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OPONETSKÝ POSUDOK 

 

na vymenúvacie konanie ks. Tadeusza Bąka, dr hab., m. prof. za profesora 

v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca 

 

 Kňaz, mimoriadny profesor,  dr hab. Tadeusz Bąk, je uznávaným odborníkom nielen 

v odbore sociológia, ale aj v sociálnej práci, v teológii a v rámci nej najmä v sociálnej náuke 

Cirkvi. Zohral významnú úlohu pri formovaní vysokoškolského vzdelávania v odbore sociálna 

práca nielen v Poľsku, ale i v zahraničí. Je taktiež známym odborníkom v tomto odbore aj na 

Slovensku. 

1. Pedagogická činnosť 

 

 m. prof. dr hab. Tadeusz Bąk, vykazuje bohatú, 15 ročnú, kontinuálnu pedagogickú 

činnosť na vysokej škole. V rokoch 2001-2005 učil na Vysokej škole im. B. Jańskeho vo 

Varšave, v rokoch 2004 -2006 na Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Lubline, v rokoch 2009-

2010 na Katedre sociológie Trnavskej univerzity v Trnave, v rokoch 2007–2014 na Univerzite 

Kardinála Stefana Wyszyńskeho vo Varšave a v súčasnosti na Państwowej Wyższej Szkołe 

Techniczno-Ekonomicznej Im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Na týchto vysokých 

školách učí predmety: sociálna práca, sociológia, sociálna politika, sociológia výchovy, 

sociálna náuka Cirkvi.  

2. Vedecká škola 

 

Uchádzač o inauguráciu sa zúčastnil na výchove 5 doktorandov. Pod jeho vedením úspešne 

ukončili doktorandské štúdium títo doktori: Józef Hałyk, 2010r., Univerzita Kardinála Stefana 

Wyszyńskeho vo Varšave, Krzysztof Pobuta, 2012r. Univerzita Kardinála Stefana 

Wyszyńskeho vo Varšave, Iwona Olejnik, 2012r., Univerzita Kardinála Stefana Wyszyńskeho 

vo Varšave, Bartosz Łukaszewski, 2013r., Univerzita Kardinála Stefana Wyszyńskeho vo 

Varšave, Marcin Szwiec, 2013r., Univerzita Kardinála Stefana Wyszyńskeho vo Varšave. Bol 

taktiež oponentom habilitačných konaní. 

3. Vedecký výskum 

 

     Uchádzač participoval na riešení domácich i medzinárodných výskumných projektoch. 

V jednotlivých z nich pôsobil nasledovne. Ako zodpovedný riešiteľ projektu Współczesne 

uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych. Doba riešenia 2006- 2007. Projekt riešený 

na Akadémii špeciálnej pedagogiky vo Varšave. Zástupca zodpovedného projektu 

medzinárodného vedeckého projektu Religijność w kontekście paradygmatu zmiany 

społecznej. Studium z socjologii religii. SYGN. PKWP/PL/34/159/2012. Doba riešenia 2012-

2014. Spoluriešiteľ vedeckého projektu Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży. Szybka 

ocena i reakcja. Grant rady mesta Varšava. Doba riešenia 2004. Spoluriešiteľ vedeckého 

projektu EQUAL Kluczowa rola gmin w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Doba riešenia 2007. Spoluriešiteľ vedeckého projektu Specyfika subkultur młodzieżowych w 

Unii Europejskiej. Doba riešenia 2009. Spoluriešiteľ vedeckého projektu Globalizácia a 

náboženstvo IP GTF PU v Prešove reg. č.: 04/2011. Doba riešenia 2011-2012. Spoluriešiteľ 

vedeckého inovačného projektu „PL Zintegrowane Innowacyjne Programy przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15-19 ukierunkowane na 



zwiększenie potencjału zawodowego - MODEL MAZOWIECKI”. Projekt spolufinancovaný 

Európskou Úniou v rámci Operačného programu Ľudský kapitál – priorita VII. Projekt 

realizovaný v rokoch 2011 - 2014.   

4. Prednášková činnosť 

 

Odbornú akceptáciu uchádzača predstavuje aktívna účasť na množstve vedeckých konferencií 

doma i v zahraničí. Organizoval viaceré medzinárodné i domáce vedecké konferencie. 

Zúčastnil sa na mnohých medzinárodných konferenciách, absolvoval pozvané prednášky doma 

a v zahraničí, bol členom organizačných výborov viacerých medzinárodných vedeckých 

podujatí.  

5. Publikačná aktivita 

 

Uchádzač má spolu 101 vedeckých prác, z toho: 10 výstupov kategórie A, z toho: 6 vedeckých 

prác evidovaných v  databáze WOS, Scopus, 4 vedecké práce evidované v databáze ERIH. Ako 

prvý autor vystupuje v 100 publikáciách: 27 prác v zahraničných publikáciách 58 prác v 

domácich publikáciách 8 redakčných prác. Uchádzač v plnom rozsahu spĺňa a v niektorých 

ukazovateľoch prekračuje požadované kritéria na publikačnú činnosť. Počet citácií všetkých je 

85. Z toho domácich je 53 ohlasov a 28 v zahraničí, 4 recenzie v domácich publikáciách. 

6. Prínos pre vedu 

 

Menovaný je uznávaným odborníkom vo svojom odbore doma aj v zahraničí. Dokazujú to 

početné pozvania na prednášky a vyššie spomínané citácie jeho prác v zahraničí. Je členom 

viacerých redakčných rád domácich i zahraničných časopisov. Je členom Poľskej akreditačnej 

komisie pre odbor sociálnych a právnych vied.  

7. Hodnotenie inauguračnej prednášky 

 

m. prof. dr hab. Tadeusz Bąk, pripravil na svoje inauguračné konanie veľmi výstižnú 

a hodnotnú inauguračnú prednášku na tému: Freeganizmus ako fenomén súčasnosti. Kontext 

komunitnej sociálnej práce. Použil vhodné didaktické prostriedky, vedel zaujať poslucháčov 

a živo s nimi komunikoval.  

 

 Záver 

 

m. prof. dr hab. Tadeusz Bąk, svojou pedagogickou a vedeckovýskumnou prácou prispel 

k rozvoju odboru sociálna práca najmä sociálnou náukou Cirkvi, sociológiou výchovy 

a politikou sociálnej práce. Spĺňa a v niektorých prípadoch aj prekračuje kritériá VŠZaSP sv. 

Alžbety na inauguračné konaie. Je uznávaným odborníkom doma i v zahraničí, preto  

o d p o r ú č a m 

inauguračnej komisii i Vedeckej rade VŠZaSP sv. Alžbety schváliť návrh na vymenovanie 

m. prof. dr hab. Tadeusz Bąk, za profesora v odbore 3.1.14 Sociálna práca. 

 

V Bratislave, 10.12.2016 

 

 

Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD., v. r.                     ........................................................    


