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doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.
Analýza poskytovania opatrovateľskej služby vo vybraných regiónoch: komparácia
Jedná sa o komparatívnu tému. Téma je limitovaná podmienkami Slovenskej republiky. V tomto
kontexte je možné uviesť, že v rámci Slovenska sa prejavujú určité regionálne rozdiely
v sociálno-ekonomickej oblasti. Téma je zameraná na výskum opatrovateľstva, resp. analyzuje
poskytovanie opatrovateľských služieb v porovnaní medzi dvomi slovenskými regiónmi.
Sociálna politika štátu v udržateľnosti kvality života seniorov
Jednou zo základných výziev súčasnej sociálnej politiky je podporovať rozširovať možnosti
udržiavať čo najvyššiu mieru kvalitu života osôb vyššieho veku. Práca sa orientuje na skúmanie
tých aspektov sociálnej politiky, ktoré zabezpečujú tieto atribúty a kontinuálne sledujú jedinca
vyššieho veku v rôznorodom prostredí, v ktorom sa nachádza. Cieľom je nájsť zákonitosti
nástrojov sociálnej politiky, ktoré primárne stimulujú kvalitatívny rozmer života seniorov.
Sociálna politika štátu v udržateľnosti kvality života zdravotne znevýhodnených osôb
Otázky integrácie a inklúzie zdravotne znevýhodnených osôb sú neustále súčasťou sociálnej
politiky v kontexte zachovania kvality života. Práca sa snaží nájsť optimálny model intervencie
zo strany sociálnej politiky, vo vzťahu k jedincom so zdravotnými ohraničeniami.
Prostredníctvom komparácie s inými štátmi európskej únie a ich modelmi práce s osobami
so zdravotne znevýhodnením dizertačná práca objavuje pozitívne akcenty Slovenského modelu
sociálnej politiky v danej problematike a hľadá cesty efektívnejšieho prístupu k tejto vybranej
cieľovej skupiny za účelom podpory ich kvality života.

prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc.
Aktuálne problémy sociálneho poistenia v systéme sociálneho zabezpečenia na Slovensku
Sociálne zabezpečenie predstavuje široko koncipovaný systém, ktorého parciálnou súčasťou je
sociálne poistenie. Cieľom práce je identifikovať problémy, ktoré sú so sociálnym poistením
spojené. V našej práci máme na pláne skúmať a analyzovať tieto problémy, hľadať príčiny a
následne navrhovať riešenia, ktoré by viedli buď k zmierneniu, alebo k eliminácii zistených
problémov.
Kvalita života seniorov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb: prípadová štúdia
Kvalita života predstavuje pomerne frekventovanú kategóriu vo verejnom diskurze. Nie
je možné ju jednoznačne definovať ani zmerať objektívnymi ukazovateľmi. Kvalitu života je
možné vnímať subjektívne. V súvislosti s transformačnými procesmi sa čoraz viac dostáva
do popredia problematika starnutia a starších ľudí, pretože ich percentuálny podiel v populácii
v krajinách strednej a západnej Európy stúpa. Cieľom práce je skúmať kvalitu života seniorov
na príklade konkrétneho zariadenia sociálnych služieb.

doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.
Model sociálnej pomoci v problematika nezamestnanosti a jej pozitívny dopad na rodinu
Dizertačná práca je zameraná na problematiku nezamestnanosti a ich dopadov na rodinu
na Slovensku. Teoretická časť práce sa bude venovať najnovším poznatkom z oblasti súborov
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aktivít, nástrojov a opatrených, ich zmyslov je reakcia na nepriaznivé sociálne udalosti v podobe
koncepcie sociálnej politiky (systém sociálnych dávok, zdravotného a sociálneho poistenia,
sociálnych služieb) pre rodiny v nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii, ktorá je
podmienená predovšetkým nezamestnanosťou a možným dôsledkom, ako sú napr. sociálnopatologické javy, rozpad rodiny, agresivita v rodine, nedostatočná starostlivosť o deti z hľadiska
ich vývinu a vzdelávania. Prostredníctvom kvantitatívno-kvalitatívnej metódy výskumu budeme
zisťovať aktuálnu sociálnu situáciu v rodinách nezamestnaných klientov a tieto výsledky po
analyzovanie formulovať do návrhov modelu sociálnej pomoci v oblasti sociálneho
zabezpečenia pre praktická legislatívna opatrenia na Slovensku.
