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Oponentský posudok 

predložený v rámci konania na vymenovanie Doc. PhDr. Oľgy Bočákovej, PhD., za 

profesora v odbore sociálna práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety, n.o. Bratislava 

 

Pedagogická činnosť 

Docentka Bočáková pedagogicky pôsobí ako vysokoškolský pedagóg už 12 rokov, z toho 

v rokoch 2006 – 2012 aktívne aj na Vysokej škole zdravotníctva a sociálna práca v odbore 

ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a sociálna práca. Ako interný pedagóg a vedúca katedry 

pôsobila na  Trenčianskej univerzite AD do roku 2016. V roku 2011, ako interná 

zamestnankyňa Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave sa podieľala na tvorbe študijného 

odboru sociálne služby a poradenstvo, momentálne je vedúcou katedry s identickým názvom. 

V pedagogickej činnosti sa docentka Bočáková po absolvovaní habilitačného konania v roku 

2009 špecializuje na vyučovacie premety orientované do problematiky sociálnej politiky, 

sociálnych služieb a seniorov. Docentka Bočáková významne prispela ku kreovaniu študijného 

odboru pri spracovaní podmienok v procese komplexnej akreditácie v súvislosti so všetkými 

troma stupňami vysokoškolského vzdelávania v odbore sociálne služby a poradenstvo. V rámci 

pedagogickej kompetencie je vhodné uviesť aj účasť docentky Bočákovej na hľadaní prienikov 

medzi sociálono – politickými otázkami a sociálnymi službami na úrovni subjektov verejnej 

správy, čoho dôkazom je tvorba učebníc, odborných textov a tvorba obsahových rámcov – 

sylabov jednotlivých predmetov. Prínosom je aj jej angažovanosť v koordinovaní a tvorbe 

obsahu vzdelávania v oblasti sociálnych služieb a poradenstva v rámci Univerzity tretieho veku 

na FSV UCM v Trnave.  

 

Výskumná činnosť 

Docentka Bočáková od roku 2010 participoval na štyroch výskumných projektoch z toho jeden 

je v štádiu posudzovania. Ide o účasť v projekte MYWEB, v pozícii expert na FSV UCM v 

Trnave, ďalej  Projekt č. 26110230009: Digitalizácia TnUAD: Rozvoj inovatívnych foriem 

vzdelávania a skvalitnenie študijných programov - autorka obsahu predmetov: Sociálna 

politika,  garantka predmetu Sociálna politika, recenzentka predmetov a KEGA Projekt č. 

001UCM-4/2016 Tvorba inovatívnych učebných pomôcok pre novo akreditovaný študijný 

program Manažment vo verejnej správe FSV UCM v Trnave. Ako uvádza uchádzačka v 

predložených materiáloch v štádiu posudzovania je VEGA projekt pod názvom : Aktuálny stav 



a výskum možností zvýšenia kvality života seniorov v zariadeniach sociálnych služieb 

v Slovenskej republike (FSV UCM v Trnave).  

V oblasti vedeckého výskumu, výskumných úloh, grantov, inštitucionálnych a medzinárodných 

projektov je nižšia výskumná kapacita odôvodniteľná kreovaním pomerne mladého a nového 

študijného odboru bez primeranej akceptácie relevantných výskumných subjektov a autorít.  

 

Publikačná činnosť 

V rámci publikačnej činnosti a ohlasov prezentovaných v predkladaných materiáloch je možné 

konštatovať, že z hľadiska kvantitatívnych ukazovateľov doc. Bočáková spĺňa požadované 

kritériá. Oblasť jej záujmu je koncentrovaná do problematiky sociálnej politiky (Sociálna 

politika a sociálne zabezpečenie, 2015), Sociálna a politická etika ,2014), sociálnych služieb 

(Úvod do sociálnych služieb, 2015, Sociálne služby vo verejnej správe, 2016) a súvisiacich 

aktuálnych problémov v našej spoločnosti, ale aj v rámci aktuálnych problémov v európskom 

kontexte k problematike Rómov a migrantov (monografie boli vydané v zahraničí v cudzom 

jazyku napr. (The Roma ethnicity: social status after 1989, 2015 a The migration and 

migrants in the context of the social dimensions, 2016). 

V predložených materiáloch je naznačená identifikácia hlavnej línie vedeckej práce 

uchádzačky, ako aj hlavné výsledky tej časti jej pedagogického a vedeckého pôsobenia, ktoré 

by bolo možné považovať za prínos v príslušnom vednom odbore. Prínosom v oblasti vedeckej  

je jej angažovanie v kreovaní nového odboru sociálne služby a poradenstvo, ako odboru, ktorý 

je spomedzi iných spoločensko vedných odborov najbližší odboru sociálna práca (čo potvrdzuje 

aj zameranie jej publikačných aktivít ).  

Niektoré ukazovatele, ako sú najmä kratšia pedagogická činnosť v danom odbore, 

výchova doktorandov v spomínanom odbore a pod., vyvažuje naplnenie ďalších kritérií, ktoré 

súvisia najmä s očakávaným rozvojom odboru sociálnych služieb a poradenstva. Aktuálnosť 

kreovania odboru je evidentná vzhľadom k aktuálnym sociálno-demografickým údajom, ktoré 

smerujú k potrebe skvalitnenia a rozvoja sociálnych služieb aj vzhľadom k prognózam vo 

vývoji starnutia populácie.  

           Uchádzačka má pomerne široké spektrum vedných oblastí, na ktoré sa vedecky 

i pedagogicky počas svojho pôsobenia v akademickom prostredí zameriava. Okrem sociálnej 

politiky ide aj o historické aspekty sociálnych vied, administratívu, pedagogický proces, etické 

otázky a podobne. Predpokladám, že doc. Bočáková bude v budúcnosti potvrdzovať svoj prínos 

aj v užšie špecializovanej alebo cielene interdisciplinárnej rovine v prienikoch sociálnej 



politiky, sociálnych služieb a napr. ošetrovateľstva a verejného zdravotníctva. Tento zámer 

uplatňovania sociálnej politiky v sociálnej praxi doposiaľ nebol významnejšie prezentovaný 

v kontexte poskytovaných sociálnych služieb.  

Publikačná činnosť uchádzačky je v zásade v súlade s kritériami na udelenie titulu profesor. 

Viaceré čiastkové spracovania problematiky sociálnej politiky a sociálnych služieb by však 

vyžadovali ucelenejšie monografické spracovanie. 

Pedagogická činnosť uchádzačky na titul profesor je tiež  bohatá a mnohostranná, hoci kratšia. 

Za prínos považujem jej angažovanosť pri kreovaní študijného odboru spolu s formulovaním 

obsahových rámcov študijného programu v odbore sociálne služby a poradenstvo.  

Z predloženého inauguračného spisu vyplýva, že doc. Bočáková sa usiluje o sústavné 

a intenzívne odovzdávanie svojich bohatých poznatkov a skúseností študentom a odborníkom, 

zaoberajúcich sa otázkami súvisiacimi s problematikou sociálnej politiky a sociálnych služieb. 

Z vyššie uvedených dôvodov považujem udelenie vedecko-pedagogického titulu 

"profesor" menovanej v odbore sociálna práca za oprávnené. 

 

Milan Schavel, v.r. 

 

 


