Posudok oponenta ( prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.)
zameraný na plnenie kritérií menovania za profesora v odbore sociálna práca
na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety doc. PhDr. Petra
Vansača.

Navrhovateľ doc. PhDr. P. Vansač v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR
č.6/2005 Z.z. v znení zmeny č. 457/2012 Z.Z. o postupe získania vedeckopedagogických

titulov

alebo

umelecko-pedagogických

titulov

docenta

a profesora predložil svoj inauguračný spis.
Menovaný uchádzač ukončil v roku 1989 štúdium teológie na Rímskokatolíckej
bohosloveckej fakulte v Bratislave. V roku 2001 získal doktorát z teológie na
Katolíckej univerzite v Lubine. V tomto období uvádza aj získanie titulu PhD. Zo
spisu nie je jasné či doktoráty robil naraz, v jednom konaní alebo každý zvlášť.
V roku 2014 habilitoval za docenta sociálnej práce na Vysokej škole
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Tým splnil podmienku výkonu
pedagogickej práce 3 roky od habilitácie pre inauguráciu.. Za relatívne dlhé
obdobie pôsobenia sa odborne angažoval prevažne na Ústave sociálnych vied
a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove a na Vysokej škole zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety. Neregistroval som jeho odborné aktivity v širokej
obci pedagógov a pracovníkov v oblasti sociálnej práce. Uchádzač neuvádza
žiadne ďalšie kontinuálne vzdelávanie v odbore sociálna práca (kurz
špecializovaného poradenstva, príprava na sociálnu prácu s rodinou, rodinnú
mediáciu, výcvik v komunikačných zručnostiach, asertívny výcvik atď.). Rovnako
nie je uvedená prax v sociálnom poli, ktorá umožňuje pedagógovi získať
praktické skúsenosti.
V rámci pedagogickej činnosti uchádzač uvádza veľmi široký záber predmetov
(8 kurzov), čo vyžaduje nadmerné úsilie sledovať všetky inovačné trendy

v menovaných oblastiach. V pedagogickom procese a v kontexte vedeckej školy
uchádzač viedol a oponoval diplomové, práce. dizertačné práce, oponoval aj
tri habilitačné práce. Bol predsedom aj členom bakalárskych a magisterských
komisií. V rámci vedeckej školy ukončil školenie jedného doktoranda (zo spisu
nie je jasné, ktorého a z akého odboru). Ostatní doktorandi sú v procese
prípravy, dvaja majú prerušené štúdium. Uchádzač splnil kritéria, pretože
požiadavkou je úspešné ukončenie jedného doktoranda. Zo spisu som sa
nedozvedel, ako autor prispel z rozvoju odboru sociálna práca, či prispel
teoretickým konceptom, kreovaním nového predmetu, či výskumom
zameraným na pedagogický proces v odbore sociálna práca. Členstvo
v komisiách je síce uvedené v tejto kolónke, ale priamo neprispieva k rozvoju
odboru.
Publikačná činnosť uchádzača je relatívne bohatá (prvý autor v 90
publikáciách).. V zozname publikácií je však veľa titulov, ktoré nekorešpondujú
s odborom sociálna práca, ale sú ukotvené v iných odboroch (teológia,
zdravotníctvo, pedagogika atď.). Autor mal v spise uviesť iba publikácie
korešpondujúce odborom, z ktorého inauguruje. V tomto prípade by menej
bolo viac. Publikácia v domácom karentovanom časopise (ADD) Reflexia
o výchove detí podľa sv. Jána II a pápeža Františka je tematicky orientovaná do
oblasti teológie a pedagogiky. Niektoré príspevky v karentoch patria skôr do
oblasti ošetrovateľstva a zdravotníctva. Navyše všetky karenty sú z jedného
časopisu. Mnohé publikácie sú uverejnené v poľských vydavateľstvách, čo je
jediný zahraničný editor. Chýbajú odborné príspevky v odborných časopisoch
zameraných na sociálnu prácu (napríklad sociální práce/sociálna práca).
Uchádzač uvádza 72 citovaných ohlasov, pričom interná norma vysokej školy
požaduje iba 40 ohlasov, z toho 20 zahraničných v odbore sociálna práca. Nie
všetky ohlasy spĺňajú túto požiadavku.

V oblasti výskumu autor uvádza riešenie troch výskumných úloh v pozícii člena
výskumného tímu. Akceptovateľný je výskum zameraný na analýzu vplyvu
rodiny na sociálne hodnoty detí žijúce v rizikovom prostredí. Výskumné
projekty Súčasné premeny náboženského jazyka, náboženských predstáv
z pohľadu filozofie, religionistiky a teológie a Objavenie duchovného dedičstva
a viery v slove i obraze nie sú súčasťou sociálnej práce.
Uchádzač uvádza 17 pozvaných a 39 nepozvaných prednášok. 9 pozvaných
prednášok je z Prešova a 4 z Vysokej školy sv. Alžbety.
Napriek niektorým nepresnostiam v inauguračnom spise konštatujem, že
docent Vansač spĺňa stanovené kritéria pre inauguračné konanie. Odporúčam
inauguračnej komisii, aby odporučila Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety schváliť návrh na menovanie uchádzača doc, PhDr.
Petra Vansača, PhD, profesorom v odbore sociálna práca.
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