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Rodová desegregácia sociálnej práce - výzvy pre vzdelávanie.  
Gender desegregation of social work - challenges for education.  
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femininity  
Abstrakt: Príspevok prezentuje aktuálne otázky rodovej rovnosti s dôrazom na rodovú 
desegregáciu trhu práce a prípravy naň. Zameriava sa na úlohu rodovo citlivého prístupu vo 
vzdelávaní ako prostriedku presadzovania rodovej desegregácie a rodovej rovnosti. Príspevok 
súčasne predstavuje projekt VEGA 1/0710/11 "Maskulinity a femininity vo feminizovaných 
odboroch".  
Keywords: social work education, gender, gender (de)segregation, masculinities, 
femininities  
Abstract: The paper presents the current issues of gender equality with emphasis on gender 
desegregation of the labor market and process of preparation for it. It focuses on the role of 
gender sensitive approach in education as a means of promoting gender equality and 
desegregation. Presentation of project VEGA 1/0710/11 "Masculinities and femininities in 
feminised fields" is also part of the paper.  
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Sociologický a sociálny výskum ako poznávací nástroj sociálnej práce.  
Sociological and social science research as a cognitive tool for the social work.  
 
Kľúčové slová: metodológia, výskum v sociálnej práci, vyučovanie, metódy výskumu  
Abstrakt: Napriek spoločným koreňom sociológie a sociálnej práce je ich prístup k sociálnej 
realite odlišný. V sociálnej práci je výraznejšie zastúpený rozmer aplikácie poznatkov a ich 
využitia v praxi. O to viac je dôležité diskutovať o poslaní vyučovania metód výskumu v 
rámci sociálnej práce. Príspevok sa zaoberá niektorými aspektmi vyučovania metód výskumu 
v rámci odboru sociálna práca, ako aj otázkou úrovne oboznámenia sa s metodológiou 
sociálnych vied, ktorá je pre budúceho sociálneho pracovníka či pracovníčku nevyhnutná pre 
ďalší výkon jeho/jej povolania.  
Keywords: methodology, research in social work, teaching, research methods  
Abstract: Despite common origins of sociology and social work their approach to social 
reality is different. In social work, the use of knowledge and its application in practice is of 
greater importance than in sociology. Therefore it is very important to discuss about the 
teaching of methods of research in social work. The paper deals with some aspects of teaching 
of the methods of research in the social work study and with the question of level of 
knowledge necessary for future social worker to successfully perform his or her profession.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


