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OPONENTSKÝ POSUDOK 

 

Posudok oponenta: hodnotenie plnenia podmienok kritérií na menovanie profesorom v odbore 

3.1.14 Sociálna práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave u 

navrhovateľky doc. PhDr. Andrei Gallovej, PhD. 

 

Navrhovateľka doc. PhDr. Andrea Gallová, PhD. v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR 

č.6/2005 Z.z. v znení zmeny č. 457/2012 Z.Z. o postupe získania vedeckopedagogických titulov 

alebo umelecko-pedagogických titulov docenta a profesora predložila svoj inauguračný spis. 

Inauguračný spis pozostáva z viacerých častí, ktoré obsahujú všetky potrebné náležitosti ako sú 

životopis uchádzačky, overené kópie diplomov, projektov, pedagogickej u publikačnej činnosti 

ako aj činností, ktoré dotvárajú osobnosť uchádzačky. 

Menovaná uchádzačka ukončila v roku 1996 magisterské štúdium sociálnej práce na Univerzite 

Konštantína filozofa v Nitre, konkrétne na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva. Za pomerne 

krátky čas a to v roku 2015 až 2016 získala titulu PhD., teda doktorát z oboru sociálna práca na 

Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Ako je to uvedené v 

predkladanom inauguračnom spisu. V roku 2019 habilitovala uchádzačka za docentku sociálnej 

práce na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. V spisu nie je 

presne uvedený termín ukončenia habilitácie len rok, preto sa domnievam, že táto podmienka 

3 rokov od habilitácie je splnená, pre výkon pedagogickej práce 3 roky od habilitácie pre 

inauguráciu. Za relatívne dlhé obdobie pôsobenia sa odborne angažovala navrhovateľka 

prevažne na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety inú univerzitu alebo 

vysokú školu neuvádza.  Za prínos a rozvoj v rámci štúdia v odbore sociálna práca na Vysokej 

škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  je otvorenie detašovaného pracoviska teda 

Ústavu bl. Anny Kolesárovej v Rimavskej Sobote, kde sa uchádzačka osobne angažovala. 

Neregistroval som jej vedecko-odborné aktivity v širokej akademickej obci pedagógov nielen na 

Slovensku alebo v zahraničí v oblasti výskumu z vedeckej disciplíny aplikovanej sociálnej práce. 

Uchádzačka v predkladanom spise uvádza kontinuálne vzdelávanie v odbore sociálna práca, 



a taktiež je uvedená prax v rámci sociálnej problematiky, ktorá umožňuje pedagógovi získať 

praktické skúsenosti v obore sociálna práca. 

Pedagogická činnosť: 

Pedagogická činnosť uchádzačky je veľmi široká a záber jednotlivých predmetov (Krízová 

intervencia, Mediácia v SP, Metódy SP s jednotlivcom, Sociálna práca so seniormi, Sociálne 

služby, SP s marginalizovanými rómskymi komunitami, SP s osobami s ŤZP, Teória organizácie a 

riadenie tímov, Teória sociálnej práce), čo vyžaduje nadmerné úsilie sledovať všetky inovačné 

trendy nielen na Slovensko ale i zahraničí v menovaných oblastiach. V pedagogickom procese a 

v kontexte vedeckej školy uchádzačka uvádza, že viedla a oponovala záverečné kvalifikačné 

práce bakalárske resp. i diplomové práce. Uchádzačka viedla štyri dizertačné práce, taktiež sa 

podieľala na oponovaní doktorských prác ale absentujú v rámci pedagogicko-vedeckej činnosti 

habilitačné práce. Bola predsedom aj členom bakalárskych, magisterských komisií a členkou 

doktorandských komisií. Uchádzačka splnila kritéria, pretože požiadavkou je úspešné ukončenie 

jedného doktoranda. Zo spisu som sa nedozvedel, ako autorka prispela v rámci z rozvoja odboru 

sociálna práca, či prispela aplikovanou štúdiou teda empirickým výskumom, alebo teoretickým 

konceptom, kreovaním nového predmetu či paradigmou na akademický proces v odbore 

sociálna práca. Členstvo v komisiách je síce uvedené, ale neprispieva k rozvoju odboru. Bolo by 

užitočné a potrebné aby uchádzačka konkrétne popísala v inauguračnom spise vlastné inovácie 

v oblasti sociálnej práce, buď z výskumno-empirickej činnosti alebo z praxe, ktorú má 

uchádzačka relatívne širokú v sociálnych službách. Pre mňa z uvedeného spisu vyplýva, že 

najväčšou profesionálnou výhodou uchádzačky je prepojenie oblasti sociálnych službách a 

jednotlivých klientov sociálnej práce, ktorí vyžadujú potrebnú pomoc a starostlivosť v rámci 

spoločnosti. 

