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NÁVRH INAUGURAČNEJ KOMISIE VO VECI VYMENOVANIA 

doc. PhDr. Evy MYDLÍKOVEJ, PhD. 

za profesora v odbore 

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 INAUGURAČNEJ KOMISIE: 

Predseda: 

prof. MUDr. Jaroslav SLANÝ, CSc. 

Členovia: 

prof. PaedDr. Vladimír LABÁTH, PhD.    

prof. PhDr. Beáta BALOGOVÁ, PhD. 

prof. PaedDr. Oldřich CHYTIL, PhD., Dr.h.c. 

Oponenti: 

prof. PaedDr. Anna HUDECOVÁ, PhD.   

prof. PhDr. Libor MUSIL, CSc. 

prof. PhDr. Eva ŽIAKOVÁ, CSc. 

 

B) ODBORNÉ POSÚDENIE ÚROVNE VEREJNEJ INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY 

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

pre posúdenie inauguračnej prednášky uchádzača doc. PhDr. Evy Mydlíkovej, PhD. priamo na rokovaní 

Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce dňa 12. februára 2019. Odborný posudok tvorí 

neoddeliteľnú - prílohovú časť tohto návrhu inauguračnej komisie.  

 

C) PRESKÚMANIE PLNENIA KRITÉRIÍ NA INAUGURÁCIU PROFESOROV 

        1. ZOZNAM PREDLOŽENÝCH DOKLADOV  

Uchádzačka o inauguračné konanie predložila v zmysle príslušnej legislatívy nasledovné dokumenty: 

- žiadosť o začatie inauguračného konania prijatá dňa 8.11.2019 

- profesijný životopis 

- overené kópie dokladov o získaní vzdelania PhDr.,  PhD., 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 o inauguračné konanie  

   a prehľad plnenia kritérií inauguračného konania 

- charakteristika uchádzača 

- tézy verejnej inauguračnej prednášky 

- kópie a/alebo originály publikácií  

- súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov 

        

2. KRITÉRIÁ INAUGURAČNÉHO KONANIA PODĽA KTORÝCH SA POSUDZOVALO ICH PLNENIE  

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/veda-vyskum/HaVK_kriteria_2014_SaBV_1.pdf  

Kritériá FZaSP TU v Trnave boli schválené VR TU 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 v plnom rozsahu potvrdená ich relevantnosť oprávnenými osobami. Všetci členovia 

inauguračnej komisie sa s nimi dôkladne oboznámili a vo svojich písomných stanoviskách konštatovali, že 

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

získavanie vedecko-pedagogického titulu profesor v odbore sociálna práca. 

 

Spoločné vyjadrenie inauguračnej komisie k jednotlivým článkom kritérií je nasledovné: 

ČI. 6 Kvalifikačné predpoklady a pedagogická činnosť  

Uchádzačka získala vysokoškolské vzdelanie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v odbore 

psychológia v roku 1981. Rigorózne konanie na udelenie akademického titulu doktor filozofie „PhDr.“ sa 

uskutočnilo na Trnavskej univerzite v Trnave, Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce (ďalej len „FZaSP“) 

v roku 2001 v odbore sociálna práca. Akademický titul tretieho stupňa philosophiae doctor „PhD.“ získala 

v roku 2004 v odbore sociálna práca opäť na Trnavskej univerzite v Trnave, FZaSP. Vedecko-pedagogický 

titul docent obhájila v roku 2009 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

taktiež v odbore sociálna práca.  

Pedagogicky pôsobí kontinuálne od roku 2001 a to najskôr ako vysokoškolský pedagóg na čiastočný 

úväzok na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (ďalej len „PdF UK“) v Bratislave a od roku 2005 

na tej istej fakulte na plný pracovný pomer a to až do roku 2015. V rokoch 2010-2011 pôsobila na PdF UK 

vo funkcii vedúcej Katedry sociálnej práce, neskôr od roku 2011 do roku 2014 vo funkcii riaditeľky 

Ústavu sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky. Akademickú pozíciu v rámci PdF UK zastávala v rokoch 

2013-2015 kedy pôsobila ako prodekanka pre rozvoj s pôsobnosťou pre procesy v rámci komplexnej 

akreditácie študijných programov. 

