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Návrh stanoviska habilitačnej komisie v študijnom odbore:  

„sociológia“ 

 
Meno uchádzača: PhDr. Eva Laiferová, PhD.   

 

Pracovisko: Katedra sociológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 

 

Habilitačná komisia:  

predseda: prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD., Filozofická fakulta UK, Bratislava 

členovia:   prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., Sociologický ústav SAV, Bratislava 

    prof. PhDr. Svetozár Krno, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra 

 

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. Evy Laiferovej 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 
3 1 

vedecké práce: 47 15 

-z toho v zahraničí: 11 2 

pedagogické a odborné práce: 30 10 

-z toho učebný text alebo skriptum 1 1 

citácie a recenzie 121 20 

-z toho v zahraničí: 31 5 

 

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

16 grantov,4 zahraničné granty 12 domácich grantov: 6 v pozícii zodpovedného riešiteľa , 6 v pozícii zástupkyne 

zodpovedného riešiteľa 4 v pozícii riešiteľa 
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c) Dĺžka pedagogickej praxe (podľa prílohy d) k žiadosti): 41 rokov 

 

Najvýznamnejší žiaci: 

 

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD- (2000) .-dr. Laiferová bola školiteľkou záverečnej práce s názvom 

„Problematika sociálnej diferenciácie v dielach niektorých predstaviteľov sociologického myslenia na Slovensku 

v prvej polovici 20. storočia..“. V súčasnosti pôsobí na LF UK  Bratislava, venuje sa medicínskemu právu 

a sociológii medicíny.  

 

Mgr. Róbert Klobucký, PhD.(1996)- pod vedením dr. Laiferovej obhájil magisterskú diplomovú prácu“K histórii 

sociológie kultúry na Slovensku. V súčasnosti pracuje ako pracovník Sociologického ústavu SAV. 

 

Mgr. Martin Slosiarik (1999) – dr. Laiferová bola   v pozícii školiteľky diplomovej práce „Občiansky potenciál 

ako diferencujúci faktor rozvoja sídla“. Aktuálne pôsobí v renomovanej výskumnej agentúre FOCUS, v súčasnosti 

ako riaditeľ agentúry. 

 

Komisia po oboznámení sa s predloženými podkladmi konštatuje, že PhDr. Eva Laiferová, PhD., spĺňa       

kritériá platné na FiF UK pre habilitáciu uchádzača za docentku.                 

 

Stanovisko k výsledku kontroly originality: 

Kontrola originality vykonaná v Centrálnom registri záverečných prác našla zhodu (5,32%) s prácami v CRZP. Ide 

o zhodu s inými autorkinými prácami, so záverečnými prácami študentov, ktorých viedla, citáciami 

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

habilitačnej práce. 

 

Habilitačná komisia:  

predseda:  prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD.  FiF UK                  ............................................................. 

členovia:          prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., SÚ SAV            ............................................................. 

                         prof. PhDr. Svetozár Krno PhD.., FIF UKF, Nitra      ............................................................... 


