
  

                       TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE 

                                         Teologická fakulta 

                     Kostolná 1, P. O. Box 173, 814 99  Bratislava 

 
 

 

 

 

Oponentský posudok habilitačnej práce 

 

 

Téma:                        Pochovávanie nenarodených potratených detí ako forma sociálnej                   

pomoci rodičom v kríze z prenatálnej straty 

Meno autora:         Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD 

 

Meno a pracovisko oponenta:  prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD. 

         Teologická Fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

 

 Habilitačná práca predstavuje plošnú analýzu teoreticko-empirického charakteru  javu 

pochovávania nenarodených potratených detí. Poukazuje na pozitívny vplyv pochovávania 

ako rituálu poslednej rozlúčky a jeho vplyv na prežívanie tejto situácie u rodičov a tiež 

možnosti využitia tohto rituálu v sociálnej intervencii. Súčasťou práce sú odporúčania pre 

prax. Teoretická časť tvorí definícia základnej terminológie, štatistické ukazovatele a 

dôsledky vo forme PASS, možnosti sociálnej pomoci, proces  v zmysle platnej legislatívy, 

predstavenie projektu pochovávania nenarodených potratených detí na Slovensku, 

v porovnaní so stavom problematiky v  Taliansku a v Českej republike. Kvalitatívny výskum 

bol vykonaný metódou  rozsiahleho opisu a jeho analýzou, zameranou na prežívania 

prenatálnej straty, opisom procesu pochovávania potratených detí a jeho vplyvu na život 

pozostalej rodiny a možnosti využitia sociálnej intervencie. Súčasťou práce sú aj odporúčania 

pre prax. 

 

 Práca je v rozsahu 351 strán, vrátane zoznamov použitej literatúry, ktorú tvorí 

pozoruhodné množstvo titulov pôvodných monografií a internetových odkazov, čo svedčí 

o mimoriadnom záujme a informovanosti autorky, ktoré danú tému dostatočne približujú z 

rôznych uhlov pohľadu.  

 

Po stránke formálnej je práca napísaná na primeranej úrovni, spĺňa podmienky kladené 

na tento druh prác. Po stránke jazykovej autorka využíva odborný jazyk a štýl, aj keď 

v niektorých častiach sa nevyhla osobnému nasadeniu a k tomu primerane osobnému štýlu a 
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pohľadom. Práca je počtom strán rozsiahla, avšak domnievam sa, že niektoré teoretické 

východiská nebolo potrebné doširoka objasňovať, keďže ide o všeobecne známe pojmy 

sociálnej práce. Napríklad s. 75 opis všeobecná charakteristika krízovej intervencie, historický 

vývoj krízovej intervencie a podobne. Takto by sa práca zúžila a bola by prehľadnejšia. 

 

 Po obsahovej stránke práca predstavuje teoreticky zaujímavý rámec s logickou 

nadväznosťou a praktickým vyústením. Jednotlivé kapitoly sú samostatne odborne primerane 

spracované, ako celok majú jasnú jednotiacu líniu. Výskum bol vhodne naznačený. Jeho 

interpretovanie však bola príliš rozsiahla, predovšetkým diskusiu by bolo vhodne zúžiť 

a jasnejšie identifikovať výsledky. Odporúčania pre prax v kapitole 4 priniesli hodnotné 

odporúčania v rôznych oblastiach podpory, čo tvorí pridanú hodnotu práce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Práca spĺňa požadované kritériá pre tento druh prác, preto ju odporúčam ku obhajobe. 

   

Otázka: Priblížte funkciu „smútkového poradcu“ pri sprevádzaní počas obdobia smútenia z 

prenatálnej straty. 

 

 

V Bratislave, 13.6.2021   Prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD. 

 