Od roku 2015 zmenila svoje pôsobisko a nastúpila na plný pracovný pomer na Trnavskú univerzitu, FZaSP 

kde pôsobí doteraz. Celková dĺžka jej pedagogickej činnosti je 15 rokov, z toho od získaní titulu docent 11 

rokov, pričom na FZaSP pôsobí kontinuálne už 5-tym rokom. Od roku 2018 bola najskôr poverená 

a neskôr vymenovaná do funkcie vedúcej Katedry sociálnej práce na FZaSP TU v Trnave a túto pozíciu 

zastáva aj v súčasnosti. Okrem toho pôsobila aj ako externý vysokoškolský pedagóg na Filozofickej fakulte 

Univerzity Palackého v Olomouci v rámci kurzov „Teórie a metód sociálnej práce“.  

Jej profesijné pedagogické zameranie sa v rámci odboru sociálna práca sústreďuje hlavne na oblasť 

sociálnej psychológie, sociálnej práce s rodinou, základov psychológie, vývinovej psychológie, psychológie 

manažmentu, sociálnej práce v treťom sektore, socioterapie, sociálneho projektovania a plánovania. 

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/veda-vyskum/HaVK_kriteria_2014_SaBV_1.pdf
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Tieto oblasti záujmu sa premietli aj do jej pedagogickej činnosti, kde prednášala a prednáša predmety so 

zameraním na príslušné oblasti jej záujmu. 

Rovnako tak sa angažovala a angažuje aj pri tvorbe nových študijných programov tak v rámci jej pôsobenia 

na PdF UK (inovácia bakalárskeho a doktorandského študijného programu v odbore sociálna práca), ako aj 

na FZaSP kde bola spolutvorcom nového bakalárskeho študijného programu „Rozvoj dieťaťa a štúdium 

rodiny“, ktorý bol akreditovaný v roku 2019. Publikačné výstupy v kategórii skrípt vydaných pre výučbu 

študentov v odbore sociálna práca svedčia o autorkinom úzkom záujme o témy ako je dobrovoľníctvo či 

manažment v sociálnej práci. V tejto oblasti vykazuje dva výstupy v rozsahu takmer 8 autorských hárkov, 

pričom v jednom z nich (111 strán) je jedinou - samostatnou autorskou. 

ČI. 7 Publikačná činnosť' 

Monografie: 

Uchádzačka je samostatnou autorkou 1 vedeckej monografie vydanej v zahraničnom vydavateľstve (kód 

AAA) o celkovom rozsahu viac ako 4 AH. Ďalej je samostatnou autorkou 2 vedeckých monografií 

vydaných v domácom vydavateľstve (kód AAB) o celkovom rozsahu 12 AH. V kategórii kapitol 

v monografiách, vykazuje 1 kapitolu v zahraničnej vedeckej monografii v spoluautorstve a 1 samostatné 

autorstvo v kapitole v zahraničnej vedeckej monografii. Okrem toho je samostatnou autorkou 1 kapitoly v 

odbornej monografii vydanej v domácom vydavateľstvo v roku 2011. 

VŠ učebnice/skriptá: 

Je samostatnou autorkou 1 vysokoškolských skrípt (kód BCI) z roku 2004 v rozsahu viac ako 5 autorských 

hárkov a 1 vysokoškolských skrípt v spoluautorstve v rozsahu viac ako 3 autorské hárky. 

Pôvodné vedecké publikácie: 

Uchádzačka publikovala 50 plno-textových vedeckých publikácií v kategóriách ADE, ADF, ADM, AED, 

AFB, AFC, ADF, ktoré sú akceptovateľné v zmysle kritérií pre získanie titulu profesor, vzhľadom k ich 

kvalitatívnemu, ako aj formálnemu charakteru. 100% z nich sú publikácie spadajúce do odboru 

inauguračného konania sociálna práca. V publikačnej rešerši vygenerovanej akademickou knižnicou 

Trnavskej univerzity v Trnave má evidovaných celkovo až 115 publikačných výstupov z ktorých 68 je 

možno považovať za výstupy vedeckého charakteru. 

Ďalej kritériá FZaSP v odbore sociálna práca pre inauguračné konania vyžadujú aj: 

• Minimálne 15 výstupov ako prvý autor. V tomto ohľade uchádzačka vykázala celkovo 27 full-textových 

vedeckých prác v ktorých je prvou autorkou. 

