
Návrh stanoviska 
pre Vedeckú radu o splnení kritérií pre habilitáciu uchádzača 

ThDr. Juraja Sedláčka, PhD. za docenta 

Habilitačná komisia: 

Predseda:  prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., RKCMBF UK Bratislava 
Členovia:  prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D., 1. lekárska fakulta v Prahe, UHS 
       prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD., TF KU Košice 
 
Zasadnutie komisie: 22.11.2018 
 
Podklady návrhu: 

Komisia preskúmala podklady, ktoré odovzdal uchádzač so žiadosťou o začatie habilitačného 
konania v študijnom odbore katolícka teológia dňa 28.09.2018. Komisia nezistila žiadne 
nedostatky žiadosti uchádzača o habilitáciu a skonštatovala, že podklady obsahujú všetky 
údaje v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vyhlášky č. 6/2005 Z.z. o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent 
alebo profesor v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) a podľa Zásad Univerzity 
Komenského k tejto vyhláške. 

ANALÝZA NAPLNENIA FAKULTNÝCH KRITÉRIÍ  

Komisia podľa predložených podkladov zhodnotila najskôr dosiahnuté vzdelanie a 
pedagogickú činnosť uchádzača, a potom jednotlivé časti publikačnej a ostatnej vedeckej 
činnosti podľa Kritérií pre habilitácie docentov a vymenovanie profesorov RKCMBF UK 
platných od 3.3.2014 a účinných od 1.4.2014 (ďalej len „Kritériá“). 

Čl. 1 ods. 1 písm. a) – Vysokoškolské vzdelanie – ukončený tretí stupeň 

Juraj Sedláček absolvoval vysokoškolské magisterské štúdium v odbore katolícka teológia na 
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave a získal titul „magister“ v roku 2001. 

Doktorandské štúdium v odbore katolícka teológia absolvoval na Rímskokatolíckej 
cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Prvú ucelenú 
časť doktorandského štúdia ukončil obhajobou licenciátskej práce Kríza otcovstva - dôležité 
faktory a jej vplyv na adolescenta z pohľadu pastorálnej teológie v roku 2006. Doktorandské 
štúdium ukončil obhajobou dizertačnej práce Otcovstvo: problém alebo výzva? V zmysle 
ustanovenia § 109 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a Štatútu RKCMBF UK mu bola rozhodnutím 
Vedeckej rady fakulty dňa 14. 10. 2008 udelená vedecko-akademická hodnosť „philosophiae 
doctor“ („PhD.“) a akademický titul „doktor teológie“ („ThDr.“) na základe vyznania viery, 
ktoré vykonal dňa 11.12.2008. 

Uchádzač spĺňa požadované kritérium. 
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Čl. 1 ods. 1 písm. b) – Vypracovanie habilitačnej práce 

Doktor Juraj Sedláček vypracoval a odovzdal habilitačnú prácu na tému Otcovské zlyhania a 
synovské rany. Bremená osobnostného rastu a vplyv krízy otcovstva na traumatizovaného 
syna a jeho vnímanie Boha. 

Kontrola originality: 

CRZP: 7,48 % 
Theses: 3 % 

Uchádzač splnil túto podmienku. 

Čl. 1 a 4 – Pedagogická prax: vedecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom odbore na 
vysokej škole; vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch 
rokov od získania vysokoškolského vzdelania 3. stupňa (doktorandské štúdium) 
v danom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore.  

Doktor Juraj Sedláček pedagogicky a vedecky pôsobí v študijnom odbore katolícka teológia 
na Univerzite Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulte v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre od roku 2012 až doteraz. Prednáša 
predmety Pastorálna psychológia, Pastorálna medicína a Úvod do formácie na magisterskom 
štúdiu študijného programu katolícka teológia dennou formou v rozsahu 2-3 hodiny za týždeň. 
Doteraz bol školiteľom 4 diplomových prác a oponentom 4 diplomových prác.  

Na Trenčianske Univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulte zdravotníctva prednáša od 
roku 2012 až doteraz predmety Klinická propedeutika a Prvá pomoc v rozsahu 4 hodín za 
týždeň. Ako školiteľ viedol 2 bakalárske práce a oponenta robil na 2 bakalárske práce 
a 5 diplomových prác. 

Habilitant publikoval vysokoškolskú učebnicu Pomáhať je slastné z oblasti pastorálnej 
medicíny, vedecké a odborné práce z pastorálnej medicíny a pastorálnej psychológie, ktoré sú 
zaradené do pastorálnej teológie v odbore katolícka teológia. 

Aktívne sa zúčastňuje vedeckých seminárov a konferencií, svoju prácu vykonáva zodpovedne 
a s vysokou profesionálnosťou.  

Uchádzač vykonáva súvislú pedagogickú činnosť na vysokej škole v odbore katolícka 
teológia viac ako päť rokov po získaní vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa, a teda 
spĺňa požadované kritérium pedagogickej praxe. 

