Oponentský posudok
na vymenúvacie konanie doc. MUDr. Jozefa ŠUVADU, PhD.
za profesora v odbore 3.1.14 Sociálna práca
vypracovaný v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 6 z 8. decembra 20054
v znení zmeny č. 457/2012Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo
umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a na základe uznesenia Vedeckej rady
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.
Doc. MUDr. Jozef ŠUVADA, PhD. je aktuálne zamestnancom VŠZaSP sv. Alžbety
v Bratislave ako docent v odbore sociálna práca a to od r. 2006.
Ostatné pracovné pomery v rámci slovenských vysokých škôl a univerzít, ale hlavne
vysokých škôl a univerzít a výskumných pracovísk sú obsahom výučby viac zamerané do
medicínskych disciplín a výučbových predmetov. V rámci nich je evidentné prepojenie
medicínskych disciplín so sociálnou prácou ako vedným aj aplikovaným odborom, so sociálnou
patológiou, s metodológiou výskumu a štatistickým spracovaním empirických dát a paliatívnou
starostlivosťou. Javí sa to ako vzácne prepojenie dvoch kooperujúcich vedných disciplín
starostlivosti o človeka.
Ide o tieto pracoviská: 2007-2014: LF UK Bratislava; 2008 - 2017: Baylor´s College
of Medicine Texas; 2009 – 2016: Makerere University, Kampala, Uganda; 2010 – 2011:
Busoga University, Busoga, Uganda; 2013-2017: Warsaw Management University, Poľsko;
2014 – 2019: Imperial College London; 2008 – trvá: St. Jude Children´s Research Hospital,
USA; 2017 – trvá: University of Scranton, USA; 2010 – 2018: Slovenská zdravotnícka
univerzita v Bratislave; 2015 – 2018: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Poľsko.
Plnenie kritérií na vymenúvanie profesorov v odbore sociálna práca (schválené VR
VŠZSP sv. Alžbety dňa 17.06.2014 a návrh do VR 05.04.2016) :
Na základe preštudovania inauguračného materiálu doc. Jozefa Šuvadu, PhD.
konštatujem, že doc. Šuvada spĺňa všetky kritéria, ktoré sú v danej oblasti požadované VŠZSP
Sv. Alžbety v Bratislave. Vo väčšine kritérií ich vysoko prekračuje, napr. v publikačných
výstupoch v impaktovanom publikačnom prostredí a v projektových aktivitách, ktoré sú
najvýznamnejšími nástrojmi prezentácie a akceptácie autora aj jeho pracoviska v zahraničí.
Na okraj tohto hodnotenia chcem povedať, že je dobre ak uchádzač o inauguráciu či
habilitáciu, ktorý svojimi vedeckými a odbornými výstupmi zasahuje do dvoch vedných

disciplín, pri svojej prezentácii, predkladá tieto aktivity oddelene podľa vedných odborov. Je
to vhodné nielen na prehľadnosť jeho prezentácie.
Predložené práce a aktivity doc. Šuvadu majú odborný, vedecko-populačný a vedecký
charakter. V oblasti vedeckého poznania prináša nové, objavné informácie, nové výsledky. Ide
o veľmi rozsiahle en bloc vedecké dielo, ktoré ukazuje na tvorivý potenciál a zdravú
ambicióznosť, ale hlavne významný vedecký prínos uchádzača o inauguráciu v oblasti
medicínskej a v oblasti sociálnej práce.
Niektoré publikácie monografického charakteru ale hlavne, z hľadiska pedagogického,
publikácie učebnicového charakteru doc. Šuvadu slúžia ako povinná, resp. rozširujúca literatúra
na slovenských aj zahraničných vysokoškolských a univerzitných pracoviskách.
Oceňujem tiež vedeckú školu doc. Šuvadu, ktorú orientuje do dvoch vedeckých oblastí
a výrazná a ľahko identifikovateľná je v oblasti sociálnej práce a vytvára predpoklady na rozvoj
oboch oblasti vedeckého záujmu uchádzača nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí formou
vedeckého „dorastu“ daného pracoviska, danej krajiny. Je to fenomén hodný univerzitného
profesora.

Záver:
Doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. spĺňa a prevyšuje požadované scientometrické
ukazovatele ako podmieňujúce na inauguračné konanie stanovené VŠZSP Sv. Alžbety
Bratislava. Aplikuje nové vedecko-výskumné poznatky v oblastiach jeho vedeckého záujmu
do edukačného procesu na niekoľkých vysokoškolských pracoviskách v Slovenskej republike
aj v zahraničí. Je uznávanou osobnosťou vo vedeckej a odbornej komunite v odbore sociálna
práca a medicína nielen v slovenských podmienkach, ale hlavne v zahraničí. Má výrazné
predpoklady naďalej rozvíjať vedecký aj študijný odbor sociálna práca a príbuzné odbory.
Preto po podrobnom zhodnotení predloženého inauguračného spisu veľmi rada
odporúčam komisii VŠZSP Sv. Alžbety pre inauguračné konanie a Vedeckej rade VŠZSP Sv.
Alžbety vymenovať Doc. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD. za profesora v odbore sociálna práca.
Badín, 10.2.2019

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.