• Minimálne 10 výstupov v zahraničí. Autorka vykázala 13 plno-textových vedeckých výstupov 

v zahraničí. 

• Minimálne 5 výstupov má byť v kategórii A. Uchádzačka vykázala požadovaný počet publikačných 

výstupov v A kategórii, konkrétne výstupy typu AAA (1x v rozsahu 4,3 AH), AAB (2x – spolu 

v rozsahu 13 AH) a v kóde ABC (2x – spolu v rozsahu 2,8 AH). 

ČI. 8 Ohlasy na publikačnú činnosť' 

Celkový počet ohlasov v zmysle kritérií FZaSP má byť minimálne 30 v domácej a zahraničnej odbornej 

literatúre. Uchádzačka vykazuje celkovo 261 citácií, z ktorých 6 je v kategórii C1 /citácie v zahraničných 

publikáciách evidované v databáze WoS alebo Scopus/, 1 citácia je typu C2 /citácie v domácich 

publikáciách evidované v databáze WoS alebo Scopus/, 53 je zahraničných – nedatabázovaných citácií  

v kóde C3 a 200 citácií je v domácich publikáciách (kód C4). Z tohto množstva je 52 citácií na plno-

textové vedecké publikácie.  
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 ČI. 9 Vedecká škola 

Uchádzačka sa podieľala na výchove ako školiteľ alebo školiteľ špecialista u 9 doktorandov a všetci svoje 

doktorandské štúdium pod jej vedením v rokoch 2008-2017 úspešne ukončili. Z celkového počtu 

doktorandov boli 2 vyškolení v pozícii školiteľa špecialistu  a 1 v pozícii školiteľa na domácej pôde FZaSP. 

Ďalších 6 doktorandov školila na PdF UK v Bratislave, z nich 1 krát ako školiteľka – špecialistka. Okrem 

toho sa aj aktuálne podieľa na vedeckej škole tým, že školí v pozícii školiteľky externú doktorandku na 

pôde FZaSP, ktorá úspešne vykonala minimovú - dizertačnú skúšku v septembri roku 2017. 

ČI. 10 Grantová činnosť' 

Kandidátka na získanie titulu profesor bola 6 x hlavnou riešiteľkou vedeckých projektov typu VEGA alebo 

APVV. V pozícii riešiteľa sa podieľala na vyriešení ďalších 7 projektov vedecko-výskumného či 

edukačného zamerania, všetky v príslušnom odbore inauguračného konania sociálna práca. Z tohto počtu 

za najvýznamnejšie možno považovať 1 projekt APVV v ktorom sa ako spoluriešiteľka v rokoch 2012-

2013 zaoberala porovnaním sociálnych aspektov dlhodobej nezamestnanosti vo vybratých regiónoch ČR 

a SR. Ďalšími významnými projektami boli aj 3 projekty VEGA riešené v rokoch 2014-2019, kde ako 

zodpovedná riešiteľka alebo spoluriešiteľka skúmala rizikovosť rodín v intenciách sociálno-právnej 

ochrany detí, socioterapiu, ako novoobjavenú metódu sociálnej práce alebo prejavy sociálnej rizikovosti 

rodín vo vybraných indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodín. Rovnako za dôležitý možno 

považovať aj projekt v rámci programu Erasmus+ riešený od roku 2018 doteraz, kde ako zodpovedná 

riešiteľka zameriava pozornosť na zlepšenie asistencie v inkluzívnom vzdelávaní. Aktuálne tiež rieši 

projekt v rámci schémy APVV, kde ako zodpovedná riešiteľka identifikuje mechanizmy včasnej 

diagnostiky CAN syndrómu.  

