Návrh habílitačnej komisie na menovanie PhDr. Andrei Čajkovej, PhD. za
docenta v študijnom odbore 3.1.7 Verejná politika a verejná správa

PhDr. Andrea Čajková, PhD., vysokoškolská učitel'ka Fakulty sociálnych vied Univerzity Sv
Cyrila a Metoda v Trnave požiadala dňa 07.11.2018 o začatie habilitačného konania v odbore
3.1.7 Verejná politika a verejná správa.

Dekan FSV UCM v Tmave na základe splnenia

všetkých stanovených

požiadaviek

Žiadateľom, podl'a vyhlášky Ministerstva školstva č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania
vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, § 2 ods.1, písm. a-f, predložil Žiadosť o
začatie habilitačného konania Vedeckej rade na zasadnutí dňa 30.11.2018. VR FSV UCM
schválila otvorenie habilitačného konania v súlade s citovanou vyhláškou a zároveň
odsúhlasila zloženie habilitačnej komisie v zložení:

Habilitačná komisia:

prof. PhDr. Ľudmila Malĺková, CSc. , FSV UCM v Tmave
predsednĺčka komisie

8°e:k]énÉ.u#čroĽ;ícTesk°Vá9CSC)Vysokáškolaevropskýcharegionáiníchstudiĺ,
doc. PhDr Branislav Kováčik, PhD., FPV a MV UMB Banská Bystrica
doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD. Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, VŠ
Danubius Sládkovičovo, náhradný člen komisie
Súčasne schválila oponentov habilitačnej práce:

prof. PhDr. Ján Koper, PhD. , FPV a MV UMB Banská Bystrica
prof. dr hab. Donat Mierzejewski, PhD., Paňstwowa Wyžsza Szkola Zawodowa im.
Stanislawa Staszica w Pile, Poľsko
doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD., FiF Univerzita Komenského Bratislava
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD., Fakulta managementu Univerzita Komenského v
Bratislave, náhradný oponent

PhDr. Andrea Čajková, PhD. predložila VR FSV UCM habilitačnú prácu ,4kŕztá/ne /renďy
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rozhodovacích procesov v manažmente orgánov verejnej správy. "

Habilitačná komisia ocenila teoretickú erudovanosť autorky v oblasti skúmania problematiky
riadenia inštitúcií verejnej správy a schopnosť analyticky pristupovat' k aktuálnym
spoločensko-politickým problémom
súvisiacim s manažmentom verejných služieb,
zvyšovaním ich kvality v organizáciách verejnej správy. Komisia sa zhodla, že je nespomý
najmä prĺnos autorky do problematiky zavádzania inovatĺvnych prístupov v oblasti
kompetencií, metód, techník a nástrojov manažmentu verejnej správy ako základných
podmienok efektĺvneho ftmgovania inštitúcií verejnej správy na Slovensku. Oponenti
habilitačnej práce pozitívne zhodnotili
prácu ajej pn'nos do rozvoja poznania danej
problematiky.

V priebehu ďskusie uchádzačka kvalifikovane a na vysokej úrovni reagovala na otázky
oponentov, členov komisie a zúčastnených členov VR FSV, týkajúce sa habilitačnej práce .
V habilitačnej prednáške venovanej rozhodovaniu v špecifických podmienkach inštitúcií

verejnej správy sa kandidátka zamerala na teoretický rámec a vymedzenie rozhodovaci'ch
modelov a deteminantov, charakterizovala rozhodovací proces a poukázala na špecifiká
riadenia verejnej správy v kontexte rozhodovania ako v oblasti vonkajšieho a vnútomého
prostredia, tak i oblasti programovateľnosti cieľov aúloh rozhodovacej právomoci
manažérov, ale i stimulácie a motivácie manažérov.
Habilitačná komisia hodnotí habilitačnú prednášku PhDr. Andrei Čajkovej, PhD. pozitívne.
Prednáška bola logicky Štruktúrovaná, podporená ppt prezentáciou, kde kandidátka využila
celé spektrum didaktických možností a preukázala vysokú odbomú erudíciu, Široký rozhľad v

predmetnej problematike, zvládla kritický prístup a pedagogickú spôsobilosť.
Celkove habilitačná komisia konštatovala, Že kandidátka prezentovala v oboch vystúpeniach
odbome vedomosti v problematike inovatívnych prístupov v procese riadenia inštitúcií
verejnej správy, priniesla vlastný pohľad do riešenia problematiky a preukázala schopnosť
rozvíjať poznanie a výskum v danom smere. Prednáška, vystupovanie a erudované reakcie v
diskusii potvrdili, že uchádzačka v plnej míere spĺňa kritériá kladené na docenta.

Habilitačná komisia na základe vypočutia posudkov, priebehu rozpravy k obhajobe i
k prednáške konštatovala, Že PhDr. Andrea Čajková, PhD. splnila kritériá na menovanie za
docenta. Všetky tri posudky oponentov, ako i posudok náhradného oponenta, sú kladné
a oponenti odporúčajú prácu k obhajobe a po jej úspešnom uskutočnení udelenie vedeckopedagogickej hodnosti „c7ocení".

Na základe vyhodnotenie plnenia všetkých podmienok podľa § 76 ods.1,3 a 6 zákona,
kritérií na získanie titulu docent, a na základe predložených dokladov, oponentských

posudkov, odbomého posúdenia úrovne obhajoby habilitačnej práce ako aj habilitačnej
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Verejná politika a verejná správa.
Hlasovanie členov habilitačnei komisie na neverejnom zasadnutí. dňa 4. apríla 2019:
Počet členov habilitačnej komisie:

3

Počet oponentov:

Počet prítomných oponentov:
Počet kladných hlasov:

Počet zápomých hlasov:

V Tmave, dňa 4.apríla 2019

Habilitačná komisia
prof. PhDr. Ľudmila Malíková, CSc.
FSV UCM Trnava (predsedníčka komisie)

doc. ing. Marie Hesko`ĺá, CSc.,
VŠERS České Budejovice, ČR

doc. PhDr Branislav Kováčik, PhD
FPVMV UMB Banská Bystrica

oi]onenti habilitačnei práce
prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
FPVMV UMB Banská Bystrica

prof. dr hab. Donat Mierzejewski, PhD.
PWSZ Pilo, Poľsko

doc. PhDr. Daniel Klimo`/ský, PhD.
FF UK Bratislava

