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Zoznam podkladov pre vypracovanie návrhu stanoviska:

• Žiadosť o habilitáciu
• Habilitačná práca
• Životopis
• Osvedčená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa
• Prehľad pedagogickej činnosti
• Zoznam pôvodných publikovaných prác

Menovaná od septembra roku 1998 pôsobila ako externá odborná asistentka a od februára roku 1999
ako interná odborná asistentka na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici na Katedre
pedagogiky a psychológie, kde zabezpečovala výučbu pedagogicko -psychologických disciplín
a v odbore Andragogika, prednášky a semináre zo všeobecnej psychológie, vývinovej psychológie,
psychológie práce, pedagogickej psychológie, psychológie učenia a vzdelávania dospelých.
Od roku 2001 - 2003 pôsobila aj ako univerzitný koordinátor prevencie drogových a alkoholových
závislostí, kde v spolupráci s fakultnými koordinátormi uskutočnili výskum v oblasti zisťovania
užívania tabaku, alkoholu a drog u vysokoškolákov. Výsledky boli prezentované na pôde Univerzity
Mateja Bela, v komisii prevencie drogových a iných závislostí pri Mestskom úrade v Banskej Bystrici
a tiež boli uverejnené v časopise Mládež a spoločnosť 1/2006. Po premenovaní Katedry pedagogiky
a psychológie na Katedru andragogiky a psychológie (2006) zastávala funkciu tajomníčky.
Od roku 2008 je členkou Katedry psychológie na Pedagogickej fakulte UMB, kde zabezpečujem
semináre v odboroch Učiteľstva psychológie, pedagogiky v predmetoch:
Všeobecná psychológia - cieľom tohto predmetu je naučiť študentov pochopiť a zvládnuť základné
pojmy psychológie, oboznámiť sa s metódami a pochopiť fungovanie kognitívnych procesov.
Zvládnutie tohto predmetu je predpokladom pre úspešné absolvovanie a pochopenie ďalších
psychologických disciplín, ktoré budúci učitelia absolvujú počas svojho štúdia.
Ontogenetická psychológia - cieľom predmetu je oboznámiť študentov s jednotlivými vývinovými
obdobiami. Predmet obsahovo nadväzuje na všeobecnú psychológiu. Študenti si počas neho osvoja
základné pojmy vývinovej psychológie a zoznámia sa s vývinom človeka v jednotlivých vývinových
obdobiach. Predmet je zameraný na oboznámenie sa s vývinom človeka v oblasti fyzickej, kognitívnej,
sociálnej, citovej a osobnostnej, s dôrazom na obdobia školského veku a adolescencie.
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Ďalšie aktivity spojené s pedagogickým procesom a s vedeckým výskumom:

Edukačná psychológia
Uvedený predmet sa zaoberá problematikou pedagogickej psychológie, ktorej cieľom je nadobudnúť
schopnosť zvládnuť požiadavky pedagogickej praxe a zvládnuť rôzne školské situácie a problémy na
základe teoretických poznatkov. Taktiež získať vedomosti nielen v oblasti pedagogickej psychológie,
ale aj školskej psychológie a v práci školského psychológa. Zároveň jej cieľom je prispieť
k vytvoreniu si pozitívneho vzťahu študentov k žiakom i k vlastnej učiteľskej profesionálnej činnosti.
Sociálna psychológia
Cieľom predmetu je, aby študenti zvládli aktuálne problémy sociálnej psychológie a vedeli ich využiť
v práci učiteľa.
Pedagogická aškolská psychológia
Cieľom uvedeného predmetu je získať základné praktické informácie z tejto disciplíny, pochopiť ich
význam a podstatu práce školského psychológia. Vypestovať u študentov určité zručnosti a vzbudiť
záujem o vykonávanie práce školského psychológa.
Taktiež vedie prednášky a semináre v študijnom odbore Andragogika v predmetoch:
Psychológia práce
Pracovná činnosť ako základná aktivita jedinca si vyžaduje, aby každý jedinec bol na jej vykonávanie
dostatočne pripravení. Preto poslucháči v priebehu prednášok a seminárov sa oboznámia so základmi
psychológie práce všeobecne. Osvoja si základné pojmy a naučia sa orientovať v zložitých pracovných
vzťahoch. Semináre sú orientované na aplikáciu poznatkov v praxi a na zvládnutie problematiky
sociálnej psychológie práce.

