
SPRÁVA  HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

CELKOVÉ  ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA 

Mgr. Vladimíra Lichnera, PhD. (Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach) 

O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT  

v  odbore habilitačného a inauguračného konania sociálna práca 

habilitačnou komisiou  

(podľa § 1, ods. 15 Vyhlášky 246/2019 Z. z. o postupe získavania  vedecko-pedagogických  titulov 

alebo umelecko-pedagogických  titulov docent a profesor1) 

 

 

Habilitačná  komisia  sa zišla  18. 2. 2021 v zložení: 

 

Členovia habilitačnej komisie: 

• prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. (Filozofická fakulta UPJŠ. Košice) – predsedníčka 

• prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. (Filozofická fakulta PU, Prešov) 

• doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. (Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica) 

 

oponenti: 

• prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD. (Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica) 

• doc. PhDr. Peter Brnula, PhD. (Fakulta sociálne ekonomická, Univerzita J.E. Půrkyňe, 

Ústi nad Labem, ČR) 

• doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, Trnava) 

a vypracovala toto hodnotenie: 

 

1. VYHODNOTENIE  PLNENIA KRITÉRIÍ  UCHÁDZAČA  PODĽA  MATERIÁLOV  

DODANÝCH UCHÁDZAČOM 

 

 

1. Základné životopisné údaje   

 

Rok a miesto narodenia: 1985, Bardejov  

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast: 

2015 – PhD. (Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, študijný odbor Sociálna práca) 

2012 – Mgr. (Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta , študijný odbor Sociálna práca) 

2010 – Bc. (Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, študijný odbor Sociálna práca) 

 

Priebeh zamestnaní  

01.09.2015 – súčasnosť 

UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra sociálnej práce – vysokoškolský učiteľ na pozícii 

odborného asistenta so zameraním na štatistické a metodologické aspekty sociálnej práce 

 

01.11.2014 – súčasnosť 

Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka, o.z. 

- odborný poradenský pracovník Linky detskej dôvery (DoPČ) 

- od 01.01.2018 riaditeľ Linky detskej dôvery (DoPČ) 

 

 

01.10.2012 – 31.12.2019 

Miesto pod slnkom, n.o. 

sociálny pracovník (DoPČ) 

 
1 Vyhláška 246/2019 Z. z. o postupe  získavania  vedecko-pedagogických  titulov alebo umelecko-pedagogických  

titulov docent a profesor. 



 

03.02.2015 – 31.12.2017 

DKD DRaK, o.z., Prešov 

vychovávateľ, sociálny pracovník 

 

 

2. Pedagogická  činnosť  uchádzača. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety) 

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra sociálnej práce 

 

ak. rok 2015/2016: História sociálnej práce 1 (ZS); Sociálna patológia (ZS); Teórie a metodológia 

sociálnej práce (ZS); História sociálnej práce 2 (LS); Základy štatistického spracovania a interpretácie 

dát (LS); Základy štatistiky v sociálnych vedách (LS)  

 

ak. rok 2016/2017: História sociálnej práce (ZS); Sociálna patológia (ZS); Sociálna politika pre 

sociálnu prácu (ZS); Teórie a metodológia sociálnej práce (ZS);  Základy štatistického spracovania a 

interpretácie dát (LS); Základy štatistiky v sociálnych vedách (LS) 

 

ak. rok 2017/2018: Diplomový seminár (ZS); História sociálnej práce (ZS); Seminár k bakalárskej 

práci (ZS); Sociálna patológia (ZS); Sociálna politika pre sociálnu prácu (ZS); Teórie a metodológia 

sociálnej práce (ZS); Zásady tvorby a využívania výskumných nástrojov I. (ZS); Zásady tvorby a 

využívania výskumných nástrojov II (ZS); Poradenstvo, terapia a intervencia v sociálnej práci (LS); 

Základy štatistického spracovania a interpretácie dát (LS); Základy štatistiky v sociálnych vedách (LS) 

 

ak. rok 2018/2019: Diplomový seminár (ZS); História sociálnej práce (ZS); Seminár k bakalárskej 

práci (ZS); Sociálna patológia (ZS); Sociálna politika pre sociálnu prácu (ZS); Teórie a metodológia 

sociálnej práce (ZS); Zásady tvorby a využívania výskumných nástrojov I. (ZS); Zásady tvorby a 

využívania výskumných nástrojov II (ZS); Základy štatistického spracovania a interpretácie dát (LS); 

Základy štatistiky v sociálnych vedách (LS)  

 

ak. rok 2019/2020: Diplomový seminár (ZS); História sociálnej práce (ZS); Sociálna patológia (ZS); 

Sociálna politika pre sociálnu prácu (ZS); Teórie a metodológia sociálnej práce (ZS); Zásady tvorby a 

využívania výskumných nástrojov I. (ZS); Zásady tvorby a využívania výskumných nástrojov II (ZS); 

Poradenstvo, terapia a intervencia v sociálnej práci (LS); Základy štatistického spracovania a 

interpretácie dát (LS); Základy štatistiky v sociálnych vedách (LS) 

 

3. Vedeckovýskumná  a expertízna činnosť  uchádzača 

 

Riešené výskumné úlohy: 

 

• 2015 -  2019 spoluriešiteľ projektu APVV (APVV-14-0921) – Starostlivosť o seba ako 

faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií – 

zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc. 