Koncepcia sociálnej politiky ziskových a neziskových inštitúcii ako poskytovateľov
sociálnej integrácie žiadateľov o azyl v Slovenskej republike
Dizertačná práca je venovaná problematike sociálnej integrácie žiadateľov o azyl poskytované
ziskovými i neziskovými organizáciami v Slovenskej republike. Tieto organizácie zohrávajú na
základe doručovanej služby cieľovej sociálnej skupine významnú úlohu v procese sociálnej
integrácie (identifikácia a naplnenie sociálnych potrieb v individuálnej práci s jednotlivcom
v integrácii do spoločnosti). Ponúka komplexný prístup ku klientom ako konanie štátu a ďalších
subjektov sociálnej politiky s cieľom implementácie súborov aktivít, nástrojov a opatrených, ich
zmyslov je reakcia na dané nepriaznivé sociálne udalosti a modelovať ich nové životné
podmienky (legislatíva, sociálne služby, sociálna práca, napr. sociálne poradenstvo, krízová
intervencia, výučba jazyka, vybavovanie agendy, kurzy sociálnej orientácie a pod.),
s upozorneniam na neziskovú organizáciu, ktorá je legislatívne obmedzená len na výkon
konkrétnych služieb a definovanými opatreniami integračnej politiky, často nad rámec možností
inštitúcií verejného sektora. Prostredníctvom kvantitatívno-kvalitatívnej metódy výskumov
budeme zisťovať naplňovaní sociálno-ekonomických potrieb riešenej celovej sociálnej skupiny,
poskytovaných na základoch sociálnej politiky na Slovensku v komparácii krajín V4.

doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.
Sociálne služby v kontexte sociálneho zabezpečenia a pomoci klientom pri riešení
nepriaznivých sociálnych situácií (cieľová skupina klientov môže byť upravená po dohode
so školiteľom)
Sociálne služby v súčasnosti predstavujú veľmi širokú oblasť pomoci klientom v rôznych
nepriaznivých sociálnych a životných situáciách . Stávajú sa ústredným pojmom sociálnej
politiky na Slovensku. Sociálne služby a ich kodifikovaná komplexná úprava tvoria súčasť
systému sociálnej pomoci a patria medzi základné piliere sociálnej ochrany pre všetky cieľovú
skupiny klientov. Záujem a dopyt po sociálnych službách na našom území v posledných rokoch
rapídne stúpa, čo súvisí aj s celkovým demografickým vývojom obyvateľstva. Problematika
súčasných sociálnych služieb je v centre pozornosti nielen odborníkov a poskytovateľov služieb,
ale tiež aj samotných prijímateľov, pre ktorých sú sociálne služby určené. Zákon o sociálnych
službách stanovuje legislatívne právo každej fyzickej osobe na poskytnutie sociálnej služby ako
základné ľudské právo, ktoré mu napomáha zachovať ľudský dôstojný život, preto chceme aj
prostredníctvom uvedenej témy dizertačnej práce poukázať aj na význam a dôležitosť
sociálnych služieb pri riešení nepriaznivých sociálnych situácií v živote klienta.
