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Predložená habilitačná práca dr. Pavla Kopinca prichádza práve v čase, kedy sociálni 

pracovníci, ale aj ďalší účastníci práce s migrantami potrebujú prehľadný materiál odbornej 

pomoci. Aktuálnosť, obsahové naplnenie a použité bibliografické pramene, z ktorých autor 

čerpá, sú hlavné atribúty, ktoré má habilitačná práca spĺňať a tie sú v tejto práci splnené v plnej 

miere. Veď v súčasnej celosvetovej situácii nielen vojna na Ukrajine, ale aj preplnené lode 

migrujúcich utečencov z afrických krajín, nič aktuálnejšie ako predkladaná téma ani nemôže 

byť.  

Z formálneho hľadiska práca tiež spĺňa kritéria. Je napísaná na 218 stranách vrátane 

bibliografie, ktorá obsahuje 106 prameňov, z toho 57 internetových. Zaznamenaných je 37 

medzinárodných právnych dokumentov. Len 5 prameňov je od domácich autorov, všetky 

ostatné sú zahraničnej proveniencie.  

Obsahová stránka. Predložená habilitačná práca má ucelenú štruktúru, členená je do troch 

hlavných kapitol s príslušne rozvinutými podkapitolami. Za správne považujem aj zaradenie 

Zoznamu medzinárodných skratiek a Slovník kľúčových pojmov ešte pred úvodnú časť práce. 

Tak si predstavujeme vstupné kapitoly do vedeckých prác a učebných textov, aby čitateľ bol 

pripravený pochopiť či akceptovať predloženú publikáciu, prípadne s ňou komunikovať 

i polemizovať. Autor precízne postupuje od právneho rámca medzinárodnej migrácie                         

cez Dohovor o právach dieťaťa a Globálny pakt o utečencoch k Európskej smernici o dočasnej 

ochrane. Za najprínosnejšie v tejto práci považujem práve Kľúčové intervencie detí v pohybe 

a to intervencie pred migráciou, počas migrácie a vysídľovania, ale najmä dlhodobé a trvalé 

riešenia pre deti. Aktuálne dáta súvisiace s riešením dopĺňajú a ilustrujú účinnosť spomínaných 

riešení. O. i. tu autor správne poukazuje aj na to, že sociálny pracovník potrebuje pri práci 

s migračnými dátami rozumieť tomu, čo vlastne zdroje dát zahŕňajú a vedieť ich aj analyzovať. 

Metodológia. Dobré dáta o migrácii sú základom pre každú krajinu, ktorá chce efektívne riadiť 

migráciu na svojom území a mať zároveň prehľad o migrantoch, ktorí sa na jej území 

nachádzajú a zároveň ich nevynechať zo svojich procesov. Tejto apelácii autora na sociálnych 

pracovníkov o potrebe porozumieť tomu ako môže migrácia ovplyvniť situáciu v krajine 

pôvodu i v cieľových krajinách, je venovaná rozsiahla 3. kapitola habilitačnej práce. Tento 

moment považujem za mimoriadne dôležitý, keďže sa habilitant uchádza 

o vedeckoakademický titul „docent“ v odbore sociálna práca. Z pohľadu posudzovateľa 

habilitačnej práce si dovolím poznamenať, že 3. kapitola s názvom Dáta o medzinárodnej 

migrácii je druhou najprínosnejšou časťou predloženej práce aj v zmysle príručky 

pochopenia a využívania Migračného dátového portálu. Portál má slúžiť ako prístupový bod       

ku komplexným a aktuálnym štatistikám o migrácii na celom svete. Vzhľadom nárastu počtu 



migrantov, pandémie nielen COVID-19 a veľmi kritickému času, ktorý žijeme je potrebné 

zabezpečiť aby svetové regionálne reakcie na migráciu boli faktické a založené na reálnych 

dátach, za ktorými stojí spoľahlivá metodika a dobre vykonaná analýza. Autor sa v tejto 

habilitačnej práci podujal sprístupniť Databázu ako významný zdroj, ktorý poukazuje nielen   

na štatistické dáta a ich rôznorodosť, ale aj na ich zber, definície ukazovateľov, metodológiu, 

spôsob vyhodnotenia a samotné finálne spracovanie.  

 

Záver. Habilitačná práca PhDr. Pavla Kopinca je jedinečná svojim zameraním a aktuálnosťou. 

Predložená vedecká monografia Ochrana migrujúcich detí a ich sociálna integrácia spĺňa 

najvyššie kritéria a nároky na habilitačnú prácu a odporúčam ju prijať k obhajobe v rámci 

habilitačného konania. Po jej úspešnom obhájení a splnení všetkých požiadaviek súvisiacich 

s udelením vedecko-pedagogického titulu „docent“ ho dr. Pavlovi Kopincovi odporúčam 

udeliť v odbore Sociálna práca.  
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