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Doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. predložila k za atiu svojho vymenúvacieho  

konania  za profesorku v odbore 1.1.4. Pedagogika vedecko-pedagogickú charakteristiku 

spolu s výberom najdôležitejších publikovaných prác zo svojej pedagogickej a vedecko-

výskumnej innosti. Sú as ou predložených materiálov je aj sumárny zoznam publika nej 

innosti a ohlasov menovanej.  

Na základe analýzy údajov v uvedenej charakteristike, preh ade pedagogickej innosti 

a v zozname publika nej innosti doc. PhDr. Ingrid Emmerovej, PhD., chcem v úvode 

posudku konštatova , že menovaná sp a stanovené scientometrické ukazovatele 

požadované Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. V niektorých ukazovate och tieto 

požiadavky výrazne prevyšuje najmä vo vedeckých monografiách a citáciách.   

Pri charakteristike jej odborného rastu a kvalifikácie uvádzam, že menovaná je 

absolventkou Pedagogickej fakulty  UMB v Banskej Bystrici, na ktorej v roku 2001 ukon ila 

štúdium v odbore Pedagogika – špecializácia sociálna pedagogika. Vedecko-pedagogický titul 

PhD. dosiahla v roku 2004 v odbore 75-01-9 Pedagogika na Pedagogickej fakulte UMB 

v Banskej Bystrici. Téma jej obhájenej dizerta nej práce bola Primárna prevencia drogových 

závislostí v podmienkach základnej školy. Habilitovala sa za docentku v odbore 1.1.4 

Pedagogika v roku 2008 na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici z podobnej 

problematiky: Prevencia sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Pozitívne 

hodnotím profesionálnu kontinuitu menovanej v jej kvalifika nom raste. Oce ujem aj 

skuto nos  priznania vedeckého kvalifika ného stup a IIa komisiou SAV v roku 2011. 



 Doc. PhDr. I. Emmerová, PhD,  pôsobí na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici 

od roku 2001. V predchádzajúcom období pôsobila na rôznych pracovných pozíciách ako 

ite ka na ZŠ a odborná referentka na vysokej škole. V sú asnosti je zamestnaná ako 

vysokoškolská u ite ka na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB a vykonáva funkciu 

zástupcu vedúcej katedry. V pedagogickom procese zabezpe uje prednášky a semináre so 

zameraním na sociálnu pedagogiku a filozofické a sociálne východiská edukácie. Je 

konzultantkou viacerých bakalárskych, magisterských a rigoróznych prác. Ako docentka sa 

aktívne podie ala na príprave študijných programov: Pedagogika 1.1.4,  Sociálna pedagogika 

(Mgr.), Pedagogika (PhD.), habilita ného a inaugura ného konania v odbore Pedagogika. 

Zárove  je aj spolugarantka v týchto programoch. Je garantkou viacerých predmetov: 

Profesijná etika, Proba ná a media ná služba, Penitenciárna a postpenitenciárna 

starostlivos , Sociálno-výchovná práca s rizikovou mládežou, Terénna prax, Filozofické 

a sociálne východiská edukácie, Kolokvium k sociálnej prevencii. Napriek pomerne širokej 

palete uvedených predmetov je potrebné konštatova  že aj v týchto predmetoch dominuje 

jej odborná zameranos  na problematiku sociálno-výchovnej  práce. Potvrdením jej 

pedagogickej a vedeckej innosti je aj úspešné vedenie  4 ukon ených doktorandských prác. 

V sú asnosti vedie 4 doktorandov, z toho sú 3 po dizerta nej skúške. Menovaná je lenkou 

komisií pre štátne závere né a rigorózne skúšky v odbore Pedagogika a Sociálna pedagogika 

na PF UMB, lenkou odborovej komisie doktorandského štúdia. Jej aktivita v oblasti vedecko-

pedagogickej innosti sa  prejavuje aj v zahrani nej spolupráci, najmä v kontaktoch s eskou 

republikou a Po skom, oho dôsledkom je aj jej lenstvo v Komisii pre zahrani né vz ahy  na 

PF UMB.      

Z profesijnej charakteristiky k návrhu doc. PhDr. Ingrid Emmerovej, PhD., na 

vymenovanie za profesorku vyplýva, že doteraz publikovala 5 vedeckých monografií, z toho 2 

samostatné monografie: Aktuálne otázky prevencie problémového správania u žiakov 

v školskom prostredí, 2011, 6,7 AH, Prevencia sociálnopatologických javov v školskom 

prostredí, 2007, 6,4 AH.  Významne sa podie ala na tvorbe viacerých u ebníc pre 

vysokoškolských študentov. Oce ujem aj publikované príspevky v zahrani nom periodiku 

The New Educational Rewiew (5 príspevkov). Okrem uvedených prác publikovala 29 

vedeckých prác v zahrani í a 51 v domácich vo vedeckých zborníkoch, asopisoch 

a monografiách. Na jej práce je zna ný ohlas doma i v zahrani í o om sved í zoznam jej 

publika nej innosti ( 418  domácich ohlasov a citácií a 116 zahrani ných).       



