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Meno a priezvisko: PhDr. Peter Slovák, PhD.  

Téma habilitačnej práce: Implementácia metód, prístupov a stratégií v sociálnych 

službách a poradenstve 

Posudzovaná práca má teoreticko-empiriický  charakter, je rozdelená do 4 samostatných 

kapitol: Súčasný stav riešenej problematiky; Metódy výskumu; Výsledky; Diskusia. Celkom 

má 167 strán vrátane zoznamu literatúry a príloh. 

Jazyk práce je nekonzistentný, rozdielnosť v odbornej terminológii a konštrukcii vety je 

oproti prevzatým textom v neprospech habilitanta. 

Formálna stránka práce bez vážnejších pripomienok, ktoré by znížili hodnotu práce. 

Efektívnosť práce s použitou literatúrou je pomerne dobrá, habilitantovi však vyčítam 

nekritickosť pri aplikácii prevzatých časti textov, parafráz. Odkazy na použité zdroje sú 

pomerne citlivé.  

 

Spoločenská a vedecká významnosť skúmanej problematiky: 

Akceptujem habilitantov názor, že každá oblasť sociálnej práce začína, resp. by mala začínať 

poradenstvom. Táto tendencia pomáha aktivovať potenciál jednotlivca, skupinu, či komunitu, 

aby svoj sociálny problém alebo nežiaduci stav dokázali alebo sa aspoň snažili riešiť 

vlastnými silami, aby nebola potrebná intervencia z vonkajšieho prostredia klienta. 

Podobne poslanie, ale už na úrovni prvej intervencie, prvej podpory, pomoci klientovi majú aj 

sociálne služby. 

Venovať vedeckú, výskumnú pozornosť týmto dvom oblastiam práce s klientom považujem 

za spoločensky významné a žiaduce. Preto voľbu témy habilitačnej práce považujem za 

prínosnú aj pre poznanie aj pre prax v pomáhajúcich profesiách. 

Pripomienky mám k formulácii témy habilitačnej práce, ktorá rámcuje obsah habilitačnej 

práce. Názov je obsahovo veľmi široký: metódy, prístupy, stratégie – to je obsah na tri 

habilitačné práce. To isté platí aj pre sociálne služby a poradenstvo v názve práce. Pri 

správnom metodologickom postupe prípravy vedeckej práce autor musí nevyhnutne vidieť 

a vedieť, čo, aký rozsah dokáže kvalitne vedecky spracovať v rámci vymedzeného priestoru. 



Inak sa vystaví riziku, že niektoré alebo všetky „tematické časti práce“  nezvládne dosť 

kvalitne, resp. ich nezvládne vôbec, čo je prípadom aj posudzovanej habilitačnej práce. 

 

Obsah práce, metodika a metodológia práce: 

Posudzovaná habilitačná práca má teoreticko-empirický charakter, čo je prípustné, 

akceptovateľné, chvályhodné, ak jej výsledky sú primerané vedecké, prínosné. 

Metodika posudzovanej práce je logická, zdôvodnená: teoretická analýza skúmanej 

problematiky, empirická časť práce, praktická časť práce. Ale môj súhlas od tohto momentu 

už nevykazuje takú jednoznačnosť, naopak, je až nesúhlasom, čo uvádzam nižšie. 

Metodológia posudzovanej práce je, neviem to inak nazvať, ako že je nemetodologická.  

To znamená: 

 chýba jej vedeckosť v uchopení jednotlivých kľúčových pojmov vyplývajúcich 

z názvu práce, t.j. ich teoretická analýza, komparácia, hodnotenie, zdôvodnenie, 

rozhodovanie, čo je z doterajšieho poznania aplikovateľné na podmienky písanej 

práce, atď. 

 chýba prepojenie kľúčových pojmov v ich súvislosti/tiach. A práve táto veľmi 

dôležitá časť vedeckej práce sa akoby stratila. Rozumiem, že možno aj tým, že 

habilitant si zobral toho „veľa na plecia“, ale selekciu musí ten, kto vedeckú prácu 

pripravuje urobiť ešte pred jej reálnou prípravou, najneskôr ešte malé úpravy unesie 

úvod práce. Neznalosť, či nezvládnutie týchto dvoch krokov je potom sankcionované 

nekvalitnou vedeckou prácou. 

