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Oponentský posudok –  

vymenúvacie konanie za profesora v odbore sociálna práca 3.1.14.  

uchádzačky doc. PhDr. Márie Šmidovej, PhD. 

 

 

 

        Podľa „Kritérií na vymenúvanie profesorov“ (schválené VR VŠZaSP sv. Alžbety dňa 

17.06.2014 a návrh do VR 05.04.2016) pre odbor 3.1.14 Sociálna práca 

        jsem vypracoval tento oponentský posudek, ve kterém se vyjadřuji jak k plnění kriterií 

uchazečky, a současně také k uchazečce jako k osobnosti ve svém oboru. 

 

 

1.Plnění pedagogických kriterií VŠ uchazečky doc. Dr. M. Šmidové, PhD. (dále jen M.Š.):  

 

        M.Š.  vykonává pedagogickou praxi 12 let kontinuálně na pracovní úvezek 1,0, celkově 

však vyučuje 25 let. Přednáší kontinuálně na VŠ od vykonání svého habilitačního řízení 

v roce 2008, tedy 10 let, má vědeckou hodnost Ph.D. (1998) -  v tomto bodu, pedagogická 

aktivita, M.Š. splňuje požadovaná kriteria. 

 

 

2.Publikační činnost a ohlasy vědecké práce 

 

      Podle „Kritérií“ sú minimálne požiadavky na rozsah publikačnej činnosti: 50  vedeckých 

odborných prác, z toho:  3  výstupy kategórie A - musí ísť o publikácie podľa WOS, Scopus, 

ERIH a pod.,  resp. vedecké štúdie evidované v profesijných databázach, resp. publikované  

v časopisoch s IF ≥ 0,14, ktoré napĺňajú kritéria karentovaných časopisov alebo sú  

karentovanými časopismi. Ako prvý autor minimálne v 20 publikáciách, je autorom 

minimálne v zahraničných publikáciách , maximálne 20 % vedeckých prác môže byť z  

príbuzného študijného odboru. Je autorom najmenej 1 monografie  resp. spoluautorom 

(minimálne 2 kapitoly) v rozsahu minimálne 3 AH. Je autorom l vysokoškolskej učebnice 

(min.3 AH) alebo 2 skrípt – učebných textov (min.3 AH). 
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 M.Š. tato Kriteria naplňuje, resp. překračuje: má celkem 81 výstupů, z toho 53 prací v  

požadovaných kategoriích, a z toho 6 výstupů kategorie A (2x AAA, 2x ADM, 2x ADN).  

M.Š. je první autorkou v 51 publikacích, z toho v 14 zahraničních, z toho 100% vědeckých  

prací je z oboru sociální práce. M.Š. taktéž splňuje, resp. překračuje požadavky na publikace  

zařazené jako monografie a učební texty. 

 

 

   Ohlasy vědecké práce M.Š.: podle „Kriterií“ je to minimálne 40 ohlasov (citácií) na 

publikované práce  v študijnom odbore Sociálna práca, z toho minimálne 20 je v 

zahraničných časopisoch.  

     M.Š. tyto požadavky splňuje, resp. překračuje: má celkem 74 citací v oboru sociální práce, 

z toho 23 zahraničních citací. 

 

 

3.Vědecká pedagogická práce uchazečky 
 

     „Kriteria“ požadují minimálne 1 úspešne vyškolený doktorand v študijnom odbore  

Sociálna práca alebo v príbuznom študijnom odbore a min. 1 doktorand po absolvovaní  

dizertačnej skúšky v odbore Sociálna práca.  

        M.Š. má celkem 3 úspěšně absolvované doktorandy v oboru (ukončeno 2012, 2013, 

2016). 

       

      V rámci rozvoje oboru je/ byla M.Š. členka komisie pre vykonávanie dizertačných skúšok 

v programe Sociálna práca VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, členka habilitačnej komisie na 

VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, oponentka habilitačnej práce na VŠZaSP sv. Alžbety, 

12.05.2017, PhDr. ThDr. PaedDr. Lenka Lachytová, PhD., 9x oponentka dizertačných prác na 

VŠZaSP sv. Alžbety 9, 1x oponentka dizertačných prác na UK. 

      Uchazečka splňuje (překračuje) i v tomto bodu požadovaná kriteria. 

