
SPRÁVA  HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

CELKOVÉ  ZHODNOTENIE UCHÁDZAČKY 

Mgr. Ivety Jeleňovej, PhD. (Katedra sociálnych štúdií, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach)  

O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT  

v študijnom odbore 3.1.13. sociálna psychológia a psychológia práce 

habilitačnou komisiou  

(podľa § 1, ods. 15 Vyhlášky 6/2005 Z. z. o postupe získavania  vedecko-pedagogických  titulov 

alebo umelecko-pedagogických  titulov docent a profesor1) 

 

 

Habilitačná  komisia  sa zišla  18. 6. 2019 v zložení: 

 

Členovia habilitačnej komisie: 

 prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. (FF UPJŠ v Košiciach) – predseda 

 prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. (Ústav experimentálnej psychológie, CSPV SAV, Bratislava)  

 prof. PhDr. Jozef Džuka, CSc. (FF PU v Prešove) 

 

Oponenti: 

 prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. (Spoločenskovedný ústav , CSPV SAV, Košice) 

 doc. PhDr. Peter Babinčák, PhD. (Filozofická fakulta PU v Prešove) 

 doc. PhDr. Mária Bratská, CSc. (Filozofická fakulta  UK v Bratislave) 

a vypracovala toto hodnotenie: 

 

 

1. VYHODNOTENIE  PLNENIA KRITÉRIÍ  UCHÁDZAČA  PODĽA  MATERIÁLOV  

DODANÝCH UCHÁDZAČOM 

 

 

1. Základné životopisné údaje  uchádzača 

 

Rok a miesto narodenia: 1976, Vranov nad Topľou  

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast: 

2006 

Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied v Košiciach, PhD. – psychológia 

1996 – 2001 

Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Mgr. – psychológia 

1994 – 1999 

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Mgr. – učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích predmetov matematika  

Priebeh zamestnaní  
2005 – trvá 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta  verejnej správy, Katedra sociálnych štúdií 

(pôvodný názov: Katedra sociálnych vied) 

Ďalšie vzdelávanie 

Názov kurzu: Cultural Diversity and the City; zabezpečuje: European University Institute (EUI); 

FutureLearn; trvanie: 3 týždne, 3 hodiny týždenne, júl 2018 

Názov kurzu: Statistics: Unlocking the World of Data; zabezpečuje: EdinburghX; edX; trvanie: 8 

týždňov, 4 až 6 hodín týždenne, január – marec 2018 

Názov kurzu: Analytics for Decision Making+; zabezpečuje: BabsonX; edX; trvanie: 4 týždne, 4 až 6 

hodín týždenne, jún – júl 2018 

                                                           
1 Vyhláška 6/2005 Z. z. o postupe  získavania  vedecko-pedagogických  titulov alebo umelecko-pedagogických  

titulov docent a profesor. 



Názov kurzu: Developing Your Research Project; zabezpečuje: UniverUniversity of South Hampton; 

FutureLearn; trvanie: 8 týždňov, 15 hodín týždenne, september – november 2018 

Názov kurzu: DataVisualization: A practical approach for absolute beginners; zabezpečuje: Microsoft; 

edX, trvanie 4 týždne, 2 až 3 hodiny týždenne, február – marec 2019 

 

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

 

2005 – trvá 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta  verejnej správy 

Predmety:  

Metódy výskumu, Štatistika, Psychológia, Interkultúrna komunikácia, Kvantitatívne a kvalitatívne 

metódy analýzy a tvorby verejných politík, Psychology – pre zahr. študentov, Statistics – pre zahr. 

študentov, Intercultural Communication – pre zahr. študentov, Seminár k bakalárskej práci, 

Diplomový seminár 

 

2007/2008 

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

Predmety: Psychológia. 

 

3. Vedeckovýskumná  a expertízna činnosť  uchádzača 

a) medzinárodné projekty 

Názov projektu : Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj – Boršodsko – Abovsko – 

Zemplínska župa) / Regionális szociális mappa (Kassai Önkormányzati Kerület – Borsod – Abaúj – 

Zemplén megye) 

Evidenčné číslo projektu: HUSK/1101/1.6.1/0131 

Vedúci projektu: Mgr. Zlatica Sápošová, PhD. 

