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Návrh Habilitačnej komisie 

na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.1.14 Sociálna práca 

uchádzačovi JUDr. Ing. Vlastimilovi Vicenovi, PhD. 

 

Habilitačná komisia v zložení: 

Predseda komisie              

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD. (VŠZaSP Bratislava)  

Členovia komisie    

Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. (VŠEMvs, Bratislava) 

prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph. D. (VŠ Danubius, Sládkovičovo) 

doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. (UKF, Nitra)           

Oponenti     

prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.  (VŠZaSP, Bratislava)      

prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (UKF, Nitra)           

prof. Ing. Paweł Czarnecki, PhD. MBA, LL.M, MPH, Dr. h. c.  

doc. PhDr. Milan Tomka, PhD., (MPSVaR SR, Bratislava) 

 

predkladá návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.1.14 Sociálna 

práca JUDr. Ing. Vlastimilovi Vicenovi, PhD. 

Dňa 17. decembra 2019 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 

N. O. v Bratislave sa konalo zasadnutie Habilitačnej komisie, ktoré posúdilo obsah 

habilitačnej práce, vypočulo si obsah oponentských posudkov a prezentáciu habilitačnej 

prednášky. 

V habilitačnom spise sa nachádzajú ustanovené doklady k habilitačnému konaniu, 

habilitačná práca, potvrdenia o publikačnej činnosti a o pedagogickej činnosti, citačný index, 

podklady o vedeckej škole a grantová činnosť. Uchádzač predložil aj prezentáciu svojich 

publikačných výstupov.  

Komisia zhodnotila posudky oponentov habilitačnej práce a overila hodnovernosť 

predložených dokladov.  



Posúdenie habilitačnej prednášky 

Uchádzač predniesol habilitačnú prednášku s názvom: Politická spravodlivosť. 

Téma prednášky bola originálna, s aktuálnym akcentom, uchádzač sa orientoval na 

aplikáciu metód poznávania sociálnej práce v politických systémových súvislostiach, vo sfére 

manažérstva kvality v sociálnej práci a v sociálnej politike.   

Uchádzač prednášku prezentoval s prehľadom, preukázal svoju pedagogickú prax 

a pedagogické kvality. Účastníci rokovania Habilitačnej komisie kládli otázky, na ktoré boli 

odpovede konkrétne a fundované, so skúsenosťami z manažérskej praxe a s odbornými 

vedomosťami uchádzača. Členovia komisie a ostatní prítomní kladne komentovali prednášku 

uchádzača.   

Posúdenie habilitačnej práce 

Uchádzač predložil habilitačnú prácu s názvom:   

Princíp sociálnej spravodlivosti v právnom poriadku Slovenskej republiky (reflexie  

v sociálnej práci). 

Všetky posudky oponentov boli kladné. Teoretická časť habilitačnej práce vychádzala  

z reflexií podstaty sociálnej spravodlivosti v sociálnej práci, v jej teórii a praxi.  

V záverečnej práci sa preukázali použité metódy, najmä komparatívna analýza, 

historická metóda, analýza a syntéza atď. Uchádzač používa komentovanie prieniku široko 

spektrálnej analýzy pojmu sociálna spravodlivosť s aplikáciou na sociálnu prácu v celom 

texte. Predložil tiež „extractio“ relevantných častí habilitačnej práce, kde sa „expressis verbis“ 

aplikujú poznatky o podstate sociálnej spravodlivosti na celý komplex sociálnej práce. 

Pedagogická činnosť 

Na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent sa požadujú významné výsledky 

v pedagogickej činnosti, ktoré uchádzač splnil.  

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť  

            Uchádzač predložil prehľad publikácií a publikačnej činnosti, tiež príslušné ohlasy, 

zodpovedajúce kritériám vo vednom odbore Sociálna práca.  

Uchádzač po prečítaní posudkov oponentov a v rámci diskusie pri obhajobe 

habilitačnej práce zodpovedal na otázky členov komisie.  

Závery 

Habilitačná komisia zhodnotila kladné oponentské posudky a po zodpovedaní otázok 

členov komisie nemala pripomienky k predkladaným materiálom i k vystúpeniu uchádzača a  

pristúpila k tajnému hlasovaniu.  



Habilitačná komisia vyhodnotila plnenie podmienok podľa § 76, ods. 1, 3, 4 a 6 

príslušného zákona o vysokých školách, plnenie kritérií na získanie titulu docent a posúdila 

predložené podklady, oponentské posudky a odborne posúdila úroveň prednesenej 

habilitačnej prednášky i výsledky obhajoby habilitačnej práce.  

Habilitačná komisia zhodnotila vedeckú a pedagogickú činnosť uchádzača 

a konštatovala, že uchádzač splnil podmienky právnych predpisov i vnútorných dokumentov 

Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, nevyhnutné na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent v odbore Sociálna práca. 

           Habilitačná komisia odporúča Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety udeliť uchádzačovi JUDr. Ing. Vlastimilovi Vicenovi, PhD. vedecko-

pedagogický titul docent v odbore 3. 1. 14 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 

 

Bratislava 17. decembra 2019 

                                                                                        prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD. 

                                                                                                      predseda komisie 

 


