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Všeobecná charakteristika absolventa 

Študijný program Sociálna práca nadväzuje na magisterský študijný program aplikovaná 

sociálna práca. Študijný program akceptuje integráciu absolventov do odboru sociálna práca. 

Absolvent nadobudne predpoklady pre vedeckú prácu v odboru sociálna práca a niektorých 

príbuzných aplikovaných odboroch. Môže sa uplatniť na univerzitných, akademických 

a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách. Absolvent doktorandského študijného 

programu sociálna práca získa rozsiahle teoretické vedomosti vo vednom odbore. 

Absolvent tretieho stupňa štúdia v odbore Sociálna práca ovláda metódy a techniky 

vedeckého výskumu v oblasti spoločenských vied, predovšetkým v orientácii na aktuálne 

otázky a problémy sociálnej práce a je schopný riešiť problémy v rámci: 

- výskumných projektov, 

- špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej terapie, ako aj   supervízie, 

- sociálneho projektovania s orientáciou na riešenie makro - i mikrosociálnych 

problémov, 

- usmerňovania a koordinácie sociálnych projektov a programov, 

- získa tiež skúsenosti s prezentáciou výsledkou na vedeckých konferenciách a pri ich 

publikovaní v karentovaných medzinárodných vedeckých časopisoch. 

      

Teoretické poznatky 

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa tj. PhD.stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na 

teóriu sociálnej práce, vedy o spoločnosti (Social science), osobitne sociológie, sociálnej 

psychológie, sociálnej pedagogiky, andragogiky, sociálnej filozofie, právnych vied a 

ekonomiky nevýrobnej sféry. 

Študijné témy predstavujú poznatky zo sociálnej práce, predmetov (teória vedy, vedecké 

poznanie, ľudské práva, etika pri výkone pomáhajúcej profesie), metodológie spoločenských 

vied, štatistiky a cudzieho jazyka. 



 

 

Za povinné štandardné učebné okruhy pre vzdelávanie sociálnych pracovníkov v treťom 

stupni vysokoškolského vzdelávania - doktorandskom štúdiu v študijnom odbore 3.1.14 

Sociálna práca, pokladáme získanie vedomostí z nasledovných okruhov:  

a) v teórii, etike a metodológii sociálnej práce,  

b) v metódach sociálnej práce, 

c) v praxi zameranej podľa špecializácie, 

d) vo výskume v sociálnej práci, 

e) v riadení sociálnej práce. 

 

Praktické zručnosti   

Tvorivá činnosť v oblasti vedy je zameraná na osvojenie si zásad prípravy a realizácie 

výskumného projektu, adekvátneho výberu výskumných metód a výskumného súboru 

a organizácie výskumu, zhromaždenia a spracovania údajov kvantitatívnej a kvalitatívnej 

povahy.  Obsahuje ďalej osvojenie si poznatkov pre hodnotnú analýzu, syntézu, interpretáciu, 

zovšeobecnenie, na základe ktorých sa formulujú závery a návrhy odporúčaní pre konkrétne 

oblasti života. Absolvent získa schopnosť analyzovať a syntetizovať vedecko-výskumné údaje 

získané metódou experimentu, interview, pozorovania, projektívnych techník, dotazníkov, 

ankiet, sociometrie, kazuistík a analýzy produktov činnosti, ako aj štúdiom domácej 

a zahraničnej knižnej a časopiseckej odbornej literatúry.  

 
 

Doplňujúce poznatky a zručnosti 

Doplňujúce poznatky a zručnosti zahŕňajú okrem osvojenia a získania poznatkov z histórie 

a súčasného rozvoja študijného odboru socialna praca a jeho špeciálnych a aplikovaných 

disciplín, väzby výskum - využitie výsledkov v praxi, etickú a spoločenskú stránku vedeckej 

práce, prípravu vedeckých a odborných publikácií,  prinášajúcich nové odborno-vedecké 

poznatky s odporúčaniami pre spoločenskú prax.  

 

 

Uplatnenie 

Absolvent ovláda a má predpoklady uplatniť v praxi vedecké metódy výskumu v prepojení 

s metódami a technikami sociálnej práce s orientáciou napr. na terapeutickú, poradenskú, 

vzdelávaciu, makrosociálnu príp. inú paradigmu sociálnej práce, vývoj, resp. zdokonaľovanie 

a štandardizáciu metód a techník sociálnej práce a sociálneho výskumu, street-worku a 



 

 

rezidenciálnej sociálnej práce, ovláda vzťahy sociálnej práce s príbuznými študijnými 

odbormi a dokáže s nimi systémovo a vedecky spolupracovať.  

Absolvent je pripravený vedecky skúmať, tvorivo pristupovať k riešeniu socialnych 

problémov a výsledky aplikovať do teórie a praxe. Nadobudnuté metodické schopnosti 

a skúsenosti pre výskumnú prácu dokáže absolvent prezentovať v podobe jej výsledkov na 

vedeckých konferenciách a publikovať ich v  domácich i medzinárodných vedeckých 

časopisoch. 

 

 
 
 
 
 