• 2018-2020 spoluriešiteľ projektu VEGA (VEGA 1/0285/18) – Rizikové správanie adolescentov 

ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti – zodpovedná riešiteľka prof. PhDr. 

Eva Žiaková, CSc. 

• 2020-2021 zodpovedný riešiteľ projektu VVGS UPJŠ (VVGS 2020-1414) – Tvorba dotazníka 

pre meranie úrovne starostlivosti o seba u adolescentov 

• 2021-2020 spoluriešiteľ projektu JUST (Call: JUST-2019-AG-DRUGS) (Implementing 

Methamphetamine Prevention Strategies into Action – IMPRESA) so začiatkom riešenia 

01.01.2021 

 



 

Výber najdôležitejších  prác je nasledujúci: 

 

AAB1 Problematické používanie internetu u adolescentov v kontextoch teórie a praxe sociálnej 

práce [elektronický zdroj] / Vladimír Lichner, Dušan Šlosár ; recenzenti Oľga Orosová, Peter 

Brnula, Soňa Lovašová. 

[Problematic internet use among adolescents in the context of theory and practice of social 

work]. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 

2017. - 92 s. [5,42 AH], online. - Popis urobený 13.10.2017. - ISBN 978-80-8152-533-9. - 

Spôsob prístupu: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2017/ff/internet-u-adolescentov-final.pdf. 

Kód vedného odboru: 060 

[LICHNER, Vladimír (50%) - ŠLOSÁR, Dušan (50%) ] 

 

AAB5 Analýza radikálnych a extrémistických skupín, hnutí, siekt a kultov a ich pôsobenie v 

Slovenskej republike [elektronický zdroj] / Vladimír Lichner ; recenzenti Peter Jusko, 

Vladimír Frk . 

[Analysis of radical and extremist groups, movements, sects and cults and their activities in 

the Slovak Republic]. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

2020. - 163 s., online. - ISBN 9788081528392. 

Kód vedného odboru: 060 

[LICHNER, Vladimír (100%) ] 

 

ADC1 Starostlivosť o seba ako prediktor negatívnych a pozitívnych dôsledkov vykonávania 

pomáhajúcich profesií / Margita Mesárošová ... [et al.]. 

[Self-care as a predictor of negative and positive consequences of practicing helping 

professions]. - Časopis Československá psychologie je registrovaný v databáze Web of 

Science. 

In: Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi=Czechoslovak 

psychology. - ISSN 0009-062X. - Roč. 62, č. 5 (2018), s. 447-461. 

Kód vedného odboru: 060 

[MESÁROŠOVÁ, Margita (62%) - LOVAŠ, Ladislav (5%) - RÁCZOVÁ, Beáta (8%) - 

KÖVEROVÁ, Miroslava (7%) - HRICOVÁ, Monika (4%) - LOVAŠOVÁ, Soňa (4%) - 

NEZKUSILOVÁ, Jana (2%) - LICHNER, Vladimír (7%) - HOVANOVÁ, Magdaléna (1%)  

 

ADE4 Prežívanie osamelosti ako prediktor rizikového správania adolescentov [elektronický zdroj] / 

Vladimír Lichner. 

[Loneliness as a predictor of the adolescent risk behavior]. 

In: Fórum sociální práce=Social work forum. - ISSN 2336-6664. - č. 2 (2018), s. 25-39. - 

Spôsob prístupu: https://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/wp-

content/uploads/sites/10/2018/10/Vladimir_Lichner_25-39.pdf. 

Projekt: 

Rizikové správanie adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti - 

VEGA 1/0285/18 

Kód vedného odboru: 060 

[LICHNER, Vladimír (100%) ] 

 

ADM1 Self-care for professional helpers in conditions of the Slovak republic / Magdaléna 

Halachová, Vladimír Lichner. 

[Starostlivosť o seba u pomáhajúcich profesionálov v podmienkach Slovenskej republiky]. 

In: AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890. - Vol. 7, no. 1 



(2017), s. 97-99. 

