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Doktorandské štúdium akademický rok 2022/2023 
 

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

vypisuje v akademickom roku 2022/2023 prijímacie konanie pre absolventov vysokých škôl 

na 3-ročné denné a 5-ročné externé doktorandské štúdium (na získanie vedecko-

akademickej hodnosti „philosophiae doctor“ – PhD.) v študijnom odbore: 

 

Sociálna práca 

 

Podmienky prijímacieho konania: 

 

 predloženie projektu dizertačnej práce (so súhlasom školiteľa) s teoretickými 

východiskami, s predbežne zadefinovaným výskumným problémom, metodologickými 

východiskami, časovým harmonogramom a zoznamom preštudovanej literatúry (aj 

cudzojazyčnej) z problematiky, týkajúcej sa témy dizertačnej práce; na prijímacom 

pohovore bude vedená rozprava, týkajúca sa projektu dizertačnej práce, ako aj doteraz 

publikovaných prác uchádzača; 

 orientácia v odbore (sociálna práca, metodológia výskumu v sociálnych vedách); 

 prezentácia doterajších výsledkov výskumnej činnosti; 

 skúška zo znalosti svetových jazykov (anglický, nemecký jazyk), odborná diskusia 

k spracovanému prekladu aktuálneho odborného textu knižného alebo časopiseckého, 

k téme dizertačného projektu (v rozsahu min. 20 strán prekladu); uchádzač uvedie na 

prihlášku do poznámky, z ktorého jazyka má záujem absolvovať prijímaciu skúšku; 

 podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončené magisterské štúdium 

v uvedenom alebo príbuznom odbore. 

 

Termín podania prihlášky:    do 31.5.2022 

Elektronická prihláška na adrese:    

https://www.ukf.sk/prijimacie-konanie/prihlasovanie-na-studium 

Predpokladaný termín prijímacích skúšok: posledný júnový, prvý júlový týždeň 2022 

Poplatok za prijímacie konanie 

 za elektronickú prihlášku 25,00 € (podanú prostredníctvom informačného systému 

UKF) 

 za papierovú prihlášku 30,00 € 

Banka: Štátna pokladnica 

IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 3025 

SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX 

Variabilný symbol:  

 pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky 

 pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)  

https://www.ukf.sk/prijimacie-konanie/prihlasovanie-na-studium
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o 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť 

znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu 

o 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť 

znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu 

 

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Uchádzač výpis 

z účtu o bankovom prevode nalepí na 3.stranu prihlášky.  

Prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované! 

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom 

Adresa fakulty: 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Kraskova ul. 1 

949 74 Nitra 

Prihlášky (tlačivo ŠEVT Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň)  

s potrebnými prílohami posielajte na adresu: Referát pre vedecko-výskumnú činnosť,    

Mgr. Zuzana Majerová, Fakulta zdravotníctva a sociálnych vied UKF v Nitre, Kraskova 

1, 949 74 Nitra. 

 

K prihláške nevyžadujeme:   

 výpis výsledkov štúdia – str. 2, 

 potvrdenie o odbornej praxi – str. 3 – prílohy. 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Majerová, 037/6408758,  zmajerova@ukf.sk  
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TÉMY DIZERTAČNÝCH PROJEKTOV FSVAZ 

PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 

 

Zvolenú tému a projekt je potrebné odsúhlasiť so školiteľom  

(podpisom školiteľa na projekt)! 

 

 

 Sociálna práca 

  

Téma dizertačnej práce: Identifikácia vybraných prvkov systémového prístupu                       

v profesionálnych rodinách 

Školiteľ: doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD. 

Anotácia: Rodina predstavuje sociálny systém, teda systém ľudí v neustálej interakcii, 

pričom jednotlivé prvky tohto systému – subsystémy, členovia rodiny sú v stálej interakcii 

medzi sebou. Profesionálna rodina rovnako ako biologická rodina predstavuje otvorený 

systém, ktorý funguje v rámci jednotlivých rodinných systémov a subsystémov. Cieľom 

systémového prístupu je vytvoriť spolu s rodinou harmonický, adaptabilný systém, ktorý je 

dostatočne konzistentný, umožňuje možnosť voľby, je otvorený zmenám a vymedzený voči 

okoliu. Pochopenie fungovania rodinného systému profesionálnych rodín má význam pri 

efektívnom aplikovaní systémového prístupu pri práci s touto cieľovou skupinou. Výsledky 

výskumu budú mať za cieľ poukázať na dôležitosť využívania systémového prístupu pri práci 

s profesionálnymi rodinami s následnou aplikáciou systémového prístupu v intervenciách 

sociálneho pracovníka.  

Dizertačná práca bude nadväzovať na výskumný projekt „Využitie vybraných prvkov 

systémového prístupu v kontexte profesionálnych rodín“, s cieľom analyzovať a komparovať 

fungovanie vybraných prvkov rodinného systému profesionálnych rodín z perspektívy 

profesionálnych rodičov, ich životných partnerov, ich biologických detí a detí umiestnených v 

profesionálnych rodinách. Z hľadiska zamerania výskumu budú výberovo využité len niektoré 

prvky systémového prístupu, ktorými sú rodinná kohézia, adaptabilita a komunikácia. 

Očakávame, že autor/ka postaví základnú výskumnú otázku v kontexte myšlienok: Ako 

vnímajú profesionálne rodiny fungovanie rodinného systému v oblasti komunikácie, kohézie 

a adaptability? Existujú rozdiely vo vnímaní fungovania rodinného systému v oblasti 

komunikácie, kohézie a adaptability medzi výberovými súbormi profesionálnych rodičov, 

životných partnerov, biologických detí a detí umiestnených v profesionálnych rodinách? 

Kvantitatívnou metódou sa autor/ka zameria na identifikáciu vybraných prvkov systémového 

prístupu v profesionálnych rodinách, ktoré bude porovnávané vzhľadom na vybrané 

premenné.   

 

Afiliácia k výskumnému projektu: Téma je súčasťou projektu VEGA č.1/0868/21 Využitie 

vybraných prvkov systémového prístupu v kontexte profesionálnych rodín.  

 

 


