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Výskumné metódy pre sociálnu prácu – rozhranie výskumu v sociálnej práci 

Research methods in social work – interface of research in social work 

BALOGOVÁ, Beáta, Doc., PhDr., PhD.  

 

Abstrakt: Príspevok reaguje na tému doktorandskej konferencie odpoveďami na základné 

otázky: aké špecifiká vykazuje výskum v sociálnej práci, prečo je potrebné v pregraduálnej 

príprave doktorandského štúdia dokonale zvládnuť metodológiu vedy, vedecký výskum, 

multidisciplinaritu spoločenských vied obsiahnutú vo určitom stupni vedeckého poznania 

a praxe. Napriek tomu, že sociálna práca preberá teórie z iných vied, v sociálnej práci tieto 

teórie získavajú inú podobu. Avšak s požiadavkou, že to nemá byť len súbor 

multidisciplinárnych ukazovateľov bez vzťahového rámca a jasného určenia rozhrania vedy 

o sociálnej práci, výskumu v sociálnej práci, teórie vedy o sociálnej práci, výberu stratégií, 

prístupov a metód ako inšpiratívneho materiálu pre študentov doktorandského štúdia.  

 

Kľúčové slová: výskum, metodológia výskumu, metódy výskumu, reliabilita, validita, 

mapovanie, kazuistika, prípadová štúdia, obsahová analýza dokumentov, sociálna práca 

 

Abstract: The article responds on the topic of the conference with answers to basic questions: 

what specific has a research in social work, why is necessary in doctoral study perfectly 

master the methodology of science, scientific research, multidisciplinarity of social sciences 

contained in a certain level of scientific knowledge and practice. Although social work theory 

accepts theories of the other sciences, social work, these theories are getting another form. 

However, with the requirement that it is supposed not to be just a set of multidisciplinary 

indicators without relationship framework and a clear interface of science of social work 

research in social work theory, social work, science, selection strategies, approaches and 

methods as inspirational material for doctoral students.  

 

Keywords: research, methodology of research, research methods, reliability, validity, 

mapping, case study, content analysis of documents, social work 

 

 

Vzťah vedy, výskumu a vedeckej teórie 

 

Príspevkom pokračujem v téme doktorandských konferencií na Inštitúte edukológie 

a sociálnej práce Prešovskej univerzity v Prešove, ktorej tretia v poradí vyzýva účastníkov 

k diskusii nad významom výskumu v sociálnych vedách s cieľom „vytvoriť priestor pre 

doktorandov a doktorandky v spoločenských vedách, zvlášť v sociálnej práci a sociológii, na 

prezentáciu aktuálnych poznatkov a výsledkov ich vedeckej práce a na diskusiu na tému 

výskumu v spoločenských vedách“. Ak sme sa v predchádzajúcich príspevkoch zamerali viac 

na bazálne charakteristiky metodológie a epistemológie vedy
1
, dnes sú to otázky rozhrania 

výskumu v sociálnej práci, od výberu stratégie a metód výskumu po polemiku, čím je výskum 

v sociálnej práci špecifickým výskumom oproti iným sociálnym vedách (hlavne sociológii) 

a ktoré atribúty potvrdzujú túto špecifickosť výskumného zamerania. Zároveň odpovedáme na 

otázku, prečo je potrebné v pregraduálnej príprave doktorandského štúdia dokonale zvládnuť 

                                                 
1
 BALOGOVÁ, Beáta. 2012. Interpretácia obsahovej analýzy historických prameňov. Možný metodologický 

koncept výskumu a jeho interpretácie v sociálnej práci. In Aktuálne výskumné otázky pomáhajúcich profesií – 

nové výzvy pre prax. Konferencia mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou, konaná dňa 30. 

apríla 2010 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : FF PU. s. 8-12. ISBN 978-80-555-

0580-0. 
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metodológiu vedy, vedecký výskum, multidisciplinaritu spoločenských vied obsiahnutú na 

určitom stupni vedeckého poznania a praxe. Nakoľko si každý študent doktorandského štúdia 

uvedomuje, že výsledkom jeho niekoľkoročného vedeckého úsilia je vypracovanie dizertačnej 

práce. Dizertačná práca je podľa D. Meška, D. Katuščáka et. al. (2004, s. 163) „záverečná 

práca postgraduálneho vysokoškolského štúdia podľa študijného programu tretieho stupňa, 

má charakter kvalifikačnej, vedeckej písomnej práce, v ktorej doktorand na základe 

priebežného výskumu a s využitím bohatého dokladovaného materiálu, ako aj vedeckých 

metód preukazuje schopnosť a pripravenosť samostatne vedecky a tvorivo pracovať v oblasti 

výskumu alebo vývoja, resp. pripravenosť na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú 

činnosť, pripravenosť na riešenie teoretických a praktických problémov vedného odboru“. 