Publikačná činnosť: 

Publikačná činnosť uchádzačky je široká (prvá autorka v 10 publikáciách). V zozname publikácií 

sú tituly, ktoré korešpondujú s odborom sociálna práca, a sú ukotvené v rámci profesionalnej 

odbornosti sociálnych vedách teda sociálnej práce. Ako autorka vyše osemdesiatich odborných 

publikácií, príspevkov na domácich alebo zahraničných odborných konferenciách, časopisov  

preukázala schopnosť tvorivo pracovať v rámci odbornej publikačnej činnosti v obore sociálna 

práca. Súčasťou publikačnej činnosti sú jednotlivé monografie v štyroch exemplároch v kategórii 

AAB,  dve  vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách v kategórii ACB. Za 

prínosne v rámci publikačnej činnosti oceňujem 13 vedeckých prác v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach WOS, Scopus v  kategórii ADM. Na druhej strane treba poukázať, 



že príspevky v karentoch patria skôr do oblasti ošetrovateľstva a zdravotníctva. Navyše všetky 

karenty (WOS, Scopus) sú z jedného časopisu. Mnohé publikácie sú uverejnené v domácich, ale 

i zahraničných maďarských, poľských a iných vydavateľstvách. Chýbajú odborné príspevky so 

zameraným na aplikovaný výskum v odborných časopisoch zameraných na sociálnu prácu 

(napríklad sociální práce/sociálna práca v Čechách alebo na Slovensku). Uchádzačka uvádza 126 

citovaných ohlasov, z toho 16 v zahraničných publikáciách registrované v cit. Indexoch, ďalej 8 

ohlasov v zahraničných publikáciách neregistrované v cit. Indexoch, 9 citácii je v domácich 

publikáciách registrované v cit. indexoch WoS, SCOPUS a zvyšok 93 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. 

Výskumná činnosť: 

V oblasti výskumu autorka uvádza riešenie troch výskumných úloh v pozícii dvoch ako členka 

výskumného tímu, v jednom ako koordinátorka. Absentuje ako riešiteľka vedecko-výskumného 

projektu v domácom alebo zahraničnom prostredí. Akceptovateľné sú len dve výskumne 

projekty. Prvý je zameraný na posudzovanie vplyvu supervízie, ako preventívneho faktora 

syndrómu vyhorenia u odborných zamestnancov subjektov sociálnych služieb a druhý je pod 

názvom Sociálne determinanty zdravia medzi zanedbávanými a zraniteľnými deťmi a 

dospievajúcimi s HIV. Je na škodu, že z oboch predkladaných výskumov sa nepremietol 

konkrétny vedecko-výskumný výstup s výsledkami pre aplikovanú sociálnu prácu v publikačnej 

činnosti uchádzačky v domácom alebo zahraničnom vedeckom časopise. Uchádzačka uvádza 58 

účastí na vedeckých podujatiach z toho zahraničných 17 a to pozvaných 7, domácich vedeckých 

konferenciách  39 pozvaných 37. 

Záver: 

Napriek niektorým nepresnostiam v inauguračnom spise konštatujem, že docentka Gallová 

spĺňa stanovené kritéria pre inauguračné konanie. Odporúčam inauguračnej komisii, aby 

jednotlivé nezrovnalosti posúdila a aby odporučila Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety schváliť návrh na menovanie uchádzačky doc, PhDr. Andrey Gallovej, 

PhD., profesorom v odbore sociálna práca. 

 

V Bratislave 23.3.2022                                                         .......................................................................... 

                                                                                                    prof. Ing. Paweł Czarnecki, MBA, LL.M, MPH, Dr h.c. mult.  


