FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
Kraskova 1, 949 74 Nitra
Tel. (+421) 037/6408 768
http://www.kspsv.fsvaz.ukf.sk

Oponentský posudok na celkové zhodnotenie vedeckej, pedagogickej a publikačnej
činnosti v súvislosti s inauguračným konaním

doc. PaedDr. Ing. Miroslava Paľuna, PhD., MBA
v odbore Sociálna práca
na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Oponentka: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na základe žiadosti predsedu Vedeckej rady VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave, Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc. o posúdenie odbornej
vedeckej a pedagogickej spôsobilosti doc. PaedDr. Ing. Miroslava Paľuna, PhD., MBA
v súvislosti s jeho vymenúvacím konaním za profesora v študijnom odbore Sociálna práca,
som preštudovala všetky materiály a prílohy, ktoré mi Vedecká rada predložila.
Doc. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, PhD., MBA vyštudoval v roku 1976 na Vysokej škole VV
TŠ (vojenské vzdelávanie) v Liptovskom Mikuláši a získal titul Ing. V roku 2012 ukončil
ďalší odbor administrácia vo verejnom zdravotníctve a v tom istom roku habilitoval na
VŠZaSP sv. Alžbety v odbore sociálna práca, čo vnímam ako veľmi zvláštne a neobvyklé.
V roku 2018 ukončil MBA na Univerzite manažmentu vo Waršave.

Hodnotenie vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti
Doc. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, PhD., MBA v spise uvádza 3 projekty, ale iba jeden
z nich s názvom Faktory ovplyvňujúce plnenie rodičovských roli u špecifických skupín
obyvateľstva z roku 2011 spĺňa kritériá vedeckého výskumu VEGA a spadá pod odbor
sociálna práca. V ňom zastával pozíciu spoluriešiteľa. Ďalšie dva výskumy nezastrešuje
žiadna projektová agentúra. Z podkladov nie je jasné, v akej pozícii inaugurant v daných
projektoch figuruje (ako zodpovedný riešiteľ alebo spoluriešiteľ)? Je pravdou, že
podmienkou, ktorú si Vedecká rada VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave sama v odbore sociálnej práce určila, a to účasť na riešení grantovej
vedeckovýskumnej úlohy, je splnená, faktom ostáva, že súčasné požiadavky rozvoja
sociálnej práce ako samostatnej vedy si vyžadujú, aby „profesor sociálnej práce“ minimálne
v dvoch projektoch viedol vedeckovýskumný kolektív, ktorý dospel k takým poznatkom,
ktoré vedú k rozvoju sociálnej práce ako vedy. Od roku 2011 uchádzač nerealizoval žiadny
výskum.
Inaugurant v zozname publikačnej činnosti vykazuje 150 pôvodných prác. Témy, ktorým sa
vo svojej publikačnej činnosti venuje sú zamerané na oblasť verejného zdravotníctva,
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manažmentu, pedagogiky a čiastočne aj sociálnej práci. Dovolím si nesúhlasiť s tvrdením
autora, že 90% tvoria vedecké práce z odboru sociálna práca. Uvítala by som, aby inaugurant
v spise uvádzal iba tie publikácie a vedecké práce, ktoré súvisia s odborom, v ktorom žiada
o inauguráciu.
V databáze SCOPUS uvádza autor dva príspevky, vo WEB of Science dokladuje autor päť
príspevkov, ale iba jeden tematicky súvisí s oblasťou sociálnej práce. Bolo by vhodné, ak by
autor dokladoval aspoň niekoľko nosných publikácií ako výlučný autor, resp. autor
s dostatočným percentuálnym podielom v nich.
Prosím inauguranta, aby uviedol vedecké práce (okrem monografií a učebníc), ktoré by boli
výsostne doménou sociálnej práce a boli publikované v odborných časopisoch (okrem
Clinical Social Work and Health Intervention), ktoré komunita sociálnej práce považuje za
najviac mienkotvorné: Sociálna práca/Sociální práce, Kontakt, Fórum sociálnej práce,
Sociologie, Mládež a spoločnosť, Revue sociálnych služieb, a pod.
Autor uvádza 151 citácií, veľká časť je z oblasti zdravotníctva, pedagogiky a manažmentu, ale
v kritériách na vymenovanie profesorov sa uvádza, že citované ohlasy majú byť z odboru
sociálna práca. Odborná komunita príspevky tohto charakteru necituje, čo má za následok aj
tú skutočnosť, že pán docent v komunite vedcov a vedkýň v odbore sociálna práca nie je tak
známy, ako si to osobnosť profesora vyžaduje.
Doc. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, PhD., MBA v spise uvádza aktívnu účasť na 107
odborných konferenciách, zväčša domácich, avšak iba dvanásť konferencií bolo tematicky
zameraných na sociálnu prácu. Väčšina bola orientovaná na zdravotnícku alebo pedagogickú
problematiku. Inaugurant nie je členom žiadnej redakčnej rady a neuvádza ani absolvovanie
študijných pobytov v zahraničí. Uvádza členstvo v Spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek
a funkciu sekretára Sekcie pedagogických pracovníkov.

Hodnotenie pedagogickej činnosti
Inaugurant pôsobí ako pedagóg v študijnom odbore sociálna práca na VŠZaSP sv. Alžbety 11
rokov. V spise uvádza veľmi široký záber predmetov: základy pedagogiky, špeciálna
a liečebná pedagogika, andragogika, štatistika, projektovanie v SP, metodológia výskumu,
manažment, sociológia, demografia, sociálne zabezpečenie, sociálna patológia, etika,
informatika, právo, politika zamestnanosti. Je zvláštne, že jeden človek dokáže pokryť tak
širokú oblasť. Myslím si, že je lepšie špecializovať sa na 2-4 oblasti v sociálnej práci, či už
podľa cieľových skupín alebo metód i prístupov v sociálnej práci a následne tie rozvíjať
v publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti. V rámci vedeckej školiacej činnosti viedol
uchádzač troch doktorandov, všetci ukončili PhD. v tomto kalendárnom roku. V súčasnosti
školí dvoch doktorandov. V oblasti sociálnej práce uchádzač viedol 14 diplomových prác.
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Záver
Na základe celkového zhodnotenia publikačnej, vedeckej a pedagogickej činnosti
doc. PaedDr. Ing. Miroslava Paľuna, PhD., MBA, je možné konštatovať, že inaugurant
plní požadované kritériá Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave v odbore 3.1.14 Sociálna práca kvantitatívne, no kvalitatívne iba v určitých
parametroch (v pedagogickej činnosti, čiastočne v publikačnej a vedecko-výskumnej
činnosti). Nechávam na zváženie členov Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave na základe výsledkov jej inauguračného konania
udeliť/neudeliť titul profesor v odbore 3.1.14 Sociálna práca.

V Nitre, dňa 20.9.2019
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