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Úloha oponenta pri koncipovaní empirickej časti dizertačnej práce 

POKLEMBOVÁ Zuzana 

  

Abstrakt 

Cieľom príspevku je priblížiť úlohu oponena pri koncipovaní dizertačnej práce na príklade 

tvorby vlastnej práce.  
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Abstract 

The intention of this article is to describe the role of the opponent in framing doctoral 

thesis on the example of own thesis. 
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Cieľom písomnej práce k dizertačnej skúške, alebo takzvanej minimovej práce, či 

„minimovky“, je predovšetkým vymedzenie základných pojmov a teoreticko-

metodologických východísk, zhrnutie doterajších poznatkov k spracovávanej téme a 

predstavenie návrhu výskumu, ktorý bude tvoriť empirickú časť budúcej dizertačnej práce. 

V príspevku by sme rady priblížili úlohu, a zdôraznili prínos, oponenta či oponentky pri 

koncipovaní empirickej časti dizertačnej práce na konkrétnom príklade vlastnej minimovej 

práce  a formovania návrhu jej výskumu v procese prípravy na dizertačnú skúšku a obhajoby 

k nej predkladanej písomnej práce. 

Témou dizertačnej, ktorú v príspevku predstavíme je Sociálna práca s rodinou s členom 

s poruchou autistického spektra. Školiteľkou práce je prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., 

oponentkou práce predkladanej k dizertačnej skúške bola prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. 

Vychádzajúc zo špecifík zvolenej témy, ktorou je problematika sociálnej práce s rodinou 

s členom s poruchou autistického spektra, sú základné teoreticko-metodologiocké východiská 

členené do dvoch podkapitol: prvej zameranej na teoreticko-metodologické východiská 

sociálnej práce, druhú na charakteristiku porúch autistického spektra s prihliadnutím na 

kontext sociálnej práce. Osobitná pozornosť je venovaná problematike a špecifikám 

Aspergerovho syndrómu, nakoľko sa domnievame, že vzhľadom na nám známu prax 

v Slovenskej republike sa medzi klientmi sociálnych pracovníkov a pracovníčok bude 

nachádzať viac ľudí s touto poruchou, než s ťažšími formami autistických porúch. V ďalších 

kapitolách teoretická časť práce približuje špecifiká rodín s členom s poruchou autistického 

spektra a to najmä s dôrazom na prax sociálnej práce. V druhej kapitole sa zameriame na 

jednotlivé pozície, ktoré v rodinnej štruktúre môže člen trpiaci poruchou autistického spektra 

zaujať: dieťa, rodič, súrodenec; pričom podkapitolu venovanú rodine s dieťaťom je rozdelená 

aj podľa veku dieťaťa. Priestor je venovaný aj mechanizmom zvládania  reakcií okolia detí 

s poruchou autistického spektra. V ďalšej časti práca nazerá na problematiku práce s rodinou 

s poruchou autistického spektra z pohľadu jednotlivých etáp sociálnej práce s rodinou 

a zaoberá sa aj ďalšími špecifikami témy, ako sú etické a niektoré legislatívne aspekty 

sociálnej práce s rodinou s poruchou autistického spektra a rodovo, či vekovo podmienené 

špecifiká týchto porúch
18

. 

                                                 
18

 K teoreticko-metodologickým východiskám práce neboli členmi a členkami skúšobnej komisie zostavenej 

pre dizertačnú skúšku ani oponentkou vznesené zásadné pripomienky. Návrhy na korekcie sa prevažne týkali 
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Popis východiskovej situácie pre zostavenie návrhu empirickej časti dizertačnej 

práce: 

 

V postupe prípravy empirickej časti sme v čase odovzdania písomnej práce k dizertačnej 

skúške boli vo fáze prípravy výskumu a predvýskumu. Počas spracovania témy dizertačnej 

práce sme sa dovtedy venovali predovšetkým zhromažďovaniu a štúdiu literatúry 

a aktuálnych vedeckých a výskumných prác relevantných spracovávanej oblasti. Nakoľko 

problematika sociálnej práce s rodinou v kontexte porúch autistického spektra nie je 

v slovenských podmienkach dostatočne nielen rozpracovaná, ale ani zmapovaná, rozhodli 

sme sa empirickú časť dizertačnej práce zamerať práve na popísanie súčasného stavu 

poznania a možností praxe sociálnej práce v kontexte porúch autistického spektra na 

Slovensku, a to konkrétne v priestore samosprávnej oblasti Prešovského vyššieho územného 

celku.  

