
Oponentský posudok 

 

na vymenúvacie konanie doc. Mgr. Małgorzata Dobrowolska, doktor 

 

za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania sociálna práca 

 

vypracovaný v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a na 

základe uznesenia Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v 

Bratislave. 

 

Doc. Mgr. Małgorzata Dobrowolska, doktor od roku 2017 je v pracovnom pomere na 

Sliezskej technickej univerzite / Politechnika Śląska, Fakulta spoločenských vied a zahraničnej 

filológie, súčasný názov: Inštitút pre vzdelávanie a komunikáciu vo výskume) ako riaditeľ 

Medzinárodného centra pre interdisciplinárny výskum. Zároveň pôsobí na Korczakovej 

univerzite, Fakulta sociálnych a pedagogických vied v Katoviciach od roku 2019 na Vysokej 

škole Collegium Humanum vo Warszave.  

Vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa (Mgr.) získala v r. 2002 v obore 

psychológia na Sliezska univerzita v Katoviciach/ Uniwersytet Śląski w Katowicach, 

Pedagogická fakulta/. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa PhD. v obore psychológia 

získala v roku 2006 rovnako na Sliezskej univerzite v Katoviciach/Uniwersytet Śląski w 

Katowicach. Vedecko-pedagogický titul docent v odbore odbore 3.1.14 Sociálna práca získala 

v roku 2014 na VŠ Z a SP sv. Alžbety v Bratislave. 

Jej kvalifikačné práce boli orientované na oblasť sociálnej práce so zreteľom na 

problémy vyplývajúce z nezamestnanosti a profesionálnej aktivácie sociálne exkludovaných 

osôb. Hlavným motívom veľkého počtu súčasných publikačných výstupov vo Web of Science 

doc. Dobrowolskej je sústredenie sa na aktuálne problémy rodiny a vzťahov a situácii počas 

pandémie: Dobrowolska Małgorzata, Groyecka-Bernard A., Sorokowski P., (…), Sorokowska 

A.: Global perspective on marital satisfaction. Sustainability, 2020 ; Małecki W.P., von 

Mossner A.W., Dobrowolska Małgorzata: Narrating human and animal oppression: strategic 

empathy and intersectionalism in Alice Walker's "Am I Blue?" ; Starosta J., Izydorczyk B., 

Dobrowolska Małgorzata: Personality traits and motivation as factors associated with 

symptoms of problematic binge-watching. Sustainability; Sorokowski, P., Groyecka, A., 

Kowal, M., Sorokowska, A., Białek, M., Lebuda, I., Dobrowolska, M., Zdybek, P. & 

Karwowski, M. (2020). Can Information about Pandemics Increase Negative Attitudes toward 

Foreign Groups? A Case of COVID-19; Dobrowolska, M., & Knop, L. (2020). Fit to Work in 

the Business Models of the Industry 4.0 Age. Sustainability; Żelaźniewicz, A., Nowak J., 

Groyecka, A., Sorokowski, P., Dobrowolska, M., & Pawłowski, B. (2020). Empathy and 

Oxidative Stress in Healthy Adults; Dobrowolska, M., Ślazyk-Sobol, M., Flakus, M., & Deja, 



A. (2020). Climate and Ties in Workplace versus Sense of Danger and Stress, Based on 

Empirical Research in the Aviation Industry. Dobrowolska, M. (2015). Choice of Employment 

as a Category Differentiating Peripheral Employees. Mediterranean Journal of Social Sciences. 

Významnou časťou jej publikačnej činnosti sú monografické diela z oblasti sociálnej 

práce so zameraním na oblasť práce, pracovných podmienok a podpory zamestnanosti. 

Rovnako významnými sú skriptá v počte 10, ktoré dokladujú jej pedagogické nasmerovanie.  

 

Plnenie kritérií na vymenúvanie profesorov v odbore Sociálna práca k zaradeniu na 

funkčné miesto PROFESOR na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

v Bratislave (§ 12 ods. h) Zákona č. 131/2002 Z. z.) , schválené VR VŠZSP sv. Alžbety, s 

účinnosťou od 26. 11. 2021. 

 

1. Vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej 3 rokov od získania titulu docent. 

Splnené: 8 rokov. 

 

2. Najmenej 10 rokov pedagogickej praxe na vysokej škole (názov školy, roky, predmety) a to 

v rozsahu minimálne polovice ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane zahraničia) 

– vedenie prednášok, seminárov, doktorandov. 

Splnené: 19 rokov praxe. 

 

3. Získanie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore Sociálna práca alebo v 

príbuznom odbore (názov školy, rok udelenia, študijný odbor). 

Splnené: titul získaný v r. 2014. 

 

4. Získanie vedeckej hodnosti philosophiae doctor (PhD.), kandidát vied (CSc.) alebo doktor 

Vied (DrSc.). (názov školy, rok udelenia, študijný odbor). 

Splnené: titul získaný v r. 2006. 

 

5. Minimálne požiadavky na rozsah publikačnej činnosti: Autor alebo spoluautor najmenej 50 

vedeckých a odborných publikácií, z toho: prvý autor minimálne v 10 publikáciách; 10 

výstupov v časopisoch indexovaných vo Web of Science, Scopus, ERIH plus; minimálne v 2 

prácach z nich musí byť prvý autor. 



