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Názov odboru HIK 33 sociálna práca 

Študijný odbor/odbory, ku 

ktorému je odbor HIK priradený 

7761 sociálna práca 

Študijné programy 3. stupňa 

v odbore, ku ktorému je HIK 

priradený 

sociálna práca v dennej (slovenský jazyk, anglický 

jazyk) a externej forme (slovenský jazyk, anglický 

jazyk) 

Študijné programy 2. stupňa 

v odbore, ku ktorému je HIK 

priradený 

sociálna práca v dennej forme (slovenský jazyk) 

 

Obsah odboru HIK 

Názov odboru HIK: sociálna práca 

Obsah odboru HIK:  Sociálna práca je aplikovanou vednou disciplínou, ktorá reflektuje vzťah 

človeka k mikro, mezo a makroprostrediu v ktorom žije. Cieľom odborných intervencií je 

zvýšiť kvalitu života  človeka, rodiny, skupiny, komunity alebo spoločnosti prostredníctvom 

posilnenia sociálnych kompetencií jedincov, zlepšením ich životných podmienok, 

vytvorením priaznivejších  sociálno-legislatívnych  podmienok. Objektom sociálnej práce sú 

jednotlivci a skupiny ľudí, ktorí potrebujú sociálnu pomoc v oblasti sociálnych služieb, 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, kompenzácií zdravotného znevýhodnenia 

a služieb zamestnanosti. Sociálna pomoc je postavená na aplikácii teoretických výstupov 

rôznych spoločenských a humanitných vied.  Absolvent disponuje rozsiahlymi vedomosťami 

z teórie vedy o sociálnej práci, z oblasti sociálnej politiky na národnej a globálnej úrovni, 

vedeckej komunikácie a komunikácie vedy, epistemológie vedy a metodológie výskumu a 

nových trendov vo vede, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a 

vytváranie nových poznatkov v oblasti sociálnej práce. Obsah  odboru  je naplnený  

adekvátnou voľbou a vymedzením  metód základného aj aplikovaného výskumu v sociálnej 

práci, schopnosťou integrovať odborné vedomosti z viacerých oblastí súvisiacich vedných 

odborov a samotného študijného odboru, potrebných na uskutočňovanie výskumu a vývoja 

a vytváraním nových poznatkov v oblasti sociálnej práce, vo vedeckej diskusii schopnosťou 

formulovať vlastné  vedecké   zistenia,   porovnať a interpretovať ich v kontexte aktuálneho 

vedeckého poznania a jeho trendov a aplikovať vedecké zistenia ako návrhy pre aktuálnu 

aplikovanú prax. Výsledkom je nezávislé, kritické a analytické myslenie, aplikovateľné 
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v meniacich sa spoločenských podmienkach, ktorých výsledky sú publikované vo vedeckých 

a odborných médiách.  

 

Vymedzenie odboru HIK 

Obsah odboru HK a IK je v súlade so zameraním študijného odboru Sociálna práca . Hlavné 

obsahové prvky odboru HK a IK sú predovšetkým založené na : 

- Implementácii teoretických konceptov spoločenských, behaviorálnych  

a humanitných vied  do sociálnej práce; 

- Využití  metodológie výskumu; 

- Aplikácii etických princípov pri práci s ľuďmi a vo výskume; 

- Implementácie poznatkov o kvalite života a manažmentu starostlivosti; 

- Implikácii teoretických konceptov sociálnej práce do procesov riadenia 

a organizácie sociálnych služieb; 

- Implikácie teoretických konceptov do oblasti rodinných štúdií; 

 

Osoby, ktoré majú zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru: 

prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.  

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.  

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A.  

doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. 

prof., PhDr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. 

 

VUPCH dostupné na webovej stránke katedry: 

https://fzsp.truni.sk/personalne-zabezpecenie-katedry-sp  

 

Kritériá ‐ „docent“ a „profesor“ 

Kritériá na získanie vedecko‐pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-

pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Fakulty zdravotníctva 

a sociálnej práce  

 

Dostupné na:  

https://fzsp.truni.sk/legislativa  

 

https://fzsp.truni.sk/personalne-zabezpecenie-katedry-sp
https://fzsp.truni.sk/legislativa

