
3       Vedecká rada Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

 

3.1    Zoznam členov Vedeckej rady FiF UK  

V roku 2016 skončilo ku dňu 31. augusta 2016 funkčné obdobie členov vedeckej rady, 

zvolených v roku 2012 a akademický senát zvolil na návrh dekana nových členov 

vedeckej rady FiF UK, ktorých funkčné obdobie začalo 1. septembra 2016: 

 

Vedecká rada fungujúca do 31. augusta 2016:  

Interní členovia vedeckej rady:  

1. predseda VR: prof. PhDr. Jaroslav Š u š o l, PhD. – dekan fakulty  

2. podpredseda VR: doc. PhDr. Juraj Š e d i v ý, MAS, PhD. - prodekan pre 

VVČ 

3. prof. PhDr. Jozef B á t o r a, DrSc.  

4. prof. PhDr. Marta B o t i k o v á, PhD.  

5. prof. PhDr. Miroslav D a n i š, PhD.  

6. prof. PhDr. Miroslav D u d o k, DrSc.  

7. doc. PhDr. František G a h é r, PhD.  

8. prof. PhDr. Anton H e r e t i k, PhD.  

9. doc. PhDr. Zuzana K á k o š o v á, PhD.  

10. doc. PhDr. Dagmar K o š ť á l o v á, PhD.  

11. prof. PhDr. Mária K u s á, PhD.  

12. prof. PhDr. Darina M a l o v á, PhD.  

13. prof. PhDr. Ondrej M é s z á r o s, PhD.  

14. prof. PhDr. Zlatica P l a š i e n k o v á, PhD.  

15. prof. PhDr. Alena V a l i š o v á, PhD.  

16. doc. PhDr. Vladimír Z v a r a, PhD.  

17. prof. PhDr. Pavol Ž i g o, PhD.  

 

Externí členovia vedeckej rady:  

18. prof. PaedDr. René B í l i k, PhD. (TU – Pedagogická fakulta, dekan)  

19. prof. PhDr. Adam B ž o c h, PhD. (SAV – Ústav svetovej literatúry, 

riaditeľ)  

20. prof. PhDr. Juraj D o l n í k, DrSc. (emeritný profesor FiF UK)  

21. doc. PhDr. Ivan G e r á t, PhD. (SAV – Ústav dejín umenia, riaditeľ)  
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22. PhDr. Slavomír M i c h á l e k, DrSc. (SAV – Historický ústav, riaditeľ)  

23. prof. PhDr. Tibor P i c h l e r, PhD. (SAV – Filozofický ústav, riaditeľ)  

24. prof. PhDr. Imrich R u i s e l, DrSc. (SAV – Ústav experimentálnej 

psychológie)  

 

Vedecká rada fungujúca od 1. septembra 2016:  

Interní členovia vedeckej rady:  

1. predseda VR: prof. PhDr. Jaroslav  Š u š o l, PhD.  

 2. podpredseda VR: doc. PhDr. Juraj  Š e d i v ý, PhD.  

 3. prof. PhDr. Jozef  B á t o r a, DrSc.   

 4. prof. M. Phil. Jozef  B á t o r a, PhD. 

 5. prof. PhDr. Marta  B o t i k o v á, PhD.  

 6. prof. PhDr. Ladislav  Č ú z y, PhD.  

 7. prof. PhDr. Miroslav  D u d o k, DrSc.  

 8. prof. PhDr. František  G a h é r, PhD.  

 9. prof. PhDr. Anton  H e r e t i k, PhD.  

10. prof. PhDr. Mária  K u s á, PhD. 

11. prof. PhDr. Darina  M a l o v á, PhD.  

12. prof. PhDr. Ondrej  M é s z á r o s, PhD.  

13. prof. PhDr. Peter  M i c h a l o v i č, PhD.  

14. doc.. Mgr. Vincent  M ú c s k a, PhD.  

15. prof. PhDr. Zlatica  P l a š i e n k o v á, PhD.  

16. prof. PhDr. Mária  P o t o č á r o v á, PhD.  

17. prof. Mgr. Martin  S l o b o d n í k, PhD.  

18. prof. PhDr. Ján  S o p ó c i, PhD.  

19. prof. PhDr. Pavol  Ž i g o, PhD.  

 

Externí členovia vedeckej rady:  

20. doc. PhDr. Gabriel  B i a n c h i, CSc. (Ústav výskumu sociálnej 

komunikácie SAV) 

21. prof. PhDr. Adam  B ž o c h, PhD. (Ústav svetovej literatúry SAV) 

22. doc. PhDr. Ivan  G e r á t, PhD. (Ústav dejín umenia SAV) 

23. prof. PhDr. Silvia  M i h á l i k o v á, PhD. (Sociologický ústav SAV) 

24. PhDr. Slavomír  M i c h á l e k, DrSc. (Historický ústav SAV) 

25. prof. PhDr. Slavomír  O n d r e j o v i č, DrSc. (Jazykovedný ústav Ľ.Š. 

SAV) 

26. prof. PhDr. Tibor  P i c h l e r, PhD. (Filozofický ústav SAV).
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3.2 Činnosť Vedeckej rady FiF UK 

V roku 2016  mala Vedecká rada FiF UK (ďalej aj VR) do 31. augusta 24 členov (17 

interných, 7 externých / z nich 19 profesorov, resp. DrSc. a 5 docentov / 17 mužov a 7 žien), od 1. 

septembra má nová vedecká rada fakulty 26 členov (19 interných a 7 externých / z nich 22 

profesorov, resp. DrSc. a 4 docentov / 20 mužov a 6 žien). Plnila si svoje hlavné poslania: 

dohliadala na úroveň vedeckých aktivít zamestnancov fakulty (prerokúvala a hodnotila vedeckú 

činnosť za predošlý rok), schvaľovala vedecky adekvátnych externých odborníkov podieľajúcich 

sa na procesoch v rámci univerzitnej výučby (členov štátnicových komisií alebo komisií pre 

doktorandské štúdium) a rozhodovala o výsledkoch kvalifikačných konaní. V roku 2016 sa zišla 

na 4 riadnych zasadnutiach (2015: 8, 2014: 9 zasadnutí), v rámci ktorých sa uskutočnilo: 

- 1 inauguračné konanie: 1 pracovníčka FiF UK, konanie prebehlo úspešne, no inaugurantka 

zatiaľ nebola vymenovaná prezidentom. 