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 riešenia problematiky dobrovoľníctva, práce v treťom sektore, sociálneho 

poradenstva, projektovania, plánovania, sociálneho manažmentu, riešenia sociálnych aspektov 

nezamestnanosti, rizikovosti rodín, rodinnej terapie a sociálno-právnej ochrany detí, teoretických 

a metodologických kontextov socioterapie. Jej vedecké práce s uvedenou tematikou sú nesporne prínosom 

pre danú oblasť výskumu či odbor ako taký. Jedná sa o systematicky a dlhodobo angažovanú vedecko-

pedagogickú, tvorivú osobnosť, ktorá je involvovaná v štruktúrach, organizáciách, komisiách či radách 

v rámci SR ale aj zahraničia kde je rešpektovaným odborníkom. Časté je jej členstvo v skúšobných 

komisiách, odborových komisiách či už ako oponentka alebo školiteľka kvalifikačných prác a to nielen na 

akademickej pôde FZaSP TU v Trnave, kde aktuálne pôsobí, ale aj na iných vysokých školách a fakultách 

v SR. Absolvovala niekoľko prednáškových pobytov v Českej republike na Univerzite v Hradci Králové 

v rokoch 2011-2015, v rokoch 2003-2005 aj na Univerzite Palackého v Olomouci. Je alebo bola členkou 

vedeckých rád fakúlt na univerzitách v SR aj v ČR, 5 rokov na PdF UK v Bratislave, od roku 2012 doteraz 

na FF PU v Prešove, od roku 2013 doteraz aj na Ústave sociálnich studií Univerzity Hradec Králové. 

Aktuálne je členkou VR FZaSP, ako aj členkou VR Trnavskej univerzity v Trnave. 

Uchádzačka sa aktívne zúčastnila na konferenciách doma aj v zahraničí, kedy predniesla spolu 33 

domácich a 23 prednášok na konferenciách v zahraničí. Z tohto počtu bolo 15 prednášok na pozvanie, 

z nich 9 bolo na zahraničných vedeckých podujatiach. 
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Uchádzačka je členkou a od roku 2014 aj podpredsedom redakčnej rady medzinárodného časopisu 

„Sociální práce/Sociálna práca“ evidovanom v databáze Scopus. Od roku 2015 je tiež členkou redakčnej 

rady Journal socioterapie vydávaný Ústavom edukológie a sociálnej práce FF Prešovskej univerzity 

v Prešove. 

Okrem toho má uchádzačka vo svojom CV aj iné dôležité členstvá a aktivity ako napríklad:  

- Štipendium svetovej nadácie Ashoka Fellows – sociálny inovátor, 

- zakladajúca členka a výkonná riaditeľka či členka správnej rady Asociácie supervízorov a sociálnych 

poradcov Slovenska, 

- v rokoch 2005-2012 bola členkou akreditačnej komisie MPSVaR SR, 

- od roku 2012 je členka správnej alebo dozornej rady Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci, 

- od roku 2015 je členkou profesijnej rady ustanovenej Komory sociálnych pracovníkov, 

- kontinuálne je členkou vedeckých výborov na významných medzinárodných vedeckých konferenciách 

v SR aj ČR (napr. Hradecké dny sociální práce, Medzinárodní Masarykova konference pro doktorandy 

a mladé vědecké pracovníky), 

- v roku 2003 zorganizovala podujatie „European Social Week: The commitment of Christians and 

Christian Social Organisations in construction of the European Union“ ktorý sa konal v Bratislave 

a taktiež organizovala ASSP v spolupráci s EUROMF Belgium. 

 

Inauguračná komisia na základe vyššie uvedených skutočností konštatuje, že uchádzačka, doc. PhDr. Eva 

Mydlíková, PhD. vo všetkých článkoch a aspektoch platných kritérií pre inauguračné konanie na FZaSP 

TU v Trnave (čl. 6 - čl. 10) zo dňa 19.03.2014 spĺňa kritériá pre jej vymenovanie za profesora v odbore 

sociálna práca. 

 

D) ZHODNOTENIE ÚROVNE PEDAGOGICKEJ, VEDECKEJ A PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI UCHÁDZAČA 

        1. ÚROVEŇ PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI  

Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. je vedeckou, pedagogickou a v oblasti sociálnej práce uznávanou 

autoritou, najmä po stránke hľadania a nachádzania východísk vo vybratých témach jej profesionálneho 

vedecko-pedagogického zamerania ako je prípadová sociálna práca s dysfunkčnou rodinou, nemenej však 

aj oblasť dobrovoľníctva, poradenstva či aplikovania psychologických teórií riešenia záťažových situácií 

rodín, prevencie sociálnych rizík, supervízie a pod. Doc. Mydlíková preukázala schopnosť systematicky 

spracovať a riešiť tému posudzovania v sociálnej práci, premýšľať a opierať sa o psychologické teórie. Je 

schopná tvoriť ucelené koncepcie riešenia zvolenej problematiky. Inaugurantka garantovala viacero 

bakalárskych, magisterských alebo doktorandských študijných programov, bola ich spolutvorcom a to na 

viacerých vysokých školách a univerzitách. Svoju pedagogickú spôsobilosť dokazuje aj tým, že bola 

