Oponentský posudok
na vymenúvacie konanie doc. PhDr. Márie Šmidovej, PhD.
za profesorku v odbore 3.1.14 Sociálna práca
vypracovaný v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 6 z 8. decembra 20054 v znení
zmeny č. 457/2012Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umeleckopedagogických titulov docent a profesor a na základe uznesenia Vedeckej rady Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.
Doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. je aktuálne zamestnaná na Teologickej fakulte,
Trnavská univerzita v Trnave ako docentka,
od r. 2017 ako prodekanka pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, stratégiu a rozvoj fakulty a styk
s verejnosťou a v r. 2011 – 2017 ako vedúca katedry náuky o rodine.
Ako mimoriadna profesorka v odbore sociálna práca v r. 2010 - 2012 pôsobila na VŠZaSP sv.
Alžbety v Bratislave.
V oblasti pedagogickej a vedeckej práce je významné pôsobenie doc. Šmídovej ako hosťujúcej
profesorky na Univerzite Kardinála Wyšinskeho vo Varšave v odbor sociálna práca v r. 2017.
Vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa (Mgr.) získala v r. 1994 v obore
Učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť na Univerzite Komenského
v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa PhD. v odbore Verejné zdravotníctvo
získala v r. 1998 na Trnavskej univerzite v Trnave.
Vedecko-pedagogický titul docent v odbore Sociálna práca získala v r. .2008 na Vysokej škole
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.
Jej kvalifikačné práce boli orientované do oblasti poznania a starostlivosti resp. pomoci
pre mládež a dospelých vyžadujúcich osobitnú starostlivosť, čo je zameranie na pomedzí
pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, sociálnej práce, prípadne iných príbuzných odborov
v oblasti starostlivosti o človeka s smerodajným posunom do sociálnej práce.
Hlavným motívom veľkého počtu súčasných publikačných výstupov doc. Šmídovej je
hodnota a dôstojnosť človeka, čo je výrazne evidentné v jej, podľa môjho posúdenia,
najvýznamnejších prácach a to:


Vybrané aspekty sociálnej starostlivosti o seniorov a dlhodobo chorých

Mária Šmidová – Krzysztof Trebski – Jozef Žuffa Trnava 2013 viac o starobe a spôsobe pomoci
charity na Slovensku 2013


Getting to Know the World of a Person with a Disability
Help Begins with Understanding 2014



Counseling – umenie počúvať vnútro, 2016
Plnenie kritérií na vymenúvanie profesorov v odbore sociálna práca (schválené VR VŠZSP
sv. Alžbety dňa 17.06.2014 a návrh do VR 05.04.2016) :

1. Vykonávanie pedagogickej činnosti najmenej 3 roky od získania titulu docent v predmetoch

zo študijného odboru Sociálna práca alebo z príbuzného študijného odboru.
Splnené: 10 rokov praxe
2. Najmenej 10 rokov pedagogickej praxe na vysokej škole (názov školy, roky, predmety) a to

v rozsahu minimálne polovice ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane zahraničia)
– vedenie prednášok, seminárov, doktorandov
Splnené: 25 rokov praxe, 12 rokov praxe na stanovený úväzok
3. Získanie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore Sociálna práca alebo v

príbuznom odbore (názov školy, rok udelenia, študijný odbor)
Splnené: titul získaný v r. 2008
4. Získanie vedeckej hodnosti philosophiae doctor (PhD.), kandidát vied (CSc.) alebo doktor vied

(DrSc.). (názov školy, rok udelenia, študijný odbor)
Splnené: titul získaný v r. 1998

5.

Minimálne požiadavky na rozsah publikačnej činnosti: 50 vedeckých a odborných prác,
z toho: 3 výstupy kategórie A - musí ísť o publikácie podľa WOS, Scopus, ERIH a pod. resp.
vedecké štúdie evidované v profesijných databázach, resp. publikované v časopisoch s IF ≥
0,14, ktoré napĺňajú kritéria karentovaných časopisov alebo sú karentovanými časopismi.
Splnené: spolu 81 výstupov, z toho 53 prác požadovaných kategórií, z toho 6
výstupov kategórie A
Z toho: prvý autor minimálne v 20 publikáciách; autor minimálne v 10 zahraničných
publikáciách; maximálne 20 % vedeckých prác môže byť z príbuzného študijného odboru.

