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ÚVODOM O CIEĽOCH KONFERENCIE 

 

  

 Inštitút edukológie a sociálnej práce (IEaSP), Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity 

v Prešove otvoril mesiac november každoročnou, v poradí už VI. doktorandskou 

konferenciou, ktorá sa konala 3. novembra 2015 s výstižným názvom Sociálny výskum – 

nekonečná hra ideí a dôkazov?, pod gesciou štátneho tajomníka Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Mgr. Branislava Ondruša. 

 Vedeckú doktorandskú konferenciu zrealizoval Inštitút edukológie a sociálnej práce, 

Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v spolupráci s Ústavom pedagogiky, 

andragogiky a psychológie (ÚPAaP), Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej 

univerzity v Prešove a Slovenskej sociologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémií vied.   

 Doktorandskú konferenciu otvorila riaditeľka IEaSP, prof. PhDr. Beáta Balogová PhD., 

ktorá so svojou zástupkyňou, PhDr. Denisou Šoltésovou, PhD., privítala účastníkov 

a účastníčky konferencie. V plenárnom zasadnutí medzi hlavnými referujúcimi vystúpila prof. 

PhDr. Beáta Balogová, PhD. s príspevkom Heuréka – potreba sprievodcu metodológiou 

výskumu a Mgr. Gizela Brutovská, PhD., ktorá vo svojom príspevku priblížila Etické otázky 

sociálneho výskumníka pri príprave, realizácii a spracovaní kvantitatívneho a kvalitatívneho 

výskumu. Po podnetnej diskusii k hlavným referátom nasledovalo rokovanie doktorandov 

a doktorandiek, ktoré prebiehalo súbežne v dvoch sekciách s názvami – Kvantitatívny výskum 

a Kvalitatívny výskum. Sekciu Kvantitatívny výskum moderovali doc. Mgr. Monika Bosá, 

PhD. a PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. a sekciu s názvom Kvalitatívny výskum odmoderovali 

PhDr. Mária Homišinová, PhD. a Mgr. Lenka Kvašáková, PhD. 

 Inšpiratívne prezentácie a obohacujúce poznatky prednášajúcich účastníkov a účastníčok 

viedli k tvorivej a podpornej atmosfére. Obe sekcie obsahovali zaujímave témy, ktoré odzneli 

v rámci prezentácií. V sekcii Kvalitatívny výskum boli prezentované témy ako: Dôležitosť 

kritického myslenia – využitie kvalitatívnej stratégie v sociálnom výskume; Idea 

špecializovanej sociálnej práce v onkologickej praxi; Posktování zdravotní péče užívatelům 

pervitinu; Metodologické dilemy sociálneho kapitálu pri skúmaní sociálnych prepokladov 

sociálneho podnikania; Sociologicky diskurz módy; Prínosy service-learning v pregraduálnej 

príprave sociálnych pracovníkov/pracovníčok; Kvalitatívny výskum v tvorbe hodnôt 

a hodnotovej orientácie mladej generácie; Kvalitatívny výskum pre materstvo, ako pozitívnu 

hodnotu a jeho prežívanie. V sekcií Kvalitatívny výskum odzneli okrem iného aj tieto témy: 

Socioterapia (sociálna terapia) ako základná metóda sociálnej práce; Zakotvenosť 

problematiky mobbingu v kľúčových dokumentoch sociálnej politiky; Komunikácia ako zdroj 

poznania a základná nástroj v činnosti sociálneho pracovníka; Materstvo z pohľadu 

kvantitatívneho výskumu; Kyberšikanovanie a možnosti uplatnenia sociálneho pracovníka pri 

prevencii tohto sociálnopatologického javu. 

 Vedeckej konferencie sa zúčastnili doktorandky a doktorandi nielen zo Slovenskej 

republiky, ale aj Českej republiky. Aj keď prevažoval študijný program sociálna práca, 

zastúpenie mala aj pedagogika, sociológia, či masmediálne štúdia z Bratislavy, Košíc, Banskej 

Bystrice, Ružomberk, Prešova a Českých Budějovicích. Konferencie sa okrem aktívnych 

účastníčok a účastníkov pasívne zúčastnili aj študenti a študentky IEaSP a ÚPAaP. Podujatie 

sa nieslo v príjemnom komornom duchu, ktorého výstupom bola plodná diskusia a získanie 

nových kontaktov 
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