
 

 

O p o n e n t s k ý   p o s u d o k 
na vymenúvacie konanie doc. PhDr. Gabriely LUBELCOVEJ, CSc. 

za profesorku v odbore „sociológia“ 

 

Posúdenie pedagogických, vedeckých a ďalších odborných aktivít doc. PhDr. Gabriely 

Lubelcovej, CSc., bolo vyžiadané prof. PhDr. Jaroslavom Šušolom, PhD., dekanom Filozo-

fickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.  

Oponentský posudok bol vypracovaný: 

a) na základe uchádzačkou predložených dokumentov  podľa §4, ods. 2 Vyhlášky Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (Z.z. č. 6/2005) ako aj na základe Kritérií 

na vymenovanie profesorov na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.  

b) na základe prác, s ktorými som sa priebežne stretával vo verejne prístupných publikáciách. 

Posúdenie prihliada aj k hodnoteniu aktivít uchádzačky domácou a zahraničnou odbornou 

verejnosťou.  

c) a taktiež na základe poznatkov získaných pri osobných stretnutiach na vedecko-teoretických 

podujatiach s aktívnou účasťou uchádzačky.    

Vedecká a odborná spôsobilosť 

Vedeckú a odbornú činnosť doc. Lubelcovej charakterizuje jednak veľmi vysoký po-

čet vedeckých (vedeckovýskumných, vedecko-publikačných, vedecko-teoretických, ako aj 

vedecko-popularizačných) aktivít, ale aj značná šírka predmetných oblastí: sociálna politika, 

sociológia organizácie a manažmentu, sociológia detstva a mladosti, sociológia sociálnych 

problémov a pod. Domáca, ale aj zahraničná kriminologická odborná verejnosť osobitne oce-

ňuje kvalifikovaný vstup uchádzačky do dlhodobo vedenej diskusie venovanej vzťahu krimi-

nológie a sociológie ako dvoch veľmi blízkych vedných odborov. Prednosti sociologicky po-

nímanej kriminality a tým aj kriminológie presvedčivo prezentovala napr. vo vysokoškolskej 

učebnici: „Kriminalita ako spoločenský fenomén: úvod do sociologicky orientovanej krimino-

lógie“ (Veda 2009, 212 s.). Odbornou verejnosťou je osobitne oceňované jej analytické spra-

covanie kľúčových sociologických prístupov sociálnej etiológie kriminality, ako aj vlastné 

originálne koncepcie mechanizmov sociálneho ukotvenia človeka ako východiska sociologic-

kej interpretácie sociálnej podmienenosti kriminálneho správania. Významne prispela aj 

k rozpracovaniu princípov restoratívnej spravodlivosti a alternatívnych trestov v našich pod-

mienkach. 
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Novátorskými v slovenskom prostredí boli aj ďalšie témy, ktorým venovala pozor-

nosť. Ide najmä o problematiku sociálnych inovácií a tému sociálnej ekonomiky a sociálneho 

podnikania, kde svojimi odbornými a vedecko-výskumnými aktivitami prispela k etablovaniu 

týchto tém v slovenskom prostredí, s poukázaním na možnosti ich aplikácie v našich pod-

mienkach. 

Osobitne oceňujem početné, najmä ale vysoko kvalifikované vedeckovýskumné  ak-

tivity doc. Lubelcovej. Predmet skúmania vykazovaných výskumných projektov charakterizu-

je jednak ich spoločenská závažnosť, aktuálnosť, pričom ich korektné riešenie vyžadovalo 

zvládnutie a využitie rozsiahleho metodického inštrumentária. Vysokú odbornú úroveň vý-

skumných projektov preukazujú najmä ocenenia ich zverejňovaných  výstupov, ale rovnako aj 

podpora týchto projektov renomovanými agentúrami MŠVVŠ SR (APVV, VEGA) ako aj 

prizývanie uchádzačky k participácii na medzinárodných projektoch. Pričom v takmer polovi-

ci výskumných projektov uchádzačka pôsobila ako ich zodpovedný riešiteľ a v zostávajúcich 

pôsobila ako riešiteľka alebo na projektoch aktívne participovala.  

    S pozitívnym ohlasom sa stretávajú taktiež jej aktivity vedecko-teoretické. Aktív-

nou účasťou na desiatkach významných medzinárodných podujatí, respektíve podujatí s me-

dzinárodnou účasťou (spolu 35 podujatí, z toho 18 medzinárodných a 17 s medzinárodnou 

účasťou) prezentovala jednak výsledky vlastnej vedeckovýskumnej práce a jednak vyjadrova-

la fundované stanoviská k iným odborne náročným aktuálnym problémom.  Za záslužné po-

važujem iniciovanie a garantovanie viacerých vedecko-teoretických podujatí s účasťou po-

predných domácich a zahraničných predstaviteľov sociológie alebo kriminológie.  

