
 

 

7. 5.   INÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ  

 

Doc. Mgr. Małgorzata Dobrowolska, Doktor 

 

7.5.1 ČLENSTVO V 4 NÁRODNÝCH ČASOPISOCH 
  

1. 2013 Člen Medzinárodnej vedeckej rady Časopisy Medzinárodné štúdie o spoločenských a 

humanitných vedách (Humanum) Medzinárodné štúdie o sociálnej a humanitnej vede 

Humanum ISSN 1898-8431, body 5 na zozname bulletinov ministerstva vedy a vysokého 

školstva (zoznam B č. 1401) 

2. 2013 člen Medzinárodnej vedeckej rady Časopisy Európske sociálne a humanitné štúdie 

(Prosopon) Európske humanitné a sociálne štúdie Prosopon ISSN 1730-0266, body 5 na 

zozname bulletinov ministerstva vedy a vysokého školstva (zoznam B č. 1754 

3. 2013 Člen Medzinárodnej vedeckej rady časopisu pre jazyky a komunikáciu ISSN 2084-

5111, body 1 na zozname bulletinov ministerstva vedy a vysokého školstva (zoznam B č. 

1000) 

4. 2013 Člen Medzinárodnej vedeckej rady časopisy International Humanities Studies. 

Medzinárodné humanistické štúdiá spoločnosti a vzdelávania. Society and Education ISSN 

1898-0171, body 6 na zozname bulletinov ministerstva vedy a vysokého školstva (zoznam B 

č. 2062). 

 

7.5.2 Členstvo vo vedeckých organizáciách, funkcie: 
 

 

1. Od 1. 10.1919 vedúci laboratória výskumu a analýzy priemyselných povolaní na 

Sliezskej technickej univerzite/Polietchnika Śląska w Gliwiach 

2. Od 1.02.2019 riaditeľ Medzinárodného centra pre interdisciplinárny výskum Sliezskej 

technickej univerzity/Polietchnika Śląska w Gliwiach 

3. Vedúci laboratória pre výskum a analýzu pracovných podmienok priemyselných 

povolaní od 27.9.2019 do súčasnosti 

4. Vedúci postgraduálneho štúdia Profil podnikového riadenia Priemysel 4.0. od 

1/03/2019 do súčasnosti 

5. riaditeľ Medzinárodného centra pre interdisciplinárny výskum od 1. 2.1919 

6. zástupca riaditeľa Vysokej školy spoločenských vied a zahraničnej filológie 

18.02.2017 - 19.12.2017 

7. tútor študentského vedeckého klubu Hrdinov sociálneho začlenenia a psyché od roku 

2020 

8. člen volebnej komisie Vysokej školy spoločenských vied a zahraničnej filológie 2017 

- 2020, uznesenie č. 54/2016/2017 z 25/05/2017 

9. Člen rady Psychologického ústavu Sliezskej univerzity od akademického roka 

2014/2015 



10. Člen rady Pedagogickej a psychologickej fakulty Sliezskej univerzity od 

akademického roka 2014/2015 

11. Člen tímu fakulty systému kvality vzdelávania v oblasti analýzy správnosti náhodne 

vybraných magisterských prác denného a externého štúdia vytvorených v 

akademickom roku 2013/2014 

12. Vedúci interdisciplinárneho doktorandského kruhu doktorandov na Pedagogickej a 

psychologickej fakulte Sliezskej univerzity, 2016 

13. Školiteľ roka v stacionárnej psychológii 2007/2008 

14. podpredseda výberového výboru pre stacionárnu psychológiu 2007 

15. Supervízor roka a psychológie na čiastočný úväzok 2004/2005 

16. Tajomník Výboru pre nábor nestacionárnej psychológie 2004 

 

7.5.3 Vedecké stáže: 

 
1. Európska akadémia v Nemecku 1/09 / 2019-30 / 09/09 (1 mesiac) 

2. Argentínska národná univerzita 25/05/2019 - 26/08/2019 (3 mesiace) 

3. Univerzita Porto v Portugalsku 25/02 / 2019-24 / 05/2019 (3 mesiace) 

4. Stáž Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta 23.06.2018-22.09.2018 (3 

mesiace) 

