
Stanovisko	inauguračnej	komisie	k	plneniu	kritérií	vymenúvacieho	konania		
doc.	Mgr.	Júlie	Kanovskej	Halamovej,	PhD.	

	za	profesorku	v	odbore	3.1.13.	Sociálna	psychológia	a	psychológia	práce	
	
	

doc.	Mgr.	 Júlia	Kanovská	Halamová,	PhD.,	vysokoškolský	pedagóg	–	docentka	na	FSEV	
UK,	Ústave	aplikovanej	psychológie,	požiadala	dňa	28.5.2019	o	začatie	vymenúvacieho	
konania	v	odbore	3.1.13.	Sociálna	psychológia	a	psychológia	práce.			
	
Dekanka	FSEV	UK	v	Bratislave	na	základe	požiadavky	uchádzačky,	v	súlade	so	zásadami	
vymenúvacieho	 konania	 o	 udelení	 titulu	 profesor,	 navrhla	 Vedeckej	 rade	 na	 svojom	
zasadnutí	dňa	25.6.2019	začatie	vymenúvacieho	konania.	VR	FSEV	UK	schválila	začatie	
konanie	a	zároveň	odsúhlasila	nasledovné	zloženie	komisie:		
	
Predsedníčka	komisie:		
prof.	PhDr.	Jana	Plichtová,	PhD.	(UK	v	Bratislave,	FSEV)		
	
Členovia:		
prof.	PhDr.	Marína	Mikulajová,	PhD.	(PEVŠ	Bratislava,	Fakulta	psychológie	)	
prof.	PhDr.	Viera	Bačová,	DrSc.	(Slovenská	akadémia	vied)		
prof.	PhDr.	Jiří	Šípek,	CSc.	(UK	Praha,	Filozofická	fakulta)	
	
Vymenúvacia	 komisia	 zasadla	 a	 konferenčným	 spôsobom	 (elektronicky)	 preskúmala	
žiadosť	 o	 vymenúvacie	 konanie,	 ako	 aj	 celkovú	 spôsobilosť	 uchádzačky	 na	 základe	
nasledovných	dokumentov:		
	
a)	zoznamu	podkladov,	na	základe	ktorých	komisia	vypracovala	svoje	stanovisko:		
	

§ profesijný	životopis		
§ notársky	 osvedčená	 kópia	 dokladu	 o	 vysokoškolskom	 vzdelaní	 druhého	 a	

tretieho	stupňa	
§ notársky	osvedčená	kópia	dekrétu	o	udelení	titulu	docent	
§ prehľad	 pedagogickej	 činnosti	 na	 vysokej	 škole	 a	 prehľad	 dosiahnutých	

výsledkov	v	tejto	činnosti	(§75	odst.	5	zákona	293/2007	Z.z.)	
§ zoznam	 pôvodných	 publikovaných	 vedeckých	 prác,	 odborných	 prác,	 učebníc,	

učebných	 textov	 v	danom	 odbore	 s	uvedením	 ich	 ohlasov,	 ktorý	 je	 výpisom	
z	univerzitnej	databázy	publikácií	a	citácií.		

§ zoznam	ďalších	pôvodných	vedeckých	a	odborných	prác	a	výkonov	
§ zoznam	ďalších	preukázateľných		ohlasov	na		vedeckú	činnosť,		
§ charakteristika	najdôležitejších	vedeckých	výsledkov		
§ súbor	všetkých	prác	uvedených	v	zozname	pôvodných	publikovaných	vedeckých	

a	odborných	prác	v	danom	odbore	s	uvedením	ich	ohlasov		
§ najvýznamnejšie	vedecké	a	odborné	práce,	učebnice,	učebné	texty	
§ doklady	o	vlastnej	vedeckej	škole	

	
	 	



b)	 vyjadrenia	 ku	 kvalite	 a	 hodnovernosti	 predložených	 podkladov	 so	 zreteľom	 na	
posúdenie	 správnosti	 kategorizácie	 jednotlivých	 publikácií,	 ohlasov,	 prác	 a	 činností	
uvedených	uchádzačom	v	zoznamoch	podľa	čl.	1	ods.	2	písm.	d),	f),	g),	h)	
	
Komisia	 konštatuje,	 že	 predložené	 publikácie	 sú	 kvalitné,	 hodnoverné	 a	 správne	
kategorizované.		
	
Komisia	zároveň	konštatuje,	že	publikácie	sú	v	danom	odbore,	v	ktorom	sa	vymenúvacie	
konanie	uskutočňuje.		
	