Čl. 5 – Rozsah vedeckej práce 

Ods. 1 písm. a): Kritérium jednej knižne vydanej vedeckej monografie:  

Žiadateľ publikoval monografie:  

1  v zahraničí v anglickom jazyku (AAA01),  
2 v domácom vydavateľstve (AAB01, AAB02). 

Kritérium prevyšuje trojnásobne. 
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Ods. 1 písm. b): Kritérium 15 pôvodných vedeckých publikácií v periodikách 
a recenzovaných zborníkoch, z toho najmenej tri v zahraničí v cudzom 
jazyku:  

Podľa kritéria čl. 5 ods. 1 písm. a) každá ďalšia knižne vydaná vedecká monografia nahrádza 
päť pôvodných vedeckých prác.  

Autor publikoval 19 + 10 (náhrada za 2 monografie) vedeckých prác, z toho 6 prác 
s podielom menej ako 100% (spolu 309 % = 3 publikácie): 

10  vedeckých prác (náhrada: 2 vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
(AAB01, AAB02), 

2 kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
(ABC01, ABC02), 

5 vedeckých prác v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
(AEC01 až AEC05), 

1 publikovaný príspevok na zahraničných vedeckých konferenciách (AFC01), 
11 publikovaných príspevkov na domácich vedeckých konferenciách v recenzovaných 

vedeckých zborníkoch (AFD01 [100 %], AFD02 [100 %], AFD04 [100 %], AFD09 
[100 %], AFD11 [100 %], AFD03 [90 %], AFD05 [15 %], AFD06 [10 %], AFD07 
[80 %], AFD08 [64 %], AFD10 [50 %]). 

Okrem uvedených vedeckých publikácií publikoval sám alebo ako spoluautor 9 abstraktov 
príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (AFG01 až AFG09), 4 abstrakty 
príspevkov z domácich vedeckých konferencií (AFH01 až AFH04) a 1 poster z domácej 
konferencie (AFL01). 

Autor prekračuje požadované kritérium pätnástich vedeckých publikácií. 

Kritérium 3 vedeckých publikácií v zahraničí v cudzom jazyku: 

Podľa kritéria čl. 5 ods. 1 písm. a) ak je vedecká monografia vydaná v zahraničnom 
vydavateľstve v cudzom jazyku, nevyžadujú sa ďalšie vedecké publikácie v zahraničí. 

Juraj Sedláček publikoval:  

1  monografiu v zahraničí v anglickom jazyku (AAA01 = 5 vedeckých prác),  
1 kapitolu vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

v anglickom jazyku (ABC02) 

Habilitant publikoval monografiu v zahraničí v cudzom jazyku, a preto spĺňa požadované 
kritérium. 

Ods. 2 – Kritérium najmenej jednej vysokoškolskej učebnice, alebo skripta, alebo učebného 
textu 

Uchádzač publikoval 1 vysokoškolskú učebnicu vydanú v domácom vydavateľstve (ACB01), 
čím spĺňa požadované kritérium. 

Ods. 3 – Kritérium najmenej 20 ohlasov publikačnej činnosti, z toho 5 zahraničných 
ohlasov: 

Kandidát má 35 ohlasov na svoju publikačnú činnosť, z toho: 

11  citácií v zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch  
(AAB01: 6, AAB02: 1, ACB01: 2, AEC03: 1, BDF01: 1),  
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20  citácií v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch  
(AAB01: 11, AAB02: 5, ACB01: 2, AFD09: 2), 

4 recenzie v domácich publikáciách (AAB01: 1, AAB02: 3)  

Uchádzač má ohlasy na svoju publikačnú činnosť od 23 autorov. Kritérium dvadsiatich 
ohlasov prevyšuje a taktiež prevyšuje dvojnásobne kritérium piatich zahraničných ohlasov. 

Abstrakty príspevkov z konferencií, postery a odborné publikácie (nie je stanovené 
kritérium): 

Uchádzač publikoval tieto práce (nezapočítavajú sa do povinných publikácií): 

9 abstraktov príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (AFG01 až AFG09), 
4 abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (AFH01 až AFH04), 
1 poster z domácej konferencie (AFL01), 
4 odborné práce v ostatných domácich časopisoch (BDF01 až BDF04), 
3 odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

(BEE01 až BEE03), 
2 abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (BFA01, BFA02), 
1 spoluautor redakčných a zostavovateľských prác knižného charakteru (bibliografie, 

encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) (FAI01) 
 

Habilitant napĺňa aj túto kategóriu publikačnej činnosti, hoci nie je stanovená ako 
povinná. 

Ods. 4 – Kritérium aktívnej účasti na troch vedeckých konferenciách: 

Habilitant sa aktívne zúčastnil na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách 
v tomto počte: 

7 zahraničných medzinárodných konferencií; všetky príspevky boli publikované 
(AFG01, AFG03, AFG05, BFA01, BFA02, AFG08, AFC01), 

11 domácich medzinárodných konferencií; všetky príspevky boli publikované (AFD02, 
AFD04, AFH02, AFG02, ABC01, AEC01, AEC02, AEC03, AEC05, AFD11; 
posledný príspevok je v tlači), 

6 domácich vedeckých konferencií; všetky príspevky boli publikované (AFD01, 
AFD03, AFD07, AFD08, AFD09, AFD10). 

