
OPONENTSKÝ POSUDOK  

na celkové hodnotenie vedeckej a pedagogickej činnosti 

doc. PaedDr. Ing. Miroslava Paľuna, PhD., MBA 

na základe inauguračného spisu 

Hodnotiteľ: prof. PhDr. Ján Gabura, CSc. 

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

v Bratislave o posúdení vedeckej a pedagogickej činnosti doc. Miroslava Paľuna v súvislosti 

s jeho vymenúvacím konaním za profesora v odbore 3.1.14 sociálna práca som preštudoval 

predložené materiály a na ich základe som vypracoval toto hodnotenie. 

Doc. Paľun ukončil graduálne vysokoškolské vzdelanie na Vysokej škole VV TŠ v Liptovskom 

Mikuláši v roku 1976 a získal titul Ing.  Toto vzdelanie, ani trojročné,  denné, vojenské 

vzdelávanie PSG nesúvisí s odborom inaugurácie. V roku 2012 ukončil ďalší odbor 

graduálneho štúdia v odbore administrácia vo verejnom zdravotníctve, ktorý je predsa len 

o niečo bližší sociálnej práci. Zaujímavosťou je, že už v tom istom roku habilitoval na VŠZaSP 

sv. Alžbety v odbore sociálna práca. Minulý rok ukončil MBA na Univerzite manažmentu vo 

Waršave. Ďalšia špecializovaná odborná príprava sa týka skôr oblasti všeobecnej pedagogiky 

ako sociálnej práce. Ďalšie vzdelávanie (napríklad bezpečnosť a ochrana pri práci) by vôbec 

nemalo byť uvedené v spise, pretože sa  netýka odboru sociálna práca. Uchádzač neuvádza 

žiadne špecializované vzdelávanie či výcviky v oblasti sociálnej práce. V spise som nenašiel 

ani inovačné iniciatívy uchádzača v oblasti vzdelávania v sociálnej práci. Uchádzač spĺňa 

vyžadované kritérium na inauguráciu, pretože od habilitácie je odstup až 7 rokov. 

Pedagogická činnosť 

Uchádzač pôsobí na ako pedagóg v študijnom odbore sociálna práca na VŠZaSP sv. Alžbety 

11 rokov. V oblasti pedagogickej činnosti má veľmi široký záber, učí aj predmety , na ktoré 

nemá aprobáciu (sociológia, liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, andragogika, právo 

atď.). Z množstva uvedených odborov vyberám len tie, ktoré učí v odbore sociálna práca, 

prípadne ošetrovateľstvo: základy pedagogiky, špeciálna a liečebná pedagogika, 

andragogika, štatistika, projektovanie v SP, metodológia výskumu, manažment, demografia, 

sociálne zabezpečenie, sociálna patológia, etika, informatika, politika zamestnanosti 

a sociológia. Vyžaduje to extrémnu energiu sledovať vedecké a výskumné poznatky v toľkých 

oblastiach, najmä ak nie je na tieto odbory graduálne či postgraduálne pripravený.  V oblasti 

sociálnej práce uchádzač viedol 14 diplomových prác. 

Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti 



Systematická výskumná činnosť doc. Paľuna sa datuje až od roku 2010 a nie je veľmi bohatá. 

V spise uvádza tri výskumy, ale iba jeden z nich spĺňa kritériá vedeckého výskumu a vzťahuje 

sa k oblasti sociálnej práce (spoluriešiteľ výskumu VEGA). Ďalšie dva výskumy  nezadávali 

tradičné grantové a projektové agentúry. Výskum zameraný ba poznávanie seba a svojho 

okolia zadalo Zemplínske osvetové stredisko a výskum zameraný na integráciu diabetikov 

Zväz diabetikov Slovenska. Od roku 2011 uchádzač nerealizoval žiadny výskum. 

V rámci vedeckej školiacej činnosti ukončil uchádzač troch doktorandov, všetkých v tomto 

kalendárnom roku. Všetky témy boli tematizované do oblasti sociálnej práce. V súčasnosti 

školí dvoch doktorandov. 