- 4 habilitačné konania: 3 pracovníci z iných inštitúcií, jedna z FiF UK (o dvoch sa hlasovalo až 

na februárovom zasadnutí VR, obe boli úspešné).  

 Tabuľka č. 1  

Kvalifikačné postupy realizované na FiF UK v rokoch 2007 – 2016 

   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Inaugurácie 1 3 6 8 1 4 1 2 6 1 

z toho zamestnanci 

FiF UK 

1 1 4 8 1 1 - 2 5 (6) 1 

Habilitácie 5 12 9 13 15 7 7 13 8 4 

z toho zamestnanci 

FiF UK 

3 8 4 8 9 2 4 6 2 1 

 

 V roku 2016 mala fakulta priznané právo habilitovať docentov a podávať návrhy na 

vymenúvanie profesorov v 23 študijných odboroch. Vedenie sa snaží prostredníctvom personálnej 

politiky smerovať k znižovaniu priemerného veku profesorov a docentov a k bezproblémovému 

zabezpečeniu svojich garančných kompetencií aj do budúcnosti. 

 

 



 4 

6.2 Oblasť vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia 

 

6.2.1 Oblasť vedeckovýskumnej činnosti a projektov 

Aj v roku 2016 sa vedecký výskum na FiF UK uskutočňoval v širokom spektre 

vedných odborov a realizovali ho tvoriví jednotlivci (pedagógovia, výskumní pracovníci), 

doktorandi a na bazálnej úrovni aj študenti 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia) ako aj 

vedecké tímy (na fakultnej alebo medziinštitucionálnej úrovni). Vedecký výskum sa 

zameriaval najmä na vedy humanitné (psychológia, filozofia, logika, vedy o kultúre 

a umení, jazykoveda, literárna veda, translatológia, areálové štúdiá, a pod.), spoločenské 

(napr. politológia, sociológia), historické, a pedagogické (pedagogika, andragogika). 

Z hľadiska kvality mohlo hodnotenie práce nadviazať na výsledky akreditácie 

z roku 2015, ktorá v troch oblastiach hodnotila výsledky ako veľmi dobré (historické vedy 

a etnológia: A, spoločenské a behaviorálne vedy: A-, humanitné vedy A-), len výsledky 

v oblasti pedagogických vied (pedagogika, andragogika) naznačujú väčšie rezervy 

(hodnotenie B-). Okrem celkového hodnotenia vedných odborov (2015) identifikovala 

Akreditačná komisia špičkové vedecké tímy na slovenských univerzitách a vysokých 

školách. Z 37 excelentných tímov 19 pôsobí na Univerzite Komenského a z nich 4 na 

našej fakulte ako na jedinej s humanitnými a sociálnymi vedami. V roku 2016 dostali 

jednotlivé vedecké tímy prvýkrát aj finančnú podporu, ktorú mohli využiť na zvýšenie 

kvality či kvantity svojich vedeckých výstupov.  

Kvôli prehľadu kvantity vykonalo v roku 2016 vedenie fakulty jednoduchý audit 

pracovných výkonov všetkých tvorivých pracovníkov za predošlé tri roky (2013 – 2015). 

V pomerne jednoducho stavanej tabuľke sme zachytili počet a štruktúru dôležitejších 

publikácií, početa podaných a získaných grantov ako aj ich výšku a napokon pedagogické 

vyťaženie (počet kurzov, odučených hodín a počet odučených študentov). Ukázalo sa, že 

fakulta má „ťahúňov“, ktorí vynikajú vo všetkých troch oblastiach, ale fakulta platí aj 

pomerne veľa kolegov/kolegýň, ktorí za 3 roky vypublikovali menej než jednu vedeckú 

štúdiu ročne (čo je bežné zaťaženie denných doktorandov) a slabý vedecký výkon 

nekompenzujú zvýšeným (napr. oproti priemeru dvojnásobným) nasadením 

v pedagogickej oblasti. Tabuľku si zamestnanci môžu pozrieť po prihlásení sa na 

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/interne-materialy-fif-uk/. 

Prodekan fakulty pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý tabuľku výkonov gestoroval, 

pripravil materiál, ktorým tvorivým zamestnancom vysvetlil, ako je vedecký výskum 

dôležitý nielen pre prestíž a kvalifikačný rast fakulty, ale aj pre jej každoročné 

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/interne-materialy-fif-uk/
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financovanie (materiál je od 2017 prístupný po prihlásenií sa na https://fphil.uniba.sk/o-

fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/interne-materialy-fif-uk/). 

 

Podobne ako v dvoch predchádzajúcich rokoch sme aj v roku 2016 mohli vyššiu 

kvalitu výskumu zabezpečovať vďaka rastúcemu množstvu finančných zdrojov na 

vedecký výskum. Majoritný podiel vedeckého výskumu bol realizovaný formou riešenia 

projektov v rámci domácich alebo zahraničných grantových projektov.  

Počtom aj výškou dotácie stále dominujú domáce granty (spolu 985 644 €, čo 

predstavuje 78% grantových príjmov / oproti 876 673 € v roku 2015, čo bolo 82,6 %). 

Z hľadiska výšky dotácie a významu projektov je treba na prvom mieste uviesť agentúru 

APVV (12 projektov, kde je FiF UK hlavným riešiteľom, 4 projekty spoluriešiteľské 

v celkovom objeme 630 561 € – pre porovnanie 2015: spolu 17 projektov za 539 838 €). 

