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OPONENTSKÝ POSUDOK HABILITAČNEJ PRÁCE 

 

Podávame týmto písomný posudok habilitačnej práce ako oponent Habilitačnej komisie 

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Lucii Petríkovej, PhD. v odbore 

pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.6) 

Habilitačná práca bola vypracovaná na tému „Nové trendy v pracovnom práve“ a bola 

predložená na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.  

1. Na základe vymenovania Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty zo dňa 6. 10. 2022 za oponenta habilitačnej komisie pre habilitačné 

konanie v odbore pracovné právo  bol vypracovaný oponentský posudok k žiadosti 

o vymenovanie za docentku na habilitačnú prácu, predloženú uchádzačkou.  

2. Podľa ustanovení § 76 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov  vedecko-pedagogický titul „docent" v študijnom odbore udelí vysoká 

škola uchádzačovi, ktorý spĺňa aj tieto podmienky: vedecky a pedagogicky pôsobí v 

príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania na vysokej škole, svojimi 

vedeckými prácami vytvoril v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania ucelené vedecké dielo a je v príslušnom odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania uznávanou vedeckou osobnosťou v odborných kruhoch. 

V rámci oponentského posudku konštatujeme, že podľa úrovne poznania oponenta 

uchádzačka splnila uvedené zákonné kritériá pre udelenie titulu docent vrátane predloženej 

habilitačnej  práce a jej úrovne.   

3. Oponentský posudok sme vypracovali v súlade s § 1 ods. 8 Vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.  

Na základe príslušných ustanovení citovanej vyhlášky uchádzačka predložila habilitačnú 

prácu ako monografiu pod názvom „Nové trendy v pracovnom práve“.   

Podľa ustanovení § 1 ods. 3 písm. a) citovanej vyhlášky uchádzač predkladá habilitačnú 

prácu, okrem iných prípadov, tiež ako monografiu.  



Súčasťou oponentského posudzovania bolo posudzovanie plnenia kritérií čl. 3 ods. 1 Zásad 

habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na 

Univerzite Komenského v Bratislave zo dňa 6. októbra 2022.   

4. Písomný posudok bol vypracovaný tiež na základe štúdia monografie uchádzačky, ktorá 

obsahuje 116 strán textu.  

Osnova práce umožnila využiť viaceré metodologické prístupy, zvlášť možno upozorniť na 

využitie metódy komparatívnej analýzy v skúmanej problematike.  

Práca obsahuje aj Záver a časť pod názvom Zoznam použitej literatúry, ktorý obsahuje 23 

knižných publikácií a monografií, 19 odborných článkov a periodík, 27 právnych predpisov, 

ako i prehľad judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, rozhodnutí súdov Českej republiky 

a ďalších internetových zdrojov.    

Habilitačná práca je vhodne vypracovaná, a to aj vo vzťahu k používanej odbornej literatúre 

a k odborným prameňom, obsahuje spolu 206 poznámok „pod čiarou“. 

Práca vykazuje vhodnú odbornú, jazykovú, gramatickú, štylistickú  i sémantickú úroveň. 

5. V posudzovanej habilitačnej práci sa autorka zaoberá problematikou pracovnoprávnych 

aspektov sociálnych práv a ekonomických (hospodárskych) práv, čo považujeme vzhľadom 

na zvolenú nosnú tému práce ako dôležité metodologické východisko skúmania nových 

trendov a uplatňovania informačných trendov i nových komunikačných technológií 

v pracovnom práve.  

Obsahom prvej časti habilitačnej práce je zároveň otázka zneužitia práva a dobrých mravov 

na pracovisku a budovanie pracovných kolektívov.  

V druhej časti je obsahom posudzovanej habilitačnej monografie opis vzťahu nových 

technológií a systému pracovného práva, pričom dominantným východiskom je Industry 4.0  

ako tzv. štvrtá priemyselná revolúcia, podmieňujúca najmä digitalizáciu a aplikáciu 

exponenciálnych technológií, trend postupov politík tzv. „Smart“ inteligentných tovární atď.  

