
Návrh tém bakalárskych prác na AR 2023/2024 

 študijný program Sociálna práca 

 
Študent/ka si vyberá tému práce od 1.12.2022 do 31.1.2023. Hotovú záverečnú prácu vkladá  na prvý 

termín štátnic do MAISu do 31.3.2024 a ostatné dva termíny podľa  Harmonogramu akademického 

rok 2023/24.  

 

Téma č. 1: Prosociálne správanie u žiakov základných škôl 

Cieľ: Cieľom práce je s využitým štandardizovaného dotazníka SRQ- Academic zmapovať 

prosociálne správanie a štruktúru sebaregulácie u žiakov základných škôl. 

Školiteľ: Doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. 

 

Téma č. 2: Stratégie zvládania záťaže u neformálnych opatrovateľov (téma obsadená) 

Cieľ: Cieľom práce je zistiť preferované stratégie zvládania záťaže u neformálnych 

opatrovateľov a tiež zistiť mieru záťaže. 

Školiteľka: Doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. 

 

Téma č. 3: Životná zmysluplnosť u ľudí v seniorskom veku  

Cieľ: Cieľom práce je zistiť, ako seniori vnímajú životnú zmysluplnosť (porovnanie – 

v prirodzenom prostredí a v inštitúcii). 

Školiteľka: Doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. 

 

Téma č. 4: Životná spokojnosť ľudí vo vyššom veku ohrozených energetickou chudobou  

Cieľ:  Cieľom práce je prostredníctvom kvantitatívneho výskumu zistiť a popísať mieru 

životnej spokojnosti ľudí vo vyššom veku žijúcich v stave energetickej chudoby.   

Školiteľka: Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD.   

 

Téma č. 5: Názory verejnosti na násilie páchané na ženách (téma obsadená) 

Cieľ:  Cieľom práce je prostredníctvom kvantitatívneho výskumu  zistiť názory verejnosti na 

problematiku násilia páchaného na ženách.   

Školiteľka: Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD.   

 

Téma č. 6: Bariéry vo využívaní sociálnych služieb ľuďmi bez domova (téma obsadená) 

Cieľ:  Cieľom práce je prostredníctvom kvantitatívneho výskumu zistiť výskyt bariér, ktoré 

bránia ľuďom bez domova vo využívaní sociálnych služieb.   

Školiteľka: Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD.   

 

Téma č. 7: Povedomie slovenskej verejnosti o Fairtrade, ako o jednej z foriem rozvojovej 

spolupráce  

Cieľ: Cieľom práce bude zistiť, čo o Fairtrade vie slovenská verejnosť a ktoré Fairtrade 

komodity sú najrozšírenejšie. 

Školiteľka: PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. 



 

Téma č. 8: Možnosti využitia dobrovoľníkov slovenskými rozvojovými a humanitárnymi 

organizáciami 

Cieľ: Cieľom práce je zistiť, v akých oblastiach a v ktorých krajinách využívajú dobrovoľníkov  

slovenské rozvojové a humanitárne organizácie. 

Školiteľka: PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. 

 

Téma č. 9: Význam mimovládnych organizácii na Slovensku pri riešení utečeneckej krízy 

vyvolanej vojnou na Ukrajine 

Cieľ: Cieľom práce je identifikovať úlohu mimovládnych organizácií pri riešení utečeneckej 

krízy. 

Školiteľka: Mgr. Ľubica Nicolussi, PhD. 

 

Téma č. 10: Práca s mládežou verzus sociálna práca s mládežou 

Cieľ: Cieľom práce je prostredníctvom porovnania prípadových štúdií identifikovať  

ukazovatele rozdielov medzi možnosťami intervencií sociálneho pracovníka pracujúceho 

s mládežou a činnosťami ostatných profesionálov pôsobiacich v danej oblasti. 

Školiteľ: Mgr. Peter Patyi, PhD. 

 

Téma č. 11: Analýza potrieb - možnosti využitia výskumnej stratégie pre prax sociálnych 

služieb 

Cieľ: Cieľom práce je definovať možnosti efektívneho využitia predmetnej výskumnej stratégie  

pre prax sociálnych pracovníkov pôsobiacich v sociálnych službách prostredníctvom realizácie 

analýzy potrieb klientov vo vybranom zariadení. 

Školiteľ: Mgr. Peter Patyi, PhD. 

 

Téma č. 12: Skúsenosti študentov s násilím v partnerských vzťahoch 

Cieľ:  Cieľom práce je zistiť, aké majú študenti stredných a vysokých škôl skúsenosti s násilím 

v partnerských vzťahoch. 

Školiteľka: Doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. 

 

Téma č. 13: Názory verejnosti na poskytovanie pomoci odídencom z Ukrajiny 

Cieľ: Cieľom práce bude zistiť názory verejnosti na poskytovanie pomoci odídencom 

z Ukrajiny zo strany štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácií a jednotlivcov. 

Školiteľka: Doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. 

 

Téma č. 14: Životná zmysluplnosť užívateľov drog 

Cieľ:  Cieľom práce je zistiť, aká je životná zmysluplnosť užívateľov drog. Pozn. Študent musí 

mať kontakt na užívateľov drog, alebo na organizácie, ktoré pracujú s užívateľmi. 

Školiteľka: Doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. 

 

 

 

 



Téma č. 15: Sebastigmatizácia u osoby s duševnou poruchou 

Cieľ: Cieľom práce je s využitím Self-Stigma Scale zistiť prítomnosť a mieru sebastigmatizácie 

u osoby s duševnou poruchou. 

Školiteľka: Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD. 

 

Téma č. 16: Diskriminácia a stigmatizácia v živote človeka s duševnou poruchou 

Cieľ: Cieľom práce je s využitím Stigma Scale zistiť prítomnosť a mieru stigmatizácie  u 

verejnosti voči osobám s duševnou poruchou. 

Školiteľka: Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD. 

 

Téma č. 17: Syndróm vyhorenia u neformálnych opatrovateľov osoby s Alzheimerovou 

chorobou 

Cieľ: Cieľom práce je s využitím štandardizovaného dotazníka zistiť prítomnosť a mieru 

syndrómu vyhorenia u neformálnych opatrovateľov osoby s Alzheimerovou chorobou. 

Školiteľka: Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD. 

 

 

 V Trnave, dňa 30.11.2022                Schválili: Doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. 

                                                                           Doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. 

                                                                           Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD. 

 

 

 