Status: expert 

Obdobie: 10/2012 – 09/2013 

 

b) centrum excelentnosti 

Názov projektu : Centrum excelentnosti výskumu inteligencie a tvorivosti (CEVIT)  

Evidenčné číslo projektu: Zmluva č. III/2/2003 - SAV 

Vedúci projektu: prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.  

Status: spoluriešiteľka 

Obdobie: 10/2002 – 2004 

 

c) projekty VEGA 

Názov projektu : Osobnostné a situačné činitele stratégií správania v náročnej životnej situácii 

nezamestnanosti  

Evidenčné číslo projektu: 2/321423/2003 – VEGA MŠ SR a SAV 

Vedúci projektu: doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc.  

Status: spoluriešiteľka 

Obdobie: 2003 - 2004 

 

Názov projektu: Sociálna inteligencia a jej úloha v efektívnom fungovaní človeka v interpesonálnych 

vzťahoch  

Evidenčné číslo projektu: 2/4171/23 – VEGA MŠ SR a SAV 

Vedúci projektu: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. 

Status: spoluriešiteľka 

Obdobie: 2004 

 

Názov projektu: Sociálnopsychologické aspekty organizačných deviácií 

Evidenčné číslo projektu: 1/3652/06 - VEGA MŠ SR a SAV 

Vedúci projektu: prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. 

Status: spoluriešiteľka 



Obdobie: 2006 - 2008 

 

Názov projektu: Post byrokratické organizácie: sociálno politické kontexty (špecifiká pre verejnú 

správu) 

Evidenčné číslo projektu: 1/3589/06 - VEGA MŠ SR a SAV 

Vedúci projektu: PhDr. Eva Bolfíková, CSc. 

Status: spoluriešiteľka 

Obdobie: 2008 

 

Názov projektu: Procesné riadenie pri transformácii organizácie verejnej správy z tradičnej na 

znalostnú organizáciu 

Evidenčné číslo projektu: VEGA č. 1/0098/13 

Vedúci projektu: doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 

Status: spoluriešiteľka 

Obdobie: 2013 - 2015  

 

Názov projektu: Funkčný mestský región ako inovatívny prístup k integrovanému rozvoju územia v 

podmienkach Slovenskej republiky  

Evidenčné číslo projektu: VEGA č. 1/0652/15   

Vedúci projektu: doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. 

Status: spoluriešiteľka 

Obdobie: 2016 – 2017 

 

Názov projektu: Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch  

Evidenčné číslo projektu: VEGA č. 2/0068/19   

Vedúci projektu: Mgr. Miroslava Bozogáňová, PhD. 

Status: zástupca vedúceho projektu 

Obdobie: 2019 – 2022 

 

 

d) projekt KEGA 

Názov: Organizačné správanie - vysokoškolská učebnica pre povinný predmet nového študijného 

programu 

Vedúci projektu: doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD. 

Evidenčné číslo projektu: KEGA č. 013UPJŠ-4/2013  

Status: spoluriešiteľka 

Obdobie riešenia: 2014 - 2015  

 

e) iné typy projekty (vzdelávanie) 

Názov: Moderná verejná správa - Tvorba a inovácia študijných programov Fakulty verejnej správy 

UPJŠ (MoVeS) 

Zodpovedný riešiteľ projektu: Fakulta verejnej správy UPJŠ  

Typ a číslo projektu: ESF č. 26110230038 

Pozícia 1: Expert pre inováciu vzdelávacích programov 

Pozícia 2: Expert na tvorbu študijného programu 

Obdobie riešenia: 2010 – 2013 

 

Názov: Projekt Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES) 

Hlavný riešiteľ projektu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Typ a číslo projektu:  Projekt financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ (OPV-2011/1.2/03-SORO) – 

č. 26110230075 

Pozícia 1: Tvorca IT nástroja FVS 

Pozícia 2: Expert pre inováciu bakalárskeho študijného programu Európska verejná správa 

Pozícia 3: Expert na tvorbu nového študijného programu Európskej verejnej správy v magisterskom 

stupni štúdia 



Obdobie riešenia: 09/2013 – 10/2015  

 

Názov: Rozvoj a skvalitňovanie e-služieb a poradenstva na univerzite 

Číslo: 001UPJŠ-2-3/2016  

Typ: rozvojový projekt 

Aktivita: Podpora e-vzdelávania 

Pozícia: tvorca e-kurzov 

Obdobie riešenia: 09/2017 – 12/2017 

 

Názov: Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ 

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. 