Keďže personálny manažment, personálna práca a personálny kapitál sa najmä 

prostredníctvom pracovného práva rozvíjajú aj v rámci nových trendov v pracovnom práve. 

Habilitačná monografia správne komentuje uvedené inštitúty aj z hľadiska aspektov 

kontrolných systémov zamestnávateľov, monitoringu zamestnancov (najmä utajená identita, 

prostriedky biometrickej kontroly, využívanie sociálnych sietí, využívanie video prostriedkov, 

vstupy do elektronickej pošty atď.).    

V systéme pracovnoprávnych vzťahov nové technológie zasahujú do individuálnych 

pracovnoprávnych vzťahov i do kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.  



Posudzovaná monografia komentuje skúmanú problematiku tiež v systéme atypických foriem 

zamestnania, v systéme príležitostných prác, v inštitúte telepráce a v domáckej práci, 

v inštitúte inteligentnej práce a pod.  

Vplyv nových technológií sa odrazil aj po vydaní monografie v roku 2021 v novej legislatíve 

pracovného práva, čo autorka predvídala v inštitútoch právnej úpravy materstva, otcovstva 

a rodičovstva, ako i v otázkach regulácie diskriminácie, rodovej rovnosti a v ďalších 

inštitútoch  v pracovnoprávnej oblasti. 

Ako vydarenú časť habilitačnej práce považujeme rozbor otázok pracovnoprávnych aspektov 

rodičovstva, materstva i otcovstva v úvahách de lege ferenda.  

Obdobie po vydaní monografie bolo zároveň charakteristické obdobím pandémie, 

prebiehajúcimi hospodárskymi, finančnými a spoločenskými krízami, pričom uvedené 

fenomény ovplyvňovali aj tvorbu, realizáciu i aplikáciu pracovného práva.    

Osobitnú pozornosť venuje habilitačná práca v tretej časti otázkam mobbingu a šikane 

v pracovnoprávnych vzťahoch, osobitne z hľadiska nových dimenzií tzv. kyberšikany.  

6. Inventarizácia nových trendov v pracovnom práve je, samozrejme, v jednej monografii 

limitovaná, možno v týchto úvahách uviesť aj prístupy medzinárodných organizácií k tejto 

problematike, najmä z hľadiska ich dlhodobých stratégií, najmä však na globálnej úrovni  

z produkcie Organizácie Spojených národov, Medzinárodnej organizácie práce, Organizácie 

pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), na európskej úrovni sú to dlhodobé relevantné 

programy a stratégie Rady Európy a Európskej  únie. 

Na našom kontinente pripomíname ako príklad nové snahy o európsku dimenziu regulácie 

pracovného času, zavádzanie európskeho poistenia v nezamestnanosti, nadnárodnú reguláciu 

minimálnej mzdy, celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, zamestnávanie migrantov, 

zamestnávanie osôb, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom, „osudy“ voľného pohybu osôb 

v Európskom hospodárskom spoločenstve, Zelená kniha Modernizácia pracovného práva s 

cieľom splniť výzvy 21. storočia /Brusel, 22. 11. 2006 KOM 2006 708 v konečnom znení/ 

 atď.   

7. Nové dimenzie základných ľudských práv podčiarkujú nadčasové poslanie Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv Organizácie Spojených národov, ktorá historicky prvýkrát na 

svetovej úrovni ustanovila sociálne práva a ekonomické (hospodárske práva) ako základné 

ľudské práva, ktorých opodstatnenosť potvrdzujú aj súčasné trendy tvorby, aplikácie 

a realizácie pracovného práva.  



8. Doterajšie priemyselné revolúcie, vrátane aktuálnej priemyselnej revolúcie, boli v rovine 

a konfrontácie vízií s realitou často predimenzované, na rozdiel od ich reálneho priebehu, čo 

sa týka aj ich súčasného vplyvu na európsku sociálnu kultúru a európsku právnu kultúru. 

