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NÁVRH VYMENÚVACEJ KOMISIE VO VECI VYMENOVANIA 

doc. PhDr. Mgr. Patricie DOBRÍKOVEJ, PhD. et PhD. 

za profesora v odbore 

3.1.14 SOCIÁLNA PRÁCA 

spracovaný v zmysle Zásad Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov docent a profesor (§ 14 ods. 6) zo dňa 6.12.2013 

 

A) ZOZNAM ČLENOV VYMENÚVACEJ KOMISIE: 

Predseda: 

prof. MUDr. Jaroslav SLANÝ, CSc. 

Členovia: 

prof. PaedDr. Vladimír LABÁTH, PhD.    

prof. PhDr. Eva ŽIAKOVÁ, CSc. 

prof. PhDr. RNDr. Helena HAŠKOVCOVÁ, CSc.  

Oponenti: 

prof. PhDr. Jana LEVICKÁ, PhD.   

prof. Mgr. Ing. Ladislav BUČKO, PhD. 

prof. PhDr. Ján GABURA, CSc. 

 

B) ODBORNÉ POSÚDENIE ÚROVNE VEREJNEJ INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY 

Odborné posúdenie inauguračnej prednášky je vypracované odbornou komisiou vymenovanou ad hoc pre 

posúdenie inauguračnej prednášky uchádzača doc. PhDr. Patrície Dobríkovej, PhD., priamo na rokovaní 

Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce dňa 25. októbra 2017 a tvorí neoddeliteľnú, prílohovú 

časť tohto návrhu vymenúvacej komisie.  

 

C) PRESKÚMANIE PLNENIA KRITÉRIÍ NA VYMENÚVANIE PROFESOROV 

        1. ZOZNAM PREDLOŽENÝCH DOKLADOV  

Uchádzačka o vymenúvacie konanie predložila nasledovné dokumenty: 

- žiadosť o začatie vymenúvacieho konania prijatá dňa 9.01.2017 

- profesijný životopis 

- overené kópie dokladov o získaní vzdelania PhDr.,  PhD., PhD., h.doc., doc. 

- prehľad pedagogickej činnosti 

- prehľad o vedeckej škole 

- podklady o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti 

- prehľad odbornej praxe 

- publikačná a citačná činnosť 

- prehľad o aktívnej účasti na konferenciách 

- iné skutočnosti charakterizujúce uchádzača 

- stanoviská pracoviska, na ktorom uchádzač pôsobí 

- čestné prehlásenie uchádzača o morálnej bezúhonnosti 
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- tabuľkový prehľad pedagogickej a vedeckej činnosti uchádzača a prehľad plnenia kritérií 

   vymenúvacieho konania 

- charakteristika uchádzača 

- tézy verejnej inauguračnej prednášky uchádzača 

- súhlas dotknutej osoby 

- kópie a/alebo originály publikácií uchádzača 

- súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov 

        

2. KRITÉRIÁ VYMENÚVACIEHO KONANIA PODĽA KTORÝCH SA POSUDZOVALO ICH PLNENIE  

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/veda-vyskum/HaVK_kriteria_2014_SaBV.pdf 

Kritériá FZaSP TTU v Trnave boli schválené VR TTU v Trnave dňa 19.03.2014 

 

3. ANALÝZA PLNENIA KRITÉRIÍ  

Všetky požadované doklady boli predložené buď notársky overené alebo boli iným spôsobom hodnoverne 

podložené a bola potvrdená ich relevantnosť oprávnenými osobami. Všetci členovia vymenúvacej komisie 

sa s nimi dôkladne oboznámili a vo svojich písomných stanoviskách konštatovali, že uchádzačka v plnom 

rozsahu spĺňa kritériá Trnavskej univerzity v Trnave, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce pre získavanie 

vedecko-pedagogického titulu profesor v odbore sociálna práca. 

