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Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického 
titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Filozofickej fakulty UK 

V súlade s § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov a v súlade s Rámcovými kritériami habilitačného 
konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora v znení zmeny zo dňa 05. 12. 
2005  schválila  Vedecká  rada  Univerzity  Komenského  tieto  kritériá  na  vyhodnotenie  splnenia 
podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ (ďalej „kritériá na získanie titulu docent“) 
a  kritériá  na  vyhodnotenie  splnenia  podmienok  získania  vedecko-pedagogického titulu  „profesor“ 
(ďalej „kritériá na získanie titulu profesor“) dňa 27. 04. 2009.

Kritériá na získanie titulu docent

Čl. 1
Pedagogická prax

(1) Obsah vyučovacej činnosti uchádzačov

a) uchádzač musí  preukázať komplexnú a kontinuálnu pedagogickú prácu v zmysle zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

b) náplňou  vyučovacej  činnosti  sú  najmä  vybrané  prednášky,  kompletné  praktické  cvičenia, 
vedenie   diplomových  prác  a  okrem toho semináre,  konzultácie  a  tvorba  študijnej  literatúry 
v odbore, v ktorom sa uskutočňuje habilitácia, alebo v príbuznom odbore.

(2) Rozsah vyučovacej činnosti uchádzačov

Uchádzač o vedecko-pedagogický titul „docent“ musí preukázať naplnenie najmenej 50% normatívom 
UK stanoveného času kontaktnej  výučby odborného asistenta  (t.j.  6  hodín  týždenne)  najmenej  5 
rokov. 

Čl. 2
Dokladovanie vedeckej produktivity

Za  rozhodujúce  sa  považujú  výsledky  (výstupy)  uchádzača  v  danom  alebo  príbuznom  odbore, 
v ktorom sa uchádza o habilitáciu. Hodnotí sa stav, aktuálny k dátumu podania žiadosti uchádzača o 
habilitáciu. 
Vedecká produktivita sa dokladuje predovšetkým:
a) zoznamom publikácií  a  iných  výstupov  kategorizovaných  podľa  Smernice  rektora  Univerzity 

Komenského  v Bratislave  o  bibliografickej  registrácii  a  vykazovaní  publikačnej  činnosti  a 
 ohlasov1 (ďalej „smernica“).  Do úvahy sa berú len tie výstupy, ktoré už boli publikované, teda 
nie tie, ktoré boli iba zaslané do tlače, alebo prijaté do tlače,  
b) zoznamom vedeckých a vzdelávacích grantov, kde bol hlavným riešiteľom a spoluriešiteľom, 

c) zoznamom ohlasov kategorizovaných podľa „smernice“.  

1 Vnútorný predpis č. 7/2008. 



Čl. 3
Publikačná činnosť

   
Minimálne požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti uchádzača sú:

1.   Vedecké publikácie a vysokoškolské učebnice

a) jedna vedecká monografia2 (AAA, AAB, ABA, ABB) alebo vysokoškolská učebnica (ACA, 
ACB), vydaná v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve. Ak je vedecká monografia vydaná 
v zahraničnom  vydavateľstve  v cudzom  jazyku,  nevyžadujú  sa  ďalšie  vedecké  publikácie 
v zahraničí.

b)  pätnásť  pôvodných vedeckých publikácií v periodikách a zborníkoch. Domáce zborníky musia 
byť recenzované. Z toho najmenej dve vedecké publikácie v zahraničí.  

2.  Pedagogické a odborné publikácie 

Desať pedagogických a odborných publikácií, z toho jeden učebný text alebo skriptum   
(BCI). Za odborné publikácie sa považujú aj odborné encyklopédie a slovníky3, odborné a  
umelecké preklady a recenzie. Ak má uchádzač vedeckú monografiu a zároveň vysokoškolskú 
učebnicu, učebný text  alebo skriptum (BCI) sa nevyžaduje.  

V prípade  vedeckých,  pedagogických  a  odborných knižných publikácií  s  viacerými  autormi sa 
započítava skutočný podiel jednotlivých autorov v AH.

Čl. 4
Ohlasy na publikačnú činnosť

Minimálna  požiadavka  na  ohlasy  publikačnej  činnosti  uchádzača  je  dvadsať (z  toho  päť 
zahraničných)  citácií  alebo  recenzií  uchádzačových  vedeckých,  pedagogických  a  odborných 
publikácií.

Kritériá na získanie titulu profesor

Čl. 5
Pedagogická prax

(1) Obsah vyučovacej činnosti uchádzačov

a) uchádzač  musí  preukázať  komplexnú  a kontinuálnu  pedagogickú  prácu  v zmysle  zákona  č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších ustanovení.

b) náplňou  vyučovacej  činnosti  sú  najmä  pravidelné  prednášky  (celosemestrové  alebo  ucelené 
bloky), vedenie diplomových prác, školenie  doktorandov, skúšanie, tvorba študijnej literatúry, 
ďalej  praktické cvičenia, semináre a konzultácie v odbore, v ktorom sa uskutočňuje vymenúvacie 
konanie, alebo v príbuznom odbore .

(2) Rozsah vyučovacej činnosti uchádzačov

2 Za monografiu sa počíta knižná publikácia s rozsahom min. 3 AH.
3 Heslá v odborných encyklopédiách a slovníkoch sa započítavajú iba raz za celú publikáciu.

