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Pripomienky k habilitačnej práci: (školiteľ nekladie otázky) 

Habilitačnú prácu som posúdila a vo svojom posudku zaujímam stanovisko k týmto okruhom: 

1. aktuálnosť zvolenej témy, 

2. ciele práce a ich splnenie, 

3. metódy spracovania práce, 

4. výsledok habilitačnej práce, 

5. bibliografia a prínos pre ďalší rozvoj vedy a sociálnej práce. 

1. Aktuálnosť zvolenej témy 

Migrácia je podstatnou súčasťou utvárania ľudských spoločností. V priebehu času sa však významne 

menil jej smer a povaha, čím migranti môžu byť cieľovou 

skupinou sociálnej práce. Tému habilitačnej práce považujem za aktuálnu. 

 

2. Cieľ práce a ich splnenie 

Autorka v abstrakte uvádza, že cieľom je upozorniť na menej medializované témy v rámci migrácie a 

integrácie, ktoré sú autorku podporené vlastním skúmaním. Cieľ 

naplnila. 

 

3. Metódy spracovania práce 

Autorka použila literárnu metódu, logické metódy, historickú chronologickú metódu. Spracováva 

systematickú mapu (súvislosti skúmaného javu) a systematický prehlaď (výhody a nevýhody riešenej 

problematiky). 

 

 



4. Výsledok habilitačnej práce 

Predkladaná habilitačná práca tvorí súbor publikovaných vedeckých prác autorky s tematikou 

migrácie a integrácie. Autorka vychádza zo svojej dlhoročnej praxe v rozvojových krajinách. 

Habilitačná práca spracováva publikované odborné, vedecké články, ktoré boli publikované v 

zahraničí, sú v impactovaných databázach, kapitola o mongolskej menšine je súčasťou monografie. 

Predkladané prehľadové štúdie: 

1) Názov: Sociální a ekonomické dopady migrace v zemi původu. Publikovaný text je v 

anglické verzi s názvem: Social & Economic Repercussions of Migration In Its Countries of 

Origin. 

Autorka poukazuje na dôležitosť diskusie k maximalizácii rozvojového potenciálu migrácie na 

základe vlastnej práce v rozvojových krajinách, príkladoch dobrej a zlej praxe, vlastným 

výskumom, a to v kontexte dopadu na pracovnú migráciu. 

 

2) Názov: Dimenze migrace – výzva nebo ohrožení pro budoucnost Evropy. 

Publikovaný text je v anglické verzi s názvem: Dimension of migration – Challenge for 

Autorka vychádza zo svojej praxe, argumentuje z historickými faktami v kontexte súvislostí 

(prax+dejiny). Prezentuje výsledky vlastného výskumu podľa výskumných otázok. 

 

3) Názov: Pracovní migrace rodičů a zanechané děti v zemi původu. 

Komentář textu a charakteristické vymezení: 

Autorka sa zaoberá témou tzv. Children Left Behind, iniciatíva zameraná na deti, ich rodičov 

(ak sa obidvaja alebo jeden z nich) sťahuje do zahraničia za prácou. Stanovila si výskumnú 

otázku, v ktorej spracováva súvislosti a príklady dobrej praxe. 

 

4) Názov: Feminizační trendy migrace. 

Autorka na základe dát (teoretických) deklaruje, že rola žien rastie vo všetkých oblastiach a 

typoch migrácie, ktoré potvrdzuje aj výsledkami vlastného výskumu. 

Stanovila si výskumnú otázku v ktorej skúmala súvislosti pracovnej migrácie žien/matiek. 

 

5) Názov: Migrace a integrace – příklady integrace v hostitelské zemi. 

Autorka sa zaoberá dôvodmi migrácie, formami pomoci v hostiteľskej krajine, spracovala 

príklady intervencie v oblastiach: bývania, zdravia, výživy, vzdelávania, 

zamestnania, intervencie na posilnenie sociálnych sietí migrantov, na rozvoj kultúrnych a 

medzi etnických vzťahov migrantov ... 

 

6) Názov: Historie a současnost mongolské menšiny v Československu a v České 

republice. 

Autorka spracováva štatistické údaje počtu obyvateľov Mongolska, ktorí žijú v CZ. Spracováva 

dôvody ich výberu na migráciu, štúdium a zamestnatelnosť. Pracuje s 

existujúcimi poznatkami z vlastného výskumu a výskumoch iných autorov, ktoré systematizuje 

do oblasti migrácie. 

 

 



5. Bibliografia a prínos pre ďalší rozvoj vedy a sociálnej práce 

Literatúra a pramene sú vhodné volené s ohľadom na roky vydania, uvedená je dostupná literatúra v 

akademických knižniciach. 

 

Otázky:  

1. Prosím predstavte kritickú reflexiu vami skúmaného javu a navrhnite návrhy pre prax v oblasti 

teórie a praxe sociálnej práce 

2. Konkretizujte teoretický prístup výberu Vašich prehľadových štúdií? 

 

Záver: 

Pozitívne hodnotím splnenie kritérií kladených na habilitačné konanie, predložená habilitačná práca 

spĺňa kritériá kladené na daný typ práce. Odporúčam pokračovať v habilitačnom konaní PhD. 

Moniky Novej, PhD., odporúčam prijať prácu k obhajobe pre udelenie titulu docent v študijnom 

odbore Sociálna práca. 

Prácu hodnotím: A 

 

V Ružomberku 7.12.2021 

                 doc. PhDr. Irena Kamanová PhD. MHA. 

 