Psychológia kreativity - študenti sa absolvovaním tejto psychologickej disciplíny zoznámia so
základmi psychológie tvorivosti, osvoja si základné pojmy, naučia a prakticky vyskúšajú si niektoré
metódy na rozvoj tvorivosti v praxi. Naučia sa ich aplikovať v pedagogickej praxi.
Jej snahou je nielen kvalitná obsahová príprava jednotlivých disciplín, ale aj zavádzanie aktívnych
foriem vyučovania, ako príklad pre prácu budúcich učiteľov a andragógov.
Okrem toho od roku 2009 zabezpečuje výučbu psychologických disciplín v cudzom jazyku (ruskom)
pre študentov Erazmu prichádzajúcich na PF z Poľska, Litvy a Lotyšska.

Od roku 2009 je členkou prijímacej komisie pre odbor Psychológia PF UMB, členkou skúšobnej
komisie štátnych záverečných skúšok na Fakulte humanitných vied, Fakulte prírodných vied
a Pedagogickej fakulte UMB.
Každoročne vedie minimálne 5 bakalárskych a 5 diplomových prác, na PF UMB a tiež na
Prírodovedeckej fakulte UMB na Katedre techniky a technickej výchovy.
Každoročne vedie študentské vedecké práce a podieľa sa na organizácii katedrového a fakultného
kola súťaže ŠVOK. V súčasnosti vedie a oponuje záverečné práce študentov denného a externého
štúdia učiteľstva psychológie a andragogiky.
Okrem pedagogickej aktivity sa aktívne podieľa na publikačnej a vedecko - výskumnej činnosti
katedry.
Medzi najdôležitejšie výstupy zaraďuje 4 publikácie. Sú to publikácie týkajúce sa všeobecnej
psychológie, sociálnej psychológie, edukačnej psychológie a psychológie práce. Takýto široký záber
v rôznych oblastiach psychológie vznikol preto, že od roku 1999 pôsobila na Katedre pedagogiky
a psychológie FHV UMB v Banskej Bystrici a výskumy sa zameriavali na pedagogickú psychológiu.
Táto katedra vznikom odboru Andragogika bola premenovaná na Katedru andragogiky a psychológie,
kde výstupy smerovali do sociálnej oblasti. a psychológie práce.
Za dôležitú publikáciu považuje vysokoškolské skriptá: VAŠAŠOV Á, Z.: Kapitoly zo všeobecnej
psychológie. Banská Bystrica: FHV UMB, 2005. Daná publikácia je základným pilierom pre budúcich
učiteľov, ale aj pre študentov jednoodborových programov pomáhajúcich profesií, pri zvládaní
ďalších psychologických disciplín. Je venovaná základným pojmom v psychológií, histórii, metódam
a kognitívnym procesom. Uvedené skriptá sú odporúčané ako študijná literatúra pre študentov
absolvujúcich predmet Všeobecná psychológia.
Ohlasy na túto publikáciu:
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Citácie na túto publikáciu:
POLČIC, Ľ.: Výsledky z overovania vplyvu stavebnice Dominika na úroveň technického tvorivého
myslenia žiakov, 6.ročníka ZŠ. In Trendy ve vdzdčláváni. Monografia z medzinárodnej vedecko-
odbornej konferencie. Olomouc, Votobia, 2008, s. 209-213, ISBN 978-80-7220-311-6,
LENČOVÁ, I. 2008. Effizienz von Bildern im Fremdsprachenuntererricht. In Sprache: Deutch.
Univerzita Opava, 2008, s. 202, ISBN 978-80-7248-463-8.(citované s. 205).
POLČIC, Ľ., ĎURIŠ, M. Stručná sumarizácia výsledkov z overenia edukačnej stavebnice vo
vyučovaní technickej výchovy. In Journal of Technology and Information Education, 2009, Palacky
University of Olomouc, Volume 1, Issue 3, ISSN 1803-537X (print), ISSN 1803-6805 (on - line),
(citované s. 86).
LENČOV Á, I.: Lehrerhandbuch. Metodicko-didaktická príručka pre učiteľa k integrovaným
učebniciam literárneho čítania pre žiakov 1.-2. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií.
Bratislava: Príroda: 2009, ISBN 978 - 80-07-0 1689-7 (citované s. 8).