Habilitant je veľmi produktívny v účastiach na vedeckých konferenciách doma 
i v zahraničí, čím preukázal svoju schopnosť pre vedeckú prácu a pre naplnenie tohto 
kritéria, ktoré niekoľkonásobne prevyšuje. 

 
Ďalšia vedecká činnosť: 

Výskumné projekty a granty (kritérium nie je stanovené): 

Uchádzač bol spoluriešiteľom piatich vedeckých projektov (grantov): 

1. Grantový projekt VEGA č. 1/0305/18 Kognitívno-existenciálny profil a špecifiká 
posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientov (cancer survivors); 
2018-2020; Filozofická Fakulta Trnavskej Univerzity, Katedra psychológie; 
spoluriešiteľ; zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mária Dědová, PhD. 

2. Názov projektu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce 
ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie 
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Grantová agentúra: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 
štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). ITMS kód: 26110230099; 9/2013 - 8/2015. Projekt  je 
v období udržateľnosti. 

3. Názov projektu: Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie 
prostredníctvom  Univerzity tretieho veku pri TnUAD Trenčín 

Grantová agentúra: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 
štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). ITMS kód: 26120130026. 10/2013 – 08/2015. 

4. „11th Annual Meeting of Japanese Society of Medical Oncology travel support grant“ pre 
mladých výskumníkov žijúcich v krajinách mimo Japonska, pre výskumníkov z USA 
alebo EÚ, za vynikajúci abstrakt práce. Cestovný grant pre mladých výskumníkov zo 
zahraničia a zámoria No.20036 udelený 5.8.2013 vedeckým výborom a prezidentom 
kongresu JSMO, Chikashi Ishioka, M.D. v japonskom Sendai za príspevok z oblasti 
psychosomatiky/psychoonkológie a integratívnej onkológie, vyhodnotený vo svojej sekcii 
ako víťazný [publikované: AFG09]. 

5. Poď a konaj. Projekt pre formáciu a vzdelávanie mladých vo Vysokej nad Uhom so 
zameraním na dobrovoľnícku činnosť, spoluautorstvo publikácie a formačného učebného 
textu pre dobrovoľníkov. Spoločný projekt agentúry Ekopolis, Nadácie pre deti 
Slovenska, Socia a Prameň radosti. Trvanie projektu:  jún 2013 – december 2014. 
Garanti : prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., prof. Doc. ThLic. Paweł Czarnecki, PhD., 
MBA. Riešitelia, lektori: PhDr. Marek Forgáč, PhD.; ThDr. Juraj Sedláček, PhD.; ThDr. 
Štefan Novotný, PhD.; Ing. Jaroslava Kmecová, PhD. Projekt podporili krajiny Island, 
Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. 
[publikované: ABC01]. 

Posudzovateľská činnosť (kritérium nie je stanovené): 

Recenzent diela: Hromníková, Ľubica : Neue religiöse Bewegungen und deren 
Auswirkungen auf die zeitgenössische Jugend. Český Těšín : Cor Jesu, 2017. 1. Auflage. 109 
s., ISBN 978-80-900746-4-4. 

Členstvo vo vedeckých organizáciách, redakčných radách a odborných komisiách 
(kritérium nie je stanovené): 

1. Člen vo vedeckom výbore konferencie: Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa – 
Fakulta Jana Amose Komenského Karviná – DARE o.z. – Humanum, Instytut Studiów 
Międzynarodowych i Edukacji w Warszawie – ScrumDesk, Intuitive management: Nové 
prístupy v riadení a vedení ľudí. Liptovský Ján, 24.-25.9.2016. [publikované: AEC02, 
zborník, 116 s.]  

2. Člen vo vedeckom výbore konferencie: Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta 
sociálnych vied – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave: 
Reflexia sociálnych služieb a ošetrovateľstva v praxi. „Práca s láskou v prospech 
človeka“. Košťany nad Turcom, 10.-11.3.2016. [publikované: AEC03, zborník, 277 s.] 

3. Člen komisie Rady pre mládež a univerzity pri KBS (2009 - 2014). 
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Rozhodnutie komisie: 

Po starostlivom preskúmaní predložených materiálov habilitačná komisia rozhodla, že 
žiadateľ o habilitáciu za docenta v odbore katolícka teológia ThDr. Juraj Sedláček, PhD. 

 
s p ĺ ň a  

 
Kritériá pre habilitácie docentov a vymenovanie profesorov Rímskokatolíckej 
cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
V Bratislave 22.11.2018 
 
 
Podpísaní členovia habilitačnej komisie: 

Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., RKCMBF UK Bratislava – predseda .............................. 

Prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D., 1. LF Praha    .............................. 

Prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD., TF KU Košice   .............................. 