 

Spoločné vyjadrenie vymenúvacej komisie k jednotlivým článkom kritérií je nasledovné: 

ČI. 6 Kvalifikačné predpoklady a pedagogická činnosť  

Uchádzačka získala titul PhD. v roku 2002 v odbore sociálna práca na Trnavskej univerzite v Trnave, 

Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce (FZaSP). Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa a obhájenie titulu 

PhD. absolvovala aj v odbore psychológia a to v roku 2007, rovnako na Trnavskej univerzite, Filozofickej 

fakulte. Vedecko-pedagogický titul docent získala na tej istej univerzite, na FZaSP v roku 2007. 

Pedagogicky teda pôsobí kontinuálne na Trnavskej univerzite v Trnave, FZaSP od roku 2001 najskôr ako 

odborný asistent počas 6-tich rokov na 1,0 úväzok, po získaní titulu docent ďalších viac ako 9 rokov na 1,0 

úväzok vo funkcii docenta. Celková doba pedagogickej činnosti je aktuálne už takmer 15 rokov. 

Okrem pôsobenia na Trnavskej univerzite, FZaSP, sa pedagogicky angažovala aj na iných vysokých 

školách. V rokoch 2004-2009 to bolo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

v Bratislave a súčasne aj na Filozofickej fakulte TTU v Trnave (2004-2008). Od roku 2008 trvá jej 

pedagogická činnosť tiež na Rímsko-katolíckej Cyrilo Metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave.  

Jej profesijné pedagogické zameranie sa sústreďuje hlavne na oblasť sociálnej práce v zdravotníctve so 

zameraním na hospicovú a paliatívnu starostlivosť, ďalej tiež na sociálnu prácu s chronicky chorými, 

duševne chorými a tiež na oblasť starostlivosti o umierajúcich. Uchádzačka sa zameriavala aj na 

problematiku malnutrície, syndróm vyhorenia v pomáhajúcich profesiách a problematiku demoralizačného 

syndrómu. Tieto oblasti záujmu sa premietli aj do jej pedagogickej činnosti, kde prednášala predmety ako 

Základy psychológie, Psychológia osobnosti, Vývinová psychológia, Sociálna práca v paliatívnej 

starostlivosti, Zvládanie záťaže, Psychológia v paliatívnej praxi, Starostlivosť o ťažko chorých 

a zomierajúcich, Komunikácia a sebapoznanie.  

 

 

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/veda-vyskum/HaVK_kriteria_2014_SaBV.pdf
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ČI. 7 Publikačná činnosť' 

Monografie: 

Uchádzačka je samostatnou autorkou 2 monografií vydaných v domácich vydavateľstvách (AAB) 

o celkovom rozsahu 11 AH.  

VŠ učebnice: 

Je samostatnou autorkou 1 vysokoškolskej učebnice vydanej v domácom vydavateľstve (ACB) v rozsahu 

3,2 AH a spoluautorkou ďalšej domácej VŠ učebnice v rozsahu viac ako 2 AH. 

Ďalej je samostatnou autorkou 1 VŠ skripta (BCI) v rozsahu 3,5 AH.  

Pôvodné vedecké publikácie: 

Uchádzačka publikovala 47 vedeckých publikácií v kategóriách ADC-ADF, ktoré sú akceptovateľné 

v zmysle kritérií pre získanie titulu profesor, vzhľadom k ich kvalitatívnemu ako aj formálnemu charakteru. 

25 z nich je takých, ktoré spadajú do odboru vymenúvacieho konania, sociálna práca. Okrem toho má 6 

výstupov interdisciplinárneho charakteru. Celkovo má teda viac ako 50% vedeckých prác v odbore 

sociálna práca z celkového počtu 47 vymenúvacou komisiou uznaných vedeckých prác. V publikačnej 

rešerši vygenerovanej akademickou knižnicou Trnavskej univerzity v Trnave má síce evidovaných až 72 

vedeckých výstupov, ktoré je možno podľa ich formálneho zaradenia do príslušných kódov považovať za 

vedecké práce, avšak komisia posudzovala jednotlivé publikačné výstupy nielen podľa ich formálneho 

zaradenia ale podľa skutočnej kvality čo do obsahu aj formy. 