5. Vedecká stáž Psychologický ústav, Vroclavská univerzita 1/10/2018 - 17/02/2019 

(šesť mesiacov) 

 

7.5.4 NAJVÝZNAMNEJŠIE OCENENIA 

1. Individuálna cena druhého stupňa rektora Sliezskej univerzity za vedecké a didaktické 

činnosti, 1. 10. 2015 

2. Individuálna cena 3. stupňa rektora Sliezskej technickej univerzity za vedecké a didaktické 

činnosti, 24.10.2018 

3. Individuálna cena 3. stupňa rektora Sliezskej technickej univerzity za vedecké a didaktické 

činnosti, 1.10.2021 

7.5.5 Patentové prihlášky 

Vnútroštátne: 

1. S. 428370 „Zariadenie na vykonávanie psychologických testov ako súčasť odbornej 

spôsobilosti a kvalifikácie na prácu“; 2019 

2. S. 428372 "Prístroje na meranie psychofyzickej spôsobilosti u ľudí" 2019 

3. S. 428373 „Zariadenia na hodnotenie koordinácie deliteľnosti a posunu pozornosti v 

simulovaných zložitých fyzických pracovných podmienkach“ 2019 

4. S. 428519 „Periférne zariadenie podporujúce psychologický výskum“ 2019 

5. S. 428520 „Zariadenie, ktoré monitoruje správanie subjektu počas diagnostiky“ 2019 

6. S. 428022 „Zariadenie na zvýšenie bezpečnosti na pracovisku“ 2019 



7. S. 428020 „Zariadenie na vykonávanie psychologických testov a kvantitatívny výskum“ 

2019  

 

Európsky EPO 

 

1. S. 428370 „Zariadenie na vykonávanie psychologických testov ako súčasť odbornej 

spôsobilosti a kvalifikácie na prácu“; Prístroj na vykonávanie psychologických testov s 

ohľadom na vhodnosť na zamestnanie a kvalifikáciu na prácu, 2020 

2. S. 428372 „Prístroje na meranie psychofyzickej spôsobilosti človeka“ Prístroje na meranie 

psychofyzikálnych schopností jednotlivca, 2020 

3. S. 428373 „Prístroj na hodnotenie koordinácie deliteľnosti a posun pozornosti v 

simulovaných zložitých fyzických pracovných podmienkach“ Prístroj na hodnotenie 

koordinácie pozornosti deliteľnosti a posun pozornosti v simulovaných ťažkých fyzických 

pracovných podmienkach, 2020 

4. S. 428519 „Periférne zariadenie podporujúce psychologický výskum“ Periférne zariadenie 

podporujúce psychologické hodnotenie, 2020 

5. S. 428520 „Zariadenie, ktoré monitoruje správanie subjektu počas diagnostiky.“ 

Monitorovanie správania respondentov pri hodnotení, 2020 

6. PL Zariadenie na vytváranie priestorovej vizualizácie obrazov a máp na účely vzdelávania 

ľudí so zrakovým postihnutím SK Zariadenie na vytváranie priestorových vizualizácií 

obrazov a diagramov, ktoré sa majú používať pri vzdelávaní zrakovo postihnutých, 2020 

 

7.5.6 Spolupráca s praxou 

 
Skúsenosti s riadením projektov z fondov EÚ určených na činnosti sociálnej práce: 

- Smer Práca 4.0. Západná podoblasť, ESF 9.1.5, (01/10/2021-31/12/2022); 1 895 031,60 

PLN (celková hodnota projektu); 1 800 280,02 PLN (výška grantu); školiaci a poradenský 

projekt 

- Smer Práca 4.0. Centrálna podoblasť, ESF 9.1.5, (01/10/2021-31/12/2022); 1 848 680,42 

PLN (celková hodnota projektu); 1 756 246,39 PLN (výška grantu); školiaci a poradenský 

projekt 

- Metamorfózy - CENTRÁLNA PODOBLASŤ. Projekt pre ľudí so zdravotným postihnutím, 

ESF 9.1.5, (01/11/2020-31/10/2022); 1 976 598,34 PLN (celková hodnota projektu); 1 877 

