Návrh habilitačnej komisie
na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore sociálna práca
pre kandidátku PhDr. Annu PAVLOVIČOVÚ, PhD.

Habilitačná komisia v zložení:
Predseda komisie:
Členovia komisie:
Oponenti:

prof. Ing. Libuša Radková, PhD. ( VŠZaSP Bratislava)
prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (UKF Nitra)
doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH (TU Trnava)
doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD. (UCM Trnava)
prof. PhDr. Alžbety Mrázová, PhD. (VŠZaSP Bratislava)
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. (KU Ružomberok)

Zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 12. novembra 2015 o 11.00 hod.
na rektoráte vysokej školy, Námestie 1. mája č. 1, v Bratislave.
predkladá návrh na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent PhDr. Anne
PAVLOVIČOVEJ, PhD..v odbore sociálna práca.
Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 12. novembra 2015 o 11.00 hod. na rektoráte
vysokej školy, Námestie 1. mája č. 1, v Bratislave.
Uchádzačka predložila potrebné doklady k habilitačnému konaniu, habilitačnú prácu,
potvrdenia o publikačnej a pedagogickej činnosti, citačný index, vedeckú školu a grantovú
činnosť. Komisia overila hodnovernosť predložených dokladov a zhodnotila posudky
oponentov habilitačnej práce.
Hodnotenie habilitačnej prednášky
Dňa 12.11.2015 predniesla PhDr. Anna PAVLOVIČOVÁ, PhD..habilitačnú
prednášku za prítomnosti habilitačnej komisie, oponentov a členov Vedeckej rady VŠ ZaSP
sv. Alžbety

s názvom Význam humanisticky orientovaného prístupu na báze

Rogersovho PCA v práci s ľuďmi s mentálnym postihom a psychiatrickými diagnózami
Prednáška predstavila problematiku so zameraním na oblasť sociálnej práce. Je to oblasť,
ktorej sa uchádzačka v praxi intenzívne už 12 rokov venuje a v ktorej dosiahla výsledky
oceňované na úrovni VUC i MPSVR. Autorka uplatňuje humanisticky orientovaný
integrovaný prístup pri práci s klientmi s mentálnym postihnutím a psychiatrickými
diagnózami ako riaditeľka takto orientovaného zariadenia a dosiahla tak veľmi pozitívne
zmeny u klientov, ako aj u zamestnancov zariadenia. Tieto poznatky využíva aj v svojej

pedagogickej praxi.
Prednáška bola graficky dobre spracovaná, prehľadná. Prednesením prednášky habilitantka
ukázal svoju dlhodobú pedagogickú prax a zároveň pedagogické kvality..
Všetci členovia komisie hodnotili prednášku kladne.

Po prednesení prednášky autorka

odpovedal na otázky členov komisie a prebehla diskusia.

Hodnotenie habilitačnej práce.

Dňa 12.11.2915 uchádzačka obhájila svoju habilitačnú prácu Retrospektívny pohľad
praktika na zmeny vo vzájomnom pôsobení poskytovateľa a prijímateľa sociálnych
služieb pri uplatnení humanistického integrovaného prístupu
Práca bola orientovaná na zmeny, ktoré autorka dosiahla uplatňovaním humanisticko
integrovaného prístupu na báze C. Rogersa pri práci s klientmi s mentálnym postihnutím
a psychiatrickými diagnózami. Výskum bol orientovaný na zistenie zmien u klientov
i samotných terapeutov a ostatných zamestnancov, ktoré uplatňovanie tohto prístupu v ich
živote a práci prinieslo. Posudky oponentov boli 2 kladné, jeden neodporúčací.
Ciele, ktoré si autorka stanovila v práci považujú oponenti za splnené a podnetné pre ďalšiu
aktivitu vedeckého skúmania.
Habilitantka po prečítaní posudkov oponentov v diskusii pri obhajobe habilitačnej práce
zodpovedala na otázky oponentov a členov komisie.Zodpovedala aj otázky oponenta
s neodporúčacím stanoviskom k spokojnosti všetkých prítomných.
Po zhodnotení oponentských posudkov, zodpovedaní otázok členov komisie, habilitačná
komisia nemala žiadne pripomienky k predkladaným materiálom ani

k vystúpeniu

habilitantky a pristúpila k tajnému hlasovaniu.
Komisia jednoznačne konštatuje, že kandidátka splnila požiadavky VŠ ZaSP sv. Alžbety na
udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore sociálna práca.
Komisia odporúča Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
udeliť kandidátke PhDr. Anne PAVLOVIČOVEJ, PhD vedecko-pedagogickú hodnosť
docent.
V Bratislave, 12.11.2015

Prílohy:
Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačnej komisie plus hlasovacie lístky
Prezenčná listina z verejnej obhajoby habilitačnej práce
Prezenčná listina z verejnej habilitačnej prednášky

Vypracovala:

prof. Ing. Libuša Radková, PhD.