Takže z celkového počtu 47 komisiou uznaných vedeckých prác je: 

 5 výstupov uznávanej medzinárodnej kvality ktoré sú zaradené v kódoch a súčasne spĺňajú 

parametre stanovené Akreditačnou komisiou SR a teda ich je možné označiť v znakovom 

vyjadrení kvalitou A pre danú oblasť výskumu 06 Spoločenské a behaviorálne vedy. Konkrétne sa 

jedná o tieto výstupy: 

1. Kód ABC - kapitoly v zahraničnej vedeckej monografii (celkový počet 3 výstupy): 

Konkrétne: 

Je samostatnou autorkou kapitoly v zahraničnej vedeckej monografii v rozsahu 1,74 AH a prvou 

autorkou ďalších 2 takýchto kapitol o celkovom počte 2,448 AH (1,143 AH a 1,305 AH).  

2. Kód ADC – vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (počet výstupov 1): 

Konkrétne: 

Je prvou autorkou 1 vedeckej publikácie v zahraničnom karentovanom časopise „American 

Journal of Hospice and Palliative medicine“, ktorú publikovala v roku 2015 (IF = 1,54) 

3. Kod ADD – vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1):  

Konkrétne: 

Je samostatnou autorkou 1 vedeckej publikácie v domácom karentovanom časopise „Studia 

psychologica“, ktorú publikovala v roku 2010 (IF = 0,254). 

 15 vedeckých výstupov je publikovaných v zahraničí. 

 V 24, zo spomínaných 47 uznaných vedeckých prác je prvou autorkou. 

 

ČI. 8 Ohlasy na publikačnú činnosť' 

Celkový počet ohlasov na vyššie akceptovaných 47 vedeckých prác je 96, z nich 15 citácií v kóde C3 

(zahraničné citácie) a 5 citácií v kóde C1 (citácie v zahraničných časopisoch indexovaných v databázach 

WoS alebo Scopus). Citačná rešerš z internej knižničnej databázy Trnavskej univerzity (Birep) však eviduje 
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celkovo až 134 citácií v kódoch C1, C3 a C4 na všetky evidované publikácie (t. j. aj nevedeckého 

charakteru), ktorých je spolu 146. 

 

ČI. 9 Vedecká škola 

Uchádzačka sa podieľala na výchove 6 doktorandov, z ktorých všetci svoje doktorandské štúdium pod jej 

vedením úspešne ukončili. 5 vyškolených doktorandov bolo priamo v odbore sociálna práca. Okrem toho 1 

doktorand v predmetnom odbore (SP) vykonal úspešne svoju dizertačnú skúšku v roku 2016, aktuálne sa 

pripravuje na obhajobu dizertačnej práce. 

Okrem toho dokladuje školiteľstvo 53 magisterských prác a 32 bakalárskych prác. 

 

ČI. 10 Grantová činnosť' 

Kandidátka na získanie titulu profesor je riešiteľkou celkovo 7 projektov vedecko-výskumného alebo 

vedecko-pedagogického zamerania v odbore sociálna práca. Z tohto počtu za najvýznamnejšie a z pohľadu 

vymenúvacieho konania akceptovateľné možno považovať práve tie, ktoré sú vedecko-výskumného 

zamerania. Konkrétne je to jeden projekt z agentúry VEGA s názvom „Evalvácia sociálnych služieb“, ďalej 

je to projekt APVV „Identita sociálnej práce v kontexte Slovenska“ a tretím je projekt Grundtvig 

Learnpartnerschaten. 

