
Oponentský posudok 

pre vymenúvacie konanie doc. PhDr. Evy Roškovej, PhD. 

na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor v študijnom odbore psychológia  

 

Oponentský posudok vypracúvam v súlade s aktuálne platnými kritériami Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent 

a profesor a posudzujem publikačnú činnosť uchádzačky doc. PhDr. Evy Roškovej, PhD., 

podávam celkové zhodnotenie jej vedeckej a pedagogickej činnosti. 

 

Pre vypracovanie posudku som mal k dispozícii: 

- životopis uchádzačky, 

- prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov vo výchovno-vzdelávacej 

oblasti, 

- prehľad riešených výskumných projektov a zoznam ďalších pôvodných vedeckých, 

odborných a umeleckých prác a výkonov, 

- zoznam ďalších preukázateľných ohlasov na vedeckú činnosť, 

- prehľad doterajšej publikačnej činnosti a dosiahnutých výsledkov, 

- stručnú charakteristiku najdôležitejších vedeckých výsledkov uchádzača, 

- doklad o vlastnej vedeckej škole uchádzača, 

- vedecko-pedagogickú charakteristiku uchádzača. 

 

Doc. PhDr. Eva Rošková, PhD. narodená v roku 1963 vyštudovala na Filozofickej 

fakulte UK odbor psychológia (1985). Vedeckú hodnosť PhD. v odbore psychológia získala 

v roku 1995 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Vedecko – pedagogický titul docent 

obhájila v roku 2013 tak isto v odbore psychológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. 

V súčasnosti pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave vo funkcii docent. Na Katedre psychológie pôsobila v rokoch 1987-2001 a od 

roku 2010 do súčasnosti. V rokoch 2001-2009 pôsobila ako Human Resources Manager 

v spoločnosti Siemens PSE, s.r.o a v rokoch 2009-2010 ako metodik/expert vo VÚB Banke, 

s.r.o. Profesionálnu kvalifikáciu si rozvíjala v organizačnej a pracovnej psychológii, doma 

i v zahraničí (2003 – HRM Kvalifikačný program v Riadení ľudských zdrojov, EXPERTIS Praha, 



Cranfield University, ČR; 2004 - Tréning Hogan Personality Inventory (HPI), Assessment 

Systems, Praha, ČR; 2004 - Tréning Performance Management Process, Viedeň, AT).  

Pedagogická činnosť uchádzačky je dlhodobá a konzistentná v oblasti organizačnej 

a pracovnej psychológie. Jej hlavné vzdelávacie aktivity, ktoré prebiehajú od roku 1985 (s 

výnimkou rokov 2002-2009) sa týkajú psychologických disciplín v pregraduálnej príprave 

(organizačná a pracovná psychológia, personálny manažment, seminár k BC. a DP. práci, 

metódy psychológie práce a sociálno-psychologický výcvik) aj postgraduálnom vzdelávaní v 

odbore Sociálna a pracovná psychológia (v rokoch 2015-2017: vybrané metodologické otázky 

výskumu v sociálnej a v pracovnej psychológii; organizačná psychológia; dopravná 

psychológia). Na FFUK Bratislava pôsobila v rokoch 1996/1997, 1998/1999 ako odborná 

garantka špecializačného štúdia z Dopravnej psychológie.  

Pedagogickú činnosť realizuje na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia 

vrátane doktorandského štúdia. Jej aktívnu pedagogickú prax dokumentuje publikovanie 

monografie Rizikové správanie vodičov v cestnej doprave, učebnice Psychologické väzby v 

práci (v spoluautorstve s doc. Schraggeovou) a troch učebných textov Psychologická zmluva 

a organizačné správanie, Organizačné občianske správanie (v dvoch vydaniach). Témy 

uvedených publikácií rovnako dokumentujú zameranie pani docentky na oblasť organizačnej 

a pracovnej psychológie. Ako školiteľka doteraz viedla 11 bakalárskych, 55 diplomových a 3 

doktorandských prác, pričom úspešne ukončil pod jej vedením doktorandské štúdium jeden 

študent, a dvaja sú aktívne školení. Konštatujem, že pani docentka spĺňa minimálne 

požiadavky definované v kritériách v oblasti vedenia kvalifikačných prác.  

Vedecký profil uchádzačky dokumentuje zapojenie v štyroch projektoch VEGA, 

v jednom projekte ako zodpovedná riešiteľka (Štrukturálne modely osobnostných a 

postojových prediktorov rizikového správania vodičov, roky 2014-2016), v troch projektoch 

ako zástupkyňa zodpovedného riešiteľa (jeden z projektov je v aktuálnom riešení). Bola tiež 

zodpovednou riešiteľkou projektov UK a jedného projektu pre Ministerstvo dopravy SR 

v rokoch 2012-2013 (Prediktory agresívneho správania vodičov v doprave). V rokoch 1997-

1998 pôsobila tiež ako riešiteľka v medzinárodnom projekte SARTRE 2: Social Attitudes to 

Road Traffic Risk in Europe (Projekt EU, Directorate-General for Mobility and Transport, 

Francúzsko).  



Popri uvedených učebnicových výstupoch je uchádzačka aktívna aj publikovaním 

vedeckých výstupov. Okrem jednej vedeckej monografie je autorkou šiestich vedeckých prác 

v zahraničných a dvoch vedeckých prác v domácich časopisoch evidovaných v databázach ISI 

WOS a SCOPUS (v štyroch je prvou autorkou). Publikovala ďalej 8 prác v ostatných 

časopisoch, 11 prác vo vedeckých zborníkoch, a 19 príspevkov publikovaných na 

konferenciách. Vyzdvihnúť možno nielen počet vedeckých prác, ale aj ich zameranie, ktoré je 

konzistentné v oblasti organizačnej a pracovnej psychológie. Na publikované práce eviduje 

spolu 93 citácií, z čoho väčšina (53) v publikáciách registrovaných v citačných indexoch, 

zahraničných spolu 63. Za významný ohlas považujem hlavne dva výstupy: Forgivingness, 

anger, and hostility in aggressive driving z roku 2014 na ktorý eviduje 25 ohlasov vo WOS 

a SCOPUS a Aggression on the road : relationships between dysfunctional impulsivity, 

forgiveness, negative emotions, and aggressive driving z roku 2016, na ktorý eviduje 18 

ohlasov vo WOS a SCOPUS. Aktívne sa zúčastnila 35 konferencií, z toho 17 zahraničných, za 

významnú považujem konferenciu vo Švédsku z roku 1997 s pozvaním od Society for Risk 

Analysis Europe. 

Okrem pedagogických a vedeckých aktivít sa doc. Rošková podieľa tiež na 

organizačnej činnosti v rámci odbornej komunity. Aktívne pôsobí na úrovni fakulty ako 

vedúca katedry psychológie, na národnej úrovni ako členka Slovenskej Akademickej 

Asociácie pre Personálny Manažment, ako externá konzultantka/poradkyňa pre Ministerstvo 

dopravy, ÚAMK SR v oblasti psychológie správania vodičov, a na medzinárodnej úrovni ako 

členka European Association for Work & Organizational Psychology – EAWOP.  

 

Konštatujem, že uchádzačka spĺňa kritériá pre inauguračné konanie, odporúčam, 

aby doc. PhDr. Eve Roškovej, PhD. bol po úspešnom inauguračnom konaní a splnení 

všetkých vysokoškolskou legislatívou predpísaných podmienok udelený  

akademický titul profesor v  odbore psychológia. 

 

 

V Nitre, 1. 3. 2021      prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. 

Katedra psychologických vied,  

FSVaZ UKF v Nitre 


