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Celková štruktúra, primeranosť k téme a cieľu, rozsah, vyváženosť, vnútorná nadväznosť častí 

práce 

Problematika motivácie k voľbe študijných odborov pomáhajúcich profesií je zaujímavou 

témou, i keď nie novou. Rozsah práce je 159 strán, ktoré autorka rozdelila do troch logicky na 

seba nadväzujúcich kapitol. Kapitoly nie sú proporcionálne rozdelené, čo však nie je problém, 

ktorý by znižoval úroveň práce. Cieľ práce je jasne vymedzený v nadväznosti na stanovenú 

tému. 

Práca je súborom publikovaných vedeckých prác autorky zväčša v spoluautorstve s inými 

autormi (dvakrát ako prvá autorka). Z uvedených diel nie je možné identifikovať aký je podiel 

autorky v jednotlivých prácach, nakoľko tento údaj nie je uvedený v Centrálnom registri 

Evidencie publikačnej činnosti . Usporiadania práce zohľadňuje skutočnosť, že autorka si 

zvolila možnosť predložiť prácu ako súbor publikovaných vedeckých prác. 

 

Preukázanie teoretických vedomostí k téme.  

Teoretické východiská zaradila autorka do jednotlivých kapitol, pričom veľmi vhodne a 

postačujúcim spôsobom objasnila skúmanú problematiku z pohľadu viacerých domácich i 

zahraničných autorov.  

 

Metodologická stránka, identifikácia pojmov, stanovenie problémov, cieľov, úloh, výber metód 

Metodologická časť práce je na výbornej úrovni. Autorka identifikovala pojmy, s ktorými v 

práci prioritne pracovala, vyšpecifikovala ciele a zvolila vhodné metódy na dosiahnutie 

vymedzených cieľov.  

Využité metódy popísala zhrňujúco v úvode práce, ale taktiež v jednotlivých častiach práce. 

 

Analýza získaných výsledkov 

Analýza výsledkov je spracovaná veľmi podrobne a prehľadne, čím autorka podala ucelený 

obraz o skúmanej problematike. 

 

Praktický prínos pre teóriu a prax 

Praktický prínos vidíme v identifikovaní motivačných faktorov, ktoré vedú mladých ľudí k 

voľbe študijných odborov pomáhajúcich profesií. Práve tieto motivačné faktory môžu využívať 

univerzity pri propagovaní odboru – odborov, ktoré spoločnosťou nie sú v primeranej miere 

ocenené. 

 

Práca s literatúrou, rozsah, štruktúra, reprezentatívnosť, citačná norma 

Autorka pracovala s domácou i zahraničnou literatúrou, s prevahou domácich a českých 

autorov. Jej rozsah je postačujúci, avšak do štruktúry prác mohla zaradiť viac zahraničných 

autorov, ktorí sa danej problematike venujú. 



Citačná norma je dodržaná precízne a rešpektuje Smernicu VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave č. 

07/2011 o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác. 

 

Grafická, estetická a jazyková stránka (štylistika, gramatika, interpunkcia 

Grafická, estetická a jazyková stránka práce je na veľmi dobrej úrovni. 

 

Pripomienky, otázky pre autora pri obhajobe práce 

Percentuálny podiel textu, ktorý má prekryv s indexom prác korpusu CRZP je v predloženej 

práci s hodnotou 49,29 %. Táto skutočnosť je spôsobená tým, že autorke sa v Protokole o 

kontrole originality vyskytli vysoké zhody s inými prácami (aj vlastnými). 

V tejto súvislosti upozorňujem na prvé štyri práce z Protokolu, a to: 

1. Leczová Dita. Vybrané osobnostné charakteristiky vysokoškolákov vo vzťahu k ich 

motivácii pri voľbe študijného odboru z oblasti pomáhajúcich profesií. Rigorózna práca, 2017. 

– prekryv s prácou autorky 20,19%; 

 

2. Barkasi Daniela. Motivácia k výberu študijného odboru sociálna práca vo vzťahu k 

prosociálnym tendenciám vysokoškolákov. Magisterská práca, 2017. – prekryv 17,48% - 

vlastná práca autorky (názov je takmer identický s habilitačnou prácou); 

 

3. Barkasi Daniela. Motivácia k voľbe študijného odboru v kontexte vybraných charakteristík 

študentov pomáhajúcich profesií. Dizertačná práca – obhajovaná 09.12.2019. – prekryv 7,54% 

- vlastná práca autorky ( názov je takmer identický s habilitačnou prácou); 

 

4. Plutko Lukáš. Motivačné činitele pri voľbe študijného odboru sociálna práca v Českej 

republike. Magisterská práca, 2018. – prekryv 7,09%, aj z dôvodu, že odkazy na tieto práce sa 

v Zozname použitej literatúry nenachádzajú a vyvoláva to dojem, že rovnaké texty sú využité 

pre viaceré práce autorky habilitačnej práce (pre Mgr. prácu, pre PhD. prácu i pre prácu 

habilitačnú). 

 

Písomné hodnotenie, či práca zodpovedá požiadavkam a či sa odporúča k obhajobe 

Na základe preštudovania habilitačnej práce RNDr. Mgr. Daniely Barkasi, PhD., ktorú 

spracovala v odbore Sociálna práca, konštatujem, že práca spĺňa náležitosti pre habilitačné 

práce, a preto ju o d p o r ú č a m k obhajobe. 

Zároveň žiadam autorku, aby pri obhajobe vysvetlila prekryv preukázaný v Protokole o 

kontrole originality zvlášť v bodoch, ktoré uvádzam v pripomienkach. 

 

Otázky do diskusie (pre magisterský a vyšší stupeň povinne) 

Ktoré Vami zistené motivačné faktory sú najdôležitejšie pri motivácii k voľbe študijných 

odborov pomáhajúcich profesií. 

 