Číslo: RP MŠVVaŠ SR 0771346 

Typ: rozvojový projekt 

Aktivita: 4.2 Interkultúrna komunikácia 

Pozícia: expert – tvorba, výučba a úprava predmetu 

Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2019 

 

Výber najdôležitejších  prác je nasledujúci: 

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch ( 1 ) 

ADC1 Reklama z perspektívy príjemcov a príjemkýň na príklade zobrazovania a vnímania 

ženského tela vo veľkoplošnej reklame / Viera Bačová, Iveta Jeleňová. 

[Adventising from the perspective of recipients an example of displaying and perception 

of women's bodies on billboards]. 

In: Československá psychologie. - ISSN 0009-062X. - Vol. 45, no. 4 (2001), s. 354-374. 

[BAČOVÁ, Viera - JELEŇOVÁ, Iveta] 

pre rok 2001 JCR Impact Factor 0,195 

 VSEP 00588 

ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch ( 2 ) 

ADD1 Correlates of social and emotional intelligence / Denisa Fedáková, Iveta Jeleňová. 

[Koreláty sociálnej a emočnej inteligencie].  

In: Studia Psychologica. - ISSN 0039-3320. - Roč. 46, č. 4 (2004), s. 291-295. 

[FEDÁKOVÁ, Denisa (50%) - JELEŇOVÁ, Iveta (50%) ] 

pre rok 2004 JCR Impact Factor 0,274 

 VSEP 00454 

ADD2 Observation of driver expression of aggresive behavior / Iveta Jeleňová. 

[Pozorovanie prejavov agresívneho správania vodičov a vodičiek].  

In: Studia Psychologica. - ISSN 0039-3320. - Vol. 48, no. 4 (2006), s. 293-301. 

[JELEŇOVÁ, Iveta] 

pre rok 2006 JCR Impact Factor 0,410 

 VSEP 00422 
 

 

Štatistika ohlasov: 

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

a v databáze SCOPUS 
16 

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

databáze SCOPUS 
5 

[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 18 

[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 45 

C E L K O M 

 
 

84 



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

kritérií na získanie  titulu docent v odbore 3.1.13. sociálna psychológia a psychológia práce možno 

konštatovať, že uchádzačka Mgr. Iveta Jeleňová, PhD., spĺňa scientometrické  kritériá na udelenie 

titulu docent  v študijnom odbore 3.1.13. sociálna psychológia a psychológia práce.  

 

 

 

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

 

Prehľadová tabuľka plnenia minimálnych kritérií na získanie titulu docent 

v odbore 3.1.13. sociálna psychológia a psychológia práce 

 
 

 

_________________________________________________________________________ 
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) 

 

 

 

 

 

 požadované1   plnenie uchádzačom 

1. Pedagogická činnosť   

Minimálny počet rokov 

vykonávania pedagogickej 

činnosti od získania titulu PhD. 

3 12 

VŠ učebnice, skriptá, učebné 

texty (min. súhrnný počet AH) 

1 (3) 5(17,6) 

Počet ukončených vedených 

diplomových prác 

5 36 

2. Publikačná činnosť   

Celkový počet pôvodných 

vedeckých  prác  
1+207 2+41 

Počet výstupov kategórie A1 
3 8,9 3 

3. Ohlasy na publ.činnosť 
  

Citácie prác spolu 
30 84 

Citácie  uvedené v citačných 

databázach WoS, SCOPUS 

8 10,11 21 

4. Grantové projekty  - účasť 

na riešení 

2 10 



II. ZÁVERY OPONENTSKÝCH POSUDKOV NA HABILITAČNÚ PRÁCU UCHÁDZAČKY 

 

Na habilitačnú prácu Mgr. Ivety Jeleňovej, PhD., s názvom Interkultúrne interakcie a kultúrne 

hodnoty. Vybrané aspekty problematiky posudky vypracovali: 

 

 prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. (Spoločenskovedný ústav , CSPV SAV, Košice) 

 doc. PhDr. Peter Babinčák, PhD. (Filozofická fakulta PU v Prešove) 

 doc. PhDr. Mária Bratská, CSc. (Filozofická fakulta  UK v Bratislave) 

 

prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.    – záver posudku 

  

Na základe uvedených skutočností môžem konštatovaať, že predložený text habilitačnej práce Mgr. 