V oblasti realizovaných výskumných projektov sa podie ala na riešení 1 

medzinárodného projektu Sociálnopatologické javy vo vysokoškolskej príprave sociálnych 

pracovníkov a sociálnych pedagógov,  v ktorom bola spoluriešite kou. V rámci projektov 

VEGA  a KEGA je koordinátorkou 1 projektu, bola zástupcom vedúceho  riešite a 4 projektov 

a riešite kou 1 projektu.  Prevažná as  týchto projektov bola zameraná na problematiku 

sociálno-výchovnej práce. Okrem toho sa podie ala na riešení 2 iných výskumných projektov, 

z toho jeden ako hlavná riešite ka. Aj v tomto smere kladne hodnotím kontinuálnos  jej 

profesijnej zameranosti, ktorá korešponduje aj s publika nou innos ou doc. PhDr. I. 

Emmerovej, PhD.  

Pri hodnotení predložených vedeckých prác menovanej je potrebné konštatova , že 

predmetom jej hlavného záujmu je sociálno-výchovná práca s de mi a mládežou.  

Problematiku prevencie a sociálno-výchovnej práce hodnotím kladne, nako ko je oblas ou 

nielen jej monografických prác, u ebných textov a vedeckých štúdií, ale tiež aj výskumných 

projektov a témou doktorandských prác, ktoré vedie a viedla ako školite ka. Pre tieto práce 

je charakteristická pomerne široká analýza poznania prí in problémového správania, ako aj 

možností ich prevencie. Zárove  opä  konštatujem, že celkový sumár týchto prác sa 

vyzna uje obsahovou konzistentnos ou, ktorá je zameraná na kvalitatívne vyššiu gradáciu 

poznania skúmaných javov najmä v posledných prácach autorky. Z tohto aspektu by som 

vyzdvihol jej prácu Preventívna a sociálno-výchovná práca s problémovými de mi a mládežou 

(2012), v ktorej autorka využila výsledky svojich viacerých výskumov a tvorivo ich 

implementovala do teoretickej roviny pri h adaní prí inno-následných vz ahov 

a preventívnych opatrení sociálno-patologických javov a problémového správania sa detí 

a mládeže.  V diskusii navrhujem vyjadri  sa k jednému špecifickému problému, ktorý je však 

aj predmetom jej vedeckej zameranosti. Aká je efektívnos  trestu od atia slobody 

u mladistvých previnilcov a možnosti ich resocializácie v spolo enskom prostredí. V súvislosti 

s tým aj otázka aké opatrenia by navrhovala aby miera návratnosti mladistvých odsúdených 

po skon ení trestu spä  do Ústavu pre výkon trestu nebola taká vysoká? Autorka sa k tejto 

problematike iasto ne vyjadruje aj v spomenutej práci v podkapitole 5.2.   

Pozitívne je potrebné hodnoti  edi nú a redak nú innos  doc. PhDr. Ingrid Emmerovej, 

PhD., v  redak ných radách zborníkov, monografických prác: výkonná redaktorka The New 

Educational Review, lenka redak nej rady Spravodajcu UMB, lenka redak nej rady 



Zborníka  vedeckovýskumných  prác  Katedry  pedagogiky  .  1  –  8,  lenka  edi nej  komisie  PF  

UMB.   

Významná je aj manažérska aktivita uchádza ky v rôznych funkciách: zástupky a vedúcej 

katedry, lenka výboru Slovenskej pedagogickej spolo nosti, lenka komisie pre zahrani né 

vz ahy a vz ahy s verejnos ou pri PF UMB.  

 

Záver: 

Vzh adom na dosiahnuté výsledky vo vedecko-výskumnej a publika nej innosti 

menovanej ako aj výsledky v oblasti eduka ného procesu navrhujem vymenova  doc. PhDr. 

Ingrid Emmerovú, PhD., za profesorku v odbore 1.1.4 Pedagogika.  

 

 

 

V Prešove 20.08.2013                                                

                  ................................................. 

                                                             prof. PhDr. Igor Kominarec, CSc. 
         oponent 
  
 
 
 
 
 
 


