
Návrh tém na dizertačné práce na AR 2023/24 
 

 

Názov:  Rodičovský konflikt a jeho vplyv na dieťa  

Cieľ: zistiť mieru možného  vplyvu  rozvodu/rozchodu rodičov na rozvoj 

niektorých symptómov syndrómu CAN u ich dieťaťa (téma sa rieši 

v súvislosti s vedeckovýskumným projektom katedry)  

Školiteľka:  prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. (eva.mydlikova@truni.sk)  

Forma štúdia:   denná alebo externá  

 

 

Názov:  Kompenzačné mechanizmy rodiny  

Cieľ: identifikovať mechanizmy, ktoré rodina využíva na kompenzáciu 

svojich sociálnych rizík a deficitov a zistiť spôsoby ich  implementácie  

(téma sa rieši v súvislosti s vedeckovýskumným projektom katedry)  

Školiteľka:  prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. (eva.mydlikova@truni.sk)  

Forma štúdia:   denná alebo externá  

 

Názov:                        Rodinná situácia ako push faktor vo vzťahu k rizikovej rovesníckej 

skupine adolescentov  

Cieľ:                           Identifikovať faktory v rodinnom prostredí a rodinnej situácii, ktoré 

pôsobia ako „push“ (vytláčajúce) faktory vo vzťahu k rizikovej 

rovesníckej skupine. Vytvoriť model/schému pôsobenia push rodinných 

faktorov.  

Školiteľka:                doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. (sona.lovasova@upjs.sk)  

Forma štúdia:           denná alebo externá   
 
 

Názov:  Kvalita života dieťaťa s diagnózou diabetes melitus. 

Cieľ:  identifikovať deficity v kvalite života dieťaťa so zdravotným 

znevýhodnením. 

Školiteľ:   prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. (jaroslav.slany@truni.sk),  

Forma štúdia: denná alebo externá  

 

 

Názov:  Rola otca  a/alebo muža v našej spoločnosti v kontexte sociálnej práce  

Cieľ:  identifikovať ako sú vnímané role otca/muža v súčasnosti na Slovensku 

ako samotnými mužmi, tak aj ženami, a to vo všetkých vekových 

kategóriách (od 15 rokov života) 

Školiteľ:   prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. (jaroslav.slany@truni.sk), 

Forma štúdia: denná alebo externá  

 

 

Názov:  Funkčný stav seniorov a jeho vplyv na životnú spokojnosť a životnú 

zmysluplnosť  

Školiteľka: doc.PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.(nadezda.kovalcikova@truni.sk) 

Forma štúdia:           denná alebo externá   
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Názov práce:  Integračné stratégie cudzincov s udelenou medzinárodnou ochranou z 

islamských krajín v Slovenskej a Rakúskej republike.  

Cieľ: zistiť, aké integračné stratégie používajú  cudzinci s udelenou 

medzinárodnou ochranou z islamských krajín v Slovenskej a Rakúskej 

republike. 

Školiteľka:  doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. (martina.zakova@truni.sk)  

Forma štúdia:   externá  

 

 

V Trnave 1.12.2022    predkladá predseda odborovej rady:   prof. Mydlíková  
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