Splnené: z toho prvý autor v 51 publikáciách; z toho autor 14 zahraničných
publikácií; z toho 100% vedeckých prác je z odboru sociálna práca
6. Autor najmenej 1 monografie resp. spoluautor (minimálne 2 kapitoly) v rozsahu minimálne 3

AH. Pri spoluautorstve uviesť % podiel
Splnené: AAA 1– 100% - 4,62 AH; AAA 2 - 100% - 4,49 AH; AAB 1 – 3,40 AH 33% ; AAB 2 – 4,41AH – 35 %; AAB 3 – 3,40 AH – 34 %; AAB 4 – 3,69 AH - 100%; AAB 5
– 5,06 AH – 47%; AAB 6 – 7,14 AH – 66%.
7. Autor l vysokoškolskej učebnice (min.3 AH) alebo 2 skrípt – učebných textov (min.3 AH)

Splnené: ACB 1 [4 AH] – 100%; ACB 2 [4,6 AH] – 75%; BCI 1 [3,5 AH] – 100%
8. Minimálne 40 ohlasov (citácií) na publikované práce v študijnom odbore Sociálna práca, z

toho: minimálne 20 je v zahraničných časopisoch
Splnené: 74 citácií v odbore sociálna práca, z toho 23 zahraničných citácií
9. Výchova vedecko-pedagogických pracovníkov z toho:

o minimálne 1 úspešne vyškolený doktorand v študijnom odbore Sociálna práca alebo v
príbuznom študijnom odbore
o min. 1 doktorand po absolvovaní dizertačnej skúšky v odbore Sociálna práca
Splnené: Úspešne vyškolení 3 doktorandi v odbore sociálna práca
10. Rozvoj odboru a doktorandského štúdia napr.

 člen spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác (PhD.),
Splnené: Členka komisie pre vykonávanie dizertačných skúšok v programe Sociálna
práca VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave
 člen komisie na udeľovanie vedeckých hodností (DrSc.),
Splnené: Členka habilitačnej komisie na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave
 člen habilitačných a inauguračných komisií
Splnené: Oponentka habilitačnej práce na VŠZaSP sv. Alžbety,
 Prínos pre rozvoj odboru: (napr. recenzie publikácií, oponentúry habilitačných,
dizertačných prác,
Splnené: Oponentka dizertačných prác na VŠZaSP sv. Alžbety: 9;

oponentka dizertačných prác na UK: 1
11. Riešiteľ alebo spoluriešiteľ najmenej 3 výskumných úloh výskumných úloh (granty,

inštitucionálne projekty, medzinárodné projekty ap.)
Splnené: riešiteľka a spoluriešiteľka 4 projektov požadovanej kategórie
12. Aktívna účasť min. na 50 konferenciách, z toho:

 minimálne 15 v zahraničí
 vedenie sekcií na medzinárodných konferenciách
 člen organizačného výboru medzinárodných vedeckých podujatí
Splnené: 52 – aktívna účasť na konferenciách, z toho: 17 – zahraničné; 17 - vedenie sekcií;
20 - členka organizačného výboru
13. Členstvo vo výbore min. 1 odbornej spoločnosti, alebo členstvo v redakčnej rade min. 1

zahraničného vedeckého resp. odborného časopisu alebo v 2 domácich časopisoch, alebo
absolvent 3 študijných resp. prednáškových pobytov na zahraničných univerzitách, resp. iných
vedeckých inštitúciách na základe pozvania.
Splnené: členka vo vedeckých a redakčných radách podľa požadovaných kritérií 6x;
pobyt na zahraničných univerzitách: 6x.
Záver:
S pedagogickou a výchovnou prácou doc. Šmídovej je úzko prepojená bohatá
vedeckovýskumná, publikačná a expertízna činnosť, ktorá sa vyznačuje aktuálnosťou a jasnou
orientáciou do odboru sociálna práca ale aj erudíciou a spoločenskou angažovanosťou.
Inaugurantka je úspešnou riešiteľkou VEGA, APVV, projektov v rámci Erasmus a iné.
Doc. Šmídová je vedeckou osobnosťou známou nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí
vrátane mimoeurópskeho priestoru.
V radoch odbornej verejnosti má svojich stúpencov a pokračovateľov v ďalšom
rozpracovaní teoretických a metodologických východísk. Patria k nim jej doktorandi a mnohí
úspešní absolventi odboru sociálna práca.
Na základe komplexného posúdenia pedagogickej, vedeckovýskumnej, organizačno
riadiacej i publikačnej činnosti konštatujem, že doc. Mária Šmidová, PhD. spĺňa požiadavky v
rámci vymenúvacieho konania na VŠZaSP Sv. Alžbety v Bratislave. Rozsah a kvalita

vedeckej, pedagogickej i publikačnej činnosti, ale aj domáca i zahraničná vedecká a odborná
akceptácia inaugurantky ma vedú k záveru odporučiť doc. Máriu Šmídovu, PhD. na udelenie
titulu profesorky v odbore sociálna práca.
Badín, 10.2.2019
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.

