
Témy bakalárskych prác pre AR 2023/24 

Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny 

 
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.  

 

 

Názov 1: Fungovanie nízkopríjmových rodín ohrozených energetickou chudobou.  

Cieľ: Cieľom práce je popísať energetickú chudobu a jej vplyv na fungovanie 

nízkopríjmových rodín. Použitá výskumná stratégia – kvantitatívna, 

štandardizovaný dotazník rodinného fungovania. 

Školiteľka:  Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD.  

 

 

 

Názov 2: Vývoj dávok sociálneho zabezpečenia vo vybraných oblastiach. 

Cieľ: Cieľom práce je porovnať vývoj dávok vo vybraných oblastiach (napr. rodinné 

dávky, pomoc v chudobe, v nezamestnanosti, porovnanie vývoja penzijných 

dávok a pod.) medzi Slovenskom a vybranou krajinou EÚ. 

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

(Téma obsadená) 

 

 

Názov 3:     Vnímanie sociálnej akceptácie u detí. 

Cieľ:           Cieľom práce je s využitím štandardizovaného Dotazníka sociálnej akceptácie 

(DSA) zmapovať vnímanie sociálnej akceptácie u detí.. 

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

 

 

Názov 4:      Anticipovaná sociálna opora u neformálnych opatrovateľov.  

Cieľ:            Cieľom práce bude zistiť mieru sociálnej opory u neformálnych opatrovateľov 

Školiteľka:  Doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.  

(Téma osadená) 

 

 

Názov 5:      Obezita u detí ako jeden z rizikových faktorov šikanovania na základných 

Školách.  

Cieľ:            Cieľom práce bude zistiť, v akej miere je detská obezita rizikovým faktorom 

šikanovania u detí na 2. stupni základných škôl. 

Školiteľka:  Doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.  

(Téma obsadená) 

 

 

Názov 6: Formy a metódy sociálnej práce s rodinou.  
Cieľ: Cieľom práce bude prostredníctvom obsahovej analýzy odbornej literatúry 

spracovať prehľad používaných foriem a metód sociálnej práce s rodinou na 

Slovensku. 



Školiteľka:  Prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. 

 

 

Názov 7: Spokojnosť rodičov s procesom tranzície dieťaťa so zdravotným postihnutím do 

vzdelávacieho systému.   
Cieľ: Cieľom práce je zistiť, ako sú rodičia detí so zdravotným postihnutím spokojní 

s procesom tranzície ich dieťaťa do vzdelávacieho systému. 

Školiteľka: Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD. 
 
 

 

Názov 8: Fungovanie rodiny s dieťaťom s detskou mozgovou obrnou.    
Cieľ: Cieľom práce je zistiť, ako funguje rodina s dieťaťom s detskou mozgovou 

obrnou vplyvom zdravotného postihnutia s využitím štandardizovaného  

dotazníka Family Functioning Style Scale.  

Školiteľka: Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD. 

 

 

Názov 9: Rizikové faktory syndrómu CAN na strane rodiča.    
Cieľ: Cieľom práce je identifikovať rizikové faktory, vychádzajúce zo strany rodiča 

a podnecujúce rozvoj syndrómu CAN. 

Školiteľka: Mgr. Ľubica Nicolussi, PhD. 

 

 

Názov 10: Rodičovské roly a ich dysfunkcie.    
Cieľ: Cieľom práce je identifikovať patologické roly matky a otca, ktoré môžu ohroziť 

zdravie, vývoj  a život dieťaťa. 

Školiteľka: Mgr. Ľubica Nicolussi, PhD. 

 

 

Názov 11:   Možnosti sociálnej práce v nízkoprahových programoch pre deti a mládež  

                        v krajinách Európskej únie. 

Cieľ:  Komparatívna analýza legislatívnych a profesijných možností sociálneho 

pracovníka pôsobiaceho pri realizácii nízkoprahových programov pre deti a 

mládež vo vybraných krajinách EÚ. 

Školiteľ:   Mgr. Peter Patyi, PhD. 

 

 

Názov 12:   Postavenie sociálneho pracovníka v systéme sociálnoprávnej ochrany.  

Cieľ:  Cieľom práce je  prostredníctvom kvantitatívnej analýzy dokumentov vymedziť 

kompetencie sociálneho pracovníka v oblasti sociálnoprávnej ochrany a jeho 

postavenie v štátnom administratívnom aparáte. 

Školiteľ:  Mgr. Peter Patyi, PhD. 
 

 

Názov 13:   Zapojenie rodičov do služby včasnej intervencie pre deti so zdravotným  

                        postihnutím.  

Cieľ: Cieľom práce je v teoretickej časti popísať akým spôsob rodičia participujú na  

včasnej intervencii, následne vybrať indikátory zapojenia rodičov  a tie potom 

použiť vo vlastnom kvantitatívnom výskume. 



Školiteľka:    Doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. 

 

 

Názov 14:   Potreby rodín detí so zrakovým postihnutím zapojených do včasnej intervencie.  

Cieľ: Cieľom práce je pomocou dotazníka Family Needs Scale zistiť aké sú potreby 

rodičov detí so zrakovým postihnutím, ktorí sú odberateľmi služby včasnej 

intervencie.  

Školiteľka:    Doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. 

 

 

 

Názov 15:   Potreby rodín s dieťaťom využívajúcim týždennú pobytovú sociálnu službu  

                        v DSS.    

Cieľ: Cieľom práce je zistiť aké sú potreby rodín starajúcich sa o deti so ZP, ktoré 

využívajú týždennú pobytovú sociálnu službu.  

Školiteľka:    Doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. 

 
 

 

V Trnave dňa 30.11.2022  Schválila garantka ŠP: Doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. 

 


