metód pri sociálnej práci
s klientom. Krízová intervencia. Sociálne poradenstvo. Mediácia. Manažment v sociálnej
práci.

PREDMET: SOCIÁLNA POLITIKA

Východiská sociálnej politiky. Sociálna politika. Sociálne zabezpečenie. Sociálna ochrana.
Sociálne poistenie. Štátna sociálna podpora. Sociálna pomoc. Záchranná sociálna sieť.
Sociálne služby.
Genéza a vývoj sociálnej politiky. Paternalizmus a neopaternalizmus. Utopizmus.
Filantropia a altruizmus. Ľudské práva v historickom kontexte. Liberalizmus
a neoliberalizmus.
Subjekty a objekty sociálnej politiky. Sociálne systémy. Štátna správa a samospráva. Tretí
sektor. Medzinárodné organizácie. Sociálny štát. Objekty sociálnej politiky.
Princípy a ciele sociálnej politiky. Princíp rovnosti. Zákaz diskriminácie. Princípy osobných
práv, slobody a dôstojnosti. Princíp solidarity. Princíp participácie. Vývoj cieľov sociálnej
politiky v historickom kontexte. Medzinárodný rámec cieľov sociálnej politiky. Formulácia
konkrétnych cieľov sociálnej politiky
Predmet sociálnej politiky. Sociálna prevencia. Zdravie. Starnutie a staroba. Rodina.
Chudoba. Zamestnanosť a nezamestnanosť. Vzdelávanie a vzdelanie. Sociálna ochrana
minorít.
Realizácia sociálnej politiky. Inštitucionalizácia sociálnej politiky. Nástroje sociálnej
politiky. Financovanie sociálnej politiky. Súčasné trendy v európskej sociálnej politike
Oblasti sociálnej politiky. Sociálne zabezpečenie. Politika zamestnanosti. Rodinná politika.
Bytová politika. Vzdelávacia politika. Zdravotná politika.
Sociálne služby. Formy sociálnych služieb. Ekonomické aspekty sociálnych služieb. Kvalita
a deinštitucionalizácia sociálnych služieb. Analýza súčasných podmienok zariadení sociálnych
služieb a ich klientov.
3. Povinne-výberovo: určí sa disciplína z vedného základu rigoróznej práce, t. j. niektorá z
disciplín sociálnej práce
Sociálna práca vybranými cieľovými skupinami (sociálna práca s rodinou, sociálna práca so seniormi,
sociálna práca s deťmi mládežou, sociálna práca s minoritami, sociálna práca s ľuďmi so zdravotným
postihnutím).
Sociálna práca v prevencii sociálno- patologických javov.
Sociálna práca vo vybraných oblastiach (verejná správa, tretí sektor, zdravotníctvo, školstvo, trestná
justícia,...)
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