 

Splnené: 1. časopisy indexované vo Web of Science, Scopus, ERIH plus Web of Science, 

Scopus, ERIH: 15, z toho: prvý autor: 6 (za posledných 5 rokov: 11); zahraničné publikácie: 

23; prvý autor (z celkového počtu publikácií): 62; Vedecké monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách:8; kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich 

vydavateľstvách: 28; vedecké práce v zahraničných časopisoch: 23. 

 

6 Autor najmenej 1 monografie resp. spoluautor. Pri spoluautorstve uviesť percentuálny podiel 

Uchádzača. 

Splnené: Monografie: 7 (AAB01 AH9 + AAB02 AH8 + AAB03 AH5 + AAB04 AH31 + 

AAB05 AH8 + AAB06 AH9 + AAB07 AH9)7. Autor l vysokoškolskej učebnice (min.3 AH) 

alebo 2 skrípt – učebných textov (min.3 AH). 

 

7. Autor alebo spoluautor l vysokoškolskej učebnice alebo skrípt – učebných textov. 

Splnené: 10 Skrípt – učebných textov. 

 

8. Minimálne 50 ohlasov (citácií) na publikované práce, minimálne 10 je registrovaných v 

zahraničných databázach Web of Science alebo SCOPUS, Medline, ERIH plus. 

Splnené: Citácie spolu: 187 z toho vo Web of Science: 34, SCOPUS: 46. 

 

9. Minimálne 2 vedecko-výskumné projekty (domáce a zahraničné granty, aj inštitucionálne 

projekty) – riešiteľ, spoluriešiteľ. 

Splnené: 10 vedecko-výskumných projektov. 

 

9. Výchova vedecko-pedagogických pracovníkov v danom alebo príbuznom odbore. Z toho 

minimálne 1 úspešne vyškolený doktorand , minimálne 1 doktorand po absolvovaní dizertačnej 

skúšky. 

Splnené: Počet ukončených absolventov doktorandského štúdia 2, Po absolvovaní dizertačnej 

skúšky 1, počet školených doktorandov 6. 

 



10. Rozvoj odboru a doktorandského štúdia napr. člen spoločnej odborovej komisie pre 

obhajoby doktorandských dizertačných prác (PhD.). 

Splnené: Vedúci doktorandského štúdia: školení 7, ukončení 2; Člen doktorandskej komisie 

2 a recenzent dizertačnej práce 3. 

 

11. Aktívna účasť minimálne na 50 vedeckých podujatiach (postery, prednášky), z toho 

najmenej 20 pozvaných podujatí ; minimálna účasť na 10 zahraničných podujatiach a z nich 

viacero pozvaných prednášok v zahraničí. 

Splnené: 79 konferencií, z toho domácich 57, zahraničných konferencií 22, člen organizačného 

výboru vedeckých podujatí 11. 

 

Záver: 

S pedagogickou a výchovnou prácou doc. Dobrowolskej je úzko prepojená bohatá 

vedeckovýskumná, publikačná a expertízna činnosť, ktorá sa vyznačuje aktuálnosťou a jasnou 

orientáciou do odboru sociálna práca, sociálnej praxe ale aj erudíciou a spoločenskou 

angažovanosťou. 

Jej pedagogická zdatnosť je preukázateľná množstvom školených diplomantov a 

doktorandov a tiež publikovaním skrípt a učebných textov. Významnou je jej mimoškolská 

pedagogická činnosť v rámci Centra pro-západného vzdelávania a psychologickej pomoci v 

Katoviciach, v ktorých vedie pedagogické kurzy vrátane prednášok a cvičení pre ľudí 

ohrozených sociálnym vylúčením. Zároveň sú významné aktivity v rámci dohľadu nad 

činnosťami podniku, kde počas školení v rámci celoživotného vzdelávania vzdelávala viac ako 

7 500 účastníkov kurzov. Inaugurantka je úspešnou riešiteľkou projektov zameraných na 

podporu zamestnanosti, venuje sa riadeniu projektov spolufinancovaných Európskou úniou v 

rámci Európskeho sociálneho fondu a realizuje vzdelávacie projekty pre sociálne vylúčených 

ľudí v rámci sociálno-profesionálnej aktivácie.  

Odborná angažovanosť inaugurantky je preukázateľná členstvom v mnohých 

prestížnych časopisoch, členstvom vo významných medzinárodných organizáciách. 

Absolvovala zahraničné stáže, kde sa aktívne zapájala do medzinárodnej spolupráce. Jej 

aktivity boli ocenené na domácej aj zahraničnej úrovni. Jej vedecká a pedagogická činnosť je 

úzko spojená s praxou, čo dokumentuje množstvo praktických projektov, realizovaných na 

rôznych úrovniach. V radoch odbornej verejnosti má svojich spolupracovníkov a stúpencov 

v ďalšom rozpracovaní teoretických a metodologických východísk. 

Na základe komplexného posúdenia pedagogickej, vedeckovýskumnej, 

organizačnoriadiacej i publikačnej činnosti konštatujem, že doc. Mgr. Małgorzata 

Dobrowolska, doktor. 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. Mgr. Małgorzatu Dobrowolsku, doktor na udelenie titulu profesorky v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania sociálna práca. 

 

 

Bratislava, 17.8.2022 

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD. 

Trnavská univerzita v Trnave 