Projekt: 

MŠ SR - APVV 14-0921 

Kód vedného odboru: 060 

[HALACHOVÁ, Magdaléna (50%) - LICHNER, Vladimír (50%) ] 

 

ADM2 Loneliness and its characteristics in adolescence / Vladimír Lichner, Soňa Lovašová, Andrea 

Vašková. 

[Osamelosť a jej charakteristiky v adolescencii]. 

In: AD ALTA : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký 

časopis. - ISSN 1804-7890. - Roč. 8, č. 2 (2018), s. 152-157. 

Projekt: 

Rizikové správanie adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti - 

VEGA 1/0285/18 

Kód vedného odboru: 060 

[LICHNER, Vladimír (35%) - LOVAŠOVÁ, Soňa (35%) - VAŠKOVÁ, Andrea (30%) ] 

 

ADM3 The concept of self-care, work engagement, and burnout syndrome among slovak social 

workers / Vladimír Lichner, Magdaléna Halachová, Ladislav Lovaš. 

[Koncept starostlivosti o seba, pracovnej angažovanosti a syndrómu vyhorenia u slovenských 

sociálnych pracovníkov]. - recenzované. 

In: Sociální práce : nabízíme spojení teorie s praxí : ponúkame spojenie teórie s 

praxou=Czech and Slovak Social Work=Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč. 18, č. 4 

(2018), s. 62-75. 

Projekt: 

Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania 

pomáhajúcich profesií - APVV APVV-14-0921 

Kód vedného odboru: 060 

[LICHNER, Vladimír (50%) - HOVANOVÁ, Magdaléna (25%) - LOVAŠ, Ladislav (25%) ] 

 

 

Štatistika kategórií publikačnej činnosti: 

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 5 

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 4 

ACD - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 1 

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 1 

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 4 

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 2 

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS 
3 

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 4 

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 7 

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 18 

AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 1 

DAI - Dizertačné a habilitačné práce 1 

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch 1 



FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru(bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, zborníky, atlasy...) 
2 

GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 

kategórií 
2 

 
C E L K O M 

56 

 

 

Štatistika ohlasov:  

[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web 

of Science a v databáze SCOPUS 
19 

[2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of 

Science a v databáze SCOPUS 
1 

[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 17 

[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 41 

[5] Recenzie v zahraničných publikáciách 3 

 
C E L K O M 

81 
 

 

 

 

V zhrnutí o vedeckovýskumných a vzdelávacích aktivitách (pozri  tabuľku plnenia minimálnych 

kritérií na získanie  titulu docent v odbore habilitačného a inauguračného konania sociálna práca  

možno konštatovať, že uchádzač  Mgr. Vladimír Lichner, PhD., spĺňa scientometrické  kritériá na 

udelenie titulu docent  v odbore  habilitačného a inauguračného konania sociálna práca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

 

Prehľad plnenia kritérií  

Mgr. Vladimír Lichner, PhD. 

na získanie vedecko-pedagogického titulu docent 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

sociálna práca 

 
 

 

_________________________________________________________________________ 
1  ide o kategóriu podľa odseku 21 a 24 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a 

ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy výstupy kategórie A tvoria súčasť celkového počtu 

pôvodných vedeckých prác 
7 1 monografia, 20 pôvodných vedeckých prác 
8 alebo zahraničné pôvodné vedecké práce (nevzťahuje sa na ŠO Sociálnu psychológiu a psychológiu práce) 
9 pre ŠO Sociálna psychológia a psychológia práce: alebo publikácie evidované v databázach WoS a 

 SCOPUS alebo uverejnené v časopise evidovanom v databáze  ERIH  
10 alebo citácie v časopisoch evidovaných v databáze ERIH 
11 alebo citácie v zahraničných publikáciách (nevzťahuje sa na ŠO Sociálnu psychológiu a psychológiu práce) 

 

 

 

 

 

 

 
požadované   plnenie uchádzačom 

1. Pedagogická činnosť 
  

Minimálny počet rokov 
vykonávania pedagogickej 
činnosti od získania titulu 
PhD. 

3 5 

VŠ učebnice, skriptá, učebné 
texty (min. súhrnný počet AH) 

1 (3) 5(12,13) 

Počet ukončených vedených 
diplomových prác 

5 30 

2. Publikačná činnosť 
  

Celkový počet pôvodných 
vedeckých  prác  

1+207 5+49 

Počet výstupov kategórie A1 
38,9 7 

3. Ohlasy na publikačnú 

činnosť 

  

Ohlasy spolu 
30 80 

Ohlasy uvedené v citačných 

databázach WoS, SCOPUS 

810 18+18 

4. Grantové projekty  - 
účasť na riešení 

2 3+1 



II. ZÁVERY OPONENTSKÝCH POSUDKOV NA HABILITAČNÚ PRÁCU UCHÁDZAČA 

 