Je potešiteľné, že pracovníci fakulty sa zapájajú stále viac do tejto schémy, ktorej dotácie 

umožňujú realizovať veľké vedecké projekty s významným dopadom a výstupmi. Ďalším 

významným zdrojom financovania výskumu bola agentúra VEGA (62 riešených projektov 

podporených sumou 287 169 € / pre porovnanie 2015: spolu 58 projektov za 281 541 €). 

Stále len pomerne malú úlohu hrá podpora výstupov zameraných skôr na pedagogické 

výstupy, ktoré financuje KEGA (4 projekty podporených sumou 8 714 € / pre porovnanie 

2015: 9 projektov v hodnote 25 179 €). Oproti minulému roku sa zvýšil podiel 

zahraničných prostriedkov na výskum (277.477 €).  

Z nevýskumných grantov, ktoré však majú dopad aj na výskumné aktivity, treba 

spomenúť financie alokované v rámci Vyšehradského fondu, prostredníctvom DAAD, 

viaceré jednorazové granty a podpory veľvyslanectiev či menších zahraničných 

a domácich donorov. Pri mimofakultných grantových prostriedkoch treba konštatovať, že 

drvivá väčšina pochádza zo súťažných schém, kde museli žiadatelia z fakulty obstáť 

v konkurencii s inými žiadateľmi a len zlomok finančných zdrojov pochádza z darov. 

 Potešiteľné je, že oproti minulým rokom sa celkový počet zahraničných grantov už 

druhý rok zvýšil (2013 a 2014 bolo 13, resp. 15 grantov, 2015 a 2016 bolo 19, resp. 20 

grantov). Došlo aj k významnému navýšeniu sumy na 277 477 € (oproti 184 192 € v roku 

2015). 

 Fakulta (presnejšie členovia excelentných vedeckých tímov) získali prostriedky na 

svoje aktivity (mzdy pre seba alebo štipendiá pre doktorandov, cestovné, financie spojené 

s vedeckými podujatiami) v celkovej výške 74 472 € (pre 4 tímy a 19 členov).  

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/interne-materialy-fif-uk/
https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/interne-materialy-fif-uk/
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 Výzvy smerom k mladým vedeckým pracovníkom fakulty resp. jej denným 

doktorandom, aby sa zapájali do grantov UK, začali prinášať svoje ovocie (v roku 2013 

bolo úspešných len 13 žiadateľov; 2014: 15; od rokov 2015: 22 a 2016: 21). Z  

univerzitných grantov získali zástupcovia FiF UK 21 grantov v hodnote 14 440 € (pokles 

oproti 2015: 22 grantov v hodnote 16 530,- €). Stále je však aktivita našich mladých 

pracovníkov a denných doktorandov slabá (pre porovnanie, oprávnení z Prírodovedeckej 

fakulty UK v roku 2016 získali 91 grantov). Prostriedky nie sú veľké, nepočítajú sa do 

výkonov fakulty a katedier, ale príprava projektov je veľmi jednoduchá a vhodná na 

„zaučenie sa“ pre doktorandov či začínajúcich odborných asistentov. 

 FiF UK v roku 2016 pokračovala už štvrtý rok aj v udeľovaní fakultných grantov. 

Sú určené primárne na podporu finalizovania výskumov v pokročilom štádiu s cieľom 

podporiť vedecké výstupy (hlavne publikácie v karentovaných časopisoch, vo 

významných monografiách a vysokoškolských učebniciach – primárne v zahraničí alebo 

cudzích jazykoch). Kvôli tvdrším podmienkam (podmienka vrátenia financií v prípade 

nesplnenia sľubovaných výstupov) bolo v ostatných dvoch rokoch badať pokles záujmu aj 

celkovej sumy na podporu (2014 - 46 žiadostí / 33 podporených v sume 16 160 €; 2015 - 

27 žiadostí / 21 podporených za 11 448 €; 2016 - 23 žiadostí / 21 podporených za 11 650 

€).   

Rezervy má FiF UK stále v zapájaní sa do väčších európskych grantov (v roku 

2016 však boli podporené prvé dva projekty z európskej schémy H2020 z k. politológie 

a k. muzeológie). 

Celkovo možno povedať, že tvoriví zamestnanci fakulty si uvedomujú dôležitosť 

získavania finančných prostriedkov na svoj výskum (ktorý zase je základným 

predpokladom kvalitnej univerzity). Medzi najaktívnejšie katedry možno zaradiť katedru 

muzikológie (5 zamestnancov zo 7 členov katedry získalo 8 grantov), archeológie (6 

zamestnancov z celkovo 9 členov katedry získalo 9 grantov), politológie (5 riešiteľov z 13 

členov získalo 10 grantov), religionistiky (4 z 6 členov), filozofie (6 riešiteľov z 17), 

psychológie (7 ľudí z 42 získalo 7 grantov), ale napr. aj zo sociológie (4 zo 7 členov), 

etnológie a muzeológie (4 zamestnanci z 8), romanistiky (4 z 10), germanistiky (4 z 24).  

Z hľadiska objemu grantových prostriedkov dominujú stále domáce APVV granty 

(hlavní riešitelia: prof. J. Sopóczi, prof. M. Kováč, prof. J. Bátora st., prof. J. Rakšányiová, 

doc. I. Brezina, prof. J. Bartová a ďalší). Medzi zahraničnými sú z hľadiska prestíže aj 

objemu najdôležitejšie granty schémy Horizont 2020 (doc. Zvara a prof. J. Bátora ml.). 
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Tabuľka č. 15 

Výskumné a vzdelávacie granty získané pracovníkmi a riešiteľskými kolektívmi 

FiF UK v rokoch 2010 – 2016 
 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

7. RP EÚ/H2020 0 0 1 2 2 1 2 

ESF 1 1 1 - - - - 

APVV/MVTS 2 6 4 10 12+3 14+3 12+4 

   z toho nové  2+1 3+1 7 0 4+2 2+1 

VEGA 52 54 46 65 61 58 62 

   z toho nové 17 26 18 22 18 17 18 

KEGA 4 2 1 5 8 9 4 

Granty UK 18 24 20 13 15 22 21 

Domáce granty a 

dary (poč/suma) 
  

71/ 

393073 

92/ 

615.721 

90/ 

813.442 

93/ 

876.673 

96/ 

985.644 

Zahran. granty + 

dary (poč/suma) 
  

14/ 

250.968 

14/ 

146.854 

13/ 

248.052 

19/ 

184.192 

20/ 

277.477 

Počet grantov a 

darov celkom 
96 114 78 106 103 

112 116 

Ceková suma na 

granty zo št. 

zdrojov a zdrojov 

EÚ 

Cca. 