Vedecká	práca	uchádzačky	sa	týka	najmä	výskumu	pomerne	nových	konštruktov	seba	
súcitu	 a	 sebakritickosti	 a	ich	 vplyvu	 na	 kvalitu	 života,	 s	využitím	 kvalitatívnych	 aj	
kvantitatívnych	metód.	Súčasťou	jej	výskumu	bolo	overovanie	validity	škál	sebasúcitu	a	
sebakritickosti	 (The	 Forms	 of	 Self	 –	 criticizing	 and	 Self	 –	 reassuring	 Scale,	 The	 Self-
Compassion	 Scale,	 The	 Levels	 of	 Self-Criticism	 Scale,	 The	 Self-Compassion	 and	
SelfCriticism	 Scales).	 Psychometrické	 vlastnosti	 škál	 overovala	 tak	 na	 slovenskej	
populácii	 ako	 aj	 	 na	 	v	medzinárodnej	 vzorke.	 Autorským	 prínosom	 uchádzačky	 sú	
najmä	 jej	 intervenčné	 programy	 na	 zvýšenie	 sebasúcitu	 a	zníženie	 sebakritickosti,	
ktorých	 účinnosť	 systematicky	 overuje.	 K	jej	 nesporným	 zásluhám	 patrí	 aj	 to,	 že	 ako		
koordinátorka	 Spoločnosti	 pre	 komunitný	 výskum	 a	akciu	 každoročne	 organizuje	
medzinárodnú	 konferenciu,	 a	tak	 prispieva	 k	etablovaniu	 komunitnej	 psychológie	 na	
Slovensku.			
	
	Najvýznamnejšie	výstupy:		

Halamová, Júlia [UKOFSAP] (100%) : Psychologický zážitok komunity. - 1. vyd. - Olomouc 
: Univerzita Palackého, 2014. - 200 s.ISBN 978-80-244-4172-6 

 
Halamová, Júlia [UKOFSAP] (50%) - Kanovský, Martin [UKOFSKS] (50%): Sebasúcit a 

sebakritickosť : psychometrická analýza meracích nástrojov. - 1. vyd. - Bratislava : 
Univerzita Komenského, 2017. - 259 s. 

 
Halamová, Júlia [UKOFSAP] (100%) : Sebasúcit a sebakritickosť: tvorba a meranie efektu 

intervencie. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - 297 s. 
[print] Lit.: 216 zázn. ISBN 978-80-223-4573-6.		

	
		
Pedagogická	činnosť	uchádzačky	 je	prepojená	s	 jej	vedeckou	prácou	a	pôsobením	na	
viacerých	 inštitúciách	 (Filozofická	 a	 Pedagogická	 fakulta	 UK	 v	 Bratislave,	 Filozofická	
fakulta	 TU	 v	 Trnave	 a	 	 UKF	 v	Nitre).	 Na	 Ústave	 aplikovanej	 psychológie	 Fakulty	
sociálnych	 a	 ekonomických	 vied	 UK	 v	Bratislave,	 kde	 od	 roku	 2013	 pôsobí,	 prednáša	
viaceré	kurzy	vrátane	pracovnej	a	organizačnej	psychológie,		sociálno-psychologického	
výcviku	 a	komunitnej	 psychológie.	 Na	 1.	 a	 2.	 stupni	 štúdia	 viedla	 56	 bakalárskych	 a	
diplomových	prác	a		štyri	dizertačné	práce.				
		
	 	



c)	 analýzy	 naplnenia	 fakultných	 kritérií,	 v	 ktorej	 sa	 explicitne	 vymenujú	 uchádzačove	
výkony	(odkazmi	na	zoznamy	podľa	čl	1,	ods.	2	písm.	d),	f),	g),	h).		
	

KRITÉRIÁ	NA	ZÍSKANIE	TITULU	PROFESOR	 VNÚTORNÝ	
PREDPIS		
č.	1/2016	

ŽIADATEĽ	

I.	PEDAGOGICKÁ	PRAX	
1.Kontinuálna	vzdelávacia	činnosť	(po	získaní	doc.)	–	
prednášky,	 semináre,	 cvičenia,	 vedenie	 diplomových	
prác,	konzultácie,	tvorba	štud.	literatúry	
(vykonávanie	kontinuálnej	pedagogickej	činnosti	počas	
doby	najmenej	 troch	 rokov	od	získania	 titulu	docent	v	
predmetoch	 z	 odboru,	 v	ktorom	 sa	 má	 udeliť	 titul	
profesor	alebo	v	príbuznom	študijnom	odbore.		

	
3	roky	

	
3	roky	3	
mesiace	

II.	VEDECKÁ	PRODUKTIVITA	
1.	 zoznam	 publikácii	 a	výstupov	 už	 publikovaných	 z	
EVIPUB	

áno	 áno	

2.zoznam	vedeckých	a	vzdelávacích	grantov	 áno	 áno	
3.zoznam	 ohlasov	 kategorizovaných	 podľa	 smernice	
rektora	RUK	č.2/2013	

áno	 áno	

III.	PUBLIKAČNÁ	ČINNOSŤ	
a)	vedecké	publikácie	
1.	 vedecká	 monografia	 v	danom	 odbore	 vydaná	
v	domácom	 al.	 zahraničnom	 vydavateľstve	 (AAA,	
AAB)	

2	 3	

2.	 pôvodné	 vedecké	publikácie	v	danom	odbore	 (vo	
vedeckých	 	 periodikách,	 editovaných	 knihách	
a	 	recenzovaných	 zborníkoch(ABA,	 ABB,	 ABC,	 ABD,	
ADC	13,	ADD	2,	ADE	5,	ADF	2,	ADM	1,	ADN	3,	AEC	2,	
AED	5,	AFA,	AFB,	AFC	6,	AFD	12)	

