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Doktorandské štúdium akademický rok 2019/2020 
 

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

vypisuje v akademickom roku 2019/2020 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 študijných odboroch: 

 

3.1.11 Pedagogická poradenská a školská psychológia 

 

Podmienky prijímacieho konania: 

 

 predloženie projektu dizertačnej práce (s písomným 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; 

 orientácia v odbore (pedagogická poradenská a školská psychológia, metodológia 

psychologického výskumu); 

 prezentácia doterajších výsledkov výskumnej činnosti; 

 skúška zo znalosti svetových jazykov (anglický 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. 

 

3.1.14 Sociálna práca 

 

Podmienky prijímacieho konania: 

 

 predloženie projektu dizertačnej práce (s písomným 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. 
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Termín podania prihlášky:    do 31.5.2019 

Elektronická prihláška na adrese:    

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

Predpokladaný termín prijímacích skúšok: posledný júnový, prvý júlový týždeň 2019 

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)  

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  

https://www.ukf.sk/prijimacie-konanie/prihlasovanie-na-studium
mailto:zmajerova@ukf.sk
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TÉMY DIZERTAČNÝCH PROJEKTOV FSVAZ 

PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 

 

Zvolenú tému a projekt je potrebné odsúhlasiť so školiteľom  

(podpisom školiteľa na projekt)! 

 

 

3.1.11 Pedagogická, poradenská a školská psychológia 

 

Téma dizertačnej práce: Zvládanie záťaže pacientov po cievnej mozgovej príhode 

Školiteľ: prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. 

Anotácia: Cievna mozgová príhoda patrí medzi najčastejšie príčiny mortality, morbidity a 

tiež invalidity u ľudí stredného a vyššieho veku.  

Vyrovnávanie sa s funkčnými následkami ochorenia, ako aj s emocionálnymi a kognitívnymi 

zmenami po cievnej mozgovej príhode je dôležité pre celý uzdravovací proces a pre zlepšenie 

kvality života pacienta. Proces rekonvalescencie po cievnej mozgovej príhode a zlepšenie 

funkčných následkov ochorenia je v rôznom čase ovplyvňovaný rôznymi premennými. Vo 

včasnom období je funkčný stav a kvalita života viac ovplyvnená následkami ochorenia, v 

neskoršom období narastá vplyv stratégií zvládania záťaže.  

Cieľom projektu je skúmanie vzťahu stratégií zvládania záťaže, osobnostných charakteristík a 

a funkčného stavu a kvality života pacientov po cievnej mozgovej príhode. 

Afiliácia k výskumnému projektu: 

Projekt VEGA: 1/0418/19 „Zvládanie záťaže v procese rekonvalescencie po cievnej 

mozgovej príhode“.  

Cieľom projektu je skúmanie vzťahu stratégií zvládania záťaže, osobnostných charakteristík, 

demografických a klinických faktorov a funkčného stavu a kvality života pacientov po cievnej 

mozgovej príhode longitudinálne. 

 

 

Téma dizertačnej práce: Ťažkosti s emočnou dysreguláciou u detí s poruchou pozornosti 

s hyperaktivitou  vo vzťahu k vybraným osobnostným a sociálnym činiteľom 

Školiteľ: doc. PhDr. Marta Popelková, PhD. 

Anotácia: Deti s diagnostikovanou poruchou pozornosti s hyperaktivitou  (ADHD - 

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) majú ťažkosti s každodenným fungovaním, vrátane 

problémov v škole v súvislosti s kognitívnymi, sociálnymi a emočnými ťažkosťami, ktoré 

ovplyvňujú ich študijné výsledky. Emočná regulácia je dôležitou súčasťou sebaregulácie, 

ktorá predstavuje schopnosť kontrolovať pomocou self a byť kontrolovaný samým sebou v 

súlade s preferovanými normami. Emočná dysregulácia súvisí s problémami v zvládaní 

emócií a v správaní sa u detí s  poruchou pozornosti s hyperaktivitou prejavuje príznakmi 