535.000 429.902 644.041 

 

 

 

762.575 

 

 

 

1.061.494 

 

 

 

1.060.865 

 

 

 

1.263.121 

 

Väčšina pracovníkov na FiF UK už ráta s tým, že väčšie prostriedky na výskum 

a jeho publikovanie si musí zabezpečiť z mimofakultných zdrojov. No o väčšie 

prostriedky žiada pomerne stála malá skupina hlavných riešiteľov. Vďaka nárastu celkovej 

sumy z dlhodobého hľadiska možno očakávať významné publikačné výstupy (ideálne 

v európskom meradle). Naďalej je dôležité – najmä pri väčších grantoch – vytvárať 

excelentné tímy, ktorých aktivita za pomoci grantových zdrojov bude nielen „zdrojom 

bodov“ do hodnotenia fakulty pri získavaní finančných podielov z ministerskej dotáce, ale 

prinesie aj v zahraničí rešpektované publikačné výstupy. 

Budúcnosť vedeckého výskumu naznačujú podané nové grantové projekty, ktoré 

budú posudzované v roku 2017. V minulom roku bolo podaných 7 APVV projektov 

s hlavným riešiteľom z FiF UK a 4 v spoluriešiteľskej pozícii. Okrem toho sa naši 

kolegovia uchádzali o 25 grantov z VEGA (+3 v spoluriešiteľskej pozícii) a 11 grantov 

KEGA (+3 ako spoluriešitelia). 

Získané grantové prostriedky sú významnými zdrojmi na zaobstaranie 

prístrojového vybavenia a infraštruktúry, ktorú využívajú zamestnanci FiF UK v oblasti 

výskumnej činnosti. Niektoré takto vybavené laboratóriá patria medzi špičku vo svojej 
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kategórii v strednej Európe a umožňujú zapojiť sa pracovníkom FiF UK do riešenia 

medzinárodných grantov. Možno medzi ne zaradiť napríklad: 

• Spoločenskovedné laboratórium Centra excelentnosti pre spoločenské inovácie 

Univerzity Komenského (CESIUK),  

• Laboratórium kognitívnych procesov,  

• Laboratórium psychofyziológie, 

• Dendrochronologické laboratórium, 

• Archeologické technické zabezpečenie a iné.  

 

6.2.2   Publikačná činnosť 

Výstupom vedeckej činnosti tvorivých zamestnancov a doktorandov FiF UK sú 

najmä ich publikácie. V snahe o ich prehľad sprístupňuje FiF UK bibliografické údaje 

k nim prostredníctvom Ústrednej knižnice FiF UK na webovom sídle Univerzity 

Komenského (http://alis.uniba.sk:9909/heading/search?theme=EPC). Dlhšie zvažovaný 

repozitár plnotextových publikácií v elektronickej podobe, ktorý mal pomôcť šíreniu 

a recipovaniu publikácií našich zamestnancov, sa kvôli stále väčšiemu presadzovaniu 

portálu Academia.edu stáva redundantným. Z hľadiska recipovanosti našich výstupov by 

bolo možno vhodné zapojenie sa väčšieho počtu pracovníkov a online-dostupnosť 

väčšieho počtu vedeckých výstupov našich tvorivých zamestnancov. 

Kvalitu a vedeckú originálnosť publikácií odzrkadľuje prestíž ich autorov 

v domácom a zahraničnom prostredí, ktorá sa nedá exaktne kvantifikovať. Istým 

indikátorom je „exportovateľnosť“ výstupov do zahraničia (napr. množstvo publikácií 

v prestížnych zahraničných publikačných formátoch alebo pozvané príspevky na 

významných zahraničných konferenciách). V snahe podporiť medzinárodný rozmer 

publikácií svojich zamestnancov pripravilo vedenie fakulty (a schválil senát) systém 

priamych finančných prémií za najviac cenené kategórie publikácií (CCC+WoS+Scopus, 

resp. v renomovaných zahraničných vydavateľstvách, resp. zahraničné v cudzom jazyku). 

Vďaka tomu FiF UK mierne zvýhodnila autorov s ambíciou mať medzinárodnú prestíž 

oproti autorom „pseudozahraničných“ publikácií (vydávané v malých poľských či českých 

vydavateľstvách po slovensky). Kvalitu by mala indikovať aj úroveň média: trend, podľa 

ktorého hodnota publikácie v karentovanom časopise (1,0 oproti 0,66) je dlhodobý 

a napriek tomu, že vedenie fakulty proti tomu verejne vystupuje, treba s tým rátať. 
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V snahe ozrejmiť pracovníkom fakulty koeficienty a princípy ministerskej 

a fakultnej metodiky hodnotenia publikácií pripravil prodekan pre vedu a doktorandské 

štúdium v spolupráci s riaditeľkou fakultnej knižnice Príručku ako koncipovať a vydávať 

vedecké publikácie (je prístupná aj online na 

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/veda/publikacna_cinnost/PRIRUCKA_pre_autorov_20

15.pdf). Napriek prístupu ku všetkým informáciám sa štruktúra publikácií na fakulte 

výrazne nemení a počet karentovaných (resp. WoS a Scopus) štúdií pracovníkov FiF UK 

nestúpa (pozri tabuľku 16). 

