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PhDr. Pavol Kopinec, PhD.v rámci habilitačného konania predložil monotematickú 

prácu, ktorá reflektuje teoretické východiská a ciele skúmanej problematiky. Dielo prináša 

ucelený koncept bádania habilitanta v rámci problematiky ochrany migrujúcich detí a ich 

sociálnej integrácii z pohľadu národných i nadnárodných politík, pričom sa opiera o aktuálne 

problémy.  

 

 

1. Náročnosť spracovania riešenej problematiky 

 

 Zvolená téma si vyžadovala relevantné teoretické i praktické poznatky k zvolenej 

problematike. Problematika sociálnej ochrany sa orientuje špecificky na jednotlivé cieľové 

skupiny. Z pohľadu migrácie ako fenoménu súčasnosti i minulosti hovoríme o náročnom 

procese, ktorý je vo svojom definovaní zložitým problémom nakoľko vyplýva z protikladných 

záujmov (ekonomická stránka, demografia, recesia, kríza) ako i fakt prečo k migrácii 

dochádza čo sa stáva spúšťačom tohoto javu. Z historického hľadiska je migrácia súčasťou 

života ľudí, sťahovanie národov, obyvateľstva za lepšími podmienkami, možnosťami, 

imigračné vlny spojené s vojnou, hladomorom, nedostatkom tu boli od nepamäti. Migrácia sa 

výrazne posledné roky a najmä dnes stáva nevyhnutnou súčasťou a predmetom európskej 

sociálnej politiky pričom nadväzuje na historický kontext. Spoločne s migráciou je 

nevyhnutné orientovať sa na problematiku sociálnej ochrany migrujúcich osôb.  

 Náročnosť spracovania problematiky plne odráža použitá databáza literatúry, periodík, 

dokumentov, legislatívnych právnych noriem, rezolúcií, dohôd i zmlúv v rámci 

medzinárodného  a európskeho kontextu.  PhDr. Pavlovi Kopincovi, PhD. sa podarilo priniesť 

ucelený prehľad o poznatkoch migrácie so zreteľom na deti a ich sociálnu ochranu. 

 

2. Posúdenie úrovne spracovania práce 

 

 Úroveň spracovania habilitačnej práce je na adekvátnej úrovni. Prehľad informačnej 

databázy literatúry a jej interpretácia sú korektné.  

 Autor pristupuje k problematike veľmi citlivo, uvedomuje si jej zložitosť a 

previazanosť. Využíva teoreticko-praktický prístup k téme. V teoretickom prístupe sa 

jednoznačne opiera o literárne pramene, odbornú literatúru, legislatívne právne normy na 

úrovni rozličných politík až po svetovú a európsku politiku.  Prvá časť s jednotlivými 

podkapitolami sa venuje migrujúcim deťom a právnemu rámcu migrácie v jednotlivých  
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dohovoroch, listinách, paktoch a Európskej smernici o utečencoch. V druhej kapitole 

predstavuje druhy intervencií v čase migrácie, pred migráciou ako i počas celej doby jej 

priebehu. Habilitant preukázal erudovanosť v problematike, ktorá ako som už uviedla je 

náročná nielen z hľadiska sociálneho, ekonomického, ale i v rámci samotného definovania. 

Nevyhnutnou súčasťou pochopenia problému je vnímanie rôznych kategórií detí, ktoré podľa 

veku, situácie označujeme   (na migrujúce deti, utečenecké deti, maloletí bez sprievodu, 

odlúčené deti)  a rozlišujeme definovania, pomoc a intervenciu. Autor správne poukázal na 

rozdielnosti v definovaní a v prístupoch. Tohoto sa habilitant precízne zhostil čím povýšil 

kvalitu a úroveň spracovania témy. Tretia kapitola sa opiera o relevantné, aktuálne dáta o 

migrácii v medzinárodnom merídku, pričom autor neopomína Európske dáta o migrácii, 

Štatistické dáta v rámci Slovenskej republiky a prináša dostupné štatistické dáta korelujúce zo 

súčasneho vojnového konfliktu na Ukrajine. Táto časť je prakticky orientovanou časťou s 

vysokou výpovednou hodnotnou.  