Zistené skúsenosti ukázali, že časť sociálnej práce s rodinou s členom s poruchou 

autistického spektra prebieha v súkromných zariadeniach a zariadeniach v pôsobnosti rôznych 

mimovládnych organizácii. Praktická činnosť i role sociálneho pracovníka sa v týchto 

zariadeniach výrazne odlišujú, sú ovplyvňované ako odbornosťou personálu i manažmentu, 

aktuálnymi potrebami organizácie i finančnými zdrojmi. Náplň sociálnej práce je následkom 

týchto faktorov premenlivá nielen v jednotlivých zariadeniach, ale i v rovnakom zriadení, 

často i v časovom horizonte niekoľkých mesiacov. Uvedomujeme si, že nie je v našich silách 

zmapovať aktuálnu situáciu vo všetkých takto silne diferencovaných i premenlivých 

organizáciách. Tieto zariadenia považujeme z hľadiska služieb, opory a pomoci pre rodiny 

i jednotlivcov s poruchou autistického spektra významné najmä z dôvodu vysokej 

individualizácie poskytovaných služieb. Z pohľadu profesionálnej sociálnej práce, ktorú 

vnímame ako vysoko odbornú a systematickú činnosť však považujeme za primárne a pre 

slovenské pomery smerodajné jej napĺňanie v organizáciách, ktoré zastrešujú viac ako jedno 

zariadenie, majú prepracovanú odbornú i organizačnú štruktúru a kapacity poskytovať svojim 

zamestnancom a zamestnankyniam možnosti ďalšieho vzdelávania a samo štúdia, spolupráce 

s akademickým sektorom, ako aj spätnú väzbu od iných profesionálov na slovenskej 

i zahraničnej úrovni a odbornú supervíziu. Vychádzajúc z aktuálneho stavu v Slovenskej 

republike sme sa preto rozhodli empirickú časť dizertačnej práce realizovať predovšetkým v 

Centrách pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie, Centrách špeciálno–

pedagogického poradenstva a Domovoch sociálnych služieb (pre väčšiu prehľadnosť budeme 

ďalej v texte uvádzať skratky týchto inštitúcií CPPPaP, CŠPP, DSS) v územnej oblasti 

Prešovského samosprávneho kraja. Vzhľadom na rôznorodosť inštitúcií s výkonom sociálnej 

práce zrealizujeme zber dát pre našu empirickú časť aj v ďalších inštitúciách ako napríklad 

zariadenia chráneného bývania, chránené dielne a chránené pracoviská, prípadne ďalšie 

zariadenia v ktorých predpokladáme prítomnosť klientov a klientok s poruchou autistického 

spektra. 

 

Pôvodný návrh empirickej časti dizertačnej práce 

 

Cieľom dizertačnej práce je v súlade s jej témou nájsť a popísať možnosti sociálne práce 

s rodinou s členom s poruchou autistického spektra na Slovensku. Konkrétne sa zameriame na 

priestor samosprávnej oblasti Prešovského vyššieho územného celku a na nami zvolené 

inštitúcie a organizácie. 

                                                                                                                                                         
nedostatkov formálneho charakteru a boli bez výnimky akceptované a zapracované do teoreticko-

metodologických východísk (už) dizertačnej práce. 
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Pôvodné výskumné ciele  

Hlavným výskumným cieľom je zistiť či vybrané inštitúcie a organizácie v priestore 

Prešovského samosprávneho kraja vytvárajú podmienky pre sociálnu prácu s rodinou s 

členom s PAS.  

Prvým čiastkovým cieľom bolo zistiť, aký je stav výkonu sociálnej práce s rodinou 

s členom s PAS vo vybraných inštitúciách a organizáciách v priestore PSK. 

Našim druhým čiastkovým cieľom bolo zistiť, aká je informovanosť sociálnych 

pracovníkov a pracovníčok týchto inštitúcií a organizácií o PAS. 

Tretím čiastkovým cieľom bolo zistiť, aké sú možnosti praxe sociálnej práce s rodinou 

s členom s PAS v týchto inštitúciách a organizáciách.  

 

Návrh empirickej časti dizertačnej práce po zapracovaní pripomienok 

z oponentského posudku 

 

Cieľom dizertačnej práce
19

 je v súlade s jej témou nájsť a popísať možnosti sociálne práce 

s rodinou s členom s poruchou autistického spektra na Slovensku. Konkrétne sa zameriame na 

priestor samosprávnej oblasti Prešovského vyššieho územného celku a na nami zvolené 

inštitúcie a organizácie. 

