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Habilitačná práca sa venuje aktuálnej a spoločensky užitočnej téme. Empirickým 

výskumom a analýzou existujúcich údajov boli predstavené hlavné aspekty témy. Súčasná téma 

vysokoškolského vzdelávania bola prezentovaná analytickým a syntetickým spôsobom, najmä 

v oblasti zlepšovania kvality vzdelávania a určovania špecifickosti uchádzačov o štúdium v 

oblasti sociálnej práce a ošetrovateľstva. Primárnym cieľom  výskumu bolo pochopiť a lepšie 

porozumieť motivačným faktorom, ktoré zohrali úlohu pri voľbe študijného odboru u 

vysokoškolákov dvoch študijných odborov – sociálna práca a ošetrovateľstvo. 

 Práca je venovaná oblasti motivácie študentov k voľbe študijných odborov sociálna 

práca a ošetrovateľstvo v kontexte ich osobnostných charakteristík a prosociálnych tendencií. 

Sestra a sociálny pracovník sú profesie, ktorých výkon môže byť vykonávaný dosiahnutím 

kvalifikácie, ktorú človek získa ukončením vysokoškolského vzdelania v legislatívne daných 

príslušných študijných odborov. Poznanie motivácie študentov pri voľbe študijného odboru z 

okruhu pomáhajúcich profesií tak môže byť užitočné pre uvedomenie si základného zámeru a 

nastavenia budúcich sociálnych pracovníkov a ošetrovateľov voči svojej profesii. 

Je potrebné poznamenať, že pri príprave tejto práce sa použila dobre premyslená 

metodika sociálneho výskumu. Pri vývoji druhej časti dotazníka boli použité výskumné metódy 

a dotazníky Gregorová a Krystoň, ktoré sa týkali motivačných štúdií. Z metodického hľadiska 

a autorových vlastných opráv v dotazníkoch je potrebné vyvodiť záver, že výskumný problém 

bol dôkladne premyslený. Nevýhodou alebo inými slovami slabinou tejto práce je príliš 

povrchná analýza výsledkov výskumu. Napriek použitiu štatistického programu SPSS nedošlo 



k hĺbkovej analýze dôvodov motivácie študovaných študentov. Výskumné analýzy navyše 

nevenovali pozornosť zložkám postojov, ktoré sú zásadne spojené s otázkou individuálnej 

motivácie. 

Celá práca má 159 strán. Jeho štruktúra môže vzbudiť mnoho výhrad kvôli nedostatku 

akademického príbehu a príliš veľkého počtu opakovaní vo forme zjavných vyhlásení. Čitateľa 

to neprekvapuje, keď vidí bibliografický súbor tejto práce. 

Treba tiež poznamenať, že slabou stránkou práce je bibiografia diela obsiahnutého iba 

na niekoľkých stranách (od 150 do 159). Chýba literatúra v cudzom jazyku, ktorá je veľmi 

bohatá v oblasti prieskumu výskumu, v otázke motivácie. 

Napriek týmto a ďalším nedostatkom (nehovoriac o tzv. Jazykových a štylistických 

chybách) je dielo originálne, zaujímavé a zaslúži si uznanie. Preto vás žiadam, aby bol autor 

tejto práce prijatý do ďalších etáp habilitačnej prace.  

Odporúčam ju k obhajobe pred habilitačnou komisiou v študijnom odbore 3.1.14 

Sociálna práca. 
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