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Zápisnica zo zasadnutia študijného odboru sociálna práca uskutočneného dňa 18.10. 2019 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny  

Prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD., riaditeľka pracoviska,  

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., garant,  

doc. PhDr. Tibor Roman, PhD., doc. PhDr. Emília Vranková, PhD.,  

Ing. Mgr. Kateřina Hromádková,  

 

Program zasadnutia : 

1. Zhodnotenie uplynulého akademického obdobia 2018/2019 ako východisko 

k identifikácii kľúčových oblastí na kvalitu vzdelávacieho procesu 

2. Potreba vytvorenia aktívnej spolupráce VŠ (pedagógov), zamestnávateľov a 

študentov v záujme transparentnosti vysokej školy a optimalizácie odboru sociálna 

práca na akademickej i praktickej úrovni 

3. Návrh pridania nového výberového alebo povinne voliteľného programu v Bc. štúdiu 

Základy supervízie ako potreba počas štúdia i praxe v českých podmienkach  

4. Odborné praxe študentov  

5. Návrh tém záverečných prác z hľadiska potrieb praxe  

6. Predstavenie Publikácie Mátel, A., Schavel, M a kol. 2019. Supervize (nejen) v sociální 

práci a sociálních službách. Praha: ISZV, v ktorej sú príspevky praxeologického 

charakteru pohľadom supervízie zo slovensko-českej perspektívy (prof. Mátel, doc. 

Roman, prof. Schavel a pod.) 

7. Diskusia - rôzne 

8. Záver 



K bodu 1 a bodu 2: Zasadnutie otvorila riaditeľka pracoviska Prof. PhDr. Dagmar Kalátová, 

PhD.,  

 Zasadnutie otvorila p. riaditeľka pracoviska, prof. Kalátová. Privítala prítomných 

a konštatovala, že je potrebné pravidelné prehodnocovanie činnosti pracoviska a do 

budúcna aktívne zapájať i zástupcov študentov a zástupcov zamestnávateľov našich 

absolventov v odbore sociálna práca. Cieľom je transparentnosť a prepájanie akademickej 

pôdy s praxou, aby sme dokázali prispôsobovať štúdium potrebám praxe na základe 

vzájomne si odovzdávajúcich informácií a ich prehodnocovaní. Zároveň prítomným 

i ostatným pedagógom poďakovala za zvládnutie uplynulého akademického obdobia. 

Zároveň konštatovala, že uplynulé obdobie preukázalo potrebu niektoré časti štúdia 

precizovať v záujme udržania a zlepšovania kvality študijného odboru sociálna práca. 

Zároveň vyzvala prítomných pedagógov, ktorí sú učiteľmi kľúčových predmetov, aby 

aktívne vyhľadávali uvedených spolupracovníkov a vykonali zodpovedný výber takých, 

ktorí prejavujú záujem o aktívnu spoluprácu. Zároveň uložila všetkým prítomným úlohu, 

aby zodpovedne pristupovali ku kvalite vedomostí študentov v kľúčových predmetoch 

a tým participovali na zvyšovaní kvality študijného programu.  

Záver  k bodu 1 a bodu 2: Aktívne vyhľadať a zodpovedne vybrať spolupracujúcich 

zástupcov študentov na bakalárskom i magisterskom študijnom programe a vyhľadať 

a zodpovedne vybrať zamestnávateľov sociálnych pracovníkov – absolventov našej školy. 

Termín: ihneď,    ďalej úloha trvalá   Zodpovední: všetci prítomní pedagógovia 

K bodu 3: prof. Mátel ako odborný garant predstavil návrh na zaradenie nového 

výberového alebo povinne voliteľného programu v Bc. štúdiu Základy supervízie ako 

potreba počas štúdia i potreba praxe v českých podmienkach . Dôvodom je, tento predmet 

sa vyučuje na iných českých školách i na bakalárskom štúdiu a z hľadiska praxe v českých 

podmienkach sú naši študenti v zamestnaní v odbore sociálna práca, kde supervízia je 

súčasťou ich práce. 

Záver k bodu 3: Všetci prítomní vyjadrili súhlas s uvedeným návrhom a riaditeľka 

pracoviska s odborným garantom dostali úlohu uvedený predmet zapracovať do študijného 

plánu. 

K bodu 4: doc. Vranková predstavila aktuálny stav výkonu odbornej praxe študentov a ich 

náročnosť z hľadiska rozsahu, obsahu a ich supervízie a následného hodnotenia. 

Konštatovala, že prax je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou študijného programu a je 

potrebné, aby sa vykonávala zodpovedne, aby bola pod pravidelnou priebežnou supervíziou 

a vyjadrila potrebu komunikácie smerom k študentom, aby spracovanie i preukázanie 

výkonu praxe boli v zmysle požiadaviek školy. 

