OPONENTSKÝ POSUDOK
inauguračného spisu doc. Anny Bérešovej, PhD.

Odbor:

Sociálna práca – 3.1.14

Oponentka: prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD.

Predložený inauguračný spis obsahuje všetky potrebné materiály požadované Vyhláškou MŠ
SR č. 6/2005 ako aj materiály požadované v súlade s kritériami VŠZaSP sv. Alžbety
v Bratislave.
Pozostáva z viacerých častí, ktoré obsahujú všetky potrebné náležitosti ako sú životopis
uchádzačky, overené kópie diplomov, projektov, pedagogickej u publikačnej činnosti ako aj
činností, ktoré dotvárajú osobnosť uchádzačky.
Pedagogická činnosť
Uchádzačka dokladuje pedagogickú činnosť ako vysokoškolský pedagóg od r. 2002 na LF –
Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach do dnes.
Od r. 2006 pôsobí kontinuálne na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave doteraz v odbore sociálna
práca, kde sú aj zaznamenané všetky skúšky jej akademického rastu. Titul docent dosiahla v r.
2012. Ťažiskom jej prednášok sú Metódy sociálnej práce s jednotlivcom, so skupinou,
s rómskou komunitou, Metodológia výskumu, semináre k záverečným práca a ďalšie. V tejto
súvislosti by som rada spomenula bohatú činnosť vedenia Bc. prác (23) a Mgr. prác (50). Za
zmienku stojí aj jej pedagogická činnosť na detašovanom pracovisku v Báčskom Petrovci, kde
je garantkou tohto štúdia v odbore sociálna práca.
Vedecko-výskumná činnosť
Docentka Bérešová v predloženom inauguračnom spise uvádza jedenásť ukončených
výskumných projektov, v desiatich z nich ako riešiteľka a v jednom ako zástupca vedúceho
projektu. Z hľadiska grantovej schémy išlo o päť VEGA projektov, jeden KEGA projekt, dva
projekty EU : MEHO a MVTS, a dva WHO projekty (pod č. 04 a 05).
Z toho vyplýva, že bola spoluriešiteľkou šiestich inštitucionálnych a štyroch medzinárodných
projektov. V súčasnosti ešte participuje ako riešiteľka na jednom inštitucionálnom projekte pod
grantovou schémou APVV.
Poznámka: Všetkých desať projektov je pod LF v Košiciach alebo v Martine, jeden projekt je
pod VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave.
Ako docentka je prizývaná do komisií obhajob doktorandských prác, či komisií štátnych
záverečných skúšok všetkých troch stupňov štúdia odboru sociálna práca.
Publikačná činnosť a ohlasy
Tieto kritéria sú tiež splnené. Doc. Bérešová je autorkou 11 knižných publikácií charakteru
vedeckej monografie, z toho 2 vydané v zahraničí, 1 v domácom vydavateľstve, 1 kapitola vo
vedeckej monografii vydanej v zahraničí a 13 vedeckých prác v zahraničných registrovaných
databázach VOS a SCOPUS. Ostatné knižné publikácie typu skriptá, učebné texty, zborníky...
v počte 6. V skupine C, tzn. ostatné recenzované publikácie je v spise uvedených a 118

záznamov. Ostatné publikácie mimo kategórií MŠ SR v počte 7. V sumáre je teda autorkou
alebo spoluautorkou 142 prác.
V predloženom akreditačnom spise je evidovaných a zdokladovaných 178 citačných ohlasov,
z toho 26 v databázach VOS a SCOPUS, 44 v zahraničných publikáciách a 108 v domácich
publikáciách.
Prednášková činnosť
Odbornú akceptáciu autorky dokumentuje aktívna účasť na množstve vedeckých a odborných
konferencií doma i v zahraničí. Uchádzačka sa zúčastnila celkovo 68 konferencií, z toho na 15
v zahraničí a 53 na domácich. Kritérium je splnené. Zaznamenaná je aj jedna odborná stáž
v zahraničí a prednášky v rámci programu ERASMUS.
Vedecká škola
Docentka Bérešová vykazuje 4 absolventov doktorandského štúdia, jedna študentka je po
vykonaní skúšky a dokončuje výskum doktorandskej práce, a školí ďalšieho nového
doktoranda. V spise vykazuje aj ďalšie aktivity ako posudzovanie výskumných projektov,
oponovanie doktorandských prác, recenzie publikácií, členstvo v odbornej komisii
a v redakčných radách, vo vedeckých radách, členstvo vo vedeckých výboroch konferencií,
v prípravných výboroch konferencií a stále sa zdokonaľuje získavaním certifikátov z nových
špecializácií.
Záver
Doc. PhDr. Anna Bérešová, PhD sa vypracovala za významnú odborníčku v odbore sociálna
práca, čo potvrdzuje vo svojej pedagogickej, prednáškovej a publikačnej činnosti.
Na základe uvedených skutočností odporúčam inauguračnej komisii i Vedeckej rade Vysokej
školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave schváliť návrh na vymenovanie
za profesorku doc. PhDr. Annu Bérešovú, PhD. vo vednom odbore 3.1.14 Sociálna práca.

V Bratislave 20.09.2019

prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD
posudzovateľka

