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Oponentský posudek v rámci jmenovacího řízení za profesora 

Obor jmenovacího řízení:  sociální práce 

Uchazečka: doc. PhDr. Andrea Gállová, PhD. 

 

1. ÚVOD 

Kandidátka jmenovacího řízení předložila souhrnně materiály požadované ke jmenovacímu 

řízení. Předložené materiály jsou kompletní, přehledné a odpovídají požadavkům, které 

stanovuje Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Sb., Standardy Slovenské akreditační agentury 

a kritéria VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislavě.  

 

2. PEDAGOGICKÁ ČINNOST 

Pedagogická činnost doc. PhDr. Andreji Gállové, PhD., je velmi bohatá. Dá se zhodnotit jako 

širokospektrálně koncipovaná a tvořivě orientovaná k pochopení teoretických i 

metodologických konceptů sociální práce. Ve výčtu realizovaných předmětů lze nalézt 

interdisciplinární, multidisciplinární a mnohdy i mezinárodní přesah. Škálu vyučovaných a 

garantovaných předmětů lze bezpochyby označit jako biodromálně orientovanou. Rovněž 

v oblasti vedení a oponování kvalifikačních prací je  paní docentka velmi aktivní a splňuje 

požadovaná kritéria. Pedagogická činnost jmenované odpovídá vědeckopedagogické pozici 

profesora.  

 

3. VĚDECKÁ ŠKOLA 

Paní docentka má ukončené dva doktorandy v oboru sociální práce a v současné době další dva 

doktorandy vede. V tomto duchu lze konstatovat, že si vytváří vlastní vědeckou školu 

zaměřenou na širokospektrální pojetí sociálních služeb.  

 

4. PUBLIKAČNÍ ČINNOST A CITAČNÍ INDEX  

V seznamu publikační činnosti jsou celkem 104 publikace. Stěžejními jsou čtyři vědecké 

monografie, které jsou autorčiným počinem a je na ně často odkazováno i v akademickém světě 

v České republice. Značná část publikací je prezentována v autorských kolektivech, což 

znamená i výraznou schopnost vědecké a publikační kooperace. Řada publikací je cizojazyčná, 

převážně v angličtině. Citační index představuje 126 citací, včetně prestižních citačních 

záznamů, Nejen publikační činnost, ale především citační ohlasy odpovídají požadavkům na 

vědeckopedagogický titul profesor. 



 

5. PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

Přednášková činnost paní docentky je velmi bohatá, představuje v souhrnu na 300 přednášek, 

nejen zvaných, ale i konferenčních. Posuzovaná tematická škála prezentovaných přednášek má 

širokospektrální zaměření s kvalitním epistemologickým základem v oboru sociální práce. 

Z celkového počtu je 112 přednášek na mezinárodním fóru anebo na vědeckých akcích 

s mezinárodní účastí. To obecně předpokládá, že se uchazečka o profesorský titul dostává do 

odborného povědomí na mezinárodním vědeckém poli. Zejména účast na mezinárodních 

konferencích a pobytech v zahraničí zakládá mezinárodní dimenzi vzájemné spolupráce se 

zahraničními institucemi. 

  

6. VÝZKUMNÉ PROJEKTY  

Aktivní účast autorky ve třech vědeckovýzkumných projektech ukazuje na erudici zejména 

v oblasti metodologické. Rovněž výsledky výzkumných projektů naznačují vysokou 

erudovanost uchazečky rovněž v širších sociálních kontextech. Erudovanost zejména 

metodologickou autorka vykazuje i jako stálá členka komise pro obhajobu dizertačních prací 

v oboru sociální práce.  

 

7. PŘÍNOS KANDIDÁTKY PRO ROZVOJ OBORU Sociální práce 

Přínos autorky je evidentní, jak pro teorii tak praxi sociální práce. Vytváří odborně erudovanou 

dimenzi oboru sociální práce a lze ji charakterizovat jako sociálně interdisciplinární se 

zaměřením dominantně na problematiku sociálních služeb a sekundárně na multikulturní, 

speciálně pedagogickou a gerontologickou problematiku. 

 

8. ZÁVĚR 

Na základě předložených materiálů konstatuji, že ve všech posuzovaných kategoriích a 

oblastech splňuje docentka PhDr. Andrea Gállová, PhD., kritéria pro jmenovací řízení v oboru 

sociální práce a proto s plnou vážností doporučuji inaugurační komisi a Vědecké radě VŠZaSP 

sv. Alžbety v Bratislavě schválit návrh na jmenování paní doc. PhDr. Andreji Gállové, PhD., 

za profesorku v oboru sociální práce.  

                           

 

                                                                              ------------------------------------------------- 

                                                                                   prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.  

 


