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OPONENTSKÝ POSUDOK 

 

Oponentský posudok na celkové zhodnotenie vedeckej, pedagogickej a publikačnej 

činnosti v súvislosti s inauguračným konaním  v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania Sociálna práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety v Bratislave u navrhovateľky doc. dr.  Mgr. Małgorzaty 

Dobrowolske,  z Sliezske univerzity v Katoviciach/Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

 

Na základe žiadosti predsedu vedeckej rady Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety v Bratislave, Dr. h. c. prof. MUDr. Juraja Benca, PhD., MPH. 

o posúdenie odbornej vedeckej a pedagogickej spôsobilosti doc. dr.  Mgr. Małgorzaty 

Dobrowolske, v súvislosti  s jej vymenúvacím konaním za profesora v študijnom 

odbore Sociálna práca, som   preštudoval všetky materiály a prílohy, ktoré vedecká rada 

predložila.   

 

Hodnotenie vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti 

Navrhovateľka doc. dr.  Mgr. Małgorzaty Dobrowolske, v súlade s Vyhláškou 

Ministerstva školstva SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získania vedeckopedagogických 

titulov a umelecko-pedagogických titulov docenta a profesora predložila svoj 

inauguračný spis. 

Menovaná inaugurantka doc. dr.  Mgr. Małgorzaty Dobrowolske, vyštudovala v roku 

2002 ako magistra v odbore psychológia. Následne pokračovala v štúdiu, a v roku 2006  

získala titul v rámci doktorandské štúdia humanitných vied v odbore psychológia. 

V roku 2014 bola inaugurantka habilitovaná a bol jej uznaný vedecko-pedagogicky titul 

docent, v odbore sociálna práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave. 



Publikačná činnosť inaugurantky je pomerne široká a je spracovaná predovšetkým 

v cudzojazyčnej literatúre (prvá autorka v 4 publikáciách), v ktorej preukazuje svoju 

kompetentnosť, praktické zručnosti a skúsenosti, ktoré môžu byť využité 

predovšetkým v obore psychológia až následne v obore sociálna práca ako pomáhajúcej 

profesie. V zozname predložených publikácií je zameraných primárne na iné témy, než 

na sociálnu prácu. Spolu všetkých výstupov z publikačnej činnosti uviedla autorka 108 

výstupov odborných publikácií, príspevkov na domácich alebo zahraničných 

odborných konferenciách a časopisov.  Inaugurantka preukázala schopnosť tvorivo 

pracovať v rámci odbornej publikačnej činnosti medzi odborovo v rámci psychológie a 

sociálnej práce. Súčasťou publikačnej činnosti sú jednotlivé monografie v siedmich 

exemplároch v kategórii AAB,  desať  vysokoškolských učebníc resp. skrípt v kategórii 

BCI. Za prínosne v rámci publikačnej činnosti oceňujem 12 vedeckých článkov v 

zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus a 3 

vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Scopus v  kategórii 

ADN. Na druhej strane treba poukázať, že príspevky v karentoch patria skôr do oblasti 

psychológie teda sú sociálno-psychologického charakteru. Mnohé publikácie sú 

uverejnené v domácich teda poľských, ale i zahraničných vydavateľstvách.  

Oblasť ohlasov, ktorá bezprostredne súvisí s publikačnou činnosťou autorky je možné 

habilitačného konania uvádza 103 citovaných ohlasov, z toho viac ako 70 citácii je v 

domácich i zahraničných publikáciách registrované v cit. indexoch WoS, SCOPUS 

a zvyšok ohlasov je v domácich publikáciách neregistrované v cit. Indexoch. Pričom 

interná norma vysokej školy požaduje iba 50 ohlasov, z toho minimálne 10 

zahraničných v databázach Web of Science alebo SCOPUS, Medline, ERIH plus v 

odbore sociálna práca. Ohlasy spĺňajú túto požiadavku, ako uvádza predkladaný spis. 

Inaugurantka uvádza 90 účastí na vedeckých podujatiach z toho zahraničných 20 a to 

pozvaných 5, nepozvaných 17, domácich vedeckých konferenciách nepozvaných 32 

pozvaných 25. 

V oblasti výskumu autorka uvádza riešenie 10 výskumných úloh teda výskumných 

medzinárodných projektoch ale nie je jasné, akej presnej pozícií inaugurantka v daných  

projektoch figuruje (ako hlavný riešiteľ, spoluriešiteľ?). Všetky výskumné projekty sú 

širokospektrálne zamerané a taktiež sa bytostne dotýkajú oblasti sociálnej práce. 

Podmienkou vedeckej rady Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 



v Bratislave, ktorú si určila v odbore sociálna práca, a to účasť na riešení grantovej 

vedeckovýskumnej úlohy, je splnená. Faktom ostáva, že súčasné požiadavky na 

Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v rámci rozvoja sociálnej 

práce, ako vedeckej disciplíny si vyžaduje aby budúci profesor sociálnej práce 

minimálne v dvoch projektoch viedol výskumný kolektív, ktorý dospel k rozvoju oboru 

sociálnej práce. 

