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Ad. aktuálnosť problematiky 

V súčasnosti je evidentné, že otázka dobrovoľníckej činnosti má svoje významné miesto v rôznych oblastiach sociálnej práce, 

pričom špecifický charakter má dobrovoľnícka práca v živote ľudí so zdravotným postihnutím, v závislosti od druhu 

zdravotného postihnutia. Kontinuálne meniace sa legislatívne podmienky v oblasti dobrovoľníctva, ale aj prienik realizácie 

dobrovoľníckych aktivít do rôznych sfér spoločenského života demonštruje, že téma habilitačnej práce je aktuálna a jej 

aktuálnosť je umocnená súčasnými spoločenskými transformačnými procesmi, ale aj pandemickými podmienkami. 

 

Ad. splnenie sledovaného cieľa 

Autorka habilitačnej práce si stanovila za cieľ na vybraných otázkach dotýkajúcich sa dobrovoľníckej činnosti predstaviť 

významom dobrovoľníckej činnosti a dobrovoľníckych aktivít v živote ľudí so zdravotným postihnutím. Svojmu 

bádateľskému úsiliu sa venuje dlhodobo, čo dokladovala súborom predložených štúdií. Môžeme konštatovať, že cieľ bol 

naplnený. 

 

Ad. zvolené metódy spracovania, nové poznatky 

Habilitačná práca sa zaoberá významom dobrovoľníckej činnosti a dobrovoľníckych aktivít v živote ľudí so zdravotným 

postihnutím. Venuje sa ľuďom so zdravotným postihnutím, objasňuje podstatu dobrovoľníctva a jeho význam v životoch 

týchto ľudí. Práca má dve 104 strán a obsahuje 3 hlavné kapitoly a 9 podkapitol. Tematicky sa primerane vzťahujú k téme 

habilitačnej práce „Dobrovoľnícka činnosť a jej význam v živote ľudí so zdravotným postihnutím“. V úvode absentuje 

explicitne stanovený cieľ a chýba charakteristika jednotlivých kapitol. V práci sa vyskytuje aj niekoľko formálnych 

nepresností (pri niektorých tabuľkách nie je uvedený zdroj, abstrakt je veľmi stručný). Formulovanie hypotéz by si zaslúžilo 

viac pozornosti: "V hypotéze č. 2 sme predpokladali, že ľudia so zdravotným postihnutím nie sú informovaní o 

dobrovoľníckych príležitostiach v prostredí v ktorom žijú. Neziskové organizácie z ich pohľadu majú nedostatočnú reklamu a 

propagáciu. V hypotéze č. 3 sme predpokladali, že ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú zapojení do dobrovoľníckej 

činnosti budú mať záujem sa do tejto činnosti zapojiť." Autorka habilitačnej práce sa postupne venovala dobrovoľníctvu v 

sociálnej práci, dobrovoľníkom so zdravotným postihnutím a významu dobrovoľníckej činnosti v ich životoch, práci 

dobrovoľníkov so seniormi, efektívnemu manažmentu dobrovoľníckeho programu v zariadení sociálnych služieb, postaveniu 

ľudí so zdravotným postihnutím v historickom kontexte, vplyvu terapeutických činností na osobné prežívanie seniorov 

žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Autorka uspokojujúco spracovala bohaté množstvo pramenných aj 

interpretačných bibliografických zdrojov a preukázala adekvátnu orientáciu v danej problematike. Napriek uvedeným 

nedostatkom práca rozsahom aj obsahom spĺňa požiadavky kladené na habilitačnú prácu a prinášajú nové poznatky z oblastí, 

v ktorých sa rýchlo menia podmienky pre adekvátnu prevenciu. Štruktúra práce má logickú kontinuitu a prirodzenú ideovú 

gradáciu. Predložená habilitačná práca preukazuje schopnosť autorky samostatne a tvorivo pracovať, dokazuje, že ovláda 

metódy vedecko-výskumnej práce. 

 

Ad. poznámky a otázky 

Vyššie uvedené poznámky a nastolené otázky však nijako nespochybňujú akademickú úroveň habilitačnej práce. Zároveň 

však vyjadrujem presvedčenie, že formálne prehľadnejšie spracovanie jednotlivých čiastkových výsledkov skúmania, by 

prinieslo jednoznačnejšiu prezentáciu záverov habilitačnej práce. 

 

1. Objasnite ako ovplyvnila epidémia covid-19 prácu dobrovoľníkov s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Stručne uveďte 

slabé a silné stránky opatrení. 

 

2. Objasnite mieru percentuálneho podiel textu, ktorý má prekryv s indexom prác korpusu CRZP. 

 

Ad. návrh na udelenie vedecko – akademickej hodnosti 

Odporúčam, aby PhDr. Katarína Bundzelová, PhD. v zmysle § 76 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v súlade s Vyhláškou č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, po úspešnom vypracovaní habilitačnej 

práce a po úspešnom absolvovaní habilitačného konania v študijnom odbore sociálna práca, bol udelený vedecko-

pedagogický titul “docent“ (v skratke “doc.“). 

 

V Prešove dňa 11.06.2021 