Poslednou označenou významnou publikáciou je: VAŠAŠOV Á, Z. 2007. Motivácia k práci aJeJ
faktory. In Človek v spoločnosti - človek vpracovnom prostredí. 2.čast: FHV, UMB Banská Bystrica,
s. 47-48. Uvedená publikácia skúma problematiku motivácie k práci človeka. Osobitne sa venuje
výskumu v oblasti faktorov ovplyvňujúcich pracovnú motiváciu. Publikácia je odporúčaná študentom
ako doplňujúca literatúra pri štúdiu predmetu Psychológia práce. Citácie na túto publikáciu:

PLEVOV Á, I.: Kapitoly z obecné psychologie. Olomouc: PF Univerzity Palackého, 2006, ISBN 80-
244-1413-9 . (citované s. 89).

LENČOV Á, l.: Lehrerhandbuch. Metodicko-didaktická príručka pre učiteľa k integrovaným
učebniciam literárneho čítania pre žiakov 1.-2. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií.
Bratislava: Príroda: 2009, ISBN 978 - 80-07-01689-7 (citované s. 12).

ORAVCOV Á, J.: Psychologické aspekty vizuálnej komunikácie. Banská Bystrica: FHV UMB,
materiál vydaný s fmančnou podporou EU, 2008, ISBN 978-80.8083-604-7, (citované s. 17).

Ďalšiu dôležitú. publikáciu považuje monografiu: VAŠAŠOV Á, Z. 2006. Kriteriálne hodnotenie na
stredných školách. Banská Bystrica: FHV UMB, 2006, 114 s. ISBN80-8083-225-0. (100% podiel).
Publikácia analyzuje problematiku školského hodnotenia a poukazuje na súvislosti medzi školským
hodnotením a sebasystémom žiaka, jeho motiváciou k učeniu, vzťahom medzi učiteľom a žiakom.
Monografia vyzdvihuje kriteriálne hodnotenie, ktoré žiakovi zabezpečuje presné informácie
o spôsoboch hodnotenia, možnostiach zlepšenia svojho výkonu a zabezpečenie vyššej objektivity a
spravodlivosti. Publikácia je používaná v predmetoch Pedagogická psychológie a Edukačná
psychológia.

Za d'alšiu dôležitú považuje vedeckú prácu: VAŠAŠOV Á, Z.: Tvorivá osobnosť a kognitivne procesy.
In Človek v spoločnosti. Človek v edukačnom prostredí. Monografia l.časť. Banská Bystrica: FHV
UMB, 2007. s. 140-159. ISBN 978-80-8083-423-4. Publikácia sa zaoberá tvorivosťou ako
fenoménom, ktorý zvyšuje kvalitu života človeka. Analyzuje predovšetkým determinant kognitívnych
procesov. Publikáciu používa aj v predmete Psychológia kreativity.

RAČKOVÁ, M. 2009. Existenciálny zmysel a behaviorálne charakteristiky spojené s fajčením cigariet
u vysokoškolákov. In Sociálne a politické analýzy, 2009, 3, 2, s. 47-83. ISSN 1337 5555, dostupné na
http://sapa.fvs.upjs.sk, (citované s. 82).

PAŠKOVÁ, L.,VALIHOROV Á, M. 2010. Life Satisfaction of Slovak teachers depending on the
School Type. In The New Educational Review. Torun, Poland: Adam Marszalek, 2010, Vo1.20, No. l,
s. 157-172, ISSN 1732-6729, (citované s. 171)

Štruktúra vedeckých a odborných prác uchádzača zodpovedá požadovaným kritériám.
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K nt' ·d In . kritérií 'k . titul d t"van l a rvne VYJareme p. ema rt ern na ZIS ante l u" ocen
l. Pedagogická aktivita Kritérium Plnenie

docent docent
1. Kontinuálna vzdelávacia činnosť 5 r. 12 r.
2. CSc. alebo PhD. .i», DrSc. áno áno
n. Publikačná činnost'
1.. Vedecká monografia v domácom 1 2
vydavateľstve
2. Pôvodné vedecké publikácie (v 15 23
periodikách a recensovanych zborníkoch)
Z toho v zahraničí v cudzomjazyku 2 3
3. Vysokoškolská učebnica alebo učebný 1 2
text v rozsahu monografie
Alebo učebné texty pre vysoké a stredné 3 -
školy
Alebo odborné publikácie 10 15
m. Ohlasy
Citácie a recenzie spolu 20 24
Z toho v zahraničí 5 10

prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.

Habilitačná komisia na základe predložených podkladov, posúdenia správnosti kategorizácie
publikačnej činnosti a ohlasov konštatuje.že uchádzač splnil fakultné kritériá k habilitačnému konaniu
a odporúča prácu k obhajobe a po jej úspešnom ukončení udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti
"docent" .

V Bratislave 25.7.2012

Predseda:

Členovia:

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc.
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