V snahe podporiť publikačné výstupy svojich zamestnancov uplatňuje vedenie 

fakulty niekoľko nástrojov. Pred publikovaním prispieva istou čiastkou prostredníctvom 

fakultných grantov, po publikovaní odmeňuje autorov vybraných kategórií finančnými 

prémiami a napokon body za publikácie tvoria súčasť nadtarifného finančného 

ohodnotenia katedier (pričom financie z „balíka veda“ = financie za granty a publikácie 

tvoria od roku 2016 až 45% nadtarifných zdrojov).  

Presnejšie čísla za rok 2017 budú známe až koncom marca – preto zatiaľ nie je 

známe kvantitatívne porovnanie s rokom 2015. 

 

 

Tabuľka č. 16 

Publikačná činnosť vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov FiF UK 

v rokoch 2008 – 2016   

(v zátvorke počet publikácií, akým sa na celkovom čísle podieľali denní doktorandi) 
 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016+ 

Vedecké monografie, štúdie 

charakteru monografie + 

kapitoly v monografiách   

 

54 

 

51 

 

64 

 

33 

  

26 

  

50 

  

51 (6) 

 

53 (3) 

45 

z toho doma 46 45 54 30 23 40 45 (6) 43 (3) 34 

z toho v zahraničí 8 6 10 3 3 10 6 (0) 10 (0) 11 

Vysokoškolské učebnice 3 9 19 12 7 8 8 (0) 9 (0) 3 

Vedecké práce v časopisoch 

a zborníkoch 
454 585 721 671 

706 658 750 

(211) 

688 

(164) 

382 

z toho v domácich 347 455 553 491 
493 503 565 

(174) 

501 

(123) 

250 

z toho v zahraničných 107 130 168 180 
213 155 185 

(37) 

187  

(41) 

132 

z toho ved. práce v zahr. 

karent. časopisoch 
4 9 7 5 

6 5 9       

(1) 

12      

(1) 

9 

z toho ved. práce v dom. 

karent. časopisoch 
21 18 25 30 

25 25 23    

(11) 

22      

(1) 

18 

z toho ved. práce WoS ?  ?  ?  ?  ?   5 6       14      7 

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/veda/publikacna_cinnost/PRIRUCKA_pre_autorov_2015.pdf
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/veda/publikacna_cinnost/PRIRUCKA_pre_autorov_2015.pdf


 10 

a SCOPUS - zahraničné (1) (0) (2) 

z toho ved. práce WoS 

a SCOPUS - domáce 

?  ?  ?  ?  ?   1 

(0) 

 4      

(4) 

2        

(0) 

4 

Skriptá  5 21 24 13 
12 7 16      

(2) 

16      

(1) 

 

Citácie  1394 1903 1850 2132 1634 1868 1725 1601  

z toho domáce 1052 1468 1421 1674 1241 1429 1339 1176  

z toho v zahraničí 342 435 429 458 393 439 386 425  

+ stav ku 18. januáru 2017! 

 

Vzhľadom na ambíciu FiF UK uhájiť si pozíciu lídra medzi humanitnými 

fakultami na Slovensku (ktorú naznačili výsledky akreditácie a najmä existencia 

excelentných tímov ako na jedinej fakulte orientovanej na humanitné a sociálne vedy na 

Slovensku) je nevyhnutné, aby sa na pracovníkov, ktorí vedu nepodkladajú za súčasť 

svojich pracovných povinností, vyvinul väčší tlak – tak zo strany vedúcich katedier ako aj 

vedenia fakulty. Fakulty v iných slovenských regiónoch si za posledných 10 rokov 

výrazne posilnili svoje pozície a kvantitou svojej vedeckej produkcie našu tvorbu viaceré 

dobiehajú alebo predbiehajú. Preto je pre fakultu strategickou prioritou, aby jej najlepší 

pracovníci nasmerovali svoje publikačné výstupy do prestížnejších (ideálne zahraničných) 

vydavateľstiev a do karentovaných časopisov či časopisov vo WoS alebo SCOPUS. 

Ostatní by mali zvýšiť kvantitu svojich výstupov pri zachovaní alebo zvyšovaní kvality 

textov. Zároveň by špičkoví vedci z FiF UK mali publikovať kľúčové monografie a 

učebnice pre daný odbor, pričom katedry aj vedenie fakulty by ich k tomu mali výrazne 

motivovať. Cieľom je nielen pozícia lídra na Slovensku, ale aj postupné presadzovanie sa 

v stredoeurópskej oblasti (popri KU v Prahe, MUNI v Brne alebo UNI Wien). 

Ďalším zreteľa hodným aspektom je, že štipendiá pre denných doktorandov sa 

platia z prostriedkov, ktoré FiF UK získala za svoj vedecký výkon, je preto nevyhnutné, 

aby katedry a najmä školitelia aj naďalej nabádali svojich doktorandov publikovať 

parciálne výsledky svojho bádania. 

 

 

6.2.3   Doktorandské štúdium 

Doktorandské štúdium na FiF UK sa v roku 2016 realizovalo v 26 akreditovaných 

študijných programoch doktorandského štúdia v dennej aj externej forme. Od konca roka  

2016 máme po roku opäť akreditované aj externé štúdium pedagogiky, no len s časovým 

obmedzením na 2 roky a preto sa v najbližšom čase ani neráta s prijatím doktorandov na 
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tento program, kým sa situácia nestabilizuje (pre pripomenutie: v roku 2015 fakulta kvôli 

zmätočnej garancii – keďže prof. Žilínek garantoval v ČR aj na našej fakulte – prišla 

o akreditáciu na denné doktorandské štúdium vo vednom odbore pedagogika a došlo 

k pozastaveniu práv realizovať externého doktorandského štúdia pedagogiky). Po 

stabilizácii situácie sa fakulta bude znovu uchádzať o kompletné práva.  