školiteľkou a teda úspešne priviedla k obhajobe záverečné bakalárske, magisterské alebo doktorandské 

dizertačné práce, kedy celkový počet obhájených bakalárskych prác bolo 32, magisterských 92 a taktiež 

školila 9-tich úspešných doktorandov, z ktorých minimálne 1 pokračoval ako produkt jej vedeckej školy 

v ďalšom kvalifikačnom postupe, kedy úspešne absolvoval konanie na udelenie vedecko-pedagogického 

titulu docent. Je autorskou dvoch vysokoškolských učebných textov z ktorých jeden je venovaný 

manažmentu v sociálnej práci a druhý téme dobrovoľníctva. Inaugurantka sa významnou mierou angažuje 

v Asociácii vzdelávateľov v sociálnej práci a venuje sa koncepcii vzdelávania aj v rámci jej lektorskej 

činnosti v Asociácii supervízorov a sociálnych poradcov Slovenska (ASSP). 
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        2. ÚROVEŇ VEDECKEJ ČINNOSTI  

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. participovala ako hlavná resp. zodpovedná riešiteľka 4 projektov VEGA 

a aktuálne je zodpovednou riešiteľkou ďalšieho VEGA projektu, ako aj projektu zo schémy APVV.  

Rovnako tak sa podieľala ako spoluriešiteľka na 12-tich domácich či zahraničných projektoch. Okrem 

projektov riešených v rámci vedeckých agentúr sa zameriavala aj na projekty MPSVaR SR, ktorých bolo 

celkovo 7. Je tiež v pozícii expertky vo vedecko-výskumnom projekte so zahraničným partnerom, 

Erasmus/IMAS II. Dlhoročne sa angažovala v inej projektovej činnosti v rámci ktorej rozvíjala inovatívne 

sociálne programy. Tieto skutočnosti svedčia o vysokej projektovej angažovanosti uchádzačky. 

Uchádzačka je aktívna aj v oblasti edičnej činnosti v medzinárodnom časopise Sociální práce/Sociálna 

práca evidovanom v databáze Scopus. Pracuje vo vedeckých radách domácich vysokých škôl ale aj na 

vysokých školách v ČR. Má podiel na organizovaní medzinárodnej konferencie EUROMF a periodických 

konferenciách sociálnej práce konaných na Univerzite v Hradci Králové. Kandidátka vykazuje výstupy 

kategórie A medzi ktorými je samostatné autorstvo zahraničnej vedeckej monografie, taktiež samostatné 

autorstvo 2 domácich vedeckých monografií. Rovnako tak vykazuje 1x samostatné a 1x v spoluautorstve 

kapitol v zahraničných vedeckých monografiách. Je samostatnou autorkou 19 vedeckých prác 

v kategóriách vedeckých full-textových výstupov – kódy ADE-AFD. 

Je členkou vedeckých výborov na 10 domácich vedeckých konferenciách a ďalších 10 medzinárodných 

vedeckých konferenciách. Predniesla 9 pozvaných prednášok na medzinárodných alebo zahraničných 

podujatiach (Nemecko, Maďarsko, Hradec Králové, Belgicko, Puerto Rico) a 6 pozvaných prednášok na 

podujatiach v SR. Aktívne sa zúčastnila však aj na ďalších 40-tich podujatiach či už v zahraničí, doma na 

medzinárodnej úrovni alebo na úrovni národnej. Celkovo tak predniesla viac ako 55 pozvaných alebo 

prihlásených prednášok doma aj v zahraničí. Bola posudzovateľkou viacerých vedeckých projektov. Viedla 

ako školiteľ alebo školiteľ špecialista záverečné - kvalifikačné magisterské alebo doktorandské dizertačné 

práce, kedy celkový počet úspešne vedených a obhájených magisterských prác bolo 92 a k úspešnej 

obhajobe priviedla 9 doktorandských dizertačných prác. Spolu teda bola pri obhajobách 101 evidovaných 

kvalifikačných prác. Aktuálne sa 1 doktorandka pod jej vedením pripravuje, po predchádzajúcom 

úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky, k záverečnej obhajobe svojej kandidátskej dizertačnej práce.  