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Samospráva v úlohe zadávateľa a poskytovateľa sociálnych služieb v súčasnosti
V každej vyspelej spoločnosti sú sociálne služby nevyhnutnou a bezpodmienečnou zložkou
života. Úlohou spoločnosti, v ktorej sa jedinec, rodina, skupina či komunita nachádza,
a z rôznych dôvodov, či už subjektívnych alebo objektívnych je odkázaná na pomoc, je v rámci
sociálnej politiky, ktorá ustanovuje aj jednotlivé právne normy, prostredníctvom sociálnej práce
a sociálnych služieb , prispieť v čo najväčšej miere k pomoci odkázaného jednotlivca, rodiny,
skupiny a komunity. Štát, samospráva ale aj samotní poskytovatelia sociálnych služieb sú
hlavnými iniciátormi sociálnych služieb. Rozvinuté krajiny sa usilujú v spolupráci so štátom a
samosprávou odkrývať deficity v rámci sociálnych služieb. Ich snaha spočíva aj v tom, že sa
určitým systémom usilujú interferovať vývoj v sociálnej oblasti. Prostredníctvom dizertačnej
práce chceme poukázať na úlohy štátu, ale predovšetkým samosprávy v úlohe zadávateľa
a poskytovateľa pri realizácií jednotlivých druhov a foriem sociálnych služieb v súčasnosti.
Regionálna samospráva a jej sociálna politika v starostlivosti o seniorov
Prostredníctvom regionálnej samosprávy sú poskytované služby obyvateľom miest a obcí.
V dizertačnej práci cieľovú skupinu tvoria seniori. Zameriame sa na sociálne služby a ich
dostupnosť pre obyvateľov, so zameraním sa na služby využívané v domácom prostredí klienta,
hlavne na opatrovateľskú službu. Cieľom práce bude komparácia komunitných plánov
vybraných miest a obcí, kde sa zameriame len na služby poskytované seniorom, tiež
informovanosť obyvateľov o možnosti využívať opatrovateľskú službu a navrhnúť optimálne
riešenia informovanosti a dostupnosti tejto služby.

doc. PhDr. Peter Slovák, PhD.
Aktuálne otázky sociálneho poradenstva pre primárnu sociálnu skupinu na Slovensku
Súčasná rodina čelí mnohým zmenám z hľadiska jej štruktúry, funkčnosti, ako aj vzájomných
vzťahov a interakcie. Práca sa snaží klarifikovať aktuálne problémy, s ktorými sa stretáva
sociálny poradca pri svojej práci. Zároveň nájsť prienik komplexnej profesionálnej
disponovanosti pre rodiny, ktoré zápasia s dysfunkčnosťou, sociálno-patologickými javmi
a marginalizáciou. Cieľom práce je nájsť prienik aktuálne dôležitých činiteľov a odbornej
disponovanosti pri poradenskej práci s rodinou, ktorej treba v súčasnosti na Slovensku venovať
zvýšenú pozornosť. Hľadáme determinanty súčasného stavu sociálneho poradenstva
a východiská ako progresívne čeliť novým situáciám.
Sociálno-terapeutická intervencia pomáhajúceho profesionála v zariadení pres seniorov.
Očakávania a výzvy.
Pomáhajúci profesionál v prostredí zariadenia pre seniorov sa veľa krát stretáva so špecifickými
očakávaniami zo strany zamestnávateľa a zároveň aj zo strany klienta. Súčasťou odbornej
intervencie je aj schopnosť uplatniť sociálno-terapeutické postupy voči klientovi vyššieho veku,
ktorými dokáže podporiť adaptabilitu klienta na nové prostredie a vzťahy a zároveň stimulovať
pozitívne procesy intrapersonálnej vyrovnanosti. Cieľom práce je poodhaliť poznanie súčasnej
situácie v zariadeniach pre seniorov a navrhnúť kvalitatívne lepší model využívania sociálnoterapeutickej intervencie.
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Pozn.
Uchádzač o doktorandské štúdium si môže navrhnúť aj vlastnú tému dizertačnej
práce, ale na prijímacom konaní sa musí preukázať súhlasom potenciálneho
školiteľa.
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