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ÚVOD 

V poradí už deviata doktorandská konferencia, ktorú organizoval Inštitút 

edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity 

v spolupráci s Východoslovenskou pobočkou Slovenskej sociologickej 

spoločnosti pri SAV a v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, 

Katedrou spoločenských vied, konanou dňa 13. novembra 2018 v Prešove, 

bola výnimočná nielen obsahom, ale aj svojou formou.  

Obsahom z dôvodu, že téma Experimentu v sociálnej práci 

(či kváziexperimentu) je ojedinelou výskumnou stratégiou volenou 

v kontexte súčasnej sociálnej práce, aj keď v minulosti predstavoval jednu 

z najčastejšie využívaných možností. 

Po prvýkrát v rade každoročných doktorandských konferencií zvolil 

vedecký výbor konferencie pod gesciou vedeckej garantky elektronickú 

formu. Oproti prezenčnej forme minulých ročníkov konferencie, bola 

pasívna, ako aj aktívna účasť na konferencii umožnená širšiemu spektru 

účastníkov a účastníčok. Možnosť sledovania konferencie, ako aj aktívneho 

zapojenia sa do diskusie k jednotlivým posterovým prezentáciám tak mali 

aj študenti a študentky magisterského a bakalárskeho stupňa štúdia 

zapojených univerzít. 

Témou IX. doktorandskej konferencie bol už spomenutý Experiment 

v sociálnych vedách. Tradičné medzifakultné prepojenie, zapojenie 

viacerých slovenských i českých univerzít a aktuálna téma konferencie 

spoločná pre všetky študijne odbory spoločenských vied umožnila 

nadnárodný rozmer výmeny skúseností i odbornej diskusie. 

Na konferencii bolo prezentovaných 13 posterov, predstavujúcich 

jednotlivé príspevky a zúčastnilo sa jej viac ako 20 aktívnych účastníkov 

a účastníčok zastupujúcich rozličné odbory sociálnych vied (sociológia, 

sociálna práca, pedagogika, filozofia a psychológia). Hlavný príspevok 

prof. PhDr. Beáty Balogovej, PhD.: Experiment v histórii sociálnej práce 

priblížil historické východiská tejto problematiky s dôrazom na možnú 

inšpiráciu pre súčasnú empirickú prax  nielen doktorandiek a doktorandov. 

I keď účastníčky a účastníci konferencie nazerali na tému konferencie 

z pohľadov svojich vedných a študijných odborov, je možné prezentované 

témy rozdeliť podľa nosných tém do niekoľkých hlavných línií. Prvou z nich 

je, rovnako ako v hlavnom príspevku, téma historických východísk, 



 

7 

pohľadov a skúseností s experimentom a kváziexperimentom v sociálnych 

vedách v minulosti, vrátane aktuálneho metodologického podchytenia. 

Druhou spájajúcou líniou v zameraní konferencie bolo využitie experimentu 

v práci s deťmi a mladými ľuďmi či už v školskej sociálnej práci, alebo 

arteterapeutických metódach terapie a socioterapie. Treťou spoločnou témou 

prezentujúcich bolo využitie experimentu v kontexte starostlivosť o seba 

sociálnych pracovníkov a pracovníčok. 

Konferencia svojou odbornosťou, profesionálnym prístupom 

prezentujúcich a pestrým zastúpením jednotlivých vedných odborov 

vytvorila a upevnila platformu medziodborovej i medzinárodnej spolupráce 

v oblasti sociálno-vedného výskumu. Na aktuálne trendy vo využití 

moderných technológií reagujúca forma konferencie umožnila otvorený 

prístup širokého spektra odbornej verejnosti a vytvorenie diskusného pléna 

bohatého, čo do odborného zamerania, interdisciplinarity, veku, geografickej 

vzdialenosti i pohľadu na prístupy a prostriedky poznávania v sociálnych 

vedách.  

Záverom je potrebné vyjadriť konštatovanie, že vedecká obec má 

možnosť prístupu k plnej verzii príspevkov z konferencie v mimoriadnom 

čísle časopisu Journal socioterapie, s edičným termínom kalendárneho roka 

2019 a v týchto dňoch je už predmetom recenzného konania. 

 

      Beáta Balogová 

 

 




