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Autorka habilitačnej práce prichádza s témou, ktorá má v sociálnej práci svoje opodstatnenie 

i napriek tomu, že nie je v slovenských reáliách dostatočne spracovaná práve v oblasti 

sociálnej. Psychologické práce sa tejto problematike venujú viac (nehovorím, že dostatočne) 

a tak posun využitia vzťahovej väzby práve v sociálnej práci  vidím ako ďalší sľubný 

multidisciplinárny prienik  v koncepcii  sociálnej práce  s rodinou. Habilitačná práca autorky je 

koncipovaná vhodne, jej štruktúra je prehľadná a logiky nadväzujúca.  Prehľad jednotlivých 

konceptov je dostatočný,  s odborným textom autorka pracuje korektne a tvorivým prístupom 

informácie prepája do kompaktného celku. Oceňujem veľké množstvo literárnych zdrojov, 

zvlášť zahraničných. 

V abstrakte autorka hovorí o telesnom, emocionálnom, intelektuálnom a sociálnom vývoji 

detí, pričom niektorí autori používajú ako ekvivalent slovo vývin, ktoré podporuje aj 

oponentka. Môže autorka zdôvodniť použitie tohto pojmu? Na s. 9 autorka píše, že teória 

vzťahovej väzby odborníkom ponúka dosť plodné nápady na  to, aby živili a posilňovali svoje 

rozhodnutia a intervencie na všetkých stupňoch procesu sociálnej práce. Prosím o reakciu 

autorky práve v kontexte týchto „dosť plodných“ nápadov. 

Prehľadne spracované teoretické aspekty uvedenej problematiky cez klasifikáciu vzťahových 

väzieb(istá-bezpečná,neistá-vyhýbavá,neistá-ambivalentná, 

neistá:dezorganizovaná/dezorientovaná) a ich ďalšie rozvinutie  cez reprezentáciu vzťahovej 

väzby u dospelých a transgeneračný prenos vzťahovej väzby je zhutnenou podobou 

východiskových  princípov a súvislostí, ktoré autorka zvládla na vysokej úrovni, pričom ani 

jeden nenadraďuje inému a zároveň otvára  priestor k inšpiratívnym úvahám. Napríklad, akú 

vzťahovú väzbu vytvorí závislá matka alebo osoba, ktorú v prípade neprítomnosti matky 

považujeme za náhradnú. 

Kapitola 5 je nosnou z hľadiska intervenčných možností odboru sociálna práca, v ktorej 

autorka habilituje. Spracovaná je komplexne, v celej šírke problematiky a nevynecháva ani 

kritické postrehy. Podnety k práci s deťmi, pre ktoré je intervencia cielená práve do oblasti 

vzťahovej väzby predpokladajú dostatočne odborne pripravených sociálnych pracovníkov – 

klinicky orientovaných špecialistov, ako autorka predkladá v práci. Otázne je vôbec 

zakomponovanie klinickej sociálnej práce v slovenských reáliách, keď zhruba po dvadsiatich 

rokoch nedostatočne riešime oblasť sociálnej práce mimo klinických odborov a v susednom 

Česku zase zjednodušia pohľad na túto problematiku právnym ukotvením zdravotno-

sociálneho pracovníka, ktorého uplatnenie je stále otázne. Bude to sociálny pracovník 

v zdravotníctve? Alebo zdravotnícky pracovník v sociálnych službách? Tieto dilemy čakajú aj 

nás a presné vymedzenie klinického sociálneho pracovníka je na diskusii  akademikov 

i odborníkov z praxe, zaujíma ma však názor autorky na predloženú tému. Týka sa to aj 

autorkou používaného pojmu psychoterapia, ktorý vyvoláva kontroverzné reakcie 



v profesionálnej obci. Popis preventívnych  programy pre rodičov je prínosom habilitačnej 

práce, pretože je asi zbytočné pripomínať dôležitosť preventívnych opatrení a ich prednosť 

pred intervenciami.  

Formálna stránka práce vykazuje niektoré nedostatky, ako sú chýbajúce čiarky v súvetiach 

v celej práci a  používanie čechizmov  (napr. s. 13...predáva....spisovne: odovzdáva). 

Odborný jazyk práce je na vysokej úrovni. Prácu odporúčam publikovať. 

 

Otázka pre autorku:  

1. Aký je názor autorky na vplyv genetiky a prostredia práve v kontexte vzťahovej 

väzby? 

2. Môže autorka priblížiť komplexne svoj pohľad na Boha ako vzťahovú osobu a jej 

využitie v práci s jednou konkrétnou cieľovou skupinou? 

 

Habilitačná práca je inovatívnym vstupom do problematiky vzťahovej väzby a jej využitia 

v intervenciách sociálnej práce. Rozširuje sumu vedomostí  a posúva hranice poznania  

vedného odboru sociálna práca. Odporúčam ju k obhajobe. 
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