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Tému habilitačnej práce možno považovať za aktuálnu najmä vzhľadom ku 

skutočnosti, že počet ľudí bez domova stále  narastá. Téma práce súvisí so sociálnou prácou, 

avšak len do str. 88, ďalej nasledujú kazuistiky, ktoré sú takmer výlučne zamerané na oblasť 

zdravotníctva, bez priameho súvisu so sociálnou prácou.   

V kapitole dva Sprievodný text sa autor zameriava na vymedzenie pojmu bezdomovec 

a bezdomovectvo, popisuje príčiny bezdomovectva, uvádza štatistiky o počte ľudí bez 

domova a približuje dlhodobú stratégiu pomoci ľuďom bez domova. V tejto časti práce autor 

vhodným spôsobom prepája teoretické východiská s vlastnými názormi, ktoré vyplývajú 

z jeho dlhodobej praxe v tejto oblasti. Je zrejmé, že je v téme dobre zorientovaný. Samotné 

pomenovanie kapitoly Sprievodný text považujem za neštandardné.      

Habilitačnú prácu ďalej tvorí  súbor  6 – tich publikovaných článkov v časopisoch 

(Sociálno-zdravotnícke spektrum, Clinical Social Work and Health Intervention a Emerging 

Issues in Social Work and Community Health in Sub Saharan Africa versus EU) a jednej 

publikácie s názvom Zdravotníctvo a sociálna práca s marginalizovanými komunitami – 

bezdomovci, migranti, siroty, HIV, streetgirls, a.i. Kazuistiky.  

Pôvodné práce autora sú dve, a to konkrétne The impact of family on the risk of 

homelessness a Emergent issues in EU with homelessness. V prvom príspevku autor 

spracoval kvantitatívny výskum, ktorý sa zameriava na vplyv rodiny na ľudí bez domova 

počas ich detstva a dospievania. Výberový súbor tvorilo 111 respondentov zo siedmych 

sociálnych zariadení v rámci Slovenskej republiky. Autor stanovil dve hypotézy, v ktorých 

chýbajú dve premenné, a preto nie je možné z metodologického hľadiska takto stanovené 

hypotézy potvrdiť alebo vyvrátiť. V každom prípade, tento výskum prináša zaujímavé 

zistenia, nakoľko otázka vplyvu rodinného prostredia na ľudí bez domova v čase ich detstva a 

dospievania  je aktuálna a hodná výskumného bádania.      

  Ďalšie predkladané práce sú v spoluautorstve s veľkým počtom ďalších autorov, 

chýba vyjadrenie percentuálneho podielu autora. Za problematickú považujem publikáciu 



Zdravotníctvo a sociálna práca s marginalizovanými komunitami – bezdomovci, migranti, 

siroty, HIV, streetgirls, a.i. Kazuistiky, z hľadiska podielu autora a príslušnosti k odboru 

sociálna práca. Autor v tejto publikácii vystupuje v pozícii hosťujúceho editora, je však  

spoluautorom len piatich z jedenástich kazuistík, pričom tieto kazuistiky sú takmer výlučne 

zamerané na oblasť zdravotníctva (infekcie, nebezpečné mikroorganizmy, invazívne mykózy, 

vírusy). Nepochybne sú tieto výstupy kvalitné, otázne sa však javí priama súvislosť so 

sociálnou prácou.    

Je na škodu, že autor nepredložil a nerozvinul tému bezdomovectva prostredníctvom 

viacerých výskumov a vlastných praktických skúseností s touto problematikou.   

Názov habilitačnej práce je „Skúsenosti s bezdomovectvom v hl. meste SR Bratislava 

za posledných 15 rokov“, avšak autor sa tejto téme venuje len v niektorých príspevkoch. 

V práci nie je zadefinovaný cieľ práce, a preto sa nie je možné vyjadriť k jeho k splneniu, 

chýba akékoľvek prepojenie predložených príspevkov vyúsťujúcich do záveru práce 

s odporúčaniami pre prax, z ktorých by vyplývali praktické výstupy do sociálnej práce.   

 

 

Záver: 

Odporúčam autorovi prácu prepracovať a po zapracovaní pripomienok odporúčam 

prácu prijať k obhajobe pred habilitačnou komisiou v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna 

práca.  
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