
 

Oponentský posudok 

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

na získanie vedecko-pedagogického titulu profesorky v odbore psychológia 

 

Oponentský posudok bol vyhotovený v súlade s aktuálne platnými pravidlami 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov docent a profesor. 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 uchádzačky; údaje o vlastnej vedeckej 

škole uchádzačky.   

 

Doc. Rošková  v r. 1985 vyštudovala na Filozofickej fakulte UK odbor psychológia, 

vedeckú hodnosť PhD. v odbore psychológia obhájila v roku 1995 a vedecko – pedagogický 

titul docentka rovnako v odbore psychológia získala v roku 2013, oboje tiež na Filozofickej 

fakulte UK v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia do r. 2001 pôsobila na 

Psychologickom ústave, neskôr Katedre psychológie FiF UK. V rokoch 2001 až 2010 pôsobila 

v praxi (Siemens, VÚB banka) a od roku 2010 doteraz pracuje opäť na Katedre psychológie FiF 

UK.  

 

Pedagogická činnosť doc. Roškovej sa dlhodobo orientuje na aplikované psychologické 

disciplíny v oblasti dopravnej, pracovnej a organizačnej psychológie.  V postavení obsahu a vo 

vyučovaní dopravnej psychológie aplikuje dlhoročné skúsenosti zo spolupráce so špičkovými 

európskymi inštitúciami v oblasti dopravnej psychológie – Swiss Council for Accident 

Prevention (Bern, Švajčiarsko), Kuratorium für Verkehrssicherheit (Viedeň, Rakúsko), 

Department of Psychology, Norwegian University of Science and Technology (Trondheim, 

Norway). V skladbe obsahu a vo vyučovaní pracovnej a organizačnej psychológie využíva aj 

svoje praktické skúsenosti z pôsobenia v medzinárodných spoločnostiach. Pedagogickú 

činnosť realizuje na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia vrátane doktorandského 



štúdia, vykazuje vedenie 55 záverečných prác (11 bakalárskych, 44 diplomových a 3 

doktorandských). Je autorkou monografie z dopravnej psychológie (slúži ako povinná 

literatúra pre predmet Dopravná psychológia), učebnice z organizačnej psychológie a troch 

učebných textov (skriptá). Od r. 2010 je doc. Rošková členkou štátnicových komisií v oboch 

pregraduálnych stupňoch v študijnom odbore psychológia, v rokoch 2014-2017 bola 

spolugarantkou doktorandského štúdia v programe Sociálna a pracovná psychológia a od roku 

2020 je spolugarantkou doktorandského štúdia v študijnom programe Klinická psychológia.  

  

Vedecký profil uchádzačky odzrkadľujú aktivity spojené s účasťou na riešení 

grantových projektov, a to jednak ako zodpovednej riešiteľky  („Štrukturálne modely 

osobnostných a postojových prediktorov rizikového správania vodičov“, VEGA; „ Prediktory 

agresívneho správania vodičov v doprave“, Ministerstvo dopravy SR; „ Psychologická analýza 

normatívnych vplyvov na nehodovosť“, UK), ako aj v pozícii spoluriešiteľky medzinárodných 

projektov („SARTRE 2: Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe“, Projekt EU Directorate-

General for Mobility and Transport; „Psychological and Biological Consquences of Civilisation 

Changes in Europe“, University Complutense Madrid), i 5 domácich projektov VEGA, 

zameraných na vnímanie rizika, zvládanie záťažových situácií a determinanty organizačného 

správania. Sféra, ktorá je predmetom dlhodobého výskumného záujmu kolegyne, psychológia 

práce a organizácie, predstavuje oblasť aplikácie psychologického poznania a tým kladie 

osobitné nároky na efektívne skĺbenie vedeckej meritórnosti a praktickej užitočnosti.     

 

V predložených materiáloch je sumárne uvedených 92 evidovaných záznamov, ktorých 

jadro tvoria, okrem už vyššie uvedených knižných publikácií a učebných textov, vedecké práce 

v časopisoch (8 karentovaných, 8 v ostatných), vedecké práce v monografiách 

a recenzovaných zborníkoch (11), publikované príspevky z vedeckých konferencií (19) 

a odborné práce v recenzovaných zborníkoch (20). V štatistike ohlasov je uvedených 93 

jednotiek v štruktúre: registrované v citačných indexoch 53 (z toho v zahraničných 

publikáciách 51), neregistrované v citačných indexoch 40 (z toho v zahraničných publikáciách 

12).         

  

Významnou súčasťou odborných aktivít doc. Roškovej je práca vo vedeckých 

spoločnostiach, komisiách a radách. Dokumentuje to jej pôsobenie v profesiových 



združeniach (European Association for Work & Organizational Psychology, v Slovenskej 

psychologickej spoločnosti, v Asociácii dopravných psychológov,  v Slovenskej akademickej 

asociácii pre personálny manažment, v Združení pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov), práca 

v odborných komisiách (VEGA, Etická komisia UK, Výberová komisia HR Talent), redakčná 

a editorská práca (Psychologica) a konzultantská činnosť (Ministerstvo dopravy, ÚAMK SR).  

 

  Profesiová dráha doc. Roškovej je priamočiara, ťažiskovo zakotvená v akademickom 

prostredí a súčasne produktívne orientovaná smerom k spoločenskej praxi. Toto úsilie  

o skĺbenie akademickej kariéry s pôsobením v zariadeniach poskytujúcich psychologický servis 

je povšimnutiahodné  – žiada sa dodať, že v akademickej sfére sa v poslednom období akoby 

posúval do úzadia tento historicky osvedčený imperatív garancie odbornosti psychologickej 

profesie. Transformácia spoločnosti spojená s radikálnymi zmenami ekonomických 

podmienok v 90-tych rokoch ako side-effect privodila rozpad psychologických pracovísk, 

dlhodobo budovaných pri veľkých podnikoch. Zánik týchto prirodzených centier know how na 

istú dobu čiastočne poznamenal aj rozvoj psychológie práce a organizácie v našich 

podmienkach. Úloha udržať fungovanie odborného servisu v rýchlo sa meniacom prostredí 

a naštartovať rozvojový trend tak pripadla akademickým pracoviskám a ich odborníkom. 

Dôležitú rolu v týchto procesoch zohrali aj aktivity pracovísk UK a osobne i doc. Roškovej.             

 

 

Záver    

Vzhľadom k tomu, že uchádzačka spĺňa predpísané kritériá pre vymenúvacie konanie, 

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

všetkých vysokoškolskou legislatívou predpísaných podmienok, bol udelený akademický titul 

profesor v odbore psychológia.    

 

  
V Košiciach, 16.3.2021                                                                    prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. 


