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Príloha a:  

 

Profesijný životopis 
  

(k vyhláške č. 6/2005 Z. z.) 
 

 
Meno a priezvisko, 

rodné priezvisko, 

titul 

doc., Mgr. Miroslav Popper, CSc. 

Dátum a miesto 

narodenia 

13.03.1964 v Bratislave 

Vysokoškolské 

vzdelanie a ďalší 

akademický rast 

1988 – Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave – ukončenie 

štúdia (Mgr) psychológia  

 

1994 – SAV, Bratislava – získanie CSc.  

 

2018 – Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského 

v Bratislave – získanie titulu docent 

 

Ďalšie vzdelávanie 

 

Absolvovanie vzdelávacieho seminára WHO „Mládež a AIDS: Sociálna 

prevencia, výchova, výskum. Výcvik sociálnych zručností v sexuálnej výchove 

a prevencii HIV/AIDS – v roku 1994 

 

Absolvovanie výcvikového programu Mediácia v komernčnej sfére – v roku 

2002. 

 

Absolvovanie Tréningu nenásilnej komunikácie v rámci národného projektu 

„Excelentná univerzita“  v roku 2008. 

 

Absolvovanie základného tréningu v Compassion Focused Therapy, ktorý 

organizoval Compassion Mind Italia v spolupráci s ÚAP FSEV UK – v roku 

2018. 

Vykonávanie lektorskej činnosti zameranej na nácvik a zlepšenie sociálnych a 

komunikačných schopností najmä v oblasti sexuálneho zdravia, ako napríklad: 

tréning učiteľov sexuálnej výchovy, tréningy osvetových pracovníkov, 

zdravotných sestier, zamestnancov domovov sociálnych služieb pracujúcich s 

mentálne a telesne postihnutou populáciou, vojakov ZVS, pracovníkov 

zapojených do programu prevencie obchodovania s ľuďmi (v spolupráci s 
Medzinárodnou organizáciou pre migráciu) a i. – Tréningy vykonávané v rokoch 

1996 – 2008.   

 

Realizácia tréningov zameraných na preventívnu prácu s Rómami v oblasti 

sexuálneho zdravia - externý lektor Nadácie otvorenej spoločnosti v rokoch 

2004 – 2014. 

Priebeh zamestnaní 1994 – 2001 – Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie, Slovenská 

akadémia vied, Bratislava 

Od roku 2002 – Ústav výskumu sociálnej komunikácie, Slovenská akadémia 

vied, Bratislava 

Od roku 2014 – Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK, Bratislava 
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Priebeh 

pedagogickej 

činnosti 

(pracovisko/ 

predmety) 

Akademické roky 2011/12, 2012/13, 2013/14 – externý pracovník FSEV UK – 

prednášky a semináre predmetu Evolučná psychológia 

 

Akademický rok 2014/15 – FSEV UK – Diplomový seminár, Evolučná 

psychológia, Psychológia minoritných skupín, Sociálne postije, Psychológia 

morálky, Sociálna motiácia a správanie 

 

Akademický rok 2015/16 – FSEV UK - Evolučná psychológia, Diplomový 

seminár, Psychológia morálky, Sociálne postoje, Psychológia 

minoritných skupín, Sociálna motivácia a správanie  
 

Akademický rok 2016/17 – FSEV UK - Diplomový seminár, Psychológia 

morálky,  Evolučná psychológia, Psychológia minoritných skupín, 

Sociálna motivácia a správanie 
 

Akademický rok 2017/18 – FSEV UK - Diplomový seminár, Psychológia 

morálky, Sociálne poznávanie, Evolučná psychológia, Psychológia 

minoritných skupín, Sociálna motivácia a správanie,  
 

Akademický rok 2018/19 – FSEV UK - Diplomový seminár, Psychológia 

morálky, Sociálne poznávanie, Evolučná psychológia, Psychológia 

minoritných skupín 
 

Akademický rok 2019/20 – FSEV UK - Psychológia morálky, Diplomový 

seminár, Psychológia minoritných skupín, Sociálne poznávanie, Evolučná 

psychológia  

 
Akademický rok 2020/21 – FSEV UK – Súčasné smery v psychológii, 

Psychológia morálky, Psychológia minoritných skupín, Sociálna 

psychológia 2, Evolučná psychológia 
Odborné alebo 

umelecké zameranie 

 

 

Publikačná činnosť 

vrátane rozsahu 

(autorské hárky) a 

kategórie evidencie 

(napr. AAB, podľa 

vyhlášky MŠVVaŠ 

SR č. 456/2012 Z. 

z.) 

1. monografia 

2. učebnica 

3. skriptá 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3) 

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v 

domácich vydavateľstvách (1) 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

(7) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (14) 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (7) 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (3) 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (4) 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web 

of Science alebo SCOPUS (2) 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS (6) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách (1) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách (4) 

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách (2) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (5) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (13) 
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AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (1) 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (5) 

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (3) 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (3) 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) (2) 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) (5) 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

(17) 

EAJ Odborné preklady publikácií (1) 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, 

encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) (3) 

GAI Správy (1) 

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (1) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií (5) 

 

Ohlasy na vedeckú / 

umeleckú prácu 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (605) 

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (11) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (8) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (16) 

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (1) 

 

Počet doktorandov: 

školených / 

ukončených 

(neplatí pre 

habilitačné konanie) 

školených 3/ukončených 3 

Kontaktná adresa Na barine 10, 841 03 Bratislava 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 26. 09. 2021     Doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc. 