768,42 PLN (výška grantu); školiaci a poradenský projekt 

- „Youth Goers“, ESF, 9.1.5 (01/01/2017 - 31/12/2018), 1 326 648,00 školiaci a konzultačný 

projekt 

- „Motýľový projekt - podpora ľudí so zdravotným postihnutím“, ESF, 9.1.5 (01/01/2017 - 

31/12/2018), vzdelávací a konzultačný projekt 906 490,00 

- „Akadémia pre údržbu a čistenie zelených plôch“ ESF, POKL 7.4 (01/07/2013 - 

31/06/2015) 1 525 089,30 PLN, školiaci a konzultačný projekt 

- „Znova. Program sociálno-profesijného začleňovania bezdomovcov, ktorým hrozí 

bezdomovstvo “ESF, POKL 7.2.1. (01/05/2013-31/05/2015) 2 065 229,21 PLN, projekt 

odbornej prípravy a poradenstva 

- „Akadémia krásy a zdravého životného štýlu ESF“, POKL 7.2.1. (01/04/2013-31/03/2015) 1 

260 437,76 PLN, projekt odbornej prípravy a poradenstva 



- „Aktívna sociálno-profesijná reintegrácia žien“ ESF, POKL 7.2.1. (01/06/2011-31/07/2013) 

1 478 052,28 PLN, projekt odbornej prípravy a poradenstva 

- „Akadémia zručností ESF“, POKL 7.2.1. (01/01/2010 – 31/12/2011) 1 565 911,68 PLN, 

projekt odbornej prípravy a poradenstva 

- „Pearl. Sociálno-profesijná integrácia žien ohrozených sociálnym vylúčením „ESF, POKL 

7.2.1. (01/09/2009 - 31/08/2011) 1 122 503,84 PLN, projekt odbornej prípravy a poradenstva 

- „Sociálne družstvá ako príležitosť pre ľudí v osobitnej situácii“ ESF, POKL 7.2.2. 

(01/07/2009 - 30/06/2011) 1 196 706,44 PLN, projekt odbornej prípravy a poradenstva 

- „Sociálne družstvá v Sliezsku. Podpora a šírenie myšlienky sociálneho podnikania “ESF, 

POKL 7.2.2. (01/08/2008 - 31/01/2010) 820 902,43 PLN, informačný a propagačný projekt 

- „Flexibilný 50+. Flexibilné formy zamestnania na trhu práce v Malopoľsku ako príležitosť 

pre starnúcu spoločnosť “ESF, POKL 7.2.1. (01/10/2008 - 31/03/2010) 999 737,37 PLN, 

výskumný projekt 

- "Víťazstvo. Sociálna a profesionálna aktivácia závislých "EFS POKL 7.2.1. (01/09/2008 - 

31/08/2010) 914 795,13 PLN, projekt odbornej prípravy a poradenstva 

- „Kultová mládež v guľkách v spoločnosti. Sociálna a odborná integrácia ESF mladých ľudí, 

SOP RZL1.5 (01/01/2006 - 31/12/2007) 1 181 983,10 PLN, projekt odbornej prípravy a 

poradenstva 

- „Investície do budúcnosti. Sociálno-profesijná aktivácia ľudí postihnutých izoláciou väzenia 

„ESF, SOP RZL1.5 (01/02/2006 - 31/01/2008) 937 907,60 PLN, projekt odbornej prípravy a 

konzultácie 

- „Ženy sú pákou obchodu. Profesijná integrácia a reintegrácia žien “ESF, SOP RZL1.6. 

(01/11/2006 - 31/10/2007) 1 349 579,05 PLN, projekt odbornej prípravy a poradenstva 

- „Odsúdené k úspechu - profesionálna reintegrácia žien opúšťajúcich väzenské ústavy“ ESF, 

SOP RZL1.6. (01/05/2006-31/08/2007) 1 736 539,20 PLN, školiaci a konzultačný projekt 

- „Dočasné zamestnanie ako spôsob dobrej práce a efektívnosti spoločností“ ESF, IROP 2.1. 

(01/05/2006 – 30/04/2007) 441 618,00 PLN, výskumný projekt 

- „Byť alebo nebyť slovesom. Analýza fungovania zamestnancov v podmienkach dočasného 

zamestnania “ESF, IROP 2.1. (1/04/2006 – 31/03/2007) 410 473,08 PLN 

 

 

 