Výskumné ciele po zapracovaní pripomienok z oponentského posudku 

 

Hlavným výskumným cieľom
20

 je zistiť či vybrané inštitúcie a organizácie v priestore 

Prešovského samosprávneho kraja vytvárajú podmienky pre sociálnu prácu s rodinou s 

členom s PAS.  

Prvým čiastkovým cieľom je zistiť aký je stav výkonu sociálnej práce s rodinou 

s členom s poruchou autistického spektra v CPPPaP, CŠPP a DSS v priestore Prešovského 

samosprávneho kraja vrátane informovanosti ich pracovníčok a pracovníkov o týchto 

poruchách. 

Našim druhým čiastkovým cieľom je zistiť rozdiely v informovanosti o poruchách 

autistického spektra medzi jednotlivými pomáhajúcimi profesiami. 

 Tretím čiastkovým cieľom je zistiť, aký je záujem o získanie informácií o poruchách 

autistického spektra u jednotlivých pomáhajúcich profesií. 

Štvrtým čiastkovým cieľom je zistiť rozdiely v informovanosti pracovníkov a 

pracovníčok pomáhajúcich profesií o PAS v závislosti od získanej kvalifikácie. 

Piatym čiastkovým cieľom je zistiť záujem pracovníkov a pracovníčok vybraných 

inštitúcií o vylepšenie diagnostiky PAS. 

Šiestym čiastkovým cieľom je zistiť postoje k sociálnej práci s rodinou pracovníkov 

a pracovníčok  ostatných pomáhajúcich profesií. 

Siedmym čiastkovým cieľom je zistiť záujem pracovníkov a pracovníčok ostatných 

pomáhajúcich profesií o bližšiu medziodborovú spoluprácu a sieťovanie s účasťou sociálnych 

pracovníkov a pracovníčok. 

 

Výskumné hypotézy po zapracovaní pripomienok z oponentského posudku 

 

Pri hľadaní odpovede na výskumnú otázku a dosiahnutie stanoveného cieľa budeme 

vychádzať z nasledujúcej hlavnej hypotézy, ktorú sme rozdelili do ôsmych čiastkových 

hypotéz: 

                                                 
19

 Cieľ dizertačnej práce ostáva rovnako ako hlavný výskumný cieľ nezmenený. 
20

 Hlavný výskumný cieľ ostáva rovnako ako cieľ dizertačnej práce nezmenený. 
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Hlavná hypotéza: 

Predpokladáme, že existuje vzťah medzi mierou záujmu pracovníkov a pracovníčok 

pomáhajúcich profesií o PAS a výkonom sociálnej práce s rodinou s PAS. 

Hypotéza č.1: 

K čiastkovej výskumnej otázke: „Aký je aktuálny stav vykonávaných činností v 

oblasti sociálnej práce s rodinou s členom s poruchou autistického spektra v CPPPaP, CŠPP a 

DSS v priestore Prešovského samosprávneho kraja?“ 

H1: Predpokladáme, že výkon sociálnej práce s rodinou s PAS súvisí s vytvorením 

pracovnej pozície sociálneho pracovníka, pracovníčky v inštitúcii a organizácii.  

Hypotéza č.2: 

K čiastkovej výskumnej otázke: „Sú pracovníci a pracovníčky CPPPaP, CŠPP a DSS 

v priestore Prešovského samosprávneho kraja informovaní o problematike porúch 

autistického spektra a existujú v rámci tejto informovanosti rozdiely medzi  jednotlivými 

pomáhajúcimi profesiami?“ 

H2: Predpokladáme, že miera informácií o PAS sa líši na základe získanej kvalifikácie 

 

Hypotéza č.3: 

K čiastkovej výskumnej otázke: „Aké informácie o poruchách autistického spektra 

a sociálnej práci s rodinou s členom trpiacim poruchou autistického spektra zamestnanci a 

zamestnankyne týchto zariadení na pozícii sociálneho pracovníka alebo sociálnej pracovníčky 

majú a o aké informácie o poruchách autistického spektra by mali záujem?“ 

H3: Predpokladáme, že miera záujmu o získanie ďalších informácií o PAS sa líši na 

základe získanej kvalifikácie. 