 

 

4.Účast ve vědecko - výzkumných projektech 

 

      „Kriteria“ požadují v tomto bodu, aby uchazeč byl riešiteľ alebo spoluriešiteľ najmenej 3 

výskumných úloh výskumných úloh (granty, inštitucionálne projekty, medzinárodné projekty 

ap.):  

       M.Š. splňuje, resp. překračuje- má celkem 4 takovéto projekty (KEGA, APVV SR, 

ERASMUS+, UNDP – v těchto projektech je 1x jako hlavní řešitelka a 3x jako 

spoluřešitelka). 
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5.Účast na vědeckých a odborných konferencích, přednášková aktivita uchazečky 

 

       Je požadována aktívna účasť min. na 50 konferenciách, z toho: minimálne 15 v zahraničí, 

vedenie sekcií na medzinárodných konferenciách, členstvo v organizačném výboru 

medzinárodných vedeckých podujatí.  

      M.Š. tato kriteria naplňuje takto: má 52 aktívních účastí na konferencích, z toho na 17 

zahraničních a 17 x vedla sekci na konferenci. 20 x byla členkou organizačního výboru akce. 

     Oponent konstatuje, že i v tomto bodu uchazečka splňuje, resp. překračuje požadovaná 

kriteria. 

 

 

6.Další odborná aktivita uchazečky 

 

       Je požadováno členstvo vo výbore min. 1 odbornej spoločnosti, alebo členstvo v redakčnej 

rade min. 1 zahraničného vedeckého resp. odborného časopisu alebo v 2 domácich 

časopisoch, alebo absolvent 3 študijných resp. prednáškových pobytov na zahraničných 

univerzitách, resp. iných vedeckých inštitúciách na základe pozvania. 

       M.Š. plní tyto požadavky takto: je členka Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

SR na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami, členka vedeckej rady Teologickej 

fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, členka vedeckej rady Inštitútu misijnej a charitatívnej 

práce Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, členka 

redakčnej rady recenzovaného časopisu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

STUDIA ALOISIANA, členka redakčnej rady recenzovaného časopisu Teologickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave VIERA A ŽIVOT, členka redakčnej rady recenzovaného 

časopisu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a Teologickej 

fakulty Trnavskej univerzity v Trnave ACTA MISIOLOGICA, od roku 2011 doposiaľ 

koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami na Trnavskej univerzite v Trnave 

podľa § 100 ods. 7 písm. b) zák. č. 131/2002 o vysokých školách. 

     Absolvovala celkem 7 zahraničních pobytů (USA, Polsko), zaměřených zejména na 

problematiku, kterou se dlouhodobě uchazečka zabývá – provázení (counseling). 

     Oponent konstatuje, že i v tomto bodu uchazečka splňuje požadovaná kriteria. 

 

 

 

     Oponent závěrem celkově shrnuje plnění kriterií uchazečky dle „Kritérií na 

vymenúvanie profesorov“ (schválené VR VŠZaSP sv. Alžbety dňa 17.06.2014 a návrh do VR 

05.04.2016) pre odbor 3.1.14 Sociálna práca: 

uchazečka ve VŠECH bodech SPLŇUJE, resp. PŘEKRAČUJE   

požadovaná kriteria. 
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Oponent se dále vyjadřuje k celkové odborné a vědecké osobnosti uchazečky: 

 

 

      Uchazečka se dlouhodobě a aktivně věnuje pedagogické, odborné, vědecké a přednáškové 

činnosti v oboru sociální práce, zaměřuje se zejména na problematiku sociální práce v rodině, 

na kontext sociální práce s dětmi, a to zejména s dětmi potřebujícími speciální potřeby, dále 

na seniory, rozvíjí problematiku provázení (counselingu) a je v tomto směru nejvýznamnějším 

vědecko-odborně působícím akademickým pracovníkem v rámci Slovenska. Svými vědecko 

odbornými aktivitami i svým pedagogickým působením je uchazečka výraznou a 

respektovanou osobností současné sociální práce na Slovensku. 

 

 

 

Závěr: 

 

 

Oponent na základě jak celkového vyhodnocení plnění požadovaných Kriterií vysoké 

školy, na které se inaugurační řízení koná, tak na základě celkového vyhodnocení odborné 

osobnosti uchazečky konstatuje,  

že uchazečka splňuje, resp. překračuje požadovaná kriteria, představuje 

respektovanou a uznávanou osobnost ve svém oboru, který vědecky i pedagogicky dále 

rozvíjí.  

Proto jednoznačně doporučuje pokračovat v inaguračním řízení  

a po úspěšně proběhlém řízení doporučuje postoupit inagurační řízení uchazečky na úroveň 

MŠ SR. 
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