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Predkladaná habilitačná práca s názvom „Vybrané sociálno-právne otázky pandemickej
odpovede“ si kladie za cieľ porovnať a analyzovať právny stav mimoriadnej pandemickej situácie
v dvoch susediacich štátoch Európskej Únie v rokoch 2020 a 2021. Habilitačná práca skúma
oblasť, ktorá sa javí ešte v súčasnom období ako oblasť vysoko problematická a nevysporiadaná
z právnych aspektov, sociálnych a zdravotných dopadov tak v odbornej ako i laickej verejnosti.
Autorka využíva metódu analýzy a komparácie tak, aby jej práca naplnila cieľ, ktorý si vytýčila
v úvode. Vymedzuje pojmy z oblasti práva, sociológie, verejného zdravotníctva a manažmentu
v Českej a Slovenskej republike.
Predmetná habilitačná práca svojim obsahom je dielom, ktoré nás sprevádza v čase
a priestore od vzniku, priebehu, vývoja riešení situácií, ktoré vznikli a vznikali v súvislosti
s výskytom respiračného ochorenia označovaného názvom „Covid-19“.
Habilitačná práca má ambíciu popisovať a sumarizovať i politický a názorový rozpor
vznikajúci počas skúmaného obdobia. Problematika je skúmaná ako dynamický proces na pozadí
procesov, ktoré prebiehali a sú faktograficky preukazované použitými zdrojmi. Autorka
preukazuje svoju odbornosť nielen v oblasti sociálnej ale i právnej a tým dokazuje, že teória a prax
sociálnej práce a práva sú predpokladom pre kvalitný manažment.

Habilitačná práca, ktorú autorka predkladá v rozsahu 206 strán je originálnou prácou, ktorá
je zaujímavá, v nepreskúmanej oblasti a preto si zaslúži uznanie.
V závere práce vlastne autorka odpovedá na ekonomické otázky a otázky diplomacie, ktoré
vznikli pri riešení situácie počas skúmaného časového úseku.
Pri posudzovaní habilitačnej práce PhDr. JUDr. Jaroslavy Drgovej, PhD. treba zohľadniť
aktuálnosť, dynamiku a neuzavretosť témy, na ktorú v tejto chvíli nepoznáme odpoveď. Práca je
komplexnou prehľadovou štúdiou o pandémií, jej vývoji a následkoch v Českej a Slovenskej
republike s aktuálnym stavom ku 28.12.2020.
Habilitačná práca spĺňa kritériá kladené na tento druh prác.
Odporúčam prácu k obhajobe pre habilitačnou komisiou.
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