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habilitačnej komisie pre udelenie ved.-ped. titulu docent 
PhDr. Petrovi Hlaďovi, PhD.  

__________________________________________________________________________         
pre odbor: pedagogika 

___________________________________________________________________________ 
 
V zmysle vyhl. MŠ SR č. 6/2005 Zb. § 1 odst. 15 a "Zásad UK" k citovanej vyhl. čl.18 ods. 2, dňa   
30. 10. 2014 prebehlo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné konanie na udelenie 
titulu docent PhDr. Petrovi Hlaďovi, PhD. v študijnom odbore pedagogika. 
Na základe súhlasu Vedeckej rady FIF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan 
fakulty, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 
predseda:  prof. PhDr. Martin Žilínek, PhD. /FiF UK/ 

členovia:  prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. /PdF UMB/ 
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. /VÚ ICM MENDELU/ 

oponenti:  prof. PhDr. Alena Vališová, PhD. /FiF UK/ 
doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. /PdF MU/ 

doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc. /PdF UP/ 
Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedol jej  predseda, prof. PhDr. Martin Žilínek, PhD. 
za účasti členov Vedeckej rady FiF UK a ďalších hostí (viď prezenčná listina). 
 
I. V rámci habilitačnej prednášky „Profesní orientace adolescentů: role rodiny, školy 
a kariérového poradenství“ uchádzač predstavil širokú problematiku voľby povolania, ktorá 
predstavuje jeden z najvýznamnejších momentov života mladých ľudí. Výber povolania je 
ovplyvnený mnohými faktormi, z ktorých uchádzač vyzdvihol práve tie problematické ako nízky 
vek či nízka informovanosť o trhu práce. V prednáške uchádzač okrem kvalitnej analýzy stavu 
ponúkol aj hodnotné odporúčania pre prax, čím preukázal nielen svoju teoretickú fundovanosť ale 
aj prínos pre rozvoj aplikovaného prístupu. Prednášku hodnotili títo 5 členovia vedeckej rady: prof. 
PhDr. Pavol Žigo, PhD., prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., prof. PhDr. Mária Kusá, PhD., prof. 
PhDr. Ondrej Meszáros, PhD., doc. PhDr. Zuzana Kákošová, PhD. 
 
II. Priebeh obhajoby: Uchádzač predstavila zámer, štruktúru a obsah svojej habilitačnej práce 
„Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze“ 
následne oponenti predniesli posudky a uchádzač kvalifikovane reagoval na pripomienky 
v posudkoch. Ďalej predseda otvoril verejnú diskusiu, v ktorej vystúpili nielen členovia habilitačnej 
komisie, ale aj  členovia vedeckej rady. Diskusia sa rozvinula najmä o vplyve politiky na 
štruktúrovanie vzdelávacieho systému. Profesorku M. Botiková zaujímal názor uchádzača práve na 
rozhodovanie o type škol, ktoré sa prevádzkujú. Profesorka D. Malová položila otázku, či existuje 
nejaký model pre masové vzdelávanie, ktorý by pripravoval ľudí tak, aby sa boli schopní 
preorientovávať podľa meniacich sa podmienok trhu práce. Napriek komplexnosti otázky 
fungovania vzdelávacieho systému a trhu práce uchádzač fundovane odpovedal a poskytol dobré 
a zaujímavé argumenty, prečo by štát nemal regulovať typy prevádzkovaných škôl a že je to práve 
štúdium vo všeobecných odboroch, rozvíjanie kreativity a analytických schopností, ktoré 
jednotlivcom pomáhajú byť flexibilnými pracovníkmi.  
 
III. Záver: Na základe uvedeného zoznamu (životopis, prehľad pedagogickej činnosti, zoznam 



publikačnej činnosti, zoznam ďalších pôvodných odborných a umeleckých prác, zoznam ďalších 
ohlasov, charakteristiky najdôležitejších vedeckých výsledkov a charakteristiky k návrhu na 
vymenovanie uchádzača za docenta) habilitačná komisia vypracovala návrh na udelenie PhDr. 
Petrovi Hlaďovi, PhD. ved.-ped. titul docent v odbore: pedagogika v počte hlasov 5 kladných z 5 
prítomných členov komisie a odporúčala uchádzača VR FiF UK. 
 
V Bratislave dňa  30. 10. 2014                              

 
prof. PhDr. Martin Žilínek, PhD.            

predseda habilitačnej  komisie                                                               