Doktorand či doktorandka dizertačnou prácou preukazuje schopnosť spracovať zvolený 

odborný problém s medziodborovým prístupom a závermi. Dôraz je kladený hlavne na 

vedeckú úroveň práce, ktorá prináša nové poznatky v danom odbore, vytvárajúce, doplňujúce 

alebo korigujúce komplexné vedomostí a spôsobilostí o zákonitostiach a vývoji v tomto 

prípade spoločenských javov.  

Vzťah vedy a výskumu v spoločenských vedách (v sociálnej práci) tu zohráva veľkú úlohu, 

zvlášť preto, že v sebe obsahuje mnohé procesy, ktoré je potrebné aktuálne nielen rozpoznať, 

ale aj triediť, analyzovať, dedukovať, indukovať, komparovať a pod., v neustále prebiehajúcej 

turbulencii spoločenských zmien. Veda, jej charakteristika predstavuje jednak súbor 

systematicky utriedených poznatkov o určitej tematickej oblasti, ale aj proces generovania 

týchto poznatkov pomocou určitých pravidiel. Spojením vedy a vedného odboru sa naviac 

zaujímame o jeho spoločenské, kultúrne, duchovné korene, ktoré sú súčasťou širších 

súvislostí. A tak vedu možno považovať za určitý typ sociálnej inštitúcie (Hendl, 2005) s jej 

funkciami a úlohami pre spoločnosť. Vedu nie je možné oddeliť od vedeckého výskumu. 

Výskum dopĺňa vedu. Súbor systematicky utriedených poznatkov – vedy – by nevznikol bez 

procesu vytvárania nových poznatkov – teda výskumom. Výskumom ide o systematickú, 

starostlivo naplánovanú činnosť, ktorá je vedená snahou zodpovedať kladené výskumné 

otázky a prispieť k rozvoju daného odboru. P. Gavora (2006, s. 7) ponúka širší kontext vzťahu 

vedy a výskumu. Veda je povedané jeho jazykom vyššia forma poznávania, než každodenné 

poznávanie. Na rozdiel od neho používa špeciálne procedúry, sofistikované metódy a postupy 

i technické nástroje a zariadenia. Ďalším rozdielom je, že sa nezameriava natoľko na 

praktické ciele a konanie, ako na teoretické poznávanie a na vytváranie teórií, ktoré 

vysvetľujú a objasňujú svet. Veda presne opisuje, analyzuje a kategorizuje skúmané javy 

a vysvetľuje ich. Doplňujúcou entitou je vedecký výskum, ktorý popisuje ako poznávaciu 

a organizačnú činnosť, ktorá sa uskutočňuje v rámci vedy. Je to systematická, organizovaná 

a plánovitá činnosť, ktorá sa riadi dobre rozpracovanými pravidlami a princípmi, ktorými sa 

kontroluje presnosť a pravdivosť poznávania. A základným princípom vedy, podľa neho je 

empirizmus, ktorý žiada, aby sa vedecké poznatky získali na základe dôkazov, aby boli 

objektívne a skúsenostne overiteľné. L. Lovaš (2001, s. 14) konštatuje, že výskum je 

stredným článkom sekvencie:  

 

Teória       Výskum      Teória  

 

Menovaní autori sa od deskripcie vzťahu vedy a výskumu dostávajú k (re)definovaniu 

vedeckej teórie, ktorú J. Hendl (2005) chápe ako systém pojmov a tvrdení, ktorý predstavuje 

abstrahujúce vysvetlenie vybraných fenoménov. Teória umožňuje porozumieť fenoménom 

sveta, vysvetliť ich, kritizovať alebo predpovedať. Ide o koncentrovanú množinu vedomostí 

vyjadrenú určitým symbolickým spôsobom. Uznanie vedeckosti a kvality teórií sa prevádza 

na základe kritérií, ktoré sú závislé na oblasti výskumu. K. R. Poper (1997) vo svojom diele 

Logika vedeckého skúmania ponúka niekoľko kritérií na posudzovanie (vedeckosti) teórií. Vo 
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vzťahu k vedeckej teórii sa P. Gavora (2005, 2006) domnieva, že vedecké teórie sú 

abstraktnými koncepciami, ktoré tvoria overený, ucelený a koherentný systém poznatkov. 