 

 

Pedagogická činnosť 

Pedagogickú činnosť uchádzačka  preukázala v rámci spisu, a to 19 ročnú kontinuálnu 

pedagogickú prax na jednotlivých univerzitách a vysokých školách, konkrétne  na  

Sliezskej univerzite, Pedagogicko-psychologickej fakulte, psychologickom ústave, 

katedre pracovnej a organizačnej psychológie, na Sliezskej technickej univerzite, 

Vysokej školy spoločenských vied a zahraničnej filológie, ústav pre výskum, 

vzdelávanie a komunikáciu, na Korczakovej univerzite, fakulta sociálnych a 

pedagogických vied v Katoviciach, v špecializácii na odbor sociálnej práce. Absentuje 

pedagogická činnosť alebo stáž na Slovenskej alebo zahraničnej univerzite zo 

zameraním na obor sociálna práca. V pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní 

v odbore sociálna práca je až po habilitačnom konaním, kde inaugurantka vedie 

prednášky v predmetoch: História sociálnej práce, Axiológia sociálnej práce, Teória a 

metódy sociálnej práce, Workshop sociálneho pracovníka, Diagnostika sociálneho 

prostredia, Sociálne poradenstvo, Formy pomoci rodine, Sociálna patológia, Sociálna 

prevencia, Systém sociálnej pomoci v Poľsku, Sociálne problémy a otázky, Hodnotenie 

v sociálnej práci, Vybrané otázky legislatívy v oblasti sociálnej pomoci a sociálneho 

zabezpečenia, Mediácia a vyjednávanie v sociálnej pomoci. V rámci, tak širokého 

záberu uchádzačky v jednotlivých predmetoch si vyžaduje nadmerné úsilie sledovať 

všetky inovačné trendy v obore sociálna práca v menovaných oblastiach. Nedostatkom 

inaugurantky je, že nemá pregraduálne vzdelania v odbore Sociálna práca o čom svedčí, 

že svoju pedagogickú činnosť na jednotlivé predmety v obore Sociálna práca 

uskutočňuje až po habilitačnom konaní. V rámci pedagogické činnosti mi chýba teda 

absentuje konkrétna profylaxia v obore sociálna práca (aplikovanej sociálnej práce), 

ktorou sa uchádzačka zaoberá, lebo snahou každého odborníka z akademickej obce 



alebo praxe, je prezentovať svojou osobnosť v prínose a rozvoji oboru, kde  je vidieť 

previazanosť medzi teóriou a praxou.  

V pedagogickom procese a v kontexte vedeckej školy inaugurantka uvádza, že viedla a 

oponovala záverečné kvalifikačné práce bakalárske resp. i diplomové práce. 

Uchádzačka viedla sedem dizertačné práce, a taktiež sa podieľala na oponovaní 

doktorských prác ale absentujú v rámci pedagogicko-vedeckej činnosti habilitačné 

práce. Bola členom bakalárskych, magisterských a doktorandských komisií. 

Inaugurantka splnila tieto kritéria, pretože požiadavkou je úspešné ukončenie jedného 

doktoranda (uchádzačka má ukončených dvoch). Zo spisu som sa nedozvedel, ako 

autorka prispela v rámci z rozvoja odboru sociálna práca, či prispela aplikovaným 

empirickým výskumom, alebo teoretickým konceptom, kreovaním novej teórií v 

odbore sociálna práca. Pre mňa z uvedeného spisu vyplýva, že najväčšou 

profesionálnou výhodou inaugurantky je prepojenie oblasti psychologicko-sociálnej 

v rámci odboru sociálnej práce, ktorí je potrebný z pohľadu pomoci a starostlivosti 

o človeka v rôznych situáciách, problémoch s ktorými sa stretne vo svojom živote a v 

živote spoločnosti. 

 

Záver: 

Na základe celkového zhodnotenia publikačnej, vedeckej a pedagogickej činnosti doc. 

dr.  Mgr. Małgorzaty Dobrowolske, je možné konštatovať, že inaugurantka plní 

požadované kritéria Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

v Bratislave v odbore sociálna práca kvantitatívne, no kvalitatívne iba v určitých 

parametroch (pedagogickej činnosti, čiastočne v publikačnej a vedeckovýskumnej 

činnosti). Napriek niektorým uvedeným pripomienkam odporúčam inauguračnej 

komisii aby odporučila Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety schváliť návrh na menovanie a po úspešnom inauguračnom konaní udeliť titul 

profesor v odbore habilitačného konania a inauguračného konania sociálna práca. 

 

V Bratislave 27.07.2022    

                                                             .......................................................................... 

                                                         prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, LL.M, MPH, Dr.h.c. 


