OPONENTSKÝ POSUDOK
na vymenúvacie konanie za profesora

Meno uchádzačky: doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD
Meno oponentky: prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD. MPH
Pracovisko oponentky: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Študijný odbor, v ktorom je žiadané vymenúvanie: 3.1.14 Sociálna práca

Na základe vymenovania za oponentku vo veci vymenúvacieho konania uchádzačky doc. PhDr.
Márie Šmidovej, PhD., realizovaného na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave mi bol poskytnutý jej inauguračný materiál. Po jeho dôkladnom
preštudovaní a oboznámení sa s kritériami a požiadavkami pracoviska, predkladám tento
posudok:
Vyjadrenie ku kvantitatívnym ukazovateľom podľa požiadaviek VŠZaSP sv. Alžbety
v Bratislave
1. Pedagogické aktivity
Pedagogicky pôsobí:
-

od r. 2004 do r. 2013 na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave

-

od r. 2011 doteraz na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

-

od r. 2017 učiteľské mobility v rámci programu ERAZMUS na Univerzite kardinála Š.
Wiszinského vo Varšave

Titul PhD. vo vednom odbore verejné zdravotníctvo získala na Trnavskej univerzite v r. 1988
a titul docent vo vednom odbore sociálna práca na VŠZaSP v Bratislave v r. 2008.
Kritérium pedagogickej praxe splnené – 14 rokov na VŠ.
V spise sú uvedené ďalšie aktivity súvisiace s pedagogikou ako predseda štátnych bakalárskych
skúšok, členstvá v komisiách štátnych záverečných skúšok 2. a 3. stupňa a oponentka
dizertačných práce v odbore sociálna práca.

2. Publikačná činnosť a ohlasy
Uchádzačka dokladuje celkom 81 výstupov publikačnej činnosti. Z toho knižné publikácie
charakteru vedeckej monografie – 9 záznamov. Ostatné knižné publikácie – 9 záznamov.
Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v databázach WOS
a SCORPUS – 4 záznamy; ostatné publikácie skupiny D v počte 47 ako sú kapitoly vo
vysokoškolských učebniciach vydaných v domácich vydavateľstvách vedecké práce
v zahraničných aj domácich nekarentovaných časopisoch, publikované pozvané prednášky na
zahraničných vedeckých konferenciách aj domácich konferenciách, abstrakty a odborné práce.
V počte 12 záznamov sú uvedené ostatné publikácie mimo kategórií MŠSR.
Kritérium splnené – požadovaná 1 monografia, 2 učebnice a 3 skriptá.
Po posúdení citačných odkazov na publikačné výstupy uchádzačky konštatujem, že je v spise
zdokladovaných spolu 74 citácií. Z toho v zahraničných publikáciách WOS a SCORPUS 2
citácie, v domácich publikáciách registrovaných vo WOS a SCORPUS 9 citácií a 39 citácií síce
v zahraničných publikáciách, ale registrovaných v citačných indexoch. Udáva aj 1 recenziu
domácej publikácie.
Aj v tomto bode uchádzačka spĺňa kritéria.
3. Vedecko – školiaca činnosť
V inauguračnom spise odsúhlasujem 3 odškolených doktorandov v sociálnej práci.
V predchádzajúcich rokoch viedla spolu 35 diplomových prác. Kritérium splnené – vyžadujú
sa 3 doktorandi.
4. Vedecko – výskumná činnosť
Doc. M. Šmidová, Phd. dokladuje spoluriešiteľstvo v 3 projektoch.
Projekt UNDP v r. 2005 – 2006, Q Europe – v rámci ERAZMUS v r. 2017 – 2019, APVV – 15
– 0189 pre roky 2015 – 2020. Ako hlavný riešiteľ v projekte KEGA v rokoch 2014 -2016.
Kritérium je splnené, vyžadované 3 projekty.
5. Prednášková činnosť, konferencie a iná odborná činnosť
V tomto bode vykazuje uchádzačka aktívnu účasť na 57 konferenciách. Z toho 17 zahraničných
v Bruseli, Českom Těšíne, Varšave, Prahe, Ríme, Banja Luke a v Utahu. Aktívnu účasť na
domácich konferenciách s medzinárodnou účasťou je vykázaných 28 a na 7 domácich. Za

mimoriadne pozitívne a prínosné považujem 6 zahraničných pobytov. V spise sú podrobne
popísané a podložené všetky tu uvedené aktivity.
Kritériá splnené.
Na doplnenie charakteristiky a osobnostného profilu uchádzačky považujem za dôležité uviesť
jej členstvá v Rade ministra školstva na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami,
vo vedeckej rade Teologickej fakulty TU v Trnave, členka redakčnej rady Inštitútu misijnej
a charitatívnej práce VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave a členka 3 redakčných rád
recenzovaných časopisov.
Okrem uvedených členstiev je univerzitnou koordinátorkou pre študentov so špecifickými
potrebami, absolvovala špeciálne školenie orofaciálnej stimulácie, dvojsemestrálne štúdium
counselingu „Realizone di ainto“ v Ríme a jazykové štúdium talianskeho jazyka na Univerzite
per Stranieri di Siena.
Pre jej ľudský rozmer a veľmi pozitívne referencie od študentov o jej spôsobe prednášania sa
prikláňam k priznaniu titulu profesorka.
Záver
Uchádzačka doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD spĺňa všetky kritériá pre vymenovanie za
profesorku sociálnej práce.

V Bratislave 8.2.2019

prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD. MPH
oponentka

