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ČAVOJSKÁ, Katarína, Mgr.  
Metódy sociálneho výskumu: povinná alebo nadštandardná výbava?  
Methods of social research: obligatory or above - standard equipment?  
 
Kľúčové slová: sociálny výskum, sociálna práca, metodológia 
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zamýšľa nad miestom a podobou výučby metód sociálneho 
výskumu vo vzdelávaní v sociálnej práci. Uvažuje nad štruktúrou metodologickej prípravy 
pre absolventa sociálnej práce z hľadiska metód, techník a možností ich využitia v praxi. 
Usiluje o identifikovanie hraníc tejto výbavy prostredníctvom dilemy nevyhnutného minima 
verzus želaného maxima. 
Keywords: social research, social work, methodology 
Abstract: The author intends to post the location, and teaching methods of social research in 
education in social work. She considerate the structure of the methodological preparation for 
graduate social work in terms of methods, techniques and possibilities of their use in practice. 
She seeks to identify the boundaries of this equipment through the dilemma of inevitable 
minimum versus the desired maximum. 
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Vzdelávanie a profesionalizácia v sociálnej práci.  
Education and the professionalization in social work. 
 
Kľúčové slová: vzdelávanie, profesionalizácia, sociálny pracovník, sociálna práca  
Abstrakt: Sociálna práca ako študijný odbor reaguje nielen na dynamiku spoločenských 
zmien, ale aj na najnovšie trendy ponímania sociálnej práce vo svete, ktoré implementuje do 
systému odbornej profesionálnej prípravy absolventov sociálnej práce. Súčasná prax v 
sociálnej oblasti si vyžaduje kvalifikovaných odborníkov. Profesionalizácia sociálnej práce 
prichádza ako odpoveď na požiadavku praxe a tou je potreba kvalifikovaných odborníkov. V 
našom príspevku sa venujeme vzdelávaniu a profesionalizácii v sociálnej práci. 
Keywords: education, professionalization, social worker, social work 
Abstract: Social work as a field of study not only responds to the dynamics of social change, 
but also for understanding the latest trends in social work in the world, which implements into 
the system of vocational professional training of graduates of social work. Current practice in 
the social sector needs qualified professionals. Professionalization of social work comes as a 
response to a request by the practice and the need for qualified professionals. In our article 
presents education and professionalism in social work.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