Hypotéza č.4: 

K čiastkovej výskumnej otázke: „Ako súvisí informovanosť a vykonávané aktivity 

v oblasti sociálnej práce s kvalifikáciou zamestnancov a zamestnankýň na pozícii sociálnych 

pracovníkov a pracovníčok?“  

H4: Predpokladáme, že miera informácií o PAS sa líši na základe typu pomáhajúcej 

profesie. 

Hypotéza č.5: 

K čiastkovej výskumnej otázke: „Majú pracovníci a pracovníčky CPPPaP, CŠPP a 

DSS v priestore Prešovského samosprávneho kraja záujem o vylepšenie diagnostiky porúch 

autistického spektra a za akých podmienok by mali záujem o získanie nových informácií.“ 

H5: Predpokladáme, že záujem pracovníkov a pracovníčok vybraných inštitúcií a 

organizácií o vylepšenie diagnostiky PAS sa bude líšiť na základe typu pomáhajúcej profesie 

a získanej kvalifikácie. 

Hypotéza č.6: 

K čiastkovej výskumnej otázke: „Ako je vnímaná sociálna práca s rodinou 

pracovníkmi a pracovníčkami CPPPaP, CŠPP a DSS v priestore Prešovského samosprávneho 

kraja a existujú rozdiely medzi vnímaním sociálnej práce s rodinou z pohľadu rozličných 

pomáhajúcich profesií v rámci týchto inštitúcií?“ 

H6: Predpokladáme, že postoj pracovníkov a pracovníčok  ostatných pomáhajúcich 

profesií k sociálnej práci s rodinou sa bude líšiť na základe typu pomáhajúcej profesie. 

Hypotéza č.7: 

K čiastkovej výskumnej otázke: „Majú zamestnanci a zamestnankyne CPPPaP, CŠPP 

a DSS v priestore Prešovského samosprávneho kraja priestor a  záujem o bližšiu 

medziodborovú spoluprácu a sieťovanie s účasťou sociálnych pracovníkov a pracovníčok?“ 

H7: Predpokladáme, že záujem pracovníkov a pracovníčok ostatných pomáhajúcich 

profesií o bližšiu medziodborovú spoluprácu a sieťovanie s účasťou sociálnych pracovníkov 

a pracovníčok sa bude líšiť na základe typu pomáhajúcej profesie. 
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Návrh metodológie výskumu 

 

Nakoľko je cieľom empirickému skúmaniu témy dizertačnej zmapovanie aktuálneho stavu, 

rozhodli sme sa k získaniu empirických dát pristupovať kvantitatívnym výskumným 

prístupom s prvkami integrovaného výskumného prístupu. Použitím ako kvantitatívnych, tak 

v následne aj kvalitatívnych prvkov výskumu, budeme vzhľadom na charakter výskumnej 

otázky nevyhnutne vychádzať z modelu integrovaného výskumu zdôrazňujúceho interakciu, 

tak ako poníma jeho podstatu Ivana Loučková: „Podstatou integrovaného výskumného 

prístupu je snaha o udržanie kontaktu bádateľa s priamo sa meniacou skutočnosťou na poli 

empirického výskumu. Integrovaný výskum posúva spôsob skúmania bádateľa čo najbližšie 

empirickej skutočnosti (resp. tomu, čo za empirickú skutočnosť bádateľ považuje), preto ho 

nabáda k zamysleniu sa nad vlastnými nástrojmi (predovšetkým nad vlastnou mysľou), ktoré 

ku skúmaniu používa“ (Loučková, 2010, s. 91). 

V rámci kvantitatívneho prístupu sme sa rozhodli pre nomotetický hypoteticko-deduktívny 

prístup, v ktorom budeme overovať nami formulované hypotézy a vyhľadávať všeobecné 

a spoločné charakteristiky a možnosti sociálnej práce s rodinou s členom s poruchou 

autistického spektra, rovnako ako spoločných faktorov, ktoré jej výkon a možný výkon 

ovplyvňujú,  v nami zvolených organizáciách.  

Domnievame sa, že spojenie kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu nám umožní ako 

relatívne rýchlym spôsobom získať kvantitatívne dáta nevyhnutné pre stavbu dizertačnej 

práce, dosiahnutie stanovených cieľov a verifikáciu, prípadne formulovaných  hypotéz, tak aj 

napomôže lepšiemu popisu aktuálneho stavu v nami skúmanej oblasti a následne formuláciu 

návrhu uplatnenia zistení nášho empirického výskumu pre prax vďaka kvalitatívnej časti 

výskumu. 