súvisiacimi s nedostatočnou sebakontrolou, napr. hnev, impulzivita, agresivita a problémami 

súvisiacimi s nadmernou kontrolou, napr. úzkosť, strach, depresia. Mediačnú rolu medzi 
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ADHD a deficitmi v emočnej regulácii zohráva napr. vyhýbanie sa negatívnemu afektu, a 

môže prispievať k viacerým problémom, s ktorými sa jednotlivci s diagnózou ADHD 

stretávajú. Cieľom práce bude skúmať vzťahy a vzájomné pôsobenie vybraných osobnostných 

a interpersonálnych činiteľov, ktoré sa podieľajú na komorbidite ADHD s emočnými 

problémami u detí v školskom veku. Emočné problémy budú skúmané prostredníctvom  

konceptu emočnej dysregulácie. 

Afiliácia k výskumnému projektu: 

Projekt VEGA:  1/0639/19 „Kognitívne, osobnostné a sociálne charakteristiky detí s 

vybraným neurovývinovým ochorením“ 

Cieľom projektu je testovanie hypotézy o špecifickom kognitívnom profile vybraných 

neurovývinových ochorení za spoluúčasti a vzájomného interagovania osobnostných, 

emočných a sociálnych spôsobilostí, ktorými sa jednotlivci s diagnózou ADHD stretávajú. 

 

 

Téma dizertačnej práce: Miera emočnej dysregulácie meraná stresovým profilom u 

úzkostných porúch v porovnaní so zdravou populáciou 

Školiteľ: doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc. 

Anotácia: Emočná dysregulácia je typickým prejavom všetkých úzkostných a stresom 

navodených porúch, ktoré predstavujú značnú časť klientov v poradenských a klinických 

pracoviskách. Diagnostika týchto porúch je prevažne založená na subjektívnej výpovedi 

postihnutých a pozorovaní odborných pracovníkov. Meranie odpovede na stres predstavuje 

objektívnu metódu, ktorá umožňuje zistiť bazálnu úroveň nabudenia, mieru reaktivity na 

mentálnu záťaž a schopnosť ANS vrátiť sa naspäť do dynamickej rovnováhy. Literárne údaje 

udávajú zníženú variabilitu srdcovej činnosti, zvýšenú mieru svalového napätia, či zvýšenú 

reaktivitu pomocou kožnej vodivosti. Nie je však dostatočne preskúmaný vzorec reaktivity 

u jednotlivých úzkostných porúch a prepojenie tejto reaktivity s inými psychologickými 

charakteristikami (temperament, osobnostné premenné, kognitívne nastavenie). Túto vzorku 

je možnú porovnať so vzorkou zdravých jedincov, ktorí boli vyšetrení v projekte 

Psychologické, psychofyziologické a antropometrické koreláty  srdcovocievnych ochorení 

a tak zistiť či a aká miera emočnej dysregulácie je u jednotlivých porúch prítomná a s akými 

inými premennými koreluje.   

Afiliácia k výskumnému projektu: 

Projekt APVV: 15-05-0502 „Psychologické, psychofyziologické a antropometrické koreláty  

srdcovocievnych ochorení“ 

Cieľom projektu je nájsť psychologické rizikové faktory, ktoré môžu predikovať riziko 

vzniku kardiovaskulárnych ochorení u normálnej populácie. Jednou z metodík je tiež meranie 

reakcie na mentálny stres 
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3.1.14 Sociálna práca 

 

Téma dizertačnej práce: Analýza bariér vstupu na trh práce obyvateľov 

marginalizovaných rómskych komunít 

Školiteľ: doc. Mgr. Jurina Rusnáková, PhD. 

Anotácia: Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít patria na Slovensku medzi tie 

skupiny obyvateľstva, ktoré sú najviac ohrozené rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia, 

vrátane vylúčenia z trhu práce (Radičová 2001, Džambazovič a Jurásková 2002, Filadelfiová, 

Gerbery 2012, Filčák, Škobla, 2013, a iní).  Podľa výskumu životných podmienok z roku 

2010 dosahuje nezamestnanosť rómskych mužov 72% a  žien až 75% (Filadelfiová a Gerbery 

2012). Limitovaná mobilita za prácou, nízka mzdová úroveň v niektorých regiónoch, ako aj 

história a prítomnosť inter-etnických vzťahov medzi jednotlivými skupinami populácie 

vytvárajú podmienky pre existenciu a upevňovanie sociálne marginalizovaných komunít. 