 

Záverečné zhrnutie plnenia kritérií: 

Predložené dokumenty o pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti uchádzačky svedčia o tom, že ide 

o vyzretú vedecko-pedagogickú osobnosť, ktorá významným spôsobom prispela k rozvoju odboru sociálna 

práca hlavne po stránke hľadania a nachádzania prienikov (interdisciplinarity) v riešení jeho problematiky 

s impaktom na oblasť medicínskej sociálnej práce. Jej vedecké práce s tematikou paliatívnej a hospicovej 

starostlivosti, starostlivosti o ľudí v terminálnom štádiu choroby, ich blízkych, ako aj pracovníkov, ktorí sa 

o nich starajú sú nesporne prínosom pre danú oblasť výskumu či odbor ako taký. Okrem toho svoj vedecko-

pedagogický potenciál rozšírila aj o oblasť zvládania záťažových situácií a prevencie syndrómu vyhorenia 

či demoralizačného syndrómu. Jedná sa o systematicky a dlhodobo angažovanú vedecko-pedagogickú, 

tvorivú osobnosť, ktorá je involvovaná v domácich aj medzinárodnych štruktúrach, organizáciách. Je 

rešpektovaným odborníkom doma ale aj v zahraničí. Zorganizovala sériu medzinárodných konferencií 

zameraných na problematiku paliatívnej a hospicovej starostlivosti, rovnako tak je členkou redakčnej rady 

rovnomenného časopisu.  

Vymenúvacia komisia konštatuje, že menovaná vo všetkých článkoch platných kritérií pre vymenúvacie 

konania na FZaSP TTU v Trnave (č. 6 - č. 10) zo dňa 19.03.2014 spĺňa kritériá vymenúvacieho konania 

v odbore Sociálna práca. 

 

D) ZHODNOTENIE ÚROVNE PEDAGOGICKEJ, VEDECKEJ A PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI UCHÁDZAČA 

        1. ÚROVEŇ PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI  

Doc. PhDr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. je vedeckou, pedagogickou a v oblasti paliatívnej sociálnej 

práce uznávanou autoritou, najmä po stránke hľadania a nachádzania prienikov medzi disciplínami 

psychologicko-sociálno-medicínskeho charakteru. Okrem svojich pedagogických, vedeckých a odborných 

znalostí a zručností, odovzdáva svojim študentom aj praktické skúsenosti získané v praxi supervízora, 

lektora, terapeuta, psychoterapeuta či klinického psychológa v hospicoch, klinikách, poradniach, školách, 

komisiách nielen doma, v rámci SR ale napr aj. v rámci jej dávnejšieho pôsobenia na detašovaných 
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pracoviskách FZaSP v Keni. Dlhodobo a systematicky napĺňa svoje poslanie VŠ pedagóga nielen u 

poslucháčov svojej domovskej ALMA MATER Trnavskej univerzity, ale aj u študentov partnerských 

univerzít a fakúlt v SR a ČR. Pôsobila tiež ako lektorka ďalšieho vzdelávania a súčasne ako supervízorka 

vzdelávacích programov v Slovenskej katolíckej charite zameraných na hospicovú a paliatívnu 

starostlivosť, osobnostný rast, či riešenie konfliktov. V jej doterajšej kariére VŠ pedagóga bola a stále je 

školiteľkou bakalárskych či magisterských prác v celkovom počte 77 úspešne vyškolených absolventov. Je 

samostatnou autorkou VŠ učebnice a VŠ skripta v rozsahu spolu viac ako 6-tich AH. Okrem toho je 

spoluautorkou ďalšej 1 VŠ učebnice, v ktorej autorsky prispela 2 AH. Od akademického roku 2012/2013 

pôsobí tiež ako garantka bakalárskeho študijného programu Sociálna práca v zdravotníctve v dennej aj 

externej forme štúdia, v odbore sociálna práca.  

 

        2. ÚROVEŇ VEDECKEJ ČINNOSTI /VRÁTANE VEDECKEJ ŠKOLY/  

Doc. PhDr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. participovala na riešení celkovo 7 domácich, zahraničných či 

medzinárodných projektov alebo výskumných úloh, z ktorých 3 projekty sú vedecko-výskumného 

charakteru. Aktuálne je spoluriešiteľkou APVV projektu s názvom „Identita sociálnej práce v kontexte 

