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Oponentský posudok inauguračného materiálu 

vo vednom odbore Sociálna práca 

doc. PhDr. Mgr. Patrície Dobríkovej, PhD. et PhD. 

 

Doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et PhD. predložila inauguračný materiál, ktorý obsahuje všetky 

predpísané zložky, vrátane príloh. 

 

Vzdelanie a profesionálny rast. 

 Doc. PhDr. Mgr. Patríciu Dobríkovú, PhD. et PhD. poznám osobne od roku 2000. Ide o významnú 

a permenentne sa rozvíjajúcu osobnosť po stránke odbornej i ľudskej. Jej odborný profil určuje najmä jej 

štúdium sociálnej práce (2001) a psychológie (2003). V roku 2002 obhájila dizertačnú prácu na Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v odbore Sociálna práca a v roku 2007 obhájila 

dizertačnú prácu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore psychológia. Pre celý jej 

nasledujúci profesionálno-odborný život je charakteristické prelínanie sa týchto dvoch oblastí, aplikácie 

psychologických vedomostí a zručností na poli sociálnej práce, či už ide o jej pedagogické účinkovanie 

ako aj výskumnú činnosť.  

Vedecko-pedagogický titul „docent“ uchádzačka získala v roku 2007 na Vysokej škole 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety obhájením habilitačnej práce s názvom: Holistický prístup 

v paliatívnej starostlivosti so zreteľom na psychosociálne súvislosti nevyliečiteľnej choroby.  

 

Prednášková a publikačná činnosť. 

 Vedecký profil uchádzačky v niektorých ukazovateľoch prekračuje požiadavky na získanie titulu 

profesor na FZaSP TU. Doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et PhD. je autorkou 4 domácich 

vedeckých monografií, 3 kapitol v zahraničných vedeckých monografiách, 2 vysokoškolských učebníc, 1 

vedeckej práce v zahraničnom karentovanom časopise, 1 vedeckej práce v domácom karentovanom 

časopise, 9 vedeckých prác v zahraničných nekarentovaných časopisoch, 28 vedeckých prác v domácich 

nekarentovaných časopisoch, 33 príspevkov na domácich či zahraničných vedeckých konferenciách. Vo 

svojej bádateľskej činnosti sa uchádzačka zameriava na širšiu škálu tém. Venuje sa najmä paliatívnej 

a hospicovej starostlivosti (sociálna dimenzia a sociálna práca v paliatívnej a hospicovej starostlivosti, 

kvalita života, holistický prístup, tímová práca, aplikácia logoterapie, etické aspekty), zvládaniu 

záťažových situácií, prevencii syndrómu vyhorenia, malnutrícii detí vo vylúčených komunitách v Keni a 
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metodológii vedeckého výskumu v sociálnych vedách. Pre uchádzačku je príznačné jej úsilie uchopiť 

skúmanú problematiku holistickým prístupom. Vo svojich publikáciách preukazuje schopnosť 

implementovať témy sociálnej práce v skúmaných oblastiach.  

Za najvýznamnejšiu zahraničnú publikáciu uchádzačky možno pokladať vedecký článok The 

Effect of Social Support and Meaning of Life on the Quality-of-Life Care for Terminally ill Patients 

v spoluautorstve s kolegyňou Dušanou Pčolkovou z FZaSP TU, s Layla Khalil AlTurabi a Danielom Westom 

z Katedry zdravotníckeho manažmentu a ľudských zdrojov Univerzity of Scranton v USA, ktorý bol 

publikovaný v roku 2015 v American Journal of Hospice & Palliative Medicine. 

O významnosti autorkiných publikácií svedčí bohatý citačný ohlas. Uchádzačka uvádza 134 

ohlasov, z toho 30 zahraničných citácií, medzi ktorými je 5 citácií v zahraničných publikáciách 

registrovaných v citačných indexoch Web of Science. Škoda, že uchádzačka aspoň najvýznamnejšie 

citácie nezdokumentovala formou kópie v prílohe vymenúvacieho spisu. Za najcitovanejšiu autorkinu 

publikáciu možno pokladať domácu monografiu Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti: význam paliatívnej 

starostlivosti, vydanú v Spolku sv. Vojtecha v roku 2009. 

Vedecký potenciál uchádzačky sa uplatnil na 11 vyžiadaných vedeckých prednáškach na 

zahraničných konferenciách a na 16 vyžiadaných prednáškach na domácich konferenciách. Okrem toho 

sa uchádzačka aktívne zúčastnila na 16 zahraničných konferenciách a na 57 domácich konferenciách. Už 

tradične je hlavnou organizátorkou medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti, 

ktorá sa koná každoročne na Trnavskej univerzite v Trnave.  

 

Vedecko-výskumné projekty a granty 

Uchádzačka vo vymenúvacom spise uvádza účasť na 3 úspešne vyriešených zahraničných 

grantoch a 4 úspešne vyriešených domácich grantoch, z ktorých ako najvýznamnejšie pre odbor sociálne 

práce možno spomenúť grant VEGA Evaluácia sociálnych služieb (2011-2013), grant APVV Identita 

sociálnej práce  v kontexte Slovenska (2013-2017) a grant Open Society Foundation Report evaluating 

the current situation of palliative care development in Slovakia (2003). Týmto uchádzačka spĺňa aj 

grantové kritérium na vymenovanie za profesora v odbore Sociálna práca. 

 

Pedagogická činnosť. 

 Vedeckú školu uchádzačky dokladajú 6 skončení doktorandi s úspešne obhájenou dizertačnou 

prácou a 53 skončení magistri s úspešne obhájenou diplomovou prácou, čím uchádzačka naplnila 

príslušné kritérium. 
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Vzdelávacia činnosť uchádzačky prirodzeným spôsobom sleduje jej výskumný záujem. Je 

dlhoročnou vysokoškolskou učiteľkou na viacerých fakultách Trnavskej univerzity, v rokoch 2004 až 2009 

pôsobila na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, od roku 2008 prednáša 

na Cyrilo-Metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Portfólio 

vysokoškolských prednášok uchádzačky je tematicky zamerané na paliatívnu starostlivosť, zvládanie 

záťaže, vývinovú psychológiu, psychológiu osobnosti, sociálno-psychologický výcvik, starostlivosť a ťažko 

chorých a zomierajúcich a pastorálnu psychológiu. Zaujímavá je aj uchádzačkina zahraničná spolupráca 

vo vzdelávacej činnosti – s univerzitou v Pardubiciach a s univerzitou v meste Scranton v USA. Významné 

bolo jej pôsobenie aj na Katolíckej univerzite východnej Afriky v meste Nairobi v Keni v rokoch 2003 až 

2005. 

 

 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ktoré svedčia o splnení kvantitatívnych 

i kvalitatívnych požiadaviek kladených na vymenovanie profesora na Fakulte zdravotníctva a sociálnej 

práce Trnavskej univerzity v Trnave, odporúčam uchádzačke doc. PhDr. Mgr. Patrícii Dobríkovej, PhD. 

et PhD. udeliť titul profesor v odbore sociálna práca.  

 

 

V Bratislave  20.12.2018                                                       prof. MUDr. Eva Grey, PhD., MHA.  

      Vedúca Ústavu sociálnej práce VŠ ZaSP sv. Alžbety 

 