Habilitant sa tak topí v chaose definícií, metodických postupov a iných usmernení, rád (ktoré 

do teoret. analýzy nepatria). Napr. pri definovaní pojmu metóda, nie je jasné, čo je metóda, 

ale ani aplikovane, či sa habilitant chce venovať vymedzenie pojmu metódy v procese 

výskumu v sociálnej oblasti alebo  metóde v praktickej sociálnej práci, či sociálnych službách. 

Podobne je to s pojmami sociálna služba, poradenstvo a hlavne veľmi málo analyzované 

pojmy: prístupy a stratégie najprv v základnom význame slova a následne v prepojení na 

sociálne služby a poradenstvo. 

Habilitant v práci od toho upustil a rozhodol sa venovať Metódam uplatňovaným 

v mikrorovine sociálnych služieb, Metódam uplatňovaným v sociálnych službách pri práci so 

skupinou a Sociálno-terapeutickým postupom v práci s klientom sociálnych služieb, čo sú 

subkap. kapitoly č. 1. Pýtam sa: „Kde sa stratili prístupy, stratégie v Soc. sl. a v Por.“ Nielen, 

že sa čudujem, ale pohoršujem sa nad tým, že habilitant si tieto nedostatky neuvedomil kdesi 

už v prvej tretine svojej práce, či pri kreovaní obsahu práce. 



Úplne neproduktívne pre účely práce s vyššie uvedeným názvom sa mi zdá venovať sa 

rozhovoru a pozorovaniu na úrovni ako je to v habilitačnej práci, keďže na str. 9 je v rámci 

cieľa práce uvedené „...porovnať spôsoby zavedenia moderných spôsobov práce a vzťahu 

s jedincom,...“ 

 Cieľ práce na každej úrovni, resp. v každom texte, kde je uvedený cieľ, je definovaný 

rozdielne. Je to str. 9, 123, 135 a inde. V prípade empirického výskumu aj k 

nepoužiteľným empirickým zisteniam, nech by boli akokoľvek spracované štatisticky. 

Jedno je zrejmé, “nemôžeme sa čudovať, kam sme došli, keď sme si vopred 

nestanovili cieľ a to cieľ jasný a jednoznačný.“ 

 

Empirická a praktická časť práce  

 Empirická časť práce obsahuje všetky náležitosti, ktoré sú metodicky potrebné pre 

prípravu a následne realizáciu výskumu. Habilitant pracne definuje a vysvetľuje techniky 

a postupy práce, čo by bolo možno vítané pre študentov, ktorí sa chystajú na realizáciu 

výskumu. V tejto súvislosti ich vnímam ako zbytočné až urážlivé, pretože habilitačná práca je 

pripravovaná na iný účel a komunikuje s inou úrovňou poznania. Keď habilitant chcel urobiť 

zadosť postupu IMRaD, mal jasne a stručne zdôvodniť prečo postupuje tak ako postupuje – 

význam, prínos, zdôvodnenie. 

Napr. v práci sa nedočítame ako a podľa akých kritérií habilitant posudzoval zariadenia 

sociálnych služieb – domovy pre seniorov a členil ich na zariadenie, kde „...sa snažia 

uplatňovať vybrané metódy sociálnej práce....nemajú dostatočné podrobné vedomosti o danej 

metóde, orientujú sa v nej len veľmi povrchne....“...V druhom zariadené realizujú vybrané 

metódy práce s klientmi odborníci (externí i interní), ktorí majú jednotlivé metódy dobré 

naštudované....“ 

Realizácia výskumu, podľa autora, pomocou štandardizovaného rozhovoru, je niečím, čo ani 

neviem nazvať – možno nejakým skrytým dotazníkom so zatvorenými otázkami (škála 

odpovedí v % v triedení po 10, od 10 do 100). Výskumom nie je zistené nič do hĺbky, 

nehovoriac o tom, že nekorešponduje názov práce, cieľ stanovený na jednotlivých úrovniach 