Slovenska“. Vedecká činnosť doc. Dobríkovej je zameraná na oblasť sociálnej práce v zdravotníctve najmä 

na hospicovú a paliatívnu starostlivosť, na prácu s chronicky chorými, duševne chorými, na kvalitu života, 

ako aj na starostlivosť o umierajúcich. V tejto problematike sa orientuje už dlhodobo a systematicky sa 

zapájala do medzinárodnej spolupráce, v čom aj naďalej úspešne pokračuje. Absolvovala zahraničné 

odborné stáže vo Veľkej Británii, v USA alebo v ČR, ďalej to boli prednáškové pobyty na Univerzitách 

v Scrantone v USA či na Catholic University of Eastern Africa. V rámci svojho pôsobenia na detašovanom 

pracovisku Trnavskej univerzity v Trnave v Nairobi v Keni sa zaoberala okrem iného aj témou malnutrície. 

Všetky tieto aktivity a poznatky zdatným spôsobom spracovala do množstva vedeckých a odborných 

publikačných výstupov publikovaných pod afiliáciou FZaSP TTU v Trnave. Okrem už spomenutých tém sa 

venuje aj problematike syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách a od roku 2014 sa zaoberá tzv. 

demoralizačným syndrómom. Kandidátka je samostatnou autorkou 13 vedeckých prác v kategóriách 

AAB-ADF a ďalších 26 prác v ostatných kategóriách. Spolu je teda samostatnou autorkou 39 vedeckých 

alebo odborných publikačných výstupov evidovaných v databáze Birep.  

Predniesla celkovo 27 pozvaných – vyžiadaných prednášok na vedeckých podujatiach, z ktorých bolo 11 

v zahraničí (Afrika, USA, ČR) a 4 pozvania boli na medzinárodné vedecké  podujatie v rámci Slovenska.   

Počet aktívnych (nepozvaných) účastí na zahraničných konferenciách je 16, na domácich konferenciách 

s medzinárodnou účasťou ich bolo 45 a na domácich konferenciách či iných domácich podujatiach 

vykázala uchádzačka 12 aktívnych (nepozvaných) účastí. Celkovo tak odprednášala k dnešnému dňu už 

viac ako 100 prednášok. 

Doc. Dobríková je podpredsedníčkou Asociácie Hospicovej a Paliatívnej starostlivosti Slovenska. Je 

riadnou členkou Slovenskej komory psychológov, ktorá je členom European Federation of Psychologists 

Associations. Ďalej je členkou Auropean Association for Palliative Care (EAPC) a členkou International 

Association of Hospice and Palliative Care (IAHPC). Od roku 2013 je oslovovaná k vypracúvaniu 

odborných posudkov pre projekty KEGA. Bola editorkou  alebo zostavovateľkou 7 vedeckých publikácií. 

Je členkou redakčnej rady časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti. Okrem toho je dlhoročnou členkou 

Vedeckej rady FZaSP TTU v Trnave, členkou skúšobných komisií pre obhajoby doktorandských 

dizertačných prác a štátnych magisterských skúšok. Oponovala viacero dizertačných aj minimových prác. 

Bola recenzentkou vedeckých monografií a jedného vedeckého zborníku. Dekanom fakulty FZaSP TTU 
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v Trnave bola 2 x vymenovaná za posudzovateľku habilitačných prednášok a v odbore sociálna práca bola 

posudzovateľkou 1 inauguračnej prednášky. Ako predsedníčka, členka alebo oponentka skúšobnej komisie 

pre obhajoby doktorandských dizertačných prác sa angažovala taktiež mimo SR, konkrétne na Fakulte 

zdravotníckych studií Univerzity v Pardubiciach, v ČR. V rámci vedeckej výchovy sa angažovala priamo 

na FZaSP TTU v Trnave a to celkovo 7 x. 6 doktorandov bolo priamo z odboru sociálna práca. Úspešnou 

obhajobou ukončilo pod jej vedením štúdium doteraz 6 doktorandov, ďalší 1 doktorand je aktuálne 

v príprave na obhajobu dizertačnej práce, t. j. už absolvoval svoju minimovú skúšku.  