Tieto teórie sú v pohybe, pretože vývoj vedy podnecuje neustále overovanie, spochybňovanie 

doterajších teórií, ich spresňovanie, dopĺňanie a tvorbu nových. Podobné triangulačné 

kontinuum môžeme nachádzať v prácach R. Svaříčka - K. Šeďovej (2007); D. Silvermana 

(2005); A. Straussa, - J. Corbinovej (1999); Š. Šveca (1998); F. N. Kerlingera (1972) a 

ďalších. Napriek tomu, vždy v centre pozornosti vedy, výskumu, vedeckej teórie je človek. 

Rozvoj kritického, anticipačného a projektívneho myslenia sa stáva nevyhnutnou podmienkou 

reprodukcie a vývoja všetkých sfér spoločenského života, kde privilegované postavenie 

získava veda. Základné teoreticko-metodologické inšpirácie pre spoločenské vedy v 

súčasnosti vychádzajú z výskumov orientovaných na formuláciu a riešenie globálnych 

problémov ľudstva, z výskumov štrukturujúcich zóny kontaktu medzi biologickou a sociálnou 

formou pohybu hmoty od genetiky cez neurofyziológiu až ekológii. Súvisia s výskumami 

orientovanými na „zrkadlenie“ človeka v produktoch jeho činnosti (semiotika, cognitive 

science), na skúmanie foriem koordinácie a racionalizácie konania ľudí (teória riadenia a 

organizácie, praxeológia) (Malík, 2008). Postupujúc hlbšie možno súhlasiť s L. Lovašom 

(2001), podľa ktorého sa v spoločenských vedách, reflektujúc človeka ako stred javov, 

rozlišuje nomotetický výskum a idiografický výskum, na základe toho, či sa vo výskume 

zisťujú všeobecné znaky a pravidlá, alebo individuálne zvláštnosti. Cieľom nomotetického 

výskumu je zistiť spoločné charakteristiky a znaky javov, ktoré sa vzťahujú k zovšeobecnenej 

povahe javov. Idiografický výskum sa sústreďuje na zisťovanie charakteristík a zvláštností 

jednotlivca. Vo väčšine prípadov sú však sociálne výskumy nomotetické vyúsťujúce do 

deskriptívnych, vzťahových a kauzálnych zistení. 

 

 

Výskum v sociálnej práci 

 

Vracajúc sa k otázkam rozhrania výskumu v sociálnej práci a výberu stratégií, metód 

výskumu, možno konštatovať, že výber výskumnej stratégie v sociálnej práci (bol) je 

ovplyvnený vývojom iných spoločenských a (aj) prírodných vied, jednak vo všeobecnosti, ale 

aj v ich vnútri. Zároveň sa mení forma metodologickej sebareflexie spoločenských vied. 

Sebareflexie zamerané na hľadanie väzieb medzi predmetom, teóriou a metódou sú vytláčané 

sebareflexiami zameranými na vzťahy medzi formuláciou a riešením určitých problémov na 

jednej strane a konkrétnymi metódami a teóriami na druhej strane, pričom sa stále zreteľnejšie 

berie do úvahy historická, kultúrna a sociálna situovanosť spoločenského poznania. A tak 

určujúca úloha navodzuje procesy, ktoré bývajú oprávnene označované ako scientifikácia 

spoločenského života, kde poznané a vedome regulované sa tradične kladie do protikladu k 

spontánnemu, živelnému, unikajúcemu našej kontrole. Ich vzťah sa chápe nielen alternatívne 

(buď-alebo), zároveň sa poznané a vedomé regulované hodnotí vyššie, považuje sa za 

produktívnejšie, historicky perspektívnejšie. Odlišnosti metodologických pozícií môžeme 

odvodzovať podľa J. Kellera (2012) aj z mnohotvárneho myšlienkového dedičstva 

predovšetkým filozofie, histórie, antropológie, na ktoré jednotlivé vedy a jej paradigmy užšie 

alebo voľne nadväzujú. Výsledkom je následne duálnosť prístupov. 

