OPONENTSKÝ POSUDOK
Meno uchádzačky: doc. PhDr. Anna Bérešová, PhD.
Meno oponentky: prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.
Pracovisko oponentky: Trnavská univerzita v Trnave
Študijný odbor, v ktorom je žiadané vymenúvanie: 3.1.14 Sociálna práca na vymenúvacie
konanie za profesora
Na základe vymenovania za oponentku vo veci vymenúvacieho konania uchádzačky doc. PhDr.
Anny Bérešovej, PhD., realizovaného na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave mi bol poskytnutý jej inauguračný materiál. Po jeho dôkladnom
preštudovaní a oboznámení sa s kritériami a požiadavkami pracoviska, predkladám tento
posudok:
Vyjadrenie ku kvantitatívnym ukazovateľom podľa požiadaviek VŠZaSP sv. Alžbety
v Bratislave.
1. Pedagogické aktivity
od 2012 pôsobí ako docent, VŠ Z a SP sv. Alžbety v Bratislave
od 2006 – 2012 – odborný asistent, VŠ Z a SP sv. Alžbety v Bratislave
od 2002 – trvá – vysokoškolský učiteľ UPJŠ v Košiciach, LF, Ústav sociálnej a
behaviorálnej medicíny v Košiciach
od 1994 – 2002 – odborný pracovník na ÚSM, LF UPJŠ v Košiciach
od 1991 – 1994 - odborný pracovník na ÚH a E, LF UPJŠ v Košiciach
Titul docent získala v roku 2012 v odbore sociálna práca, VŠ Z a SP sv. Alžbety n. o.,
Bratislava, v 2008 získala PhD. v odbore sociálna práca, VŠ Z a SP sv. Alžbety n. o.,
Bratislava, v roku 2005 vykonala rigoróznu skúšku v odbore sociálna práca, VŠ Z a SP sv.
Alžbety n. o., Bratislava, v roku 2002 ukončila vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna
práca, Filozofická fakulta PU, Prešov .
Kritérium pedagogickej praxe splnené – 17 rokov na VŠ.
V spise sú uvedené ďalšie aktivity súvisiace s pedagogikou ako predseda štátnych
bakalárskych skúšok, členstvá v komisiách štátnych záverečných skúšok 2. a 3. stupňa
a školiteľka a oponentka dizertačných prác v odbore sociálna práca. Inaugurantka
preukázala vysokú zainteresovanosť na sprevádzaní študentov v rámci prípravy ich
akademických výstupov.
2. Publikačná činnosť a ohlasy
Uchádzačka dokladuje celkom 142 výstupov publikačnej činnosti. Z toho v kategórii AAA
- Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách má uvedené 2 publikácie,
v kategórii AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách má uvedenú
1 publikáciu, v kategórii ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v
zahraničných vydavateľstvách má uvedenú 1 publikáciu a v kategórii ADM - Vedecké

práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS vykazuje 13 publikácií.
V skupine ostatné knižné publikácie má 6 záznamov, z toho v kategórii BCI - Skriptá a
učebné texty vykazuje 2 a vo FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru
(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) má 4 záznamy.
Kritérium splnené – požadovaná 1 monografia, 2 učebnice a 3 skriptá.
Po posúdení citačných odkazov na publikačné výstupy uchádzačky konštatujem, že je v
spise zdokladovaných spolu 178 citácií. Z toho indexové citácie SCI 26 pričom v
zahraničných časopisoch/monografiách uvádza 44 záznamov.
Aj v tomto bode uchádzačka spĺňa kritéria.
3. Vedecko – školiaca činnosť
V inauguračnom spise odsúhlasujem 4 odškolených doktorandov v sociálnej práci. V
predchádzajúcich rokoch viedla ako školiteľ, alebo konzultant vyše sto diplomových
a bakalárskych prác.
Kritérium splnené – vyžadujú sa 3 doktorandi.
4. Vedecko – výskumná činnosť
Doc. M. Bérešová, PhD. dokladuje spoluriešiteľstvo v 12 projektoch.
Kritérium je splnené, vyžadované 3 projekty.
5. Prednášková činnosť, konferencie a iná odborná činnosť
V tomto bode vykazuje uchádzačka aktívnu účasť na 15 zahraničných konferenciách z toho
pozvaných príspevkov 5. Aktívna účasť na 53 domácich vedeckých konferenciách, z toho
pozvaných príspevkov 22. Celkom vykázala 68 prednesených príspevkov. Za
mimoriadne pozitívne a prínosné považujem 4 zahraničné pobyty. V spise sú podrobne
popísané a podložené všetky tu uvedené aktivity, ktoré preukazujú vysokú odbornosť.
Kritériá splnené.
Záver
Na základe komplexného posúdenia pedagogickej, vedeckovýskumnej, organizačno riadiacej i publikačnej činnosti konštatujem, že doc. Anna Bérešová, PhD. spĺňa
požiadavky v rámci vymenúvacieho konania na VŠZ a SP Sv. Alžbety v Bratislave. Rozsah
a kvalita vedeckej, pedagogickej i publikačnej činnosti, ale aj domáca i zahraničná vedecká
a odborná akceptácia inaugurantky ma vedú k záveru odporučiť doc. Annu Bérešovú, PhD.
na udelenie titulu profesorky v odbore sociálna práca.

Bratislava, 25.09.2019
prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.