 

        3. ÚROVEŇ PUBLIKAČNEJ A CITAČNEJ ČINNOSTI  

Publikačná činnosť doc. Dobríkovej je rozsiahla nielen čo do počtu výstupov ale aj pokiaľ sa jedná o ich 

tematické zameranie s črtami interdisciplinarity. Je potrebné vziať do úvahy množstvo prác, ktoré 

publikovala ako prvá autorka a rovnako tak počet prác, ktorých je samostatnou autorkou. Okrem toho 

vykázala potrebný počet výstupov kategórie A (5), v ktorých je 2 x jedinou autorkou a okrem toho 2 x 

prvou autorkou. Rovnako je dostačujúci aj jej citačný index, ktorý tvorí celkový počet 134 evidovaných 

citácií (Birep). Najcitovanejšiou publikáciou je vedecká monografia vydaná v domácom vydavateľstve 

z roku 2005 „Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti – význam paliatívnej starostlivosti“. Táto monografia, 

ktorej je prvou autorkou, dosiahla až 52 evidovaných citačných ohlasov a to iba pokiaľ ide o citácie 

evidované v databáze Birep. Je samostatnou autorkou 1 vedeckej práce v domácom karentovanom časopsie 

„Studia psychologica a spoluautorkou 1 vedeckej práce v zahraničnom karentovanom časopise „American 

Journal of Hospice and Palliative Medicine. Jedná sa o časopisy, ktoré dosiahli v roku vydania 

predmetných publikácií uchádzačky IF väčší ako 0,14 (čo je kritérium pre hodnotenie výstupov, v oblasti 

výskumu 06 SaBV, kvalitou A). 

 

E) ČESTNÉ PREHLÁSENIE O MORÁLNEJ BEZÚHONNOSTI 

Uchádzačka o vymenúvacie konanie predložila písomné prehlásenie o tom, že nebola členkou strán 

propagujúcich násilie, rasovú nenávisť a že nebola ani členkou ŠTB. 

Toto písomné prehlásenie je neoddeliteľnou prílohou tohto záverečného návrhu a jeho originál je súčasťou 

vymenúvacieho spisu uchádzačky. 

 

F) ODPORÚČANIE SCHVÁLENIA NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA PROFESORA V ODBORE       

SOCIÁLNA PRÁCA 

Inauguračná komisia po detailnom zhodnotení a analýze inauguračného materiálu doc. PhDr. Mgr. 

Patricie Dobríkovej, PhD. et PhD. dospela k záveru, že kandidátka na vymenovanie za profesora 

v odbore sociálna práca predložila celý inauguračný materiál v požadovanom rozsahu a obsahu. Komisia 

konštatuje, že sa jedná o akceptovanú vedeckú a pedagogickú osobnosť. Napriek určitým výhradám  

a pripomienkam, ktoré sa týkali zvládnutia diskusie odporúča pomerom hlasov 4:2 jej vymenovanie za 

profesora v odbore 3.1.14 SOCIÁLNA PRÁCA. 
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Trnava, 25. októbra 2017 

 

Predseda: 

prof. MUDr. Jaroslav SLANÝ, CSc.  prítomný.................................................. 

Členovia: 

prof. PaedDr. Vladimír LABÁTH, PhD.  prítomný..................................................  

  

prof. PhDr. Eva ŽIAKOVÁ, CSc.  prítomná.................................................. 

 

prof. PhDr. RNDr. Helena HAŠKOVCOVÁ, CSc. ospravedlnená........................................  

 

Oponenti: 

  

prof. PhDr. Jana LEVICKÁ, PhD.  prítomná..................................................  

 

prof. Mgr. Ing. Ladislav BUČKO, PhD.  prítomný.................................................. 

 

prof. PhDr. Ján GABURA, CSc.   prítomný.................................................. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: (4)  

prezenčná listina zo zasadania vymenúvacej komisie, hodnotiaca správa o inauguračnej prednáške, výsledky 

tajného hlasovania, prehlásenie o morálnej bezúhonnosti 