Z uvedených aspektov možno hodnotiť posudzovanú habilitačnú prácu ako značne aktuálnu 

voľbu skúmanej problematiky, podmienenú a ovplyvnenú skúmaním trendov konkrétneho 

právneho odvetvia-pracovného práva.  

Úlohou teórie a praxe pracovného práva má byť aj v týchto súvislostiach ďalšie skúmanie 

kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, osobitne z hľadiska globalizácie, ale aj v súčasne 

prebiehajúcich procesoch deglobalizácie. 

9. Habilitačná práca pod názvom Nové trendy v pracovnom práve odborne skúma tendencie 

a trendy v slovenskom pracovnom práve z aspektov svetového globálneho rozvoja 

a z európskych dimenzií tohto samostatného právneho odvetvia, ktoré sa v európskom 

právnom systéme začína prvýkrát definovať pod slovným spojením pracovné právo od roku 

1910. 

Publikácia, ktorá je predmetom oponovania komentuje a s použitím metódy komparatívnej 

analýzy porovnáva vplyv priemyselných revolúcií na európske pracovné právo a na 

vnútroštátne pracovné právo, pričom selektovala jednotlivé inštitúty, ktoré sa prejavujú 

v nových technológiách, vo vedeckom rozvoji a technickom rozvoji i v pracovných vzťahoch. 

Základom nových trendov by mala byť snaha o udržanie dosiahnutej úrovne základných 

ľudských práv a v ich rámci neoddeliteľných tzv. katalógov sociálnych práv 

a ekonomických/hospodárskych práv, posilnenie ľudskej dôstojnosti a s touto funkciou 

pracovného práva by malo toto dôležité právne odvetvie prispievať k progresu 

a k pozitívnemu vývoju ľudskej spoločnosti v budúcich desaťročiach, a to aj po prekonaní 

aktuálnych problémov.  

10. Habilitačná práca sa zaoberá systematickým prístupom k vzťahu nových prejavov 

priemyselnej revolúcie a ich vplyvu na pracovnoprávnu legislatívu. 

Pozitívne hodnotíme aj komentovanie súdnej praxe s jej relevantnými rozhodnutiami, ktoré 

majú vzťah k skúmanej problematike.  

11. Teória i prax pracovného práva potrebujú obdobné publikácie, ktoré môžu inšpirovať 

diskusie, vedecké komentáre alebo postoje právnej relevantnej praxe k ďalšej budúcnosti 

vedy, praxe, tvorby, aplikácie i realizácie pracovného práva.  

 

 

 



Otázky na obhajobu habilitačnej práce: 

- Ľudské práva, sociálne práva, ekonomické práva a nové trendy v pracovnom práve  

- Kolektívne pracovnoprávne vzťahy a nové trendy v pracovnom právo Slovenskej republiky 

- Nové európske trendy v pracovnom práve    

 

Závery 

V závere oponentského posudku vychádzame z ustanovení § 1 ods. 15 citovanej vyhlášky 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky, podľa ktorých habilitačná komisia má vyhodnotiť 

plnenie podmienok podľa § 76 ods. 1, 3, 4 a 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

v znení neskorších predpisov. Aj na základe oponentských posudkov má komisia zhodnotiť, 

vrátane iných právnych skutočností, celkove pedagogickú, vedeckú alebo umeleckú činnosť 

uchádzača a má predložiť predsedovi príslušnej vedeckej rady návrh s odporúčaním udeliť 

uchádzačke titul docent v príslušnom odbore.   

Vzhľadom k uvedeným,  posúdeným i oponovaným skutočnostiam a v nadväznosti na 

ostatné predpísané procesné úkony odporúčame navrhnúť predsedovi príslušnej 

Vedeckej rady po úspešnom vykonaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej 

práce udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Lucii Petríkovej, PhD. 

v odbore pracovné právo.  

Košice 14. november 2022 

 

 

                                                                      Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.   

 

 

 

 

 


