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3. 1. 14 SOCIÁLNA PRÁCA
Študijný program: SOCIÁLNA PRÁCA 2. stupeň VŠ štúdia – titul Mgr.
denné a externé štúdium
Štátna skúška má v študijnom programe dve súčasti:
 Obhajoba diplomovej práce. Vedúci diplomovej práce a oponent vypracujú posudok
práce a navrhnú hodnotenie. Komisia pre štátne skúšky komplexne hodnotí kvalitu
diplomovej práce na základe posudkov a študentovu obhajobu práce.
 Rozprava k teoretickým a metodologickým kontextom sociálnej práce formou
kolokvia, otázky sú formulované v podobe širšie koncipovaného problému,
súvisiaceho s diplomovou prácou, ktorého riešenie od študenta vyžaduje znalosť
poznatkov uvedených v tézach ku štátnej skúške. Študent okrem teoretických
vedomostí z jadrových disciplín študijného programu štátnou skúškou preukazuje
schopnosť aplikovať získané poznatky a spôsobilosť riešiť sociálne problémy.
Sociálno-filozofické súvislosti sociálnej práce. Hodnoty a výchova. Ideál plnohodnotnej
osobnosti. Jedinečnosť človeka, jeho sebarozvoj, celostnosť osobnosti. Problém vzťahu
človek-spoločnosť. Morálna zodpovednosť a sociálny útlak. Rovnosť príležitostí. Sociálny
poriadok. Sociálne dôsledky procesov globalizácie. Kríza človeka a jeho identity.
Demokracia, výchova, pluralita, autorita. Spravodlivosť a rovnosť v sociálnej oblasti.
Politologické súvislosti sociálnej práce. Politika a politická moc. Štát a občianska
spoločnosť. Politické systémy a politické ideológie. Sociálna politika a politické strany.
Ústava SR, ľudské, občianske a politické práva. Význam sociálnej politiky. Sociálna práca
vo verejnej správe. Organizácia verejnej správy v SR, vybrané odvetvia. Sociálna práca
v samospráve.
Legislatívne súvislosti sociálnej práce. Charakteristika sociálneho pracovníka, intervencií,
kompetencií, klienta, etických problémov, sociálnych problémov a dilem, inštitúcií, zdrojov,
prostredia a spolupráce v právnych predpisoch súvisiacich s výkonom sociálnej práce.
Národné, regionálne a lokálne dokumenty v sociálnej oblasti.
Teoretické koncepty sociálnej práce. Prehľad v jednotlivých teóriách sociálnej práce a ich
aplikácia v súvislosti s riešenou témou záverečnej práce. Aktuálne trendy postmodernizmu
v sociálnej práci. Humanistické a existenciálne teórie (C. Rogers. Prístup zameraný na úlohy.
Logoterapia V.E. Frankla. Existencializmus N. Thompsona). Sociologické teórie (Teória rol.
Etiketizačná teória. Ekosociálna teória). Systémové teórie (Experienciálno-humanistický
smer V. Satirovej). Kritické smery v sociálnej práci (Antiopresívne prístupy).
Metodika a profesionálny výkon sociálnej práce. Supervízia ako nástroj profesionalizácie
sociálnej práce. Sociálna práca s minoritami. Fenomén sociálnej exklúzie a inklúzie.
Koncepcia národa a národnostných menšín. Etnické skupiny. Náboženské minority. Súčasná
situácia vybraných minorít na Slovensku. Sociálna práca s rizikovou mládežou.
Využitie prvkov terapeutických metód a techník v sociálnej práci.
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