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Návrh stanoviska habilitačnej komisie v študijnom odbore:  

„psychológia“ 

 
Meno uchádzača: PhDr. Daniela Čechová, PhD.   

 

Pracovisko: Katedra psychológie, Filozofická fakulta,  

       Univerzita Komenského v Bratislave 

 

Habilitačná komisia:  

predseda: prof. PhDr. Anton Heretik.PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

členovia:   prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 

     doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD., Paneurópska vysoká škola, Bratislava 

 

Zoznam podkladov, na základe ktorých komisia vypracovala svoj návrh: 

1. životopis 

2. prehľad pedagogickej činnosti 

3. zoznam publikačnej činnosti 

4. zoznam ďalších pôvodných odborných a umeleckých prác 

5. zoznam ďalších ohlasov  

6. stručná charakteristika 

 

Z uvedených podkladov habilitačná komisia získala dostatok poznatkov o odbornej, publikačnej a pedagogickej 

činnosti PhDr. Daniely Čechovej, PhD., a posúdila ich ako zodpovedajúce požadovaným kritériám. Všetky 

potrebné údaje o publikáciách, ohlasoch, prácach a ďalšej činnosti sú náležite doložené a komisia ich považuje za 

hodnoverné. Súpis publikačnej činnosti je vypracovaný podľa platných zásad a údaje, ktoré obsahuje, sú overiteľné.  

Analýza plnenia fakultných kritérií na základe výkonov uchádzačky: 

a) Publikačná činnosť a ohlasy (podľa prílohy f) k žiadosti): 

 

 skutočný počet: požadovaný počet: 

vedecké monografie a  

vysokoškolské učebnice 
1 1 

vedecké práce: 48 15 

-z toho v zahraničí: 10 2 

pedagogické a odborné práce: 13 10 

-z toho učebný text alebo skriptum 1 1 

citácie a recenzie 47 20 

-z toho v zahraničí: 12 5 

 

b) Vedecké a vzdelávacie granty (podľa prílohy g) k žiadosti): 

1 zahraničný grant, 4 domáce granty: 3 v pozícii zodpovedného riešiteľa , 2 v pozícii  spoluriešiteľa 
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c) Dĺžka pedagogickej praxe (podľa prílohy d) k žiadosti): 30 rokov 213 dní. 

 

Najvýznamnejší žiaci: 

 

Kristína Meighan-Gonda, MSc. – dr. Čechová bola školiteľkou bakalárskej práce “ Úzkostlivosť u jedináčikov 

z hľadiska individuálnej psychológie“.Svoju študentku pozná od r. 2007. Neskôr študentka pokračovala v štúdiu 

v zahraničí a na Edinburhskej Univerzite absolvovala magisterský program Human Cognitivwe Neuropsychology. 

Momentálne pracuje pre spoločnosť ProPharma Group ako špecialistka, ktorá vyvinula prevratnú liešbu pre 

pacientov s cystickou fibrózou. Je členkou Britskej psychologickej spoločnosti. 

 

Petra Ujmiaková, MSc. – Dr. Čechová bola školiteľkou Petrinej bakalárskej práce „Stratégie riešenia problémov 

na pracovisku z pohĺadu individuálnej psychológie“. Pozná ju od roku 2009. V ďaľšom štúdiu Petra pokračovala na 

Erasmus University Rotterdam v Holandsku, kde získala magisterský titul z pracovnej a organizačnej psychológie. 

Ešte počas štúdia začala pracovať vo firme Cargill a momentálne v nej pracuje na pozícii Global HR Service 

Delivery Enablement Lead. 

 

Bc. Richard Nagy – Dr. Čechová viedla jeho bakalársku prácu „Špecifiká v rodičovstve športovca“, ktorú úspešne 

obhájil v roku 2015. Richard bol šesťkrát , v rokoch 2014-2019 vyhodnotený ako najlepší plavec SR.  

 

Mgr. Kristína Široká, PhD. -Dr. Čechová viedla všetky jej záverečné práce, bakalársku, diplomovú aj rigoróznu. 

V súčasnosti pracuje pod supervíziou Dr. Čechovej v jej ambulancii poradenskej psychológie a psychoterapie. 

 

d) Prednášky na konferenciách (podľa prílohy h) k žiadosti): 40 (12 zahraničných, 15 domácich s medzinárodnou 

účasťou, 13 domácich ). 

 

Komisia po oboznámení sa s predloženými podkladmi konštatuje, že PhDr. Daniela Čechová, PhD., spĺňa       

kritériá platné na FiF UK pre habilitáciu uchádzača za docenta.                 

 

Stanovisko k výsledku kontroly originality: 

Kontrola originality vykonaná v Centrálnom registri záverečných prác našla zhodu (0,00%) s prácami v CRZP. Ide 

o zhodu s inými autorovými prácami, so záverečnými prácami študentov, ktorých viedol, citáciami 

a bibliografickými údajmi. Zistené podobnosti komisia nepovažuje za relevantné informácie o kvalite predloženej 

habilitačnej práce. 

 

Habilitačná komisia:  

predseda:  prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.  FiF UK                  ............................................................. 

členky:                prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD., UKF Nitra       ............................................................. 

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD., PVŠ Bratislava  ........................................................... 

V Bratislava, dňa 