Podľa údajov Krajského školského úradu v Prešove, ktoré sú dostupné na jeho webovej 

stránke, je na území Prešovského samosprávneho kraja aktuálne trinásť centier špeciálno-

pedagogického poradenstva a trinásť centier pedagogicko - psychologického poradenstva 

a prevencie, spolu dvadsať šesť zariadení. Podľa údajov Sociálno-informačnej banky je 

v súčasnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja päťdesiat jeden 

zariadení sociálnych služieb a pričlenených organizačných jednotiek. Počas nášho výskumu 

plánujeme osloviť všetkých sedemdesiat sedem vyššie spomínaných inštitúcií.  

Zohľadňujúc rôznorodosť inštitúcií s výkonom sociálnej práce v podmienkach Slovenskej 

republiky zrealizujeme zber dát pre našu empirickú časť aj v niektorých ďalších inštitúciách 

ako napríklad zariadenia chráneného bývania, chránené dielne a chránené pracoviská, 

prípadne ďalšie zariadenia v ktorých predpokladáme prítomnosť klientov a klientok 

s poruchou autistického spektra a ktoré sa nachádzajú na území Prešovského samosprávneho 

kraja.  

Dáta pre predvýskum budú zbierané v období október až november 2013. Následne budú 

v období november až december 2013 tieto dáta spracované a vyhodnotené. Na základe 

zistených údajov bude vytvorený definitívny návrh výskumu dizertačnú prácu. Následný zber 

dát do empirickej časti dizertačnej práce v období január 2014-február 2014. 

Na zber dát bude použitý dotazník obsahujúce otvorené aj uzavreté otázky, ktorý bude 

administrovaný mailom. V prípade, že na základe reakcií respondentov v otvorených otázkach 

budeme domnievať, že pre potreby lepšieho pochopenia nami spracovávanej témy by mohli 

byť prínosné doplňujúce informácie, bude v niektorých prípadoch zber dát pokračovať 

neštrukturovaným osobným rozhovorom vo vopred dohodnutom termíne a budú navštívené 

niektoré z inštitúcií v nami zvolenej výskumnej vzorke pre prípadnú doplňujúcu kvalitatívnu 

časť výskumu. Na návrh oponentky bol zber dát obohatený v kvantitatívnej časti o zisťovanie 
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postojov (ako časť dotazníka), v kvalitatívnej o panelovú diskusiu. Pre spracovanie dát 

kvantitatívnej časti výskumu použijeme štandardné štatistické postupy  a dáta spracujeme 

v štatistickom softvéri SPSS 17 pre Windows. Pre spracovanie prípadných doplňujúcich dát 

kvalitatívneho charakteru bude použitá metóda zakotvenej  teórie. 

Cieľom  predkladanej práce k dizertačnej skúške bolo vymedziť základné pojmy 

a teoreticko-metodologické východiská dizertačnej práce a tiež zhrnúť naše doterajšie 

poznatky k spracovávanej téme. Zároveň sme predstavili náš návrh výskumu dizertačnej 

práce. V empirickej časti budúcej dizertačnej práce by sme sa chceli zamerať práve na 

popísanie súčasného stavu poznania a možností praxe sociálnej práce v kontexte porúch 

autistického spektra na Slovensku a zistiť, či tieto inštitúcie a organizácie vytvárajú 

podmienky pre sociálnu prácu s rodinou s členom s poruchou autistického spektra vrátane 

možnosti diagnostiky týchto porúch.  

 

Záver 

 

Cieľom nášho príspevku bolo popísať možný proces tvorenia empirickej časti dizertačnej 

práce počas dizertačnej skúšky a k nej predkladanej práce. Oponentský posudok je zdrojom 

podnetných pripomienok k práci, ktoré umožnia širší pohľad na spracovanú problematiku. 

V našom prípade bol výsledkom reakcie na najzásadnejšie z nich, ktoré sa týkali empirickej 

časti našej práce, modifikovaný a obohatený návrh výskumu našej budúcej dizertačnej práce, 

do ktorého sme tieto cenné podnety zapracovali. 

Príspevkom by sme rady zdôraznili významnú úlohu a prínos oponentky, oponenta pri 

koncipovaní výskumnej časti dizertačnej práce, spolu so školiteľkou, školiteľom môže byť 

výrazným prínosom pre kvalitu práce a rozšírenie poznanie o téme, tak ako tomu bolo aj 

v prípade našej práce. 
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