Štúdium zabezpečoval rovnaký počet odborových komisií doktorandského štúdia 

(niektoré z nich boli spoločné odborové komisie). V priebehu roka sa na vzdelávaní 

doktorandov podieľalo 9 externých vzdelávacích inštitúcií zo SAV (Archeologický, 

Filozofický, Historický, Sociologický, Jazykovedný ústav, Ústav etnológie, hudobnej 

vedy, slovenskej literatúry, svetovej literatúry – oproti roku 2015 prišiel o akreditáciu 

orientalistický ústav). V študijných programoch, na ktorých spolupracujú s našimi 

katedrami ústavy SAV, platí smernica (VP FiF UK 2/2014), ktorá zvýšila možný počet 

členov týchto komisií na 15 s tým, že zastúpenie môže byť takmer paritné FiF UK / SAV 

(z fakulty musí byť podľa smerníc predseda spoločnej odborovej komisie, zvyšní členovia 

môžu byť v pomere 1:1).  

Vzhľadom na to, že FiF UK nedostáva účelovo viazané prostriedky na štipendiá 

z MŠVVaŠ SR ani na jeden ročník denných doktorandov, musí všetky ročníky hradiť 

z vlastných rozpočtových zdrojov. Preto vedenie fakulty už druhý rok pokračovalo 

v participatívnom financovaní štipendia. Keďže denní doktorandi sa podieľajú na 

výkonoch katedier (niektoré mali viac denných doktorandov ako pracovníkov), katedry sa 

finančne majú podieľať na ich doktorandskom štipendiu. Vzhľadom na to, že niektoré 

katedry sa spolupodieľajú už na dvoch ročníkoch, tak sa spolufinancovanie znížilo z 1200 

€ v roku 2015 na 1000 € v roku 2016 (s tendenciou ďalšieho znižovania v roku 2017). 

Spolufinancovanie hradia katedry zo svojich nadtarifných prostriedkov. Vedenie si od 

spolufinancovania sľubuje nielen väčšiu zodpovednosť katedier pri prijímaní nových 

denných doktorandov, ale aj intenzívnejšiu prácu s nimi (najmä smerom k ich 

publikačným výkonom). Treba, aby školitelia a vedúci katedier ako aj garanti 

doktorandského štúdia vedeckú činnosť denných doktorandov (najmä publikovanie) 

priebežne kontrolovali. Optimálne by bolo, aby denný doktorand počas štvorročného 

štúdia publikoval aspoň tri vedecké štúdie (z nich aspoň jednu významnejšieho 

charakteru). Spolufinancovanie malo za následok pomerne prudké zníženie záujmu 

katedier o denné doktorandské štúdium (2015 z 35 na 20), ale v roku 2016 katedry 

pochopili nutnosť kroku a došlo k oživeniu záujmu o miesta denných doktorandov (vzrast 

z 20 na 28 novoprijatých). V roku 2017 sa výška spolufinancovania zníži na 800 € (cca. 
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12% štipendia), pričom za istý počet externých doktorandov bude možné prijať jedného 

denného bez povinnosti spolufinancovať jeho štipendium. Takto by mala vzniknúť 

optimálna rovnováha (fakulta bude mať taký počet denných doktorandov, aký dokáže 

zaplatiť, zároveň budú katedry zodpovedne vyberať len tých najlepších). 

V roku 2016 FiF UK prijala 56 nových doktorandov (z toho 44 vlastných a 12 na 

externé vzdelávacie inštitúcie – ústavy SAV). Po spomínanom výkyve v roku 2015 sa, 

dúfajme, postupne bude stabilizovať počet prijatých denných doktorandov fakulty na 

počte 25-35, ktorý by mal byť trvalo udržateľný 2015: 20, 2016: 28). Pri novo prijatých 

externých doktorandoch je záujem pomerne stabilný (osciluje okolo čísla 20 ročne 

a celkový počet študujúcich sa pohybuje okolo čísla 100). V externých vzdelávacích 

inštitúciách (ústavy SAV) sa javí trend znižovania počtu doktorandov (najmä externých).  

Z celkového počtu nových doktorandov FiF UK prijala aj troch zahraničných 

záujemcov o doktorandské štúdium. No záujem o doktorandské štúdium na FiF UK zo 

strany zahraničných uchádzačov je treba hodnotiť ako stabilne nízky (2014 ich študovalo 

31, 2015: 27, 2016 len 19). Slabšia je aj medzinárodná spolupráca pri spoločnom vedení 

doktorandského štúdia s inými zahraničnými univerzitnými partnermi (cotutelle). Práve 

posilnenie medzinárodnej spolupráce aj pri výučbe doktorandov by pomohlo zvýšiť 

prestíž fakulty (a univerzity) v zahraničí.  

Čo sa týka ukončených doktorandov, v roku 2016 zavŕšilo doktorandské štúdium 

úspešnou obhajobou dizertačnej práce 53 denných študentov fakulty (z nich 6 v rámci 

externých vzdelávacích inštitúcií – ústavov SAV). Okrem nich zavŕšilo v roku 2016 

úspešne svoje štúdium aj 13 externých študentov (2015: 25, 2015: 40 študentov).  

Spolu študovalo na FiF UK v roku 2015 v treťom stupni štúdia 323 doktorandov 

(2015: 351; 2014: 381, 2013: 424). Do sumárneho počtu nie sú zarátaní doktorandi, ktorí 

majú prerušené štúdium.  

 

Celkový trend naznačuje, že odkedy ministerstvo prestalo prideľovať účelovo 

viazané prostriedky na štipendiá denných doktorandov, tak sa počet prijatých denných 

doktorandov znížil. Trend nie je špecifický pre našu fakultu, ale je všeobecný (napr. na 

FiF UK klesol počet denných doktorandov za ostatné 4 roky o 34%, kým na 

spolupracujúcich ústavoch SAV o 60%). Badať aj trend znižovania podielu externých 

doktorandov na celkovom počte študentov 3. stupňa štúdia (pravdepodobne kvôli výške 

školného), ale počet novoprihlásených externých doktorandov je za ostatné štyri roky 

pomerne stabilizovaný.  
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Akreditácia FiF UK ukázala, že aj od externých doktorandov treba vyžadovať 

aspoň jednu štúdiu za celé štúdium s fakultnou afiliáciou. Podľa možnosti je vhodné 

doktorandov zainteresovať aj na vedeckom výskume podporovanom z grantov, resp. 

vďaka grantom tým najperspektívnejším zabezpečiť miesta na fakulte aj po obhájení 

dizertačnej práce (napr. vo forme výskumných pracovníkov). 