Tieto sú izolované tak priestorovo ako aj v prístupe k štandardnému trhu práce. (van Baar 

2011, Filčák a Steger, 2014, Rusnáková, Rochovská 2016, Škobla a Filčák 2016). 

Dizertačná práca sa zameria práve na ekonomickú dimenziu sociálneho vylúčenia – konkrétne 

(ne)dostatočný prístup na trh práce. Predpokladom je, že medzi kľúčové determinanty bariér 

vstupu obyvateľov marginalizovaných komunít na trh práce patria zlé podmienky bývania 

(infraštruktúry v komunite) a marginalizovaná geografická pozícia území, v ktorých táto 

populácia žije. 

Cieľom dizertačnej práce bude identifikovať a analyzovať bariéry vstupu na trh práce 

obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK), identifikovať priestorovú 

dostupnosť pracovných príležitostí a štrukturálne podmienky (infraštruktúra osídlení, 

segregácia, atď.) rómskych osídlení. Vo výskume budú využité kvalitatívne aj kvantitatívne 

metódy a cieľovými územiami budú vybrané lokality v Prešovskom a Košickom 

samosprávnom kraji. Dizertačná práca bude svojím zameraním aj metodológiou previazaná 

s výskumným projektom APVV-17-0141.  

Afiliácia k výskumnému projektu: APVV-17-0141 „Analýza bariér prístupu k pracovným 

príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v 

sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve“ 

 

 

Téma dizertačnej práce: Analýza podmienok pracovnej mobility obyvateľov 

marginalizovaných rómskych komunít 

Školiteľ: doc. Mgr. Jurina Rusnáková, PhD. 

Anotácia V slovenskej spoločnosti vnímame osobité formy polarizácie na trhu práce, ktoré sa 

prejavujú tak úrovňou zamestnanosti ako aj miezd generovaných regionálnymi trhmi práce, a ktoré 

prispievajú k horizontálnej i vertikálnej marginalizácii časti spoločnosti (Goos, Manning, Salamons 

2009, Accetturo et al. 2014). Priestorová marginalita, môže mať zásadný vplyv na riziko miery 

chudoby domácnosti. (Rochovská, Majo 2013, Horňák 2012, Rusnáková, Rochovská, 2014).  
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Hlavnou témou dizertačnej práce budú podmienky pracovnej mobility pre obyvateľov 

marginalizovaných rómskych komunít v marginalizovaných regiónoch. Predpokladom je, že 

geografická nedostupnosť pracovných príležitostí limituje možnosti uplatnenia sa na trhu 

práce pre tieto skupiny obyvateľstva.  

Cieľom dizertačnej práce bude analyzovať podmienky pracovnej mobility pre obyvateľov 

marginalizovaných rómskych komunít: geografická dostupnosť pracovných príležitostí, 

podmienky v mieste voľných prac. miest (bývanie, služby, atď.), životné podmienky 

marginalizovaných komunít (infraštruktúra komunít, priestorová lokalizácia komunít vo 

vzťahu k obciam a mestám, atď.), sprostredkovateľské služby, nástroje sociálnej politiky, 

podpora sociálnej práce a pracovného poradenstva, atď. Vo výskume budú využité 

kvalitatívne aj kvantitatívne metódy a výskumný súbor budú tvoriť zamestnanci vybraných 

veľkých firiem pochádzajúci z prostredia marginalizovaných rómskych komunít. Dizertačná 

práca bude svojím zameraním aj metodológiou previazaná s výskumným projektom APVV-

17-0141.  

Afiliácia k výskumnému projektu: APVV-17-0141 „Analýza bariér prístupu k pracovným 

príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v 

sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve.“ 

 


