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Posudok oponenta: hodnotenie plnenia podmienok kritérií na menovanie profesorom v odbore 3.1.14
Sociálna práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
u navrhovateľa doc. ThDr. Petra Vansáča, PhD.
Kvalitatívne ukazovatele
Menovaný je dlhoročným graduovaným pedagógom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave na detašovaných pracoviskách v Prešove, Michalovciach, Košiciach a Bardejove
v odbore Sociálna práca. Okrem pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti je zapojený do
manažmentu vysokej školy ako vedúci detašovaného pracoviska bl. Metoda Dominika Trčku
v Michalovciach. Ako katolícky kňaz s úplným vysokoškolským teologickým vzdelaním prednáša
najmä hraničné témy tohto vedného odboru. Dlhodobo sa profiluje v oblasti sociálnej antropológie,
sociálnej náuky cirkví, etiky sociálnej práce a v neposlednom rade sociálnej práce s rodinou. Jeho
pedagogické aktivity korešpondujú s publikačnou a inou vedeckou činnosťou. Je autorom
a spoluautorom viacero odborných textov, aktívne sa podieľa na organizovaní vedeckých
konferencií, je preto cenným prínosom do multidisciplinárneho tímu rozvíjajúceho odbor sociálna
práca našej univerzity.
Vďaka zahraničnému štúdiu, v roku 1999 získal licenciát a v roku 2001 titul PhD. na Katolíckej
univerzite v Lubline v odbore Teologické vedy, je obohatením v oblasti inovatívnych prístupov ku
človeku nachádzajúcom sa v sociálnom ohrození. Je členom redakčnej rady odborného časopisu
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Sociálno-zdravotnícke spektrum. Kľúčové
publikácie doc. Vansáča riešia najmä problematiku sociálnej antropológie, sociálnych služieb pre
seniorov a efektívnej výchovy detí, čím preukazuje orientáciu v oblasti teórie i praxe sociálnej práce.
Väčšina jeho diel neopomína potrebu spirituality pri riešení sociálnych problémov, vďaka čomu majú
tieto publikácie presah za hranicu štandardnej medziľudskej pomoci. Vďaka uvedenému je z jeho
prístupu cítiť holistický pohľad na človeka ako na spirituálnu bytosť.
Menovaný vyniká kladnými osobnými vlastnosťami, ľudským prístupom ku študentom, dlhodobo
vytvára pozitívnu atmosféru vďaka ktorej môžu jeho kolegovia kreatívne rozvíjať svoj odborný
i osobný potenciál. Je zrelou osobnosťou s dlhoročnou praxou v riadiacich orgánoch Gréckokatolíckej
cirkvi, primárnom cirkevnom školstve a vysokoškolskom vzdelávaní. Doposiaľ uvedené je zárukou
pokračovania v interdisciplinárnom rozvoji vedného odboru Sociálna práca.

Kvantitatívne ukazovatele
Podieľa sa na výchove piatich doktorandov, posudzoval tri habilitačné práce, štyri dizertačné a mnoho
domácich i zahraničných odborných textov. Vyše dvanásť rokov je členom štátnicových komisií,
hosťujúco aj na iných slovenských univerzitách. Ako autor vyše osemdesiatich odborných publikácií
preukázal schopnosť tvorivo pracovať a prispievať tak k ďalšiemu rozvoju vedného odboru. Súčasťou
publikačnej činnosti je monografia v kategórii AAB, štyri kapitoly vo vedeckých zahraničných
monografiách v kategórii ABC a tri kapitoly v domácich monografiách v kategórií ABD. Okrem
uvedených výstupov je autorom vysokoškolskej učebnice registrovanej v kategórii ACB a jednej
karentovanej vedeckej práce. Doc. Vansáč bol tiež súčasťou veľkého tímu odborníkov podieľajúcich
sa na domácej univerzitnej publikácii „Sociálna práca v praxi“, do ktorej prispel samostatnou
kapitolou „Spirituálne východiská sociálnej práce“. Publikačná činnosť menovaného bola podľa
predloženého materiálu citovaná sedemdesiatdva krát z čoho tridsaťšesť ohlasov bolo zahraničných.
Počas svojho pôsobenia na akademickej pôde publikoval zo zahraničných krajín hlavne v Rakúsku
a Poľsku. Podieľal sa na multidisciplinárnych štúdiách s misijným zameraním skúmajúcich rôzne
aspekty sociálnej a zdravotnej pomoci humanitárnych projektov Vysokej školy sv. Alžbety.
Aktívne sa zúčastňoval vedeckých a odborných konferencií až šesťdesiatštyri krát z čoho trinásť
podujatí bolo v zahraničí. Bol spoluriešiteľom viacero vedeckých projektov IP GTF (Súčasné premeny
náboženského jazyka náboženských predstáv z pohľadu filozofie, religionistiky a teológie) a VGAMR
(Objavenie duchovného dedičstva a viery v slove i obraze). Vedecko-pedagogickú hodnosť dosiahol
trinásť rokov po ukončení doktorandského štúdia v roku 2014 na Vysokej škole zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.
Záver
Po preštudovaní všetkých podkladov o vzdelaní, publikačnej činnosti, citačných ohlasov a ostatnej
vedecko-výskumnej činnosti menovaného môžem ako oponent inauguračného spisu konštatovať, že
menovaný spĺňa stanovené kritériá pre inauguračné konanie. V prípade úspešného konania
a menovania pána docenta profesorom sociálnej práce odporúčam, aby pokračoval v budovaní vlastnej
vedeckej školy. Inšpiráciou mu môže byť autori G. Bauer, N. Mette, M. Widl, či domáci A. Srholec,
ktorí dokázali prepojiť sociálnu prácu so spiritulitou tak, aby bola príťažlivá aj pre ľudí bez
náboženského vyznania. Kľúčový prínos doc. Vansáča môže spočívať v zásadnom zohľadnení
spirituality pri výkone praktickej sociálnej práce, ktorá je do veľkej miery v samotnom výkone
dehumanizovaná. Sekulárna spoločnosť hlásiaca sa k humanizmu takýto prístup na Slovensku
potrebuje objaviť, inak bude sociálna práca iba plochou pomocou prehliadajúcou najvnútornejšie
potreby človeka. Teologické vzdelanie mu môže pomôcť poukázať na potrebu kritického myslenia pri
hľadaní rôznorodých konceptov riešení špecifických sociálnych problémov.

Odporúčanie
Odporúčam komisii podporiť pána docenta v inauguračnom procese na Vedeckej rade Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave pri menovaní uchádzača doc. ThDr. Petra
Vansáča, PhD. profesorom v odbore 3.1.14 Sociálna práca.

V Bratislave, 20.10.2018