Pozn.:  ako  habilitačnú  prácu  možno  predložiť  knižne  vydanú  recenzovanú  vedeckú  monografiu, 
vysokoškolskú  učebnicu,  štúdiu  v časopisoch  a  recenzovaných  zborníkoch  charakteru  vedeckej  monografie, 
kapitolu  vo  vedeckej  monografii  alebo  vysokoškolskej  učebnici  v rozsahu  monografie,  t.j.  najmenej  3  AH. 
Publikáciu,  ktorá  je  nezmeneným  knižným  vydaním  pôvodného  textu  rigoróznej,  doktorandskej  (resp. 
kandidátskej) dizertačnej práce, nemožno predložiť ako habilitačnú  prácu.



Uchádzač  o vedecko-pedagogický  titul  „profesor“  musí  preukázať  naplnenie  najmenej  50% 
normatívom UK daného času kontaktnej výučby docenta (t.j. 5 hodín týždenne) najmenej 5  rokov 
na vysokej škole v odbore, v ktorom sa uskutočňuje vymenúvacie konanie alebo v príbuznom odbore. 
 

Čl. 6
Dokladovanie vedeckej produktivity

Za  rozhodujúce  sa  považujú  výsledky  (výstupy)  uchádzača  v  danom  alebo  príbuznom  odbore, 
v ktorom  sa  uchádza  o vymenovanie  za  profesora.  Hodnotí  sa  stav,  aktuálny  k dátumu  podania 
žiadosti uchádzača o vymenúvacie konanie. 

Vedecká produktivita sa dokladuje predovšetkým:
a)   zoznamom publikácií a iných výstupov kategorizovaných podľa Smernice rektora 
      Univerzity Komenského v Bratislave o bibliografickej registrácii a vykazovaní      
      publikačnej činnosti a  ohlasov4 (ďalej „smernica“).  Do úvahy sa berú len tie výstupy,  
      ktoré už boli publikované, teda nie tie, ktoré boli iba zaslané do tlače, alebo prijaté do 
      tlače,  
b)   zoznamom vedeckých a vzdelávacích grantov, kde bol hlavným riešiteľom  
      a spoluriešiteľom, 
c)  zoznamom ohlasov kategorizovaných podľa „smernice“.

Čl. 7
Publikačná činnosť

 Minimálne požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti uchádzača sú:

1.   Vedecké publikácie a vysokoškolské učebnice

a) jedna vedecká monografia5 (AAA, AAB, ABA, ABB) a  jedna vysokoškolská učebnica (ACA, 
ACB), vydaná v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve. Ak je vedecká monografia vydaná 
v zahraničnom vydavateľstve v cudzom jazyku, nevyžadujú sa ďalšie publikácie v zahraničí.

b) tridsaťpäť pôvodných vedeckých publikácií v periodikách a zborníkoch. Domáce zborníky musia 
byť recenzované. Z toho najmenej päť vedeckých publikácií v zahraničí.  

2.  Pedagogické a odborné publikácie 

Dvadsať pedagogických a odborných publikácií, z toho dva učebné texty alebo skriptá 
(BCI). Za odborné publikácie sa považujú aj odborné encyklopédie a slovníky6, odborné a 
umelecké preklady a recenzie.

V prípade  vedeckých,  pedagogických  a  odborných knižných publikácií  s  viacerými  autormi sa 
započítava skutočný podiel jednotlivých autorov v AH.

4 Vnútorný predpis č. 7/2008. 
5 Za monografiu sa počíta knižná publikácia s rozsahom min. 3 AH.
6 Heslá v odborných encyklopédiách a slovníkoch sa započítavajú iba raz za celú publikáciu.



Čl. 8
Ohlasy na publikačnú činnosť

Minimálna  požiadavka  na  ohlasy  publikačnej  činnosti  uchádzača  je štyridsaťpäť  (z  toho  desať 
zahraničných)  citácií  alebo  recenzií  uchádzačových  vedeckých,  pedagogických  a  odborných 
publikácií.

Čl. 9
Vedecká škola uchádzačov o titul profesor

Formovanie vedeckej školy uchádzača sa dokladuje úspešným ukončením štúdia najmenej jedného 
doktoranda,  najmenej  jedným doktorandom po  dizertačnej  skúške  a  celkovým počtom školených 
doktorandov v čase podania žiadosti o vymenúvacie konanie.

Čl. 10
Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzačov o titul profesor

a) Súčasťou  materiálov  uchádzača  o vedecko-pedagogický  titul  „profesor“  sú  vyjadrenia 
najmenej dvoch zahraničných profesorov alebo popredných odborníkov v danom odbore. 
Zahraničných posudzovateľov (najmenej  troch) oslovuje  so žiadosťou o vyjadrenie rektor UK, 
pričom môže vychádzať pri ich výbere z návrhu fakulty.

b) Pre zahraničných posudzovateľov pripraví uchádzač vlastný výber aspoň piatich publikácií 
v cudzom jazyku (podľa profilácie uchádzača).

c) Ak uchádzač o 100% prevyšuje požadovaný minimálny počet zahraničných ohlasov na   
      publikačnú činnosť z najmenej troch krajín, nevyžadujú sa vyjadrenia zahraničných 
      posudzovateľov. 

Čl. 11
Záverečné ustanovenie

Kritériá na získanie titulu docent  a kritériá na získanie titulu profesor na Filozofickej fakulte boli 
prerokované vo Vedeckej rade FiF UK dňa 26. 02. 2009 a nadobúdajú účinnosť dňom opätovného 
schválenia vo Vedeckej rade Univerzity Komenského dňa  27.  04. 2009.

doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD.                                                              doc. PhDr. František Gahér, PhD.
     predseda VR FiF UK                                                                                 predseda VR UK
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