Je potrebné zdôrazniť hlavne výskum v sociológii
2
 a psychológii. V sociologickom 

kontexte N. Elias (2006, s. 11) ukazuje, že empirické výskumy dlhodobých transformácií 

                                                 

2
 N. Elias (2006) dodáva, že vývoj sociologického výskumu je ovplyvnený nielen vývojom vedy samotnej, ale aj 

vývojom civilizačného správania od 13. storočia, čo má ďalekosiahlejšie dôsledky. 
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osobnostných štruktúr (a zvlášť riešenia ľudských afektov) pri súčasnom stave sociologického 

poznania robia výskumníkom ťažkosti. V popredí sociologického záujmu v súčasnosti stoja 

relatívne krátkodobé procesy a spravidla len tie problémy, ktoré sa vzťahujú k danému stavu 

spoločnosti. Dlhodobé transformácie spoločenských, a tým aj osobnostných štruktúr súčasná 

sociológia pustila zo zreteľa. A tak vzniká priestor pre sociálnu prácu, ktorá vždy (stála) stojí 

na hranici sociológie. Duálnosť objektivistických a subjektivistických prístupov môžeme 

sledovať v celých dejinách sociologického myslenia, ktoré sa neskôr prenáša aj do sociálnej 

práce a prejavuje sa v rozdieloch medzi konceptmi jednotlivých bádateľov, ale koexistuje tiež 

v diele tých istých autorov, ktorí sa cez pochopenie duality dostávajú k vyššej forme poznania 

a štúdiu javov. A sociálna práca tak v priebehu 20. a 21. storočia prechádza touto dichotómiou 

v podobe rozvoja špecifických foriem (podľa niektorých autorov paradigiem) sociálnej práce 

ako sú školská, integrovaná, forenzná, priama sociálna práca či klinická sociálna práca. 

V tomto prípade je tak základné terminologické a metodologické portfólio postavené na 

podrobnejšom predstavení problematiky sociálnej práce. Ak by sa sociálna práca vo 

všeobecnosti neusilovala o špecializáciu, nebola by sociálnou prácou v pravom slova zmysle. 

Nerešpektujúc tento metanoický princíp poznávania, nebola by totiž schopná napĺňať vlastný 

predmet skúmania. 

Spoločným menovateľov všetkých troch vied je, že od svojho vzniku využívajú tri typy 

stratégií vo výskume: kvantitatívnu, kvalitatívnu a integrovanú. V tomto kontexte nechcem 

robiť deskripciu týchto stratégií (toto je obsahom mnohých metodologických publikácií 

v sociálnych vedách), avšak chcem akcentovať fakt, že výskum v sociálnej práci nikdy 

nezostáva len pri jednej stratégii, vždy je to kombinácia najmenej dvoch, čo vyplýva zo 

samotnej podstaty sociálnych javov. Opätovne využijem Eliasovu argumentáciu, ktorý hovorí, 

že v spoločnosti existuje viacero typov zmien, a to aj protichodných, ktoré súčasne prebiehajú 

v tej istej spoločnosti a výber kombinácie je v tomto prípade nevyhnutný. To, aké poradie 

výskumných stratégii si výskumník zvolí, bude závisieť od predmetu výskumného problému, 

úloh, cieľov a pod. Typológia výskumných projektov závisí aj od druhu reflektovanej 

vedeckej analýzy, teda, či ide o deskriptívny, vzťahový alebo kauzálny projekt. L. Lovaš 

(2001) poukazuje, že k deskriptívnej úrovni sa radí mapujúci výskum, vzťahovej analýze 

zodpovedá korelačný výskum a kauzálna analýza sa uplatňuje v experimentálnom výskume 

a kauzálno-komparatívnom výskume.  

Následne sa posúvam v úvahách ďalej a od argumentácie vedy, výskumu a teórie vedy 

prechádzam k úvahám: aký výskum potrebuje sociálna práca (doktorandi) a kto určuje, čo je 

vedecké. Stotožňujúc sa s názorom T. S. Kuhna (1997), ktorý zastáva názor, že spoločenské 

a prírodné vedy je nutné považovať za produkt rôznorodých perspektív, početných vedeckých 

škôl, smerov, prístupov a skupín bez identifikovateľnej jednotnej množiny výskumných 

postupov a kritérií, aké tvrdenia považovať za dobre podložené a správne. V súčasnosti 

prevažuje poznanie, že veda metodologicky nemá jednotný charakter. Používa viac 

paradigiem a je určovaná komplexnými sociálnymi procesmi. Veda je sociálne daným javom 

závislým od kontextu danej kultúry, jej hodnôt a záujmu vedcov. Kritériá odlišujúce to, čo je 

a čo nie je veda, sa utvárajú vo vnútri jednotlivých spoločenstiev vedcov.  

Cieľom výskumu v spoločenských vedách, v tomto prípade v sociálnej práci, je teoreticky 

a metodologicky zdôvodniť vývoj zovšeobecniteľného systematického poznania vedy. 

Špecifikom sociálnej práce a teórie sociálnej práce je, že čerpá svoju teoretickú výbavu z 

iných vied. Avšak významným faktom je, že v nej dochádza na teoretickej a praktickej úrovni 
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k dotvoreniu teórie. Ide o zvláštny spôsob využitia teórie - adaptáciu teoretických modelov v 

rámci riešenia problémov klienta.  

Z týchto základných kontextov vychádzali aj pionierky (v menšej miere pionieri) sociálnej 

práce. Mary Richmond v diele What is social case work? an introductory description z roku 

1922 poukazuje na nevyhnutnosť empirického výskumu v sociálnej práci a jeho publikovania 

v edícii Social work series, ktorá vychádzala v New Yorku v Russell Sage Foundation. Len 

pre ilustráciu v tomto roku v menovanej edícii recenzovala ďalšie teoreticko-empirické diela 

ako: The Social Case History. Its Construction and Content – Ada Eliot Sheffield; Broken 

Homes. A Study of Family Desertion and its Social Treatment – Joanna C. Colcord; 

Household Management – Florence Nesbitt; Disasters – J. Byron Deacon. Obdobný názor na 

potrebu empirického výskumu pre teóriu a prax sociálnej práce zdieľali autorky ako A. 

Salomon; J. Addams; C. de Robertis; M. Gailhard; J. Lalouette; M. Douroy de Bruignac; H. 

Radlinská a pod. V Československých podmienkach to bola hlavne A. Masaryková a M. 

Krakešová-Došková.  

Vracajúc sa do súčasnosti si Hans-Jürgen Göppner, Juha Hämäläinen v Rozprave o vede o 

sociálnej práci odpovedajú na otázku: Aký výskum potrebuje sociálna práca? Napriek tomu, 

že v niektorých krajinách a obdobiach vývoja sociálnej práce panovala mienka, že sociálna 

práca nepotrebuje empirický výskum, autori sa domnievajú, že sa sociálna práca nemôže 

zaobísť bez výskumu, pretože bez výskumu nevznikne žiadne systematické poznanie. 

Výskum tvorí aj akúsi pomyselnú čiaru priesečníka medzi vedou a praxou. Pretože len 

prostredníctvom výskumu sa otvoria vedcovi problémy konania a správania sa klienta v praxi. 

Toto poznávanie sa musí povedané slovami autorov rozvíjať systematicky, ako empiricky 

fundované poznávanie, pretože (kvalitatívne, kvantitatívne a integrované) metódy predstavujú 

„orgán nachádzajúci fakty“, slúžia na redukciu zložitosti v chaose udalostí, sprístupňujú 

pozorovateľovi to, čo „holým okom nemožno poznať“. Autori dochádzajú k ďalšiemu 

poznaniu, že sociálna práca potrebuje tak základný, ako aj aplikovaný výskum, v oboch 

polaritách (na rozdiel od iných vied, kedy sa základný výskum necháva len na akademikoch). 

Ďalším špecifikom rozhrania výskumu v sociálnej práci je, že skúmame objekty, ktoré sú 

„samostatne mysliace – vysvetľujeme žitý svet klienta“, pretože sociálna práca je práca so 

vzťahmi a vo vzťahoch. To významným spôsobom zdôrazňujú anglosaskí autori Allen Rubin, 

Earl Babbie v publikácii Research Metods for Social Work, ktorá sa teší šiestemu vydaniu 

(sixth edition).  