Ivety Jeleňovej, PhD. „Interkultúrne interakcie a kultúrne hodnoty. Vybrané aspekty problematiky.“ 

spĺňa obsahové a vecné požiadavky, uplatňované na výstupy tohto druhu. Vzhľadom k tomu 

navrhujem VR FF UPJŠ udeliť vedecko-pedagogický titul docent v odbore 3.1.13. sociálna 

psychológia a psychológia práce. 

 

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

 

Na základe predloženého textu možno popri pripomienkach a návrhoch záverom uviesť pozitívne 

hodnotenie habilitačnej práce, na základe ktorého navrhujem Mgr. Ivete Jeleňovej, PhD., udeliť titul 

docent v študijnom odbore 3.1.13. sociálna psychológia a psychológia práce. 

 

doc. PhDr. Mária Bratská, CSc. – záver posudku 

 

Predložená habilitačná práce Mgr. Ivety Jeleňovej, PhD. Interkultúrne interakcie a kultúrne hodnoty. 

Vybrané aspekty problematiky je výsledkom rozsiahlych výskumných aktivít. Jej spracovanie 

potvrdzuje značnú teoretickú a metodologickú fundovanosť autorky. Habilitačná práca spĺňa kritériá 

stanovené na tento druh práce. V súlade s pozitívnym hodnotením habilitačnej práce odporúčam, aby 

bola predmetom obhajoby a po jej úspešnom priebehu, navrhujem Mgr. Ivete Jeleňovej, PhD. udeliť 

vedecko-pedagogickú hodnosť docent v študijnom odbore 3.1.13. sociálna psychológia a psychológia 

práce. 

 

 

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

HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

Prednáška habilitantky Mgr. Iveta Jeleňovej, PhD. bola venovaná téme Deviantné správanie na 

pracovisku: prehľad výskumu. Pozostávala z troch hlavných častí – predstavenie používaných 

konceptov, štúdie antecedentov deviantného správania na pracovisku a naznačenie možného smeru 

ďalšieho výskumu. V úvode prednášky predstavila niekoľko používaných konceptov a spoločné znaky 

definícií konštruktov deviácie na pracovisku a kontraproduktívne pracovné správanie, ktoré sú pri 

používaní často zamieňané. Následne predstavila niektoré kľúčové štúdie a zistenia, ktoré sa objavili v 

poslednom desaťročí. Zamerala sa na otázku identifikácie prediktorov deviácií na pracovisku. 

Predstavila zistenia niekoľkých vybraných výskumov individuálnych (napr. osobnostné črty, pracovná 

spokojnosť, negatívna afektivita) a kontextuálnych antecedentov (napr. spravodlivosť, s prácou 

súvisiaci stres, vnímaný dohľad). Následne prezentovala príklady komplexnejších modelov 

skúmajúcich interakcie medzi individuálnymi a kontextovými faktormi. 

V závere prednášky habilitantka načrtla niekoľko otázok, ktorým je potrebné pri skúmaní 

deviácií na pracovisku pri ďalšom výskume venovať pozornosť. Poukázala na potrebu väčšej integrácie 

pri štúdiu deviácií na pracovisku. Ďalší výskum by sa mal zameriavať na motiváciu aktérov, dôsledky 

pre aktérov, obete i svedkov a  využívať aj iné ako prierezové štúdie. 

 

 

 



V. NÁVRH UDELIŤ UCHÁDZAČKE TITUL DOCENT V ODBORE 3.1.13. SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA 

A PSYCHOLÓGIA PRÁCE 

 

 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 Ministerstva školstva SR č. 6/2005 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 P. J. Šafárika v Košiciach týkajúcich 

sa vedeckej, pedagogickej a organizátorskej činnosti uchádzačky, posudkov oponentov a prednesenej 

habilitačnej prednášky konštatuje, že uchádzačka Mgr. Iveta Jeleňová, 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 

3.1.13. sociálna psychológia a psychológia práce. 
 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. Ivete Jeleňovej, PhD., v študijnom odbore 3.1.13. sociálna 

psychológia a psychológia práce. 
 

 

Košice 18. 6. 2019 

 

 

Členovia habilitačnej komisie: 

 

prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. - predseda     .................................................. 

 

prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.     .................................................. 

 

prof. PhDr. Jozef Džuka, CSc.       ..................................................  