Publikačná činnosť 

Pedagogické a výskumné aktivity uchádzača vyústili do kvantitatívne bohatej publikačnej 

činnosti.- Pre väčšiu prehľadnosť by som uvítal , aby v spise boli uvedené iba tie publikácie, 

ktoré svojou témou i obsahom patria do odboru sociálna práca. Z piatich vedeckých  

monografií vydaných v zahraničných vydavateľstvách  sú iba dve z oblasti sociálnej práce, 

dve z oblasti pedagogiky a jedna z oblasti zdravotníctva, Ešte problematickej sú  

vydavateľstvá, dve práce boli vydané v Brne (Čechy v tomto kontexte nebývajú považované 

za zahraničie) a jedna práca je vydaná dokonca v Bratislave. V domácich vedeckých 

monografiách sú až 4 témy sociálnej práce a iba jedna zo zdravotníctva, Učebnice sú z oblasti 

marketingu a pedagogiky. V databáze SCOPUS uvádza autor dva príspevky, jeden je 

tematicky orientovaný na manažment v sociálnej práci, druhý má výhradné zameranie na 

manažment, bez kontextu so sociálnou prácou. V databáze WEB of science eviduje autor päť 

príspevkov, ale iba jeden tematicky korešponduje s oblasťou sociálnej práce, ostatné témy 

patria do sféry zdravotníctva. Podobne je so všetkými uvedenými kategóriami publikácií. 

Kapitoly vo vedeckých monografiách by mali mať minimálne jeden autorský hárok. Ťažko sa 

percentuálne vymedzuje podiel jedenástich autorov na niekoľkých stranách textu. 

O citáciách platia podobné závery ako o publikáciách. Autor síce uvádza 151 citácií, ale 

v kritériách  na vymenovanie profesorov sa uvádza, že citované ohlasy majú byť z odboru 

sociálna práca ( v spise by nemali  byť uvedené citácie z oblasti zdravotníctva, pedagogiky či 

manažmentu ).  

Uvedené témy prednášok predstavujú relatívne široký mix tém, v ktorom je problém sa 

zorientovať a vybrať tie, ktoré sú z oblasti sociálnej práce. 

Účasť na odborných konferenciách bola pomerne frekventovaná, ale iba dvanásť konferencií 

bolo tematicky zameraných na sociálnu prácu. Väčšina bola orientovaná na zdravotnícku 

alebo pedagogickú problematiku. Pri niektorých konferenciách nebol uvedený názov, čo 

znemožňovalo identifikáciu. Zaujímavosťou je, že napríklad v Skalici sa uskutočnilo  v roku 

2010 5 medzinárodných vedeckých konferencií a v nasledujúcom roku tiež 5.   



V texte nie je celkom jasné ako uchádzač diferencoval konferenčné príspevky, práce 

v zborníkoch z konferencií a publikované príspevky na domácich konferenciách. 

Členstvo v Spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek ani sekretár sekcie pedagogických 

pracovníkov nepredstavuje členstvo vo výbore odbornej spoločnosti. Uchádzač  nie je 

členom žiadnej redakčnej rady a neuvádza ani absolvovanie študijných pobytov na 

zahraničných univerzitách. 

Téma inauguračnej prednášky je bezbreho široká a tému bude ťažko prezentovať za krátky 

čas vyhradený na inauguračnú prednášku. Už z anotácie mi nie je jasné, aké sú aktuálne 

trendy v avizovanej oblasti, obávam sa, že nebude priestor na kauzálnu analýzu problematiky 

a podloženú víziu do budúcnosti. 

Na záver možno konštatovať, že uchádzač a určitými výhradami splnil základné kritériá 

VŠZaSP Sv. Alžbety na vymenúvacie konanie za profesora, preto odporúčam inauguračnej 

komisii a Vedeckej  rade, aby doc. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, PhD., MBA bol navrhnutý na 

vymenovanie za profesora v študijnom odbore 3.1-14 Sociálna práca.     

   

 Bratislava, 12. 9, 2019  

     