	
35	

	
51	

- z	 toho	 vedeckých	 publikácií	 v	zahraničí	
vo	svetovom	jazyku	(ABA,	ABC,	ADC	13,	ADE	5,	
ADM	1,	AEC	2,	AFA,	AFC	6)	
	

5	 27	

- a	najmenej	 vo	 vedeckej	 publikácii	
v	karentovanom	časopise		(ADC	13,	ADD	2)		
	-	z	týchto	v	zahraničí	mimo	ČR		

5	
	
2	

15	
	
4	

b)	pedagogické	a	odborné	publikácie	
3.	 odborné	 knižné	 publikácie	 (BAA,	 BAB),alebo	
učebné	 texty	 v	rozsahu	 knižnej	 publikácie	 v	danom	
odbore	–	vysokoškolské	skriptum	(ACA,	ACB	1,	BCI	1)			

2	 2	

4.	 Odborné	 publikácie	 v	časopisoch,	 knižných	
publikáciách	 	a	zborníkoch	v	danom	odbore	 (BBA	1,	
BBB,	BDA,	BDB,	BDC,	BDD,	BDM,	BDN,	BDE,	BDF,	BEC,	
BED	1,	BEE	1,	BEF	1,	EAI,	EAJ,	EDI	9)	

10	 13	

IV.	OHLASY	
Ohlasy	publikačnej	činnosti	 45	 143	

-z	toho	max.	počet	recenzií	 5	 7	



- z	toho	 min.	 registrované	 v	databáze	 Web	 of	
Science	(SSCI)	alebo	SCOPUS		

25	
	

28	

-	z	toho	zahraničné		 7	 69	
V.	VEDECKÁ	ŠKOLA	

1.úspešné	 ukončenie	 štúdia	 doktoranda	 vedeného	
žiadateľom	

2	 4	

3.významné	 	 medzinárodné	 výsledky	 v	oblasti	 VaV	
v	danom	odbore	

áno	 áno	

V.	MEDZINÁRODNÁ	ÚROVEŇ	
1.	 *Posudky	 zahraničných	 profesorov	 /	 odborníkov	
v	odbore	

3	 nevyžaduje	sa	

- z	toho	max.	z	ČR	 2	 nevyžaduje	sa	
2.vlastné	 publikácie	 uchádzača	 v	cudzom	 jazyku	 pre	
posudzovateľov	

5	 	34	

	
*		zahr.	posudzovateľov	oslovuje	rektor	(na	návrh	dekanky	FSEV	UK).	
.	 ak	 uchádzač	 dvojnásobne	 prevyšuje	 ožadovaný	 min.počet	 zahraničných	 ohlasov	 na	
publikačnú	činnosť	z	najmenej	3	krajín,	posudky	zahr.	posudzovateľov	sa	nevyžadujú		
	
d)	záver	o	splnení	kritérií:		
	
Vymenúvacia	 komisia,	 na	 základe	 predložených	 podkladov,	 posúdenia	 správnosti	
kategorizácie	publikačnej	činnosti	a	ohlasov	konštatuje,	že	uchádzačka	splnila	fakultné	
kritériá	 k	 vymenúvaciemu	 konaniu	 v	 odbore	 3.1.13	 sociálna	 psychológia	
a	psychológia	 práce	 a	 kvalita	 jej	 vedeckej,	 publikačnej	 a	 pedagogickej	 činnosti	
prevyšuje	požadovanú	úroveň.		
	
Vymenúvacia	 komisia	 súhlasí	 s	 návrhom	 predsedníčky	 VR	 FSEV	 UK	 na	 oponentov	
predložených	 vedeckých,	 pedagogických	 a	 odborných	 výstupov	 doc.	 Mgr.	 Júlie	
Kanovskej	Halamovej,	PhD.	pre	získanie	titulu	profesor.		
	
Oponenti:		
Nicola	 Petrocchi,	 Ph.D,	 Psy.D	 (uznávaný	 expert	 v	oblasti	 psychológie,	 John	 Cabot	
University,	Rím,	Taliansko)		
prof.	PhDr.	Eva	Gajdošová,	PhD.	(PEVŠ	Bratislava,	Fakulta	psychológie)	
prof.	PhDr.	Ivan	Lukšík,	CSc.	(Trnavská	univerzita	v	Trnave,	Slovenská	akadémia	vied		
	
	
e)	dátum	vypracovania	návrhu,	podpisy	predsedu	a	všetkých	členov	komisie:		
	
	
prof.	PhDr.	Jana	Plichtová,	PhD.	 	 	 ......................................................	
	
prof.	PhDr.	Marína	Mikulajová,	PhD.	 	 ......................................................	
	
prof.	PhDr.	Viera	Bačová,	DrSc.	 	 	 ......................................................	
	
prof.	PhDr.	Jiří	Šípek,	CSc.	 	 	 	 ......................................................	


