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1. Aktuálnosť zvolenej 
témy: 

Predmetná téma habilitačnej práce je dostatočne aktuálna.  

2. Vhodnosť zvolených 
metód: 

Použitý metodologický aparát adekvátne reflektuje potreby procesu 
dosiahnutia stanovených primárnych a parcialných cieľov záverečnej 
práce s akcentom na kvantitatívne metódy spoločensko-vedného 
výskumu. Obzvlášť pozitívne hodnotím metodologickú a logickú 
nadväznosť predchádzajúcich vedecko-výskumných projektov, 
v rámci výskumných schém VEGA a UGA, na vlastný individuálny 
výskum habilitantky a taktiež kontinuitu v záujme skúmania vybranej 
problematiky. Predloženej habilitačnej práci je skutočne len máločo 
možné vytknúť. Niekoľko drobných preklepov v texte, alebo 
zaradenie rozsiahlych tabuliek do textu práce (na str. 94, 95 a 98), 
ktoré by sa pravdepodobne lepšie hodili do prílohy, sú len drobným 
formálnym nedostatkom, ktorý je z pohľadu práce ako celku úplne 
marginálny.  

3. Prínosy habilitačnej 
práce: 

Prínosy habilitačnej práce, v teoretickej, ale najmä praktickej rovine, 
uvádza autorka v texte predkladanej práce - kapitola č. 5. Na str. 203 
explicitne uvádza: "Výstupy výskumu prezentovaného v habilitačnej 
práci sú cenným zdrojom informácií pre pre predstaviteľov miestnych 
samospráv, ale aj tvrocov verejnej politiky na národnej a regionálnej 
úrovni." Keďže som v tomto období voleným poslancom na národnej 
úrovni (poslanec NR SR), ako aj v rámci miestnej samosprávy 
(poslanec MsZ Banská Bystrica), môžem verím dostatočne 
objektívne naplnenie tohto konštatovania posúdiť. Stotožňujem sa 
s ním a obzvlášť 3. a 4. kapitolu, vrátane použitých príkladov zo 
zahraničia, považujem za cenný prínos informácii a poznatkov nielen 
pre akademickú obec, ale aj pre rôznych aktérov verejnej politiky.  

4. Zhodnotenie publikačnej, 
vedeckovýskumnej 
a pedagogickej činnosti 
habilitanta 

Publikačná, vedeckovýskumná a pedagogická činnosť habilitantky sú 
na adekvátnej úrovni a napĺňajú kritériá nevyhnutné pre úspešné 
ukončenie habilitačného konania.  

5. Otázky pre autora pri 
obhajobe práce: 

1. Aký dlhý by bol podľa Vás horizont implementácie výstupov Vášho 
výskumu, teda optimalizácia, resp. implementácia participatívnych 
nástrojov, do praxe v podmienkach Slovenskej republiky na národnej 
úrovni v prípade priaznivej politickej situácie? 
2. Dá sa podľa Vás očakávať, že sa otázka zvýšenia miery 
participácie občanov na samospráve mesta Banská Bystrica stane 
súčasťou predvolebnej politickej diskusie vo volebnom roku 2018? 
 



6. Záverečné odporúčanie 
k návrhu udelenia 
vedecko-pedagogického 
titulu: 

Predloženú habilitačnú prácu odporúčam k obhajobe a po jej 
úspešnom priebehu navrhujem habilitantke udelenie vedecko-
pedagogického titulu docentka.  
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