Uznávanou vedeckou osobnosťou sa doc. Lubelcová stala najmä jej domácimi 

a zahraničnými vedecko-publikačnými aktivitami. Pričom k publikovaným titulom patria 

práce kvalifikačne najnáročnejšie, osobitne vedecké monografie, vedecké state 

v zahraničných a domácich časopisoch, recenzovaných zborníkoch, vysokoškolské učebnice 

a vysokoškolské skriptá a množstvo ďalších odborných článkov. Je autorkou (spoluautorkou) 

štyroch vedeckých monografií, ôsmich vedeckých štúdií v karentovaných periodikách, desia-

tok konferenčných príspevkov publikovaných v recenzovaných domácich a zahraničných 

zborníkoch a desiatky odborných článkov. Akademickou verejnosťou sú pozitívne ocenené aj 

jej vysokoškolské učebnice, vysokoškolské skriptá a iné študijné texty. Spomenuté práce cha-

rakterizuje ich pôvodnosť, vysoká vedecká úroveň a prezentácia aj vysoko odborných prob-

lémov zrozumiteľne pre širšiu verejnosť.  

O  vysokej vedeckej úrovni vedeckých aktivít uchádzačky svedčia aj početné domáce 

a zahraničné odkazy na jej zverejnené práce. Hodnotu uchádzačkou preukázaných odkazov 
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zvyšujú desiatky odkazov registrovaných v reprezentatívnych citačných databázach (Scopus, 

WoS). 

Doc. Lubelcová sa systematicky venuje aj práci vedecko-organizačnej. Aktívne a 

úspešne pôsobila ako členka grantových agentúr VEGA a APVV, členka expertných skupín 

Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, členka redakčných rád vedeckých časopisov, odbo-

rových komisií doktorandského štúdia v študijnom odbore „sociológia“ na Fakulte sociálnych 

štúdií Masarykovy univerzity v Brne, na Fakulte sociálnych štúdií Karlovy univerzity v Prahe, 

ako členka vedeckej rady Sociologického ústavu SAV, Inštitútu pre kriminológiu a sociálnu 

prevenciu v Prahe, a pod. Zoznam vedecko-organizačných aktivít je možné doplniť o jej ak-

tívnu participáciu na obsahovej a organizačnej príprave mnohých konferencií, seminárov, 

workshopov a iných vedecko-teoretických podujatí. 

Pedagogická spôsobilosť 

Osobnosť doc. Lubelcovej charakterizuje ako vysoko kvalifikovaného vedecko-

pedagogického pracovníka aj jej pôsobenie vedecko-výchovné.  Aktívne sa podieľa na vedení 

doktorandov (8 úspešne ukončili štúdium, jeden je po úspešnej dizertačnej skúške a jeden 

pred dizertačnou skúškou). Osobitne oceňujem nie len kvantitatívne ukazovatele vedenia zá-

verečných študentských prác ( spolu viac než 100 úspešne obhájených prác, z nich 62 diplo-

mových a 40 bakalárskych), ale najmä ukazovatele kvalitatívne, konkrétne viacnásobné oce-

nenie diplomových prác (cenou rektora za najlepšiu diplomovú prácu, cenou A. Štefanka 

apod.).     Oceniť nesporne treba aj nadštandardnú participáciu uchádzačky na oponovaní zá-

verečných študentských prác (85), dizertačných prác (8), habilitačných a iných prác. Nemenej 

záslužné je obohatenie akreditovaného študijného programu o kriminologicky orientované 

predmety.  Mnohostrannosť vedecko-výchovného pôsobenia uchádzačky dokresľujú aj jej 

aktivity uskutočňované v rámci študentskej vedeckej a odbornej činnosti (vykázaním ocene-

ných prác študentov).     

Pedagogická spôsobilosť doc. Lubelcovej je výsledkom jej cieľavedomého osvojova-

nia si nových koncepcií vzdelávania. Menovaná pôsobí ako vysokoškolský učiteľ viac než 24 

rokov, z toho 14 rokov po úspešnej habilitácii. Na úspešnosť  jej pedagogického pôsobenia 

možno usudzovať podľa pomerne rýchleho ustanovovania do vyšších vedecko-pedagogických 

funkcií.  Vypracováva učebné programy študijných predmetov, je garantom povinných študij-

ných predmetov, prednáša odborne náročné témy vo všetkých troch stupňoch vysokoškolské-

ho štúdia. Vybrané témy prednáša ako uznávaná externá vysokoškolská učiteľka  aj na ďal-

ších vysokých školách.  
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Z á v e r: 

Prehľad vedeckovýskumnej, vedecko-teoretickej, vedecko-publikačnej, vedecko-

výchovnej a vedecko-organizačnej práce ako aj ďalších pedagogických aktivít doc. 

PhDr. Gabriely Lubelcovej, CSc. svedčí o tom, že sa stala vyhranenou a významnou ve-

decko-pedagogickou osobnosťou. Svojou dlhoročnou prácou preukázala, že vo svojom 

vedeckom a pedagogickom raste postupovala systematicky, že cieľavedome rozvíjala 

svoje vedomosti a schopnosti a že významne obohatila rozhodujúce predmetné oblasti 

jej záujmu.  

Menovaná splnila podľa môjho presvedčenia všetky požiadavky Vyhlášky MŠ SR 

č. 6/2005 Z.z. a nie len napĺňa, ale  vysoko prekračuje ukazovatele požadované v Krité-

riách na vymenúvanie profesorov na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského   Bra-

tislave.  

Odporúčam, aby vedecká rada na základe úspešného vymenúvacieho konania 

podala návrh na  vymenovanie doc. PhDr. Gabrielu Lubelcovú, CSc. za profesorku 

v odbore sociológia. 

 

V Bratislave dňa 26. 4.2018 

 

prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. 

Fakulta práva 

Paneurópskej vysokej školy 


