
 

Témy diplomových prác pre AR 2023/24 

 
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: Stratégie zvládania energetickej chudoby v nízkopríjmových rodinách.  

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

nízkopríjmovej rodiny. Prostredníctvom kvalitatívneho výskumu zistiť, aké 

stratégie využívajú nízkopríjmové rodiny na zvládnutie stavu energetickej 

chudoby.  

Školiteľka: Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD.    

Téma je zatiaľ voľná. 

 

 

Názov 2: Stratégie zvládania energetickej chudoby u ľudí vo vyššom veku.  

Cieľ:  Cieľom práce je popísať energetickú chudobu a jej vplyv na domácnosti seniora. 

Prostredníctvom kvalitatívneho výskumu zistiť, aké stratégie ľudia vo vyššom 

veku na zvládnutie stavu energetickej chudoby. 

Školiteľka: Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD.    

Téma je zatiaľ voľná. 

   

 

Názov 3:  Vplyv energetickej chudoby na fungovanie nízkopríjmových rodín.  

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

nízkopríjmových rodín. Prostredníctvom kvantitatívneho výskumu zistiť 

rozdiely medzi fungovaním rodín žijúcich v stave energetickej chudoby a rodín 

so štandardným príjmom.  

Školiteľka: Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD.    

Téma je zatiaľ voľná. 

 

 

Názov 4: Prosociálne správanie u žiakov stredných škôl. 

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

zmapovať prosociálne správanie a štruktúru sebaregulácie u žiakov stredných 

škôl. 

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

Téma je zatiaľ voľná. 

 

 

Názov 5: Prosociálne správanie u žiakov základných škôl s poruchami správania. 

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 je zatiaľ voľná. 

 



Názov 6: Sociálna opora a jej vplyv na preferované stratégie zvládania záťaže u rodičov  

detí so zdravotným postihnutím.  

Cieľ:  Cieľom práce bude zistiť, ako ovplyvňuje sociálna opora zvládanie záťaže 

u rodičov detí so zdravotným postihnutím. 

Školiteľka:  Doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.  

Téma je zadaná pre študentku Bc. Polákovú. 

 

 

Názov 7: Miera syndrómu vyhorenia a jej vplyv na kvalitu života rodičov s dieťaťom so 

zdravotným postihnutím.  

Cieľ:  Cieľom práce bude zistiť mieru syndrómu vyhorenia u rodičov detí so ZP a jej 

vplyv na kvalitu života rodičov detí so zdravotným postihnutím. 

Školiteľka:  Doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.  

Téma je zadaná pre študentku Bc. Gulovú. 

 

 

Názov 8: Sociálna osamelosť a jej vplyv na zmysluplnosť života seniorov v pobytových 

zariadeniach. 

Cieľ:  Cieľom práce bude zistiť, aká je miera prežívanej osamelosti u seniorov v 

pobytových zariadeniach a ako tento fenomén vplýva na životnú zmysluplnosť. 

Školiteľka:  Doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.  

Téma je zatiaľ voľná. 

 

Názov 9:  Vplyv výkonu povolania sociálneho/ej  pracovníka/čky na jeho/jej rodinný 

život.  

Cieľ:   Cieľom je zistiť v ktorých oblastiach , v akom rozsahu a akými formami  

zasahuje výkon povolania sociálneho/ej pracovníka/čky na ich rodinný život. 

Školiteľka:  Prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.  

Téma je zadaná pre študentku Mgr. Maronovú. 

 

 

Názov 10:  Vplyv sociálneho prostredia v detstve na páchanie násilných trestných činov. 

Cieľ:  Cieľom je zistiť, aký vplyv má patologické sociálne prostredie v detstve na 

páchanie násilných trestných činov v období adolescencie a dospelosti. 

Školiteľka:  Prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.  

Téma je zadaná pre študentku Bc. Herczegovú. 

 

Názov 11: Analýza portfólia sociálnej organizácie.  

