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N Á V R H 

inauguračnej komisie na vymenovanie 

doc. PhDr. Gabriely Lubelcovej, CSc., za profesorku 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, 

sa dňa 28. 6. 2018 uskutočnilo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave konanie na 

vymenovanie doc. PhDr. Gabriely Lubelcovej, CSc., za profesorku v študijnom odbore 

sociológia. 

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

dekan fakulty, vymenoval komisiu v zložení: 

predseda:       prof. PhDr. Juraj Schenk, CSc., /FiF UK/ 

členovia:  prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. /BISLA/ 

prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. /SÚ SAV/ 

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. /PF TU V Trnave/ 

oponenti:  prof. PhDr. Silvia Miháliková, CS. / SÚ SAV/ 

prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. /FP Paneurópska VŠ/ 

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. /PrF MU Brno/ 

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedol jej predseda, prof. PhDr. Juraj Schenk, 

CSc., za účasti členov inauguračnej komisie, členov Vedeckej rady FiF UK (pozri prezenčnú 

listinu) a ďalších hostí.  

I. Predseda komisie oboznámil prítomných s návrhom stanoviska komisie, ktoré dokladuje, že 

uchádzačka spĺňa a vo všetkých ukazovateľoch prevyšuje kritériá platné na FiF UK pre 

vymenovanie za profesorku. Oponenti sa zhodli, že aktivity uchádzačky vo vedecko-

výskumnej, vedecko-teoretickej, publikačnej, pedagogickej i organizačnej oblasti potvrdzujú 

vysoké odborné renomé uchádzačky, ktorá sa počas svojho pôsobenia stala uznávanou 

vedecko-pedagogickou osobnosťou. 

II. V inauguračnej prednáške Kriminalita ako modalita sociálneho konania uchádzačka 

prezentovala rozdielne sociologické prístupy k výskumu kriminality a jej sociálnej 

podmienenosti, ktorá je jadrom etiologickej paradigmy. Vysvetlila súčasný posun od dôrazu na 

externé faktory smerom k samotnému aktérovi a k procesu jeho rozhodovania. V závere 

prednášky predstavila vlastný koncept interpretácie sociálnej etiológie kriminality založený na 

sociálnom ukotvení človeka. V diskusii presvedčivo odpovedala na otázky týkajúce sa 

tendencií vývoja kriminality na Slovensku a dôvodov poklesu trestnej činnosti, nových foriem 

trestnej činnosti vo virtuálnom prostredí, faktorov umožňujúcich predvídať riziko recidívy 

či prípadnej potreby nového teoretického prístupu na pochopenie problematiky kriminality. 

III. Záver: Na základe predloženého inauguračného spisu (životopis, prehľad pedagogickej 

činnosti, zoznam publikačnej činnosti, zoznam ďalších pôvodných odborných a umeleckých 

prác, zoznam ďalších ohlasov, charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov, doklad 

o vedeckej škole a charakteristika k návrhu na vymenovanie uchádzačky za profesorku), 

vyjadrenia oponentov, posúdenia inauguračnej prednášky a vystúpenia uchádzačky v rámci 

verejnej rozpravy inauguračná komisia dospela k názoru, že doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, 

CSc., spĺňa bez výhrad pedagogické, vedecké, publikačné kritériá a ďalšie pre vymenovanie za 

profesorku. 

 

Inauguračná komisia odporučila VR FiF UK v počte 6 kladných hlasov zo 6 prítomných 

členov schváliť návrh na vymenovanie doc. PhDr. Gabriely Lubelcovej, CSc., za 

profesorku v odbore sociológia. 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

  FILOZOFICKÁ FAKULTA 
 

 

 

 

 

 

Inauguračná komisia:  

predseda: prof. PhDr. Juraj Schenk, CSc. /FiF UK/...................................................................... 

členovia: prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. /BISLA/.................................................................... 

prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. /SÚ SAV/....................................................................... 

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. /PF TU v Trnave/ ................................................................. 

oponenti: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. /SÚ SAV/............................................................ 

prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. /FP Paneurópska VŠ/.................................................................. 

prof. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. /PrF MU, Brno/ .......................................................................... 

 

 

V Bratislave 28. 6. 2018 

  


