
Oponentský posudek v rámci jmenovacího řízení za profesora v oboru 

3.1.14 Sociální práce u doc. PhDr. Michala Oláha, PhD., mim. prof. 

_____________________________________________________________ 
 

Úvod 

Docenta Michala Oláha znám osobně od doby, kdy jsem já sám začal působit na Vysoké 

škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty, tedy od roku 2007. Od téhož roku jsme začali 

spolupracovat nejen v oblasti didaktické, ale zejména publikační, konferenční, oponentské a 

vědeckovýzkumné. Na základě mnoha příležitostí vzájemného odborného setkávání jsem 

záhy dospěl k názoru, že se jedná o aktivního a erudovaného odborníka, který je nositelem 

moderní koncepce rozvoje oboru sociální práce. V této osobnostní rovině jsem s potěšením 

přijal funkci oponenta v rámci jmenovacího řízení jmenovaného. 

Publikační činnost 

Publikační činnost doc. Michala Oláha je ve všech posuzovaných kategoriích nadstandardní. 

Přehled publikační činnosti ukazuje autorovo širokospektrální pojetí sociální práce. Publikace 

i články jsou vedeny k aktuálním tématům v sociální oblasti a z věkového hlediska klientely 

postihují biodromální koncept. Zejména publikace zahraniční mají mezinárodní přínos, 

neopomíjím přitom zdůraznit stěžejní publikace slovenské provenience. Na tuto bohatou 

publikační činnost eviduje téměř 200 ohlasů a citací, z nichž je více než třetina zahraničních. 

Odborné zaměření 

Jmenovaný specificky a originálně rozvíjí několik významných konceptů sociální práce, a to 

problematiku mediace, supervize, resocializace a v oblasti marginalizovaných skupin se 

zaměřuje na romskou komunitu. Jedná se o oblasti moderně koncipované v současné teorii a 

praxi sociální práce a tyto disciplíny jedinečným způsobem rozvinul a nadále rozvíjí. 

Didaktická činnost 

Doc. Michal Oláh působí na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislavě od roku 2005. Věnuje se 

především výuce předmětů Teorie sociální práce, Sociálně právní ochrana dětí a sociální 

kuratela, Metody sociální práce s marginalizovanými komunitami, Supervize, Sociálně 

psychologický výcvik a Odborná praxe. Tyto předměty nevyučuje pouze na mateřské vysoké 

škole, ale je zván jako významný odborník v oblasti mediace, supervize, poradenství a 

resocializace na ostatní vysokoškolská pracoviště, zejména v Prešově (PU), Ružomberku 

(KU), Sládkovičově (VŠ Danubius), ale  také na Univerzitu Komenského v Bratislavě. 

Recenzní a oponentská činnost 

Tato činnost je velmi bohatá, vedle oponentur graduačních prací je jmenovaný i oponentem 

Grantové agentury GAČR Praha a řady jiných odborných institucí, zejména v ČR (Brno). 



Vědecká škola 

Kolega doc. Michal Oláh je v současnosti školitelem pěti doktorandů a k dnešnímu dni má i 

stejný počet doktorandů úspěšně ukončených ve funkci školitele. I tento počet doktorandů je 

v rámci komparace skutečnosti a požadovaných kriterií nadstandardní. 

Vědeckovýzkumná činnost 

Výzkumná činnost jmenovaného je odpovídající požadavkům jmenovacího řízení. Byl 

řešitelem několika projektů VEGA a projektů resortního významu. 

Členství ve vědeckých radách časopisů 

Docent Oláh je šéfredaktorem významného slovenského časopisu s názvem  Sociálno-

zdravotnícke spektrum vydávaného v Bratislavě. Dále je členem vědeckých výborů 

mezinárodních časopisů, jako jsou: Sociálně-zdravotnický horizont (Praha), Clinical Social 

Work, Editor in chief (Vídeň), Teologia młodych (Katowice), Przeglad Nauk Stosowanych 

(Gliwice). Uvedené časopisy jsou mezinárodně uznávanými periodiky a vědecké rady těchto 

časopisů jsou obsazeny významnými odborníky oboru v mezinárodním měřítku. 

Shrnutí 

Docent Michal Oláh je uznávaným odborníkem v oboru sociální práce, a to jak na Slovensku, 

tak zejména v mezinárodním měřítku. Svědčí o tom mnohé indicie již prezentované v tomto 

posudku. Vytvořil originální vědeckou školu, kterou lze identifikovat jako interdisciplinární a 

polyfunkčně pojatou koncepci sociální práce, nejen vědecky, ale především v prakticistní 

rovině, a která napomáhá rozvoji oboru sociální práce.  Jeho koncepční a tvořivé rozvíjení 

oboru sociální práce zaručuje, že obor nebude stagnovat tak, jak to vidíme už na mnohých 

jiných akademických pracovištích, kdy se sociální práce po intenzivním rozvoji oboru 

v posledním čtvrtstoletí najednou stává vyčerpanou ve smyslu dalších nových přínosů. Ohlasy 

na odbornou činnost jmenovaného jsou veskrze pozitivní jak v českém akademickém 

prostředí (např. UK Praha), jakož i v Polsku (např. Uniwersytet Pedagogiczny Kraków). 

Závěr 

Na základě analýzy všech dostupných materiálů k inauguračnímu  řízení a zejména k výše 

prezentovanému závěrečnému shrnutí oponentského posudku doporučuji Vědecké radě 

Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty navrhnout doc. PhDr. Michala 

Oláha, PhD. na jmenování  za profesora v oboru 3.1.14 Sociální práce. 

 

 

 

Praha, 3.4.2015                                                                  prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., v.r. 

                                                                                                Filozofická fakulta UK Praha 