 

Z hľadiska samotných doktorandov sa snaží fakulta o zjednodušenie ich štúdia. V 

priebehu ostatných 4 rokov sme odstúpili od niekdajšieho striktného rozdeleniu kreditov 

na úspešné ukončenie (80 za štúdium, 70 za vedu a 60 za pedagogické aktivity) a znížením 

povinných počtov kreditov (okrem vedeckej oblasti) na 60:70:30, sa vytvorila suma 50 

kreditov, ktoré môžu doktorandi získať aktivitami podľa svojho výberu (napr. vedeckými). 

Došlo zároveň ku prechodu administrovania doktorandského štúdia do prostredia AIS, čo 

doktorandom umožňuje zapisovať sa online a im ako aj školiteľom alebo administratíve 

umožňuje mať neustály prehľad o svojich kreditoch a výkonoch. Zároveň sa zabránilo 

niektorým anomáliám napr. viacnásobnému zapisovaniu „kurzov zadarmo“ ako 

individuálne štúdium literatúry). Na začiatku štúdia sa zaviedlo úvodné informovanie 

o forme a obsahu štúdia. Niektoré katedry začali ponúkať špecializované kurzy pre 

doktorandov, ktoré by zvýšili ich praktické vedomosti a zručnosti (akademické písanie 

a prezentácia). Do budúcnosti zvažuje vedenie skvalitniť servis pre doktorandov 

realizovaním ďalších aktivít, ktoré by im po skončení štúdia pomohli presadiť sa v 

v akademickom prostredí (vrátane zahraničného): napr. posilnením či vytvorením kurzov 

akademického cudzieho jazyka a akademických zručností (informačné zdroje, akademické 

písanie a prezentácia, prehľad grantových zdrojov a príprava projektu). V roku 2016 bolo 

blokovou formou realizované stretnutie s doktorandmi, kde im prodekan a projektová 

manažérka fakulty Mgr. Tancerová predstavili možnosti získavania ďalších finančných 

zdrojov na ich výskum. Stále ostáva, že gros vedomostí a zručností by mali doktorandi 

získavať od svojich školiteľov a prinajmenšom denní doktorandi by mali svoju erudíciu 

skvalitňovať pobytom na zahraničných vzdelávacích inštitúciách.    

 

 

Tabuľka č. 17  

Počty doktorandov na FiF UK v rokoch 2007 – 2016 
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20131 20142 2015 2016 

Denné štúdium 121 203 203 251 235 246 253 247 232 201 

UK+SAV        185(+62) 165(+67) 135(+66) 

Exter. štúdium 307 300 275 159 163 154 171 134 119 103 

UK+SAV        110(+24) 107(+12) 90(+13) 

Zahraniční  7 5 5 15 25 32 34 31 27 19 

Celkový počet 435 508 483 425 423 432 424 381 351 304 

UK+SAV             295(+86) 272(+79)3 225(+79) 

 

 

Tabuľka č. 18 

Počty novoprijatých doktorandov na FiF UK v rokoch 2007 – 2016 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Denné štúdium 54 63 68 63 45 57 66 50 38 38 

UK+SAV       38(+28) 35(+15) 20(+18) 28(+10) 

Exter. štúdium 62 19 29 36 48 29 21 21 25 18 

UK+SAV       19(+2) 19(+2) 23(+2) 16(+2) 
Z nich zahraniční 
štipendisti/študenti 

1 0 1 1 7 8 10 5 2 2(+1) 

Celkový počet 117 82 98 100 100 94 67(+30) 59(+30) 45(+20) 44(+12) 

UK+SAV           

 

 

 

6.2.4    Študentská vedecká a odborná konferencia 

FiF UK sa dlhodobo snaží o podporu vedeckého výskumu aj u svojich študentov 

bakalárskeho a magisterského štúdia. Aj v roku 2016 boli niektorí študenti zapojení do 

projektov tvorivých zamestnancov FiF UK, no ako systematický nástroj podpory sa 

tradične osvedčila Študentská vedecká konferencia (ŠVOK). Ambicióznejší a šikovnejší 

študenti majú v rámci nej priestor, aby na nej prezentovali dosiahnuté výsledky, čím môžu 

na seba upozorniť okrem iného aj ako na perspektívnych uchádzačov o denné 

doktorandské štúdium.  

V roku 2016 sa ŠVOK uskutočnila v 21 sekciách (2015: v 18; 2014: v 22; 2012 a 

2013: v 23 sekciách). Na katedre germanistiky a nederlandistiky sa konala ŠVOK v dvoch 

sekciách, naopak v jednej sekcii boli združené dve katedry (slovenských a všeobecných 

dejín), takže celkovo sa do ŠVOK zapojilo 21 katedier. Konferencie sa uskutočnili v apríli 

2016 (s výnimkou sekcie fakultného kola na katedre psychológie, kde sa ŠVOK 

uskutočnila už v marcovom  termíne, aby sa víťazi mohli zúčastniť medzinárodného kola 

                                                           
1 Do roku 2013 sme nerozlišovali počet doktorandov priamo na fakulte a ostatných formálne fakultných, 

pôsobiacich na ústavoch SAV. 
2 Číslo v zátvorke predstavuje počet doktorandov na externých vzdelávacích inštitúciách (ústavoch SAV).   
3 V počte nie sú zarátaní doktorandi, ktorí mali prerušené štúdium (2015: 16+8 denných a 24+7 externých).  
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– na ňom obsadili 1. a 2. miesto). Celkovo 123 študentov prezentovalo 118 prác (v rokoch 

2012 až 2015 sa zúčastnilo 187 / 180 / 110 / 145 študentov). Úspešní účastníci ŠVOK na 

prvých troch miestach v jednotlivých sekciách boli odmenení formou mimoriadnych 

štipendií, ktoré im priznal dekan fakulty podľa umiestnenia na 1.-3. mieste vo výške 200, 

150 a 100 €. 

