
 

 

 

OPONENTSKÝ POSUDOK 

na vymenúvacie konanie 

 

Meno uchádzača: doc. PaedDr. PhDr. ThDr. Pavol Tománek, PhD. 

Meno oponenta: prof. PhDr. Ján Gabura, CSc..  

Pracovisko oponenta: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Študijný odbor, v ktorom je žiadané vymenúvanie: 3.1.14 Sociálna práca  

 

 

 

Na báze vymenovania za oponenta vo veci vymenúvacieho konania doc. PaedDr. PhDr. 

ThDr. Pavla Tománka, PhD., na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety 

v Bratislave  som spracoval oponentský posudok,  vzťahujúci sa k žiadosti o vymenúvacie 

konanie v odbore sociálna práca. 

Vyjadrenie ku kvantitatívnym ukazovateľom podľa požiadaviek VŠZaSP Sv. Alžbety 

v Bratislave: 

Uchádzač spĺňa kvantitatívne ukazovatele podľa požiadaviek Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.  

Pedagogicky pôsobil na fakulte od roku 2014 na pozícii docent. Ďalej sa pedagogicky 

angažoval od rokoku 2005 – 2008 na TF TU v Bratislave, 2009 – 2013 na TF Katolíckej 

univerzity v Ružomberku a súbežne na a PdF UK v Bratislave. Má 3 roky pedagogickej praxe 

od získania titulu docent. Hlavnými témami jeho pedagogickej činnosti bola teória manželstva 

a rodiny, ďalej rizikové sociálne javy a metódy sociálnej práce. 

V rámci vedeckej školy   pod jeho vedením skončil jeden doktorand a troch doktorandov 

v súčasnosti školí. Týmto tiež splnil požadované kritériá. Bolo by užitočné, keby žiadateľ 

jednoznačnejšie deklaroval, čím prispel k rozvoju sociálnej práce ako vedného odboru, pretože 

táto informácia absentuje. 

V rámci publikačnej činnosti dokladá 232 výstupov, z toho 28 monografií. V oblasti 

odkazov na publikačné výstupy uvádza 229 citácií, z toho 12 je registrovaných v citačných 

 



indexoch Web of Science a SCOPUS.  V týchto prípadoch uchádzač požadované kritéria 

prekračuje.  

V rámci vedecko-výskumnej činnosti uchádzač dokladuje  5 vedeckých výskumov, kde bol 

členom výskumného tímu, v jednom prípade bol vedúcim výskumného tímu. 

Uchádzač celkovo spĺňa požadované kritériá a napriek dielčím nedostatkom odporúčam 

vedeckej rade schváliť návrh na vymenovanie doc. PaedDr. PhDr. ThDr. Pavla Tománka, PhD. 

za profesora v odbore sociálna práca.    

  

 

 

V Bratislave, 13. septembra 2017                                 prof. PhDr. Ján Gabura, CSc. 

 