Na habilitačnú prácu Mgr. Vladimíra Lichnera, PhD., s názvom: Proces radikalizácie vybraných 

rizikových skupín adolescentov posudky vypracovali: 

 

• prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD. (Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica) 

• doc. PhDr. Peter Brnula, PhD. (Fakulta sociálne ekonomická, Univerzita J.E. Půrkyňe, 

Ústi nad Labem, ČR) 

• doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, Trnava) 

 

prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD. – záver posudku 

  

Predkladanú habilitačnú prácu na tému „Proces radikalizácie vybraných rizikových skupín 

adolescentov z perspektívy sociálnej práce“ autora Mgr. Vladimíra Lichnera, PhD. odporúčam 

na obhajobu a po úspešnom ukončení habilitačného konania súhlasím, aby bol menovanému 

udelený vedeckopedagogický titul docent vo vednom odbore sociálna práca. 

 

doc. PhDr. Peter Brnula, PhD. – záver posudku 

 

Predkladaná habilitačná práca spĺňa požiadavky kladené na tento typ práce. Predkladanú habilitačnú 

prácu odporúčam k obhajobe a pánovi Mgr. Vladimírovi Lichnerovi, PhD., na základe už vyššie 

popísaného odporúčam udeliť titul docent v odbore habilitačného a inauguračného konania Sociálna 

práca. 

 

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. - záver posudku 

 

Autor preukázal svoju schopnosť vedeckej práce na primeranej úrovni vzhľadom na akademickú 

hodnosť, o ktorú sa uchádza. Preto po úspešnej obhajobe a splnení všetkých kritérií, ustanovených 

zákonmi a internými pravidlami vysokej školy odporúčam udelenie vedecko-pedagogického titulu 

„docent“ v odbore Sociálna práca. 

 

 

III. ODBORNÉ POSÚDENIE HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE – NÁVRH 

HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

Prednáška habilitanta Mgr. Vladimíra Lichnera, PhD., bola primárne venovaná téme 

dištančného poradenstva v praxi sociálnej práce s deťmi a mládežou. Odrážala poradenskú prax 

sociálnej práce, ktorá odzrkadľuje vývoj praxe sociálnej práce v kontexte platnej poradenskej 

paradigmy. Prednáška sa v prvej časti orientovala na priblíženie premien poradenskej praxe 

súvisiacich s využívaním rozvíjajúcich sa dištančných metód s fokusom na rozvoj dištančných 

foriem komunikácie. Ponúkla historický vhľad do problematiky dištančného poradenstva 

a rovnako na aplikačnú prax dištančného poradenstva na Slovensku. V druhej časti sa 

orientovala na priblíženie charakteru samotnej dištančnej komunikácie prostredníctvom 

komparácie s inými formami komunikácie a následne na analýzu poskytovania dištančného 

poradenstva. V závere prednášky habilitant predložil možnosti aplikácie dištančných metód 

i do ďalších oblastí praxe sociálnej práce. 

Habilitačnú prednášku Mgr. Vladimíra Lichnera, PhD., hodnotíme ako kvalitný text spĺňajúci 

kritériá habilitačnej prednášky; na základe tejto skutočnosti odporúčame menovanému udeliť 

vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného a inauguračného konania sociálna 

práca.  

 



V. NÁVRH UDELIŤ UCHÁDZAČOVI TITUL DOCENT V ODBORE HABILITAČNÉHO A INAUGURAČNÉHO 

KONANIA SOCIÁLNA PRÁCA 

 

 Habilitačná komisia pracovala podľa postupu ustanoveného zákonom č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyhláškou MŠVVaŠ SR z 22. 7. 2019 číslo 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov docent a profesor. 

 Habilitačná komisia na základe posúdenia všetkých predložených dokladov a dokumentov, 

plnenia scientometrických kritérií a ostatných kritérií Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

týkajúcich sa vedeckej, pedagogickej a organizátorskej činnosti uchádzača, posudkov oponentov a 

prednesenej habilitačnej prednášky konštatuje, že uchádzač Mgr. Vladimírovi Lichnerovi, PhD., spĺňa 

všetky podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a zároveň aj vnútornými 

predpismi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent v odbore habilitačného a inauguračného konania sociálna práca. 

 Na základe uvedeného habilitačná komisia predkladá návrh predsedníčke Vedeckej 

rady Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach schváliť návrh na 

udelenie titulu docent Mgr. Vladimírovi Lichnerovi, PhD., v odbore habilitačného 

a inauguračného konania sociálna práca. 

 

 

Košice 18. 2. 2021 

 

 

Členovia habilitačnej komisie: 

 

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.   – predsedníčka   .................................................. 

 

prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.     .................................................. 

 

doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.       .................................................. 