 

Cena Daniela Tupého 2016 

Cena Daniela Tupého je každoročne súčasťou Študentskej vedeckej a odbornej 

konferencie a udeľuje ju FiF UK na pamiatku svojho zavraždeného študenta Daniela 

Tupého autorom najlepších prác, ktoré analyzujú a pranierujú prejavy rasizmu, xenofóbie 

a netolerantnosti v spoločnosti. V roku 2016 boli ocenené tieto práce:  

1. miesto - Bc. Martina Zboroňová: Rodovo podmienené násilie páchané na ženách 

2. miesto - Martin Foltín: Tolerancia, intolerancia a verejný dialóg  

3. miesta (dve) - Bc. Andrea Bučičová: Jazyk a moc v súdnom pojednávaní / Bc. Tatiana 

Babejová: Politické umenie na Ukrajine: “umenie majdanu“. 

 

 

6.2.5    Propagácia vedy a vedeckých výstupov  

V snahe podporiť tvorivé prostredie interdisciplinárneho výskumu pokračovala FiF 

UK v realizácii platformy zavedenej v roku 2012 – organizovala prednášky významných 

domácich či zahraničných odborníkov (Lectiones magistrales, 2-4 krát ročne) ako aj vo 

formáte zavedenom v roku 2013 (Nové knihy a výskumy, každý mesiac mimo prázdnin 

prezentujú autori z fakulty svoje najnovšie knižné publikácie). Pri propagácii týchto 

prezentácií využívame okrem tlačených plagátikov webovú stránku fakulty aj facebook 

a informačné panely v átriu na Gondovej 2.  

V rámci Lectiones magistrales vystúpili roku 2016 pedagógovia FiF UK s týmito 

prednáškami: 

• 16. marec 2016 - doc. Martin Slobodník (Katedra východoázijských štúdií FiF 

UK): Regionálne podoby islámu v Ázii: čisté a pravdivé učenie v Číne  

• 20. apríl 2016 - doc. Dušan Deák (Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK): 

Regionálne podoby islámu v Ázii: indickí muslimovia alebo muslimovia v Indii? 

• 19. október 2016 – prof. Jozef Bátora (Katedra politológie FiF UK): Krízy a 

diferencovaná integrácia EÚ – tri scenáre  
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V priebehu roka 2016 pokračoval aj cyklus Nové knihy a výskumy, v ktorom boli 

prezentované tieto publikácie:  

• 9. marec 2016: Richard Rorty a zrkadlo filozofie; prof. Emil Višňovský (Katedra 

filozofie a dejín filozofie FiF UK) 

• 13. apríl 2016: Spoločnosť a ekonomika: sociologické perspektívy, Dr. Daniel 

Gerbery, Dr. Roman Hofreiter (Katedra sociológie FiF UK) 

• 12. máj 2016: Keď bronz vystriedal meď, prof. Jozef Bátora,  Dr. Peter Tóth 

(Katedra archeológie FiF UK) 

•  5. október 2016: Hispanoamerická literatúra na Slovensku, Dr. Eva Palkovičová 

(Katedra romanistiky FiF UK) 

• 16. november 2016: Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia; prof. Anton Eliaš, 

doc. Michal Babiak (Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK; 

Katedra estetiky FiF UK) 

• 7. december 2016: Od hlasu k hláske. Z dejín antickej náuky o reči, Dr. Ľudmila 

Buzássyová (Katedra klasickej a semitskej filológie FiF UK) 

 

Súčasťou propagácie vedy a vzdelávania na fakulte boli aj dve podujatia, ktoré sa 

uskutočnili v priebehu októbra 2016, keď fakulta oslavovala 95. výročie založenia fakulty. 

V átriu hlavnej budovy na Gondovej bola 24. 10. 2016 sprístupnená výstava o dejinách 

fakulty. Výstavu pripravila Mgr. Mária Grófová  z Archívu Univerzity Komenského v 

spolupráci s prof. Pavlom Tišliarom a Dr. Ľubošom Kačírkom z Katedry etnológie a 

muzeológie FiF UK. Informačné materiály sú prístupné aj na webovej stránke fakulty 

(http://fphil.uniba.sk/o-fakulte/vystava-k-95-vyrociu-fif-uk-na-webe/ ). V dňoch 24. a 25. 

októbra 2016 sa uskutočnila vedecká konferencia „95 rokov Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave – pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce“, 

na ktorej odznelo 35 príspevkov slovenských a českých historikov reprezentujúcich 

viaceré akademické inštitúcie. Príspevky budú publikované v priebehu roku 2017 vo 

vedeckom konferenčnom zborníku. 

Rovnako ako v prechádzajúcich dvoch rokoch aj v  septembri 2016 sa pedagógovia 

FiF UK zúčastnili s prednáškami na Európskej noci výskumníkov: Katedra psychológie 

bola zastúpená stánkom „Otestujte si kogníciu“ a Katedra porovnávacej religionistiky 

stánkom „Mayská kultúra očami slovenských vedcov“. Prof. Milan Kováč z tejto katedry 

vystúpil s prednáškou Archeologické objavy v guatemalskej džungli. Prof. Anton Heretik 

http://fphil.uniba.sk/o-fakulte/vystava-k-95-vyrociu-fif-uk-na-webe/
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a Dr. Michal Hajdúk (Katedra psychológie) vystúpili s prednáškou Neuropsychológia - 

ako psychológovia vyšetrujú mozog a jeho funkcie. Aktívna účasť na tomto podujatí 

pomáha propagácii spoločenských a humanitných vied a zároveň aj k zviditeľneniu 

samotnej FiF UK.  

V roku 2016 fakulta prezentovala svoje výskumy aj stredoškolákom počas 

špeciálne im venovanej akcie Zaži deň v koži vysokoškoláka. Dva bloky desiatich 40-

minútových prednášok odzneli 25. mája 2016 (viac v časti o komunikácii s verejnosťou).  

 

 

 


