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Kvalita života starších ľudí je celospoločensky aktuálna téma vzhľadom na 

demografické zmeny a prognózy a najmä z nich vyplývajúce socio-ekonomické 

dôsledky. Konzekvencie predmetnej problematiky majú dosah vo viacerých 

oblastiach. Autorka sa pokúsila zachytiť časť spektra vedných odborov, ktoré 

k fenoménu kvality života deklarujú svoje stanoviská. Prechádza odbormi histórie 

a filozofie, naprieč psychológiou a sociálnou prácou až po ukotvenie témy 

v postmodernej dobe. Predložené dielo sa tak stáva materiálom vhodným nielen na 

štúdium v pregraduálnej vysokoškolskej príprave, ale aj v postgraduálnej príprave. 

V neposlednom rade dielo poslúži aj praktickým sociálnym resp. pomáhajúcim 

pracovníkom prichádzajúcim pri výkone povolania do kontaktu so seniorskou časťou 

populácie. 

 

Habiliatčná práca vo forme monografie je koncipovaná do  5 základných kapitol. 

Začiatok je venovaný historicko-filozofickej introdukcii do zložitej a komplexnej 

témy, akou kvality života človeka bezpochyby je. V logickej náväznosti habilitatntka 

ďalej ponúka teoretické aspekty sledovaného javu, jeho konceptualizácie a prístupy, 

pričom sa opiera o množstvo informácií z cudzojazyčných zdrojov. V zozname 

bibliografických odkazov nachádzame odvolania aj na popredných českých 

a slovenských autorov venujúcich sa téme kvality života seniorov dlhodobo 

(Muhlpachr, Dragomirecká, Čornaničová, Kováč a ďalší). V tretej kapitole sa spája 

kvalita života s predmetnou cieľovou skupinou sociálnej práce- so seniormi. Pre 

posudzovanie kvality života človeka je potrebné vedieť alebo sa pýtať aká kvalita 

života a pre koho? Tieto osobitosti autorka plne zohľadňuje a rešpektuje. Sledovaný 

jav výstižne zasadzuje do postmodernej doby a jej videnia a prezentovania starnúceho 

a starého človeka. 



 

Prehľadný charakter práce s bohatým množstvom zdrojov poukazuje na precíznu 

prípravu autorky, štúdium množstva materiálov a vytrvalosť v jej publikačnom 

snažení. O habilitantke Martine Hrozenskej je známe, že sa tématike kvality života 

seniorov a otázkam sociálnej gerontológie venuje už viac ako 10 rokov. Svoje odborné 

názory a výskumné zistenia publikuje ako v domácich, tak aj v zahraničných 

odborných časopisoch. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných kníh 

a monografií z oblasti starostlivosti o starších ľudí. Obdobne tématicky sú ladené aj jej 

výskumné projekty.  

 

Monografia M. Hrozenskej Kvalita života starších ľudí v priestore spoločenských vied 

prestavuje ucelený súhrn poznatkov akcentujúci multidisciplinárny charakter sociálnej 

práce, ktorý rešpektuje ľudské bytosti ako jednotu biologických, psychologických, 

sociálnych a spirituálnych daností. Pre profesionálnu prácu pomáhajúcich pracovníkov 

je nevyhnutné rozumieť indikátorom kvality života a životu svojich klientov, pochopiť 

a porozumieť potrebám a hodnotám klientov a filozofiu výkonu a pôsobenia na 

pracovisku prispôsobiť týmto skutočnostiam.  

 

Za najvýznamnejší prínos habilitačnej práce možno považovať zistenia teoretického 

charakteru poukazujúce na prehľad autorky a jej snahu o zachytenie širokého 

množstva aktuálnych informácií sýtiacich danú tému, ako aj vlastné výskumné zistenia 

autorky odrážajúce poznatky o úrovni kvality života seniorov žijúcich v zariadeniach 

sociálnych služieb v meste Nitra. Osobitný význam nadobúdajú odporúčania pre prax, 

ktoré habilitantka formuluje v závere publikácie. Dotýka sa  v nich samotnej kvality 

života ako aj subjektívnej spokojnosti seniorov so životom. Druhú skupinu odporúčaní 

tvoria témy vzťahujúce sa ako ku klientom samotným, tak aj k profesionálnym 

pracovníkom a rovnako tak rodinným príslušníkom klientov. 

 

Dielo je prínosom nielen pre sociálnu prácu a sociálnych pracovníkov, ale aj pre 

sociálne vedy ako také, ktorých objektom záujmu je človek, jeho život a práca s ním. 

Zreteľahodné je aj uvažovanie autorky o tom, že medziodborová tématika kvality 



života môže byť chápaná ako významný zdroj pre teóriu sociálnej práce, čím sa 

vytvárajú nové možnosti vo výskume a praxi tejto vednej disciplíny.  

 

V prípade autorky a habilitantky Martiny Hrozenskej ide o vysokoškolskú  

pedagogičku, ktorá v podobe posudzovanej monografie predložila text dokazujúci jej 

odbornú fundovanosť, ako aj vysokú didaktickú hodnotu. Takýto charakter vykazuje 

nielen posudzovaná publikácia, ale aj ďalšie materiály pochádzajúce z jej autorskej či 

spoluautorskej dielne. 

 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností môžem konštatovať, že habilitačná práca 

Martiny Hrozenskej spĺňa všetky požiadavky uplatňované na habilitačné práce. Na 

základe týchto faktov navrhujem menovanej udeliť vedecko-pedagogickú hodnosť 

„docent“ v odbore 3.1.14 Sociálna práca. 

 

 

V Nitre, 20.08.2012    doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. 


