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                                                                                         prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. 

Brno, 26. 8. 2022 

 

Oponentský posudok na vymenovanie profesora (inauguračné konanie) 

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:  sociálna práca 

Kandidátka:  Małgorzata Dobrowolska, doc., Mgr., Dr.   

 

 

1. Kandidátka na vymenovanie profesora (inauguračné konanie) predložila všetky 

materiály v súlade s/so: 

 ustanoveniami vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, 

 Štandardmi pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo  s účinnosťou od 01.09.2020, 

 kritériami a podkladmi potrebnými na splnenie kritérií k zaradeniu na funkčné miesto 

profesor na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave  

v odboroch: ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a sociálna práca s účinnosťou  

od 26. 11. 2021. 

 

2. PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 

 Uniwersytet Śląski w Katowicach / Sliezska univerzita, pracovná zmluva od 1. 10. 

2003 ½ pracovného úväzku, od 1. 7. 2007 plný úväzok do 17.02.2017, Pedagogicko-

psychologická fakulta, Psychologický ústav, Katedra pracovnej a organizačnej 

psychológie (16,5 rokov) 

 Uniwersytet Śląski w Katowicach / Sliezska technická univerzita, pracovná zmluva od 

18.02.2017 na plný úväzok, Vysoká škola spoločenských vied a zahraničnej filológie 

(súčasný názov: Ústav pre výskum, vzdelávanie a komunikáciu) (3 roky), riaditeľ 

Medzinárodného centra pre interdisciplinárny výskum 

 Od 03.2014 Korczakova univerzita, Fakulta sociálnych a pedagogických vied v 

Katoviciach (na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia sociálnej práce a na 

odborných špecializáciách: organizácia sociálnej práce, sociálna práca, sociálna práca. 

v odborných špecializáciách: organizácia sociálnej práce pre riadiacich pracovníkov a 

vykonáva ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnej práce) 

 Od 1.2019 Collegium Humanum (3 roky) 
 

3. VEDECKÁ ŠKOLA 

Kandidátka  bola školiteľkou dvoch doktorandov, ktorí úspešne obhájili dizertačné práce 

v doktorandskom študijnom programe sociálna práca. V súčasnosti je školiteľkou 7 

doktorandov v doktorandskom študijnom programe sociálna práca.  
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4. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A CITAČNÝ INDEX  

Odbornú vedeckú akceptáciu doc. Dobrowolskej  sumárne dokumentuje 108 publikovaných  

vedeckých výstupov v odbore inauguračného konania. Je autorkou a/alebo spoluautorkou  

odborných a vedeckých prác z viacerých oblastí sociálnej práce a príbuzných odborov:  

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  7 

BCI Skriptá a učebné texty 10 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS 12 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 

Web of Science alebo SCOPUS 3 

ADE Vedecké práce v zahraničných časopisoch 23 

ADF Vedecké práce v domácich časopisoch  37 

ABD Kapitoly vo vedeckýc monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách 28 

DAI Dizertačné a habilitačné práce  3 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 14 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce 8 

 Spolu výstupy publikačnej činnosti 108 

 

5. PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ 

Domáce pozvané prednášky 25 

Domáce nepozvané prednášky 32 

Zahraničné nepozvané prednášky 17 

Zahraničné  pozvané prednášky 5 

Vedenie sekcie na medzinárodných konferenciách, člen organizačného výboru 

medzinárodných vedeckých podujatí 11 

Spolu:         90 

Doc. Dobrowolská prezentovala príspevky s odbornou tematikou a problematikou z odboru 

sociálna práca na medzinárodných a národných vedeckých konferenciách a sympóziách. 

Podieľala sa na vedení konferenčných sekcií na medzinárodných a národných vedeckých 

konferenciách a sympóziách. Participovala ako členka vo vedeckých výboroch na týchto 

vedeckých podujatiach. Celkovo bola pozvaným odborníkom na 90 medzinárodných a 

národných vedeckých konferenciách a sympóziách.   

 

6. VÝSKUMNÉ PROJEKTY  

Doc. Dobrowolská bola v období roku 2022 riešiteľkou  

10 úspešne ukončených výskumných projektov.  
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7. PRÍNOS KANDIDÁTKY PRE ROZVOJ ODBORU Sociálna práca 

V intenciách  podrobného súpisu odborného profesijného profilu: pedagogickou činnosťou, 

vedeckou školou, publikačnou činnosťou, citačnými ohlasmi na vedecké príspevky, 

prednáškovou činnosťou, participáciou na výskumných projektoch, ďalšími pracovnými 

aktivitami, pracovnými skúsenosťami a v intenciách osobnostného profilu vyznačujúceho  

sa morálnou zrelosťou, zodpovednosťou, empatiou, komunikačnými zručnosťami 

a kreativitou patrí doc. Dobrowolská k uznávaným odborníkom a je autoritou v zahraničnom 

a národnom akademickom priestore v odbore sociálna práca. Svojimi pracovnými aktivitami 

vo významnej miere prispieva k rozvoju odboru sociálna práca.  

 

ZÁVER 

Na základe predložených materiálov podľa bodu 1. tohto posudku na vymenovanie profesora 

(inauguračné konanie) konštatujem, že doc. Malgorzata Dobrowolska, Dr. spĺňa kritériá  

a predpoklady vo všetkých ukazovateľoch a oblastiach na vymenovanie za profesora v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania sociálna práca.  

Na základe uvedených skutočností si dovoľujem odporučiť inauguračnej komisii a Vedeckej 

rade Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave  schváliť 

návrh na vymenovanie doc. Malgorzaty Dobrowolskej za profesorku v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania sociálna práca. 

 

                              

                                                              .............................................................   

                                                                prof. PhDr, Pavel Mühlpachr, Ph.D.  

                                                                                     oponent 

 

 

 

 

 

 

          

 

 



4 

 

 