 

        3. ÚROVEŇ PUBLIKAČNEJ A CITAČNEJ ČINNOSTI  

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

tematické zameranie. 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), z ktorých v 4 je  samostatnou autorkou. 

Rovnako je výnimočný aj jej citačný index ktorý je tvorený celkovým počtom 261 evidovaných citácií 

v internej databáze Birep. Najcitovanejšie publikácie sú s tematikou dobrovoľníctva, kedy viaceré dosahujú 

počet citácií viac ako 30, v jednom prípade aj viac ako 50 domácich či zahraničných citácií bez autocitácií 

(aj spoluautorov). Je jedinou autorkou 2 výstupov v časopise indexovanom v databáze Scopus a 1 

zahraničnej vedeckej monografie v kategórii AAA. 
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E) ČESTNÉ PREHLÁSENIE O MORÁLNEJ BEZÚHONNOSTI 

Uchádzačka o inauguračné 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 záverečného návrhu a jeho originál je súčasťou 

inauguračného spisu uchádzačky. 

 

F) OPONENTSKÉ POSUDKY 

 Oponenti inauguračnej komisie doc. Mydlíkovej boli dekrétmi zo dňa 11.12.2019 predsedom vedeckej rady 

fakulty vymenovaní do funkcie oponenta a boli požiadaní o vypracovanie oponentských posudkov. Závery 

všetkých troch oponentských posudkov vyzneli kladne. Po dôkladnom preskúmaní inauguračného 

materiálu konštatovali že bol predložený v súlade s požiadavkami na takýto typ konania. Z dôvodu, že 

uchádzačka v kvantitatívnych aj kvalitatívnych ukazovateľoch splnila požiadavky kladené na získanie titulu 

profesor, odporúčajú, aby po úspešnom inauguračnom konaní a splnení ďalších legislatívnych podmienok, 

bol uchádzačke udelený vedecko-akademický titul profesorka v odbore sociálna práca. 

 

G) ODPORÚČANIE SCHVÁLENIA NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA PROFESORA V ODBORE       

SOCIÁLNA PRÁCA INAUGURAČNOU KOMISIOU 

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

Mydlíkovej, PhD., po zvážení všetkých aspektov, plnenia kritérií inauguračného konania, kladných 

oponentský posudkov, odborného posúdenia úrovne verejnej inauguračnej prednášky ako aj celkového 

zhodnotenia osobnostnej úrovne uchádzačky dospela k záveru, že kandidátka na vymenovanie za profesora 

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

úspešne absolvovala aj ďalšie, legislatívou určené náležitosti, že úspešne a kvalitne zvládla verejnú 

inauguračnú prednášku, že obstála tak pred oponentami, ako aj pred vedeckou radou FZaSP a že 

v dostatočnej erudícii a kvalite odpovedala na vznesené dotazy z pléna. Inauguračná komisia teda 

konštatuje, že sa jedná o vysoko akceptovanú vedeckú a pedagogickú osobnosť. Po tajnom hlasovaní 

inauguračná komisia odporúča počtom hlasov: 

Za: 

Proti: 

Zdržal sa: 

Nehlasoval:   

vymenovanie doc. PhDr. Evy Mydlíkovej, PhD. 

 za profesora v odbore inauguračného konania 

SOCIÁLNA PRÁCA. 

 

 

Trnava, 12. februára 2020 
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Predseda: 

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

Členovia: 

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

  

prof. PhDr. Beáta BALOGOVÁ, PhD.  prítomná................................................. 

 

prof. PaedDr. Oldřich CHYTIL, PhD., Dr.h.c.  prítomný.................................................  

 

Oponenti: 

  

prof. PaedDr. Anna HUDECOVÁ, PhD.  prítomná.................................................  

 

prof. PhDr. Libor MUSIL, CSc.   prítomný................................................. 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: (4)  

prezenčná listina zo zasadania inauguračnej komisie 

hodnotiaca správa o inauguračnej prednáške 

výsledky tajného hlasovania 

prehlásenie o morálnej bezúhonnosti 


