
Návrh habilitačnej komisie 

na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore sociálna práca 

Kandidát: PhDr. František Radi, PhD. 

 

Habilitačná komisia schválená vedeckou radou VŠZaSP sv. Alžbety v zložení: 

Predseda komisie:  prof. MUDr. Mgr. Eva Grey, PhD., MHA. (VŠZSP sv. Alžbety, 

Bratislava) 

Členovia komisie:  prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove) 

Dr.h.c. doc. JUDr.  Ing. Vlastimil Vicen, PhD. (VŠEMVS v Bratislave) 

doc. PhDr. Jana Kéketiová, PhD. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v 

Trnave) 

Oponenti:  prof. Ing. Libuša Radková, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety) 

prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.  (Univerzita Konštantína Filozofa 

v Nitre 

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave) 

doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v 

Trnave) 

 

predkladá návrh na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent PhDr. Františkovi 

Radimu, PhD. v odbore sociálna práca. 

 

Zasadnutie komisie a prezentácia habilitačnej prednášky sa konali dňa 17. júna 2021 

o 14:00 hod. na VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., Polianky, Pod brehmi 4/A, v Bratislave.  

 

STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE 

PhDr. František Radi, PhD. predložil potrebné doklady k habilitačnému konaniu, v 

súlade s ustanoveniami zákona Ministerstva školstva č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

v znení neskorších predpisov, a v nadväznosti s Vyhláškou 6/2005 Z. z. Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor, v znení neskorších predpisov.  Komisia overila 

hodnovernosť predložených dokladov a zhodnotila posudky oponentov habilitačnej práce. 

 

 

 



Pedagogická činnosť 

 Uchádzač predložil doklady o pedagogickej praxi od r. 2007 dodnes, čiže 14 rokov,  

na Trnavskej univerzite v Trnave a na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave – spĺňa kritériá. 

 

Publikačná a prednášková činnosť 

 Uchádzač je spoluautorom 2 kapitol v monografiách, vydaných v zahraničných 

vydavateľstvách, a spoluautorom 2 vysokoškolských skrípt.  Má 68 vedeckých a odborných 

prác, z toho 16 ako prvý autor, 6 kategórie A (registrované vo WOS, Scopus) – spĺňa kritériá.  

Uvádza 38 citácií, z toho 5 v zahraničných časopisoch, 5 registrovaných vo WOS/Scopus.  

Aktívne sa zúčastnil 31 vedeckých podujatí, z toho 10 pozvaných v zahraničí a 21 domácich 

pozvaných – spĺňa kritériá. 

 

Projektová činnosť a vedecká škola 

 Uchádzač je spoluriešiteľom 2 vedecko-výskumných projektov MPSVaR SR.  Bol 

školiteľom 30 bakalárskych a 30 diplomových prác.  Podieľa sa na výchove 1 doktorandky 

ako školiteľ-špecialista. Spĺňa kritériá. 

 

Posúdenie habilitačnej prednášky: 

Uchádzač predniesol habilitačnú prednášku s názvom: Problematika spracovania 

záverečných vedecko-kvalifikačných prác študentmi odboru sociálna práca VŠ ZaSP sv. 

Alžbety v Bratislave. 

V habilitačnej prednáške sa venuje problémom s ktorými sa pedagógovia stretávajú  

u študentov odboru sociálnej práce pri spracúvaní záverečných vedecko-kvalifikačných prác, 

s akcentom na diplomové práce. Popisuje najčastejšie chyby pri výbere samotnej témy, 

výbere vhodnej metodiky práce a jej spracovaní.  Zvláštnu pozornosť venuje nastaveniu 

a realizácii výskumu. 

Prednáška bola názorná, zrozumiteľná, bol dodržaný časový limit. Správny didaktický 

prístup habilitanta k danej problematike ukázal jeho dlhoročnú pedagogickú prax a zároveň 

pedagogické kvality. Odpovede na otázky komisie boli odborné, jasné a komisiou kladne 

hodnotené. 

   

Posúdenie habilitačnej práce: 



Uchádzač predložil habilitačnú prácu s názvom: Aktuálna situácia osôb so 

zdravotným postihnutím v procese integrácie a inklúzie vo vybraných oblastiach ich 

života na Slovensku. 

V práci sa venuje úskaliam, s ktorými sa hendikepovaní ľudia stretávajú pri plnení si 

každodenných úloh v rôznych sférach života, ktoré sa od nich očakávajú. Hlavným cieľom 

bolo zmapovať ich aktuálnu situáciu v oblasti inkluzívneho vzdelávania, zamestnávania na 

otvorenom trhu práce a možnosti založiť si vlastnú rodinu. 

Napriek tomu, že sa v procese inklúzie hendikepovaných spravil už kus práce, autor 

poukazuje na nové zistenia alebo nedostatky v praxi. Ako príklady uvádza absenciu 

sociálnych pracovníkov na školách, ťažkú uplatniteľnosť na otvorenom trhu práce, 

nedostatočnú sieť sociálnych služieb, či zdĺhavý proces pri vybavovaní žiadostí 

o kompenzácie.     

V závere práce uvádza odporúčania, ktoré je potrebné zavádzať do praxe sociálnej 

práce pre zlepšenie postavenia ľudí so zdravotným postihnutím. 

Posudky všetkých oponentov boli kladné. V posudkoch sa objavili výhrady voči 

niektorým tvrdeniam, ktoré autor nepodložil objektívnymi vedeckými výskumami, ale svojou 

vlastnou skúsenosťou človeka s telesným postihnutím; v iných posudkoch  bol osobný vklad 

autora hodnotený pochvalne. Uchádzač po prečítaní posudkov oponentov v diskusii pri 

obhajobe habilitačnej práce zodpovedal otázky oponentov a členov komisie.  Po zhodnotení 

oponentských posudkov, zodpovedaní otázok členov komisie si habilitačná komisia prezrela 

priložené publikácie uchádzača a následne pristúpila k tajnému hlasovaniu.  Z pozvaných 4 

členov komisie sa jeden ospravedlnil.  Z prítomných 3 členov hlasovali: 3 za, 0 proti, 0 sa 

zdržalo. 

Komisia skonštatovala, že kandidát splnil požiadavky VŠ ZaSP sv. Alžbety na udelenie 

vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania sociálna práca. 

 

Komisia odporúča Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

udeliť kandidátovi  PhDr. Františkovi Radimu, PhD. vedecko-pedagogickú hodnosť docent 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania sociálna práca. 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačnej komisie plus hlasovacie lístky 

Prezenčná listina z verejnej obhajoby habilitačnej práce 



Prezenčná listina z verejnej habilitačnej prednášky 