Cieľ:  Prostredníctvom SWOT analýzy a obsahovej analýzy relevantných dokumentov 

spracovať výstupy pre tvorbu strategického plánu konkrétnej o organizácie. 

Školiteľka: Prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.  

Téma je zatiaľ voľná. 

 

Názov 12: Rizikové faktory zanedbávaného dieťaťa v kontexte syndrómu CAN. 

Cieľ: Cieľom je zistiť, ako vplývajú  rizikové faktory prostredia na rozvoj jednej 

z formy syndrómu CAN- zanedbávanie dieťaťa. 

Školiteľka: Mgr. Ľubica Nicolussi, PhD. 

Téma je zatiaľ voľná a je súčasťou výskumného projektu katedry. 



Názov 13: Prístup práce pracovníkov SPOD pri práci s rodinou s výskytom syndrómu 

CAN. 

Cieľ: Identifikovať a popísať preferované prístupy práce pracovníkov sociálnoprávnej 

ochrany detí na Slovensku pri práci s rodinami, kde sa vyskytol syndróm CAN. 

Školiteľka: Mgr. Ľubica Nicolussi, PhD. 

Téma je zatiaľ voľná a je súčasťou výskumného projektu katedry. 

 

 

Téma 14: Dopady rodičovského konfliktu na dieťa.     

Cieľ:  Identifikovať a popísať negatívne dopady rodičovského konfliktu na dieťa. 

Školiteľka: Mgr. Ľubica Nicolussi, PhD. 

Téma je zatiaľ voľná a je súčasťou výskumného projektu katedry. 

 

Názov 15:  Systémy štátnej ochrany a procesy identifikácie CAN syndrómu v EÚ. 

Cieľ:   Explifikácia systémov štátnej ochrany a analýza procesov a metód identifikácie 

CAN syndrómu vo vybraných krajinách EÚ. 

Školiteľ:  Mgr. Peter Patyi, PhD.  

Téma je zatiaľ voľná. 

 

 

Názov 16:  Vzťah sociálnej opory so špecifickými formami kyberšikany v prostredí 

základnej školy. 

Cieľ:   Kvantitatívna analýza prevalencie špecifických foriem kyberšikany u žiakov 

vybranej základnej školy vo vzťahu k prítomnosti zdrojov sociálnej opory. 

Školiteľ:  Mgr. Peter Patyi, PhD.  

Téma je zadaná pre študentku Bc. Novákovú. 

 

Názov 17:   Význam a využite sociálnej  rehabilitácie v zariadeniach sociálnych služieb. 

Cieľ: Cieľom práce je zistiť akým spôsobom je sociálna rehabilitácia realizovaná

 a aké metódy sú v rámci nej vykonávané pri práci s klientom v zariadeniach 

sociálnych služieb. 

Školiteľka:  Doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.  

Téma je zadaná pre študentku Bc. Valúchovú. 

 

Názov 18:  Vplyv trávenia voľného času rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím na 

fungovanie rodiny. 

Cieľ:   Cieľom práce je zistiť vzťah medzi trávením voľného času rodiny 

a fungovaním rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím. 

Školiteľka:  Doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. 

Téma je zadaná pre študentku Bc. Brešťanskú. 

 

 

Názov 19: Životná spokojnosť odídencov z Ukrajiny. 

Cieľ:  Zistiť, aká je životná spokojnosť odídencov z Ukrajiny.  

Školiteľka: Doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.  

Téma je zatiaľ voľná. Študent musí mať kontakt na odídencov z Ukrajiny. 

 



Názov 20:  Životná zmysluplnosť odídencov z Ukrajiny. 

Cieľ:   Zistiť, aká je životná zmysluplnosť odídencov z Ukrajiny.  

Školiteľka: Doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. 

Téma je zatiaľ voľná. Študent musí mať kontakt na odídencov z Ukrajiny. 

  

 

 

V Trnave dňa 30.11.2022  Schválila garantka ŠP: Prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. 