Záver k bodu 4: doc. Vranková ako pedagóg zodpovedný za výkon praxe a jej priebežnú 

supervíziu, kontrolu a vyhodnotenie bola vyzvaná, aby priebežne informovala o priebehu 

praxe, problémoch, ktoré identifikuje a v prípade identifikovanej potreby aby odbornému 

garantovi oznámila akékoľvek skutočnosti, ktoré by bolo potrebné v súčinnosti riešiť. 

Termín: ihneď, ďalej úloha trvalá        Zodpovedný: doc. PhDr. Emília Vranková, PhD.  

 

K bodu 5: Odborný garant prof. Mátel predstavil potrebu pripravovať návrhy tém 

záverečných prác na bakalárskej i magisterskej úrovni, ktoré by reflektovali identifikované 



potreby praxe aby sa takto mohla zvyšovať kvalita vedomostí študentov a zároveň aby sa 

pracujúci študenti v odbore sociálna práca a v iných pomáhajúcich profesiách mohli 

konfrontovať s vlastnými vedomosťami z akademického prostredia a ich praktickým 

pohľadom na oblasti, ktoré sú podľa nich kľúčové na riešenie. Tým by sa mohol vytvoriť 

priestor na zvýšenie záujmu študentov skúmať empirické prostredie a prinášať na 

akademickú pôdu i do empírie nové podnety, výsledky, alebo i zmysluplné odporúčania, 

ako robiť dobrú prax založenú na teórii. Okrem toho upozornil na doterajší stav, ktorý môže 

spôsobiť množstvo bezvýznamných a opakujúcich sa tém, ktoré nemajú akademickú ani 

empirickú cenu. Vyzval pedagógov, aby pri vyučovaní predmetov dbali na kvalitu 

vedomostí v oblasti formálne úpravy prác, dodržiavaní noriem kladených na záverečné 

práce a dodržiavanie zákona v súvislosti s autorským zákonom. Zároveň 

z metodologického hľadiska komunikoval potrebu kvalitných vedomostí v oblasti základov 

výskumu v sociálnej práci, metodológie kvantitatívneho i kvalitatívneho výskumu tak, aby 

boli študenti motivovaný k záujmu o kvalitnú záverečnú prácu.  

Záver k bodu 5: Vzhľadom na zložitosť uvedenej problematiky sa prítomní dohodli, že 

samostatne prerokujú spoločnú stratégiu, ako vyberať témy, ako ich schvaľovať, 

kontrolovať a ako preniesť informácie všetkým školiteľom, aby mali jednotné nároky pri 

vedení záverečných prác. 

Termín : ihneď, ďalej úloha trvalá, Zodpovední: prof. Mátel, doc. Vranková, doc. Roman 

K bodu 6 : Predstavenie Publikácie Mátel, A., Schavel, M a kol. 2019. Supervize (nejen) v 

sociální práci a sociálních službách. Praha: ISZV, v ktorej sú príspevky praxeologického 

charakteru pohľadom supervízie zo slovensko-českej perspektívy (prof. Mátel, doc. 

Roman, prof. Schavel a pod.) 

Prof. Mátel predstavil novú publikáciu, ktorá vyšla v českom jazyku a je úsilím kolektívu 

autorov, ktorí sa zaoberajú praktickou i teoretickou supervíziou. Zároveň motivoval 

prítomných, aby v českých podmienkach realizovali i ďalšie publikácie ako nevyhnutnú 

potrebu budovania dobrého mena školy i samotných pedagógov. 

Záver k bodu 6: Riaditeľka pracoviska ocenila vydanie publikácie a podporila aktivitu prof. 

Mátela, aby sa tvorili nové publikácie v odbore sociálna práca v českých podmienkach. 

K bodu 7: Diskusia, prítomní aktívne konštatovali, že uvedené úlohy sú pre kvalitu štúdia 

i preukázanie kvality školy potrebné. Zároveň všetci komunikovali spoločnú stratégiu 

v hľadaní a výbere spolupracujúcich študentov a zamestnávateľov. V tejto časti už neboli 

nové obsahy, ktoré by si vyžadovali samostatné prehodnotenie, alebo formulovanie nových 

úloh. 

Záver: prof. Kalátová poďakovala prítomným za účasť i aktivitu na zasadnutí a vyjadrila 

potrebu pravidelnosti zasadnutí a zároveň priebežnú komunikáciu a prípadné riešenia 

problémov v oblastiach, ktoré boli predmetom zasadnutia.  

 

Záznam vypracoval: doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.    

 

  



     

 

 

    