(vyššie) a so zisťovaním odpovedí klientov, ktorí pri všetkej úcte k ním a k výskumníkovi, 

ťažko vedeli na čo odpovedajú, koho hodnotia a čo hodnotia. 

V takomto prípade aj najefektnejšie a najprecíznejšie štatistické spracovanie empirických dát 

je bezvýznamné, zvlášť ak navyše nie je uvedená ich interpretácia. 

V žiadnom prípade neodporúčam, aby tieto výsledky výskumu/nevýskumu boli publikované.  

 



 

Praktická časť práce – odporúčania pre prax majú rovnaké metodologické nedostatky ako 

empirická časť. Tie majú súvisieť iba s výskumnými zisteniami. 

 

Pripúšťam, že habilitačná práca by bola pozitívnejšie hodnotená, keby habilitant bol upustil 

od empirickej časti a bol by sa venoval teoretickej analýze ako uvádzam vyššie a ilustroval  

svoje závery výskumnými zisteniami iných výskumníkov. 

 

Zhrnutie: 

Posudzovaná habilitačná práca obsahuje vážne metodologické nedostatky, ktoré uvádzam 

vyššie. 

Na druhej strane v časti teoretickej analýzy problematiky habilitant predkladá časti textu, 

ktoré sú vedecky akceptovateľné a sú pre poznanie v oblasti sociálnych služieb a poradenstva 

prínosné: 1.5.2 Intervencia v procese riešenia problémy, 1.5.3 Prevencia v priestore 

sociálnych služieb, 1.6.1 Sociálno-terapeutické postupy v práci s klientom sociálnych služieb 

(aj keď to nie sú „Prístupy a stratégie využívané v soc. sl.....“ ako hlása kap. 1.6) 

V empirickej časti habilitant preukázal teoretickú znalosť metodického postupu pri príprave 

výskumu a štatistickom spracovaní empirického materiálu. 

 

Záver: 

Na základe posúdenia habilitačnej práce konštatujem, že habilitačná práca PhDr. Petra 

Slováka, PhD. spĺňa nevyhnutné podmienky a kritéria, ktoré sa vyžadujú na udelenie vedecko 

– pedagogického titulu docent na najnižšej možnej úrovni. Napriek tomu Komisii pre 

habilitačné konanie a Vedeckej rade VŠZaSV Sv. Alžbety v Bratislave odporúčam 

pokračovať v habilitačnom konaní, uvedomujúc si pritom, že konečne rozhodnutie Komisie 

pre habil. konanie bude ovplyvnené aj obhajobou habilitačnej práce vrátane odpovedí na 

mnou položené otázky. 

 

Otázky k obhajobe habilitačnej práce: 

1. Vysvetlite na základe čoho ste posudzovali zariadenia sociálnych služieb – domovy 

pre seniorov a členili ich na zariadenie, kde „...sa snažia uplatňovať vybrané metódy 

sociálnej práce....nemajú dostatočné podrobné vedomosti....“? 



2. Aké súvislostí vidíte v prepojení na sociálne služby a poradenstvo medzi pojmami: 

metóda, prístup, stratégia. Prosím, keby ste začali od základného vysvetlenia týchto 

pojmov. 

3. Ako ste vysvetlili seniorom – respondentom, čo sú to expresívne terapie? 

4. Prosím, keby ste na obhajobu doniesli aspoň tri záznamové hárky, kde sú 

zaznamenané odpovede respondentov. 

 

Ružomberok, 05.03.2017                                           prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. v.r. 

                                                                                               oponentka 

 

 

 

 


