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 Doc. M. Oláh je mezinárodně uznávanou autoritou v oboru sociální práce.  

Udržuje a pěstuje kontakty s mezinárodně uznávanou vědeckou komunitou ve 

jmenovaném oboru, je pravidelně zván na zahraniční vědecké konference a 

symposia. Jeho vědeckou erudici využívá Ministerstvo práce a soc. věcí Slovenské 

republiky, Ministerstvo vnitra SR, primátor města Partizánske. Pro tyto instituce se 

stal poradcem zejména pro rómskou komunitu a sociální problematiku.  

 Jmenovaný má schopnost vést týmovým způsobem badatelskou práci, která 

se soustředí na témata sociální práce a příbuzné obory.  

 Doc. Oláh je autorem řady publikací a odborných článků (srov. přiložený 

seznam) a projektů, které obohatily slovenskou vědu v oboru sociální práce. Své 

pedagogické schopnosti prokázal nejen v základním vzdělávacím vysokoškolském 

procesu, ale především ve vedení doktorských prací. 

  Způsob myšlení doc. Oláha  a jeho snaha o vědeckou formaci 

současné generace se prokázala v redakcích časopisů, které mají mezinárodní dosah. 

Jako člen redakčních rad prokazuje své odborné a pedagogické vize, spirituální 

potřeby společnosti a vědecké ambice. 

 Každý profesor má prokázat svou vlastní novou badatelskou školu. Doc. Oláh  

prokázal svou publikační činností a citacemi (srov. zaslaný seznam), založil směr 

v sociální práci, který řeší problematiku zaměstnanosti, rómského obyvatelstva, 

rodiny a  vzdělávání.  

 



V doc. Oláhovi lze nalézt jistotu, že bude rozvíjet jako profesor vědu v oboru 

sociální práce ve Slovenské republice a svým bádáním přispěje k obohacení 

sociálního, humanitního, kulturního a spirituálního života ve slovenské společnosti.  

Po prostudování veškeré předložené dokumentace Vysokou školou sv. Alžběty 

v Bratislavě jako oponent jsem došel k přesvědčení, že doc. Oláh splnil veškerá 

kvantitativní i kvalitativní kritéria pro jmenování profesorem. Podklady jsou 

přehledné, jasně strukturované. Požadovaná kritéria kvantitativně  převyšuje. 

Důležité pro oponenta je skutečnost, že se účastnil vědeckých projektů a vede ad hoc 

doktorandy, jiní již ukončili úspěšně své doktorandské studium – podle předložených 

seznamů.  

 

Závěr: 

 

Jako oponent doporučuji jmenovat doc. PhDr. Michala Oláha, Ph.D. profesorem 

v oboru 3.1.14 „Sociálna práca“  na základě splnění kritérií pro jmenování 

profesorem. 
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