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Návrh stanoviska habilitačnej komisie v študijnom odbore:  

„psychológia“ 

 
Meno uchádzača: PhDr. Michal Hajdúk, PhD.   

 

Pracovisko: Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 

 

Habilitačná komisia:  

predseda: prof. Mgr. Anton Heretik, PhD. Katedra psychológie, Filozofická fakulta UK, Bratislava 

členovia:   prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych vied 

a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 

   prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., Fakulta psychológie, 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. Michala Hajdúka, 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 

2 1 

vedecké práce: 52 15 

-z toho v zahraničí: 34 2 

pedagogické a odborné práce: 11 10 

-z toho učebný text alebo skriptum 0 1* 

citácie a recenzie 66 20 

-z toho v zahraničí: 52 5 

* Dr. Hajdúk k spisu predložil vedeckú monografiu a vysokoškolskú učebnicu. V súlade s vnútorným predpisom FIF UK 3/2014 sa skriptá (BCI) 

v takomto prípade nevyžadujú.  

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

 1 v pozícii hlavného riešiteľa,  9 v pozícii riešiteľa 
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c) Dĺžka pedagogickej praxe (podľa prílohy d) k žiadosti): 8 rokov 331 dní 

 

Najvýznamnejší žiaci: 

 

Mgr. Lucia Pavelková – Dr. Hajdúk bol školiteľom bakalárskej práce (2015) „Tréning sociálnej kognície u ľudí so 

schizofréniou“ aj diplomovej práce (2017) „Teória mysle a neurokognícia u pacientov s perzekučnými bludmi“, obe 

boli počas štúdia publikované ako vedecké štúdie v odbornom časopise a časopise indexovanom v databáze 

SCOPUS. Výsledky boli úspešne prezentované aj na medzinárodných kongresoch. Absolventka aktuálne pôsobí 

v Psychiatrickej nemocnici P. Pinela, kde sa venuje diagnostike a liečbe psychických porúch.  

 

Mgr. Alexandra Straková – Dr. Hajdúk bol školiteľom záverečnej práce študentky (2017) „Subklinická Paranoja 

a unáhlené závery vo vzťah k neurokognícii a emočnému distresu. Text tejto práce bol podkladom pre článok 

v odbornom časopise a časopise indexovanom v databáze WoS Current Content. Aktuálne pôsobí ako PhD študent 

na Katedre psychológie FIF UK. 

 

d) Prednášky na konferenciách (podľa prílohy h) k žiadosti): 73 (37 zahraničných, 29 domácich s medzinárodnou 

účasťou, 7 domácich ). 

 

Komisia po oboznámení sa s predloženými podkladmi konštatuje, že PhDr. Michal Hajdúk 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 (8,42%) 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. Mgr. Anton Heretik, PhD.,  FIF UK Bratislava   ............................................................. 

členky:                prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD-. FSVZ UKF, Nitra      ............................................................. 

prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., FP PEVŠ, Bratislava     ....................................................... 

V Bratislave, dňa 18.12.2020 