 

V ďalšej časti posudku uvádzam výhrady a námety pre habilitanta, prípadne 

otázky ku ktorým sa v priebehu obhajoby habilitačnej práce môže vyjadriť: 

Za výhradu považujem opomínanie ďalších významných stratégií (Stratégia Európskej 

únie v oblasti práv a potrieb detí), podporných justičných systémov na ochranu práv a potrieb 

detí (Stratégia Európskej únie v oblasti práv obetí 2020-2025), nariadení v oblasti ochrany 

práv detí a rodinnému právu (nariadenie o právomoci a uznávaní, výkone rozsudkov v 

manželských veciach, vo veciach rodičovských práv a povinností, nariadenie Rady o 

právomoci, rozhodnom práve, uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach vyživovacej 

povinnosti), usmernení ( usmernenie rady Európy týkajúce sa súdnictva zohľadňujúce potreby 

detí). V súčasnej migračnej kríze v súvislosti s vojnou na Ukrajine sa s týmito problémami 

stretávame v  Registračných centrách, ktoré pod gesciou Ministerstva vnútra, Migračného 

úradu SR plnia dôležité úlohy pri prvotnom kontakte, ochrane ako i vybavovaní dôležitých 

úkonov prípadne ich delegovanie na ďalšie zložky v systéme s osobami migrantov.  

V časti 1.1. Ochrana ľudských práv detských migrantov v zraniteľných situáciách 

habilitant opomína oblasť trestného práva. Dieťa môže byť zapojené do súdneho konania ako 

obžalovaný či svedok alebo ak majú rozhodnutia značný vplyv na jeho život napr.pri rozvode 

manželstva rodičov, pri konaní o úprave práv  a povinností, vyživovacej povinnosti, zverení 

dieťaťa do starostlivosti, v konaní o určení postavenia v oblasti migrácie. Priamo na tieto 

situácie reflektuje “Stratégia Európskej únie v oblasti práv dieťaťa”, ktorá vo svojom obsahu 

predstavuje opatrenia na podporu systémov súdnictva, ktoré rešpektujú práva a potreby detí. 

K čomu sa ešte v tejto Stratégií Európska únia  v oblasti práv detí zaviazala?  

Dublinský dohovor ako jeden z kľúčových dokumentov v oblasti migrácie sa v 

mnohých veciach neosvečil, preto došlo k nutnej požiadavke ho zrevidovať. Čo bolo hlavnou 

úlohou tohoto dokumentu a v  ktorých častiach sa orientuje na ochranu detí?  
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3. Prínos a úroveň výsledkov práce 

 

 Samotný prínos je zrejmý a pozostáva z práce ako celku, v ktorej sa autor venuje 

problematike, ktorá historicky i prítomne súvisí so životom populácie na svete a patrí k 

dlhodobo  diskutovaným témam na rozličných fórach.  

 PhDr. Pavol Kopinec, PhD.  si zvolil aktuálnu, náročnú tému, ktorej sa kvalitatívne 

zhostil na veľmi dobrej úrovni.  

 

 

4. Posúdenie formálnej stránky práce (jazyk, štýl, struktúra) 

 

 Formálna ako i štylistická stránka habilitačnej práce má solídnu úroveň. Vzhľadom na 

šírku témy oceňujem zvolenú techniku písania, uvádzania skratiek v úvodnom prehľade, 

prehľadnosť textov, grafické zvýrazňovanie, členenie textu ako i samotný  prístup k citačnej 

norme. 

 

5. Explicitne vyjadrený návrh na udelenie (resp. Neudelenie) vedecko-pedagogického 

titulu docent 

 

 PhDr. Pavol Kopinec, PhD. v rámci svojej habilitačnej práce predstavil jeden z 

problémov svetových ako i európskych politík. Dotkol sa množstva sociálnych problémov, 

ktoré nemožno v rámci jednej práce v komplexnosti vyriešiť avšak podarilo sa mu na solídnej 

úrovni o spracovanie témy, jej komparáciu vo vnímaní v rámci rozličných krajín, kontinentov 

ako i z portfólia sociálnej práce predstavil koncept prístupu k migrujúcim deťom. Zdieľam 

presvedčenie, že množstvo tém, úloh, ktoré PhDr. Pavol Kopinec, PhD.vo svojej práci načrtol, 

uviedol sú podnetné a v rámci ďalších diskusných fór, vedeckých prác ich bude môcť ďalej 

precizovať. 

 

 

 

 

 

Navrhujem habilitačnú prácu prijať a po úspešnom obhájení udeliť menovanému 

vedecko-pedagogický titul docent. 

 

 

 

V Zlíne 10.6.2022                                  doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD. 


