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1. Činnosť Vedeckej rady FiF UK 

 V roku 2017 mala Vedecká rada FiF UK 26 členov (19 interných a 7 externých; do 30. júna 
2017 z nich bolo 22 profesorov, resp. DrSc., a 4 docenti, a od 1. júla 2017 z nich bolo 23 pro-
fesorov, resp. DrSc., a 3 docenti; 20 mužov a 6 žien). 
 Plnila si svoje hlavné poslania: dohliadala na úroveň vedeckých aktivít zamestnancov fa-
kulty (prerokúvala a hodnotila vedeckú činnosť za predošlý rok), schvaľovala vedecky adek-
vátnych externých odborníkov podieľajúcich sa na procesoch v rámci univerzitnej výučby (čle-
nov štátnicových komisií alebo komisií pre doktorandské štúdium) a rozhodovala o výsledkoch 
kvalifikačných konaní. 
 V roku 2017 sa zišla na 7 riadnych zasadnutiach (2016: 4, 2015: 8), v rámci ktorých sa us-
kutočnilo:  

– 1 inauguračné konanie: 1 pracovníčka UK (PraF UK), konanie prebehlo úspešne, no 
inaugurantka zatiaľ nebola vymenovaná prezidentom, 

– 11 habilitačných konaní: 6 pracovníkov z FiF UK, 5 pracovníkov z iných inštitúcií, ko-
nania prebehli úspešne, pričom 9 habilitantom bol titul udelený v priebehu roka 2017.  

 2013 2014 2015 2016 2017 
 

Inaugurácie 1 2 6 1 1 

z toho zamestnanci FiF UK - 2 5 (6) 1 - 
 

Habilitácie 7 13 8 4 11 

z toho zamestnanci FiF UK 4 6 2 1 6 

Tabuľka č. 1: Kvalifikačné postupy realizované na FiF UK v rokoch 2013 – 2017 

 Do 31. augusta 2017 mala fakulta priznané právo habilitovať docentov a podávať návrhy na 
vymenúvanie profesorov v 23 študijných odboroch, od 1. septembra 2017 má toto právo pri-
znané v 22 študijných odboroch. Vzhľadom na vek garanta alebo spolugaranta boli do 31. au-
gusta 2017 tieto práva priznané s časovým obmedzením v 11 študijných odboroch, od 1. sep-
tembra sa tento počet znížil na 10. 
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2. Vedeckovýskumná činnosť vo všeobecnosti 

 Vedecký výskum na FiF UK uskutočňuje v širokom spektre vedných odborov a realizujú ho 
ako tvoriví jednotlivci (pedagógovia, výskumní pracovníci, doktorandi a na bazálnej úrovni aj 
študenti 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia) tak aj vedecké tímy (na fakultnej alebo medzi-
inštitucionálnej úrovni). Vedecký výskum sa zameriaval najmä na vedy humanitné (psycholó-
gia, filozofia, logika, vedy o kultúre a umení, jazykoveda, literárna veda, translatológia, areá-
lové štúdiá a pod.), spoločenské (napr. politológia, sociológia), historické a pedagogické (pe-
dagogika, andragogika). 
 Na fakulte pôsobí celkovo 5 špičkových vedeckých tímov identifikovaných Akreditačnou 
komisiou. Špičkové vedecké tímy na slovenských univerzitách a vysokých školách boli identi-
fikované v rámci dvoch výziev, pričom prvá výzva sa realizovala v roku 2015 a druhá v roku 
2017. Celkový počet excelentných tímov identifikovaných v rámci obidvoch výziev je 54 (prvá 
výzva – 37, druhá výzva – 17), pričom na Univerzite Komenského pôsobí až 26 týchto tímov 
(prvá výzva – 19, druhá výzva – 7). V tomto počte má FiF UK 5 zástupcov, pričom posledný 
z týchto tímov pribudol v rámci druhej výzvy: 

– „Filozofia, logika, metodológia: výzvy 21. storočia“ (5 členov: doc. Mariana Szapuová, 
prof. František Gahér, doc. Michal Chabada, doc. Igor Hanzel, Dr. Igor Sedlár), 

– „Jazyk a jazykoveda v súvislostiach“ (5 členov: prof. Juraj Dolník, prof. Pavol Žigo, prof. 
Miroslav Dudok, prof. Oľga Orgoňová, doc. Alena Bohunická), 

– „Národné literatúry v literárnovednej reflexii“ (5 členov: prof. Ján Zambor, prof. Valerián 
Mikula, prof. Mária Kusá, doc. Miloslav Vojtech, doc. Jozef Tancer), 

– „Slovenské dejiny v stredoeurópskom kontexte“ (4 členovia: prof. Eduard Nižňanský, 
prof. Roman Holec, doc. Juraj Šedivý, doc. Pavol Tišliar), 

– „Archeológia: moderný výskum na Slovensku“ (7 členov: prof. Jozef Bátora, Dr. Peter 
Barta, Dr. Tomáš König, prof. Eduard Krekovič, Dr. Jana Mellnