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Predslov 

 Katedra sociálnej práce Inštitútu edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove v spolupráci so Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri 
Slovenskej akadémii vied v Bratislave zorganizovala dňa 04. novembra 2011 doktorandskú 
konferenciu pod názvom Výskum v sociálnej práci. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou 
dekana Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (FF PU), prof. PhDr. Vasila 
Gluchmana, CSc., na pôde FF PU v Prešove.  

Konferencia Výskum v sociálnej práci je 2. ročníkom doktorandskej konferencie na 
Katedre sociálnej práce v Prešove. V poradí prvou doktorandskou konferenciou, ktorú 
organizovala Katedra sociálnej práce, bola konferencia s názvom Aktuálne výskumné otázky 
pomáhajúcich profesií – nové výzvy pre prax, ktorá sa uskutočnila v apríli 2010. Iniciátorkami 2. 
ročníka konferencie boli doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. (riaditeľka Inštitútu edukológie 
a sociálnej práce), Mgr. Gizela Brutovská, PhD. (predsedníčka Východoslovenskej pobočky SSS 
pri SAV a členka Katedry andragogiky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej 
univerzity v Prešove) a interné doktorandky Katedry sociálnej práce v Prešove – Mgr. Michaela 
Lipčaková, Mgr. Ivana Lyócsa a Mgr. Alena Moravčíková. Katedra sociálnej práce v Prešove sa 
rozhodla pokračovať v organizovaní doktorandských konferencií s cieľom vytvoriť pre 
doktorandov a doktorandky z oblasti spoločenských vied priestor na prezentáciu aktuálnych 
poznatkov a výsledkov ich vedeckej práce a na diskusiu na tému výskumu v sociálnej práci a 
spoločenských vedách.  
 Príspevky v predkladanom zborníku sú tematicky rôznorodými príspevkami, čo svedčí o 
bohatosti problematiky a možnostiach výskumu v sociálnej práci. Príspevky sa venujú témam 
ako otázky etiky vo výskume (Anton Fabian), základné roly a praktické aktivity sociálneho 
kurátora pre deti na Slovensku (Lýdia Lešková); výskyt posttraumatického rozvoja u pacientov 
a pacientok s onkologickým ochorením (Gabriel Baník); zisťovanie postojov k materstvu 
a otcovstvu v rôznych etapách životného vývinu (Michaela Hrabovecká); vývoj školskej 
sociálnej práce v zahraničí (Michaela Lipčaková); rodová konformita a jej vzťah k rodinnému 
zázemiu respondentiek (Ivana Lyócsa) a diagnostické posúdenie autistických symptómov 
u klienta/klientky (Zuzana Poklembová). Na uvedené témy nazerajú autorky a autori v súvislosti 
s možnosťami výskumu v sociálnej práci, resp. výskumu pre sociálnu prácu. Recenzné posudky 
sa zhodli v tom, že väčšina z predkladaných príspevkov dokumentuje pripravenosť doktorandov, 
doktorandiek pre vedeckú prácu v odbore sociálna práca, resp. v iných spoločenských vedách.  

Editorky zborníka vyjadrujú touto cestou poďakovanie autorom a autorkám príspevkov 
za to, že si našli čas a podelili sa touto formou o svoje poznatky. Poďakovanie patrí tiež všetkým 
účastníkom a účastníčkam konferencie, vedeckému výboru a spoluorganizátorom konferencie, 
ktorí prispeli k realizácii konferencie. V neposlednom rade chceme poďakovať prof. PhDr. Anne 
Tokárovej, CSc. (Katedra sociálnej práce v Prešove) a PhDr. Zuzane Kusej, CSc. (Sociologický 
ústav SAV v Bratislave) za ich ochotu a čas, ktorý si našli na vypracovanie recenzných posudkov.  
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Vyjadrujeme presvedčenie, že aj napriek skutočnosti, že predkladaný zborník je 
z hľadiska svojho rozsahu útlym výstupom z realizovanej konferencie, bude pre všetkých, ktorí 
po ňom siahnu, zdrojom inšpirácie v diskusii na tému výskumu v sociálnej práci. 
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