Generalizujúc vzniká otázka, aké výskumné metódy využívame v sociálnej práci na 

Slovensku? Už druhé decénium sa v rámci kvantitatívnej stratégie stretávame s metódami ako 

dotazník, interview, pozorovanie, metóda verbálnych výpovedí, projektívne metódy, 

sociometria, obsahová analýza textu, experiment (v menšej miere) a mapovanie
3
. 

V kvalitatívnej stratégii ide najčastejšie o pozorovanie, (etnografický, naratívny, 

fenomenologický, skupinový, rozhovor pomocou návodu) rozhovor - interview, výskum 

životného príbehu, historiografia a biografia – spracované do podoby prípadovej štúdie či 

                                                 

3
 V sociálnych vedách má v súčasnosti široké uplatnenie výskum, ktorý sa v anglicky písanej odbornej literatúre 

označuje ako „survey“. V českej a slovenskej odbornej literatúre sa daný typ výskumu označuje ako mapujúci 

výskum, orientačný výskum (Maršálová et al; (1990); Ferjenčík, (2000); in: Lovaš (2001) alebo prieskum 

(prakticky ide o hľadanie prekladu anglického „survey“). Cieľom mapujúceho výskumu je zisťovanie odpovedí 

na otázky, ktoré sa týkajú istého problému. P. L. Alrecková a R. B. Settle (1985) charakterizujú mapovanie 

(„survey“) ako výskumnú techniku, pri ktorej sú na základe špecifikovaných požiadaviek získavané informácie 

systematickým dotazovaním vybranej vzorky z identifikovanej populácie; získané údaje sú analyzované, 

zovšeobecnené na populáciu a popísané spôsobom, ktorý zodpovedá informačným potřebám. 
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kazuistiky
4
. V ostatnom období sa stretávame s integrovanou stratégiou aj v sociálnej práci. I. 

Loučková (2010) pod integrovaným výskumom chápe skúmanie, ktoré je interakčné 

a dynamické. Integrovaný výskum autorka nevymedzuje len ako kombináciu techník 

kvantitatívnej a kvalitatívnej výskumnej stratégie. Integrovaný princíp sa viaže k tvorbe 

údajov, ako potreba reflexie interakcie výskumníka s meniacou sa sociálnou skutočnosťou. 

Použitie tohto integrovaného výskumného prístupu v prípade, ak výskumná otázka nebola 

kvalitatívnymi a kvantitatívnymi postupmi zodpovedaná; alebo ak výsledky výskumu boli, 

s ohľadom na osobnú skúsenosť výskumníka kontroverzné (ak vznikol rozpor medzi slovom 

a skutočnosťou, teda medzi tým, čo respondenti uvádzali a skutočnosťou, ktorú vníma 

výskumník svojimi zmyslami).  

 

Záverom 

 

Je viac než isté, že spoločenské vedy pravdepodobne (nikdy) nedosiahnu najvyšší stupeň 

fázy vedeckej zrelosti, to však vede o sociálnej práci neuberá na potrebe ísť vlastnou 

vedeckou cestou. Pretože, ak sa veda o sociálnej práci bude zakladať len na trans – či –

multidisciplinárnosti, ak bude predstavovať len destilát z referenčných disciplín psychológie, 

pedagogiky, sociológie, práva, filozofie a pod., potom bude len „zmiešaninou rôznych 

cudzincov“. Veda o sociálnej práci by si prostredníctvom vlastného výskumu mala tvoriť 

vlastnú vedeckú teóriu, ktorou by sa inšpirovali aj študenti doktorandského štúdia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

4
 Podrobnejšie sme sa tejto téme venovali v: BALOGOVÁ, Beáta, KVAŠŇÁKOVÁ Lenka. 2011. Prípadová 

štúdia v sociálnej práci – výber prístupu ku kvalitatívnej prípadovej štúdii. In SEIBEL, W. Friedrich, 

TRUHLÁŘOVÁ Zuzana, SMUTEK, Martin. (eds). Rizika sociální práce. Zborník z medzinárodnej vedeckej 

konferencie VII. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 1.–2. októbra 2010. Hradec Králové : PF UHK. s. 

490-496. ISBN 978-80-7435-086-3; BALOGOVÁ, Beáta et al. 2008. Pokyny na vypracovanie seminárnej, 

ročníkovej, bakalárskej, diplomovej a rigoróznej práce v študijnom odbore sociálna práca a andragogika. 

Prešov : Akcent Print, tretie vydanie. 80 s. ISBN 978-80-89295-08-01. 
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