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habilitačnej komisie pre udelenie ved.-ped. titulu docent 

PhDr. Zuzane Mészárosovej, PhD.  

v odbore sociológia 

 

 

V zmysle vyhl. MŠ SR č. 6/2005 Zb. § 1 odst. 15 a "Zásad UK" k citovanej vyhl. čl.18 ods. 2, 

dňa 30. 4. 2015 prebehlo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné konanie na 

udelenie titulu docent PhDr. Zuzane Mészárosovej, PhD. v študijnom odbore sociológia. 

Na základe súhlasu Vedeckej rady FIF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., 

dekan fakulty, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 

predseda:  prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD. /FiF UK/ 

členovia:  prof. PhDr. Marcela Gbúrová, PhD. /FF UPJŠ/ 

doc. Mgr. László Öllös, PhD. /FF UKF/ 

oponenti:  prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. /FF UKF/ 

PhDr. Vladimír Krivý, PhD. /SÚ SAV/ 

doc. Mgr. Juraj Buzalka, M. A., PhD. /FSEV UK/ 

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedol jej  predseda, prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD. 

za účasti členov Vedeckej rady FIF UK a ďalších hostí (viď prezenčná listina). 

 

I. Habilitačná prednáška „Kľúčové faktory asimilačných tendencií Maďarov na Slovensku“ 

bola rozčlenená do štyroch základných oblastí. V úvode habilitantka zdôvodnila aktuálnosť 

riešenej problematiky s dôrazom na fakt úbytku Maďarov na Slovensku v kontexte ich 

asimilácie. Ďalej prezentovala teoretické východiská problematiky a vymedzila používané 

základné pojmy – identita a asimilácia, zohľadňujúc pritom poznatky z domácej aj zahraničnej 

odbornej literatúry. Následne sa venovala rozboru makrospoločenských a mikrospoločenských 

faktorov asimilácie Maďarov na Slovensku a prednášku uzavrela prezentovaním zistení o stave 

ich národnej identity v súčasnosti. Prednáška mala premyslenú štruktúru a jej časti na seba 

logicky nadväzovali. Diskusia sa sústredila na prezentované výsledky empirických výskumov 

a ich interpretáciu v kontexte prednášanej témy (napríklad na zistenie o ľahostajnosti mladých 

respondentov a vyššej miere aktivity strednej a staršej generácie, na poznatky o probléme 

dvojitej národnej identity a o zistenom úbytku obyvateľstva maďarskej národnosti, na otázky 

zisťovania miery chudoby a merania výšky životnej úrovne ap.). Prednášku hodnotili títo 5 

členovia vedeckej rady: prof. PhDr. Alena Vališová, PhD., prof. PhDr. František Gahér, PhD., 

prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD., prof. PhDr. Mária Kusá, PhD., prof. PhDr. Miroslav Daniš, 

PhD. 

 

II. Priebeh obhajoby: Habilitantka predstavila svoju habilitačnú prácu „Sociológia Maďarov 

na Slovensku – I. zväzok: Slovenský a Maďar“ v jej obsahovej štruktúre. V prvej kapitole sa 

venovala vymedzeniu kľúčových pojmov a kategórií, druhá kapitola analyzovala údaje zo 
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sčítania obyvateľstva z roku 2011 a v tretej a štvrtej kapitole predstavila výsledky vlastných 

empirických výskumov skúmanej problematiky. Oponenti vo svojich posudkoch vyzdvihli 

aktuálnosť skúmanej témy, vedecký nadhľad autorky, ako aj jej prácu s literatúrou, analytický 

prístup k problematike i cenné výskumné zistenia. Upozornili však tiež na niektoré formálne 

a obsahové nedostatky práce, na slabšiu prepojenosť jej teoretickej a empirickej časti i na 

absenciu komplexného záveru práce. Habilitantka kvalifikovane odpovedala na všetky 

vznesené otázky a pripomienky. Potom predseda komisie otvoril verejnú diskusiu, ktorá sa 

venovala problematike spoľahlivosti cenzových údajov, ako aj otázkam používaných pojmov, 

najmä definičným charakteristikám pojmov „národ“ a „asimilácia“. Prof. Dolník v diskusii 

navrhol presunúť dôraz z pojmu asimilácia na pojem asimilačno-akomodačný proces. 

Habilitantka prezentovala v diskusii svoje poznatky a stanoviská k týmto otázkam. 

 

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 uchádzačky za docentku) habilitačná komisia vypracovala návrh na 

udelenie PhDr. Zuzane Mészárosovej, PhD. ved.-ped. titul docent v odbore sociológia a v 

počte hlasov 5 kladných z 5 prítomných členov komisie odporúčala uchádzačku VR FiF UK. 

 

V Bratislave dňa  30. 4. 2015                              

 

         prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD. 

         predseda habilitačnej  komisie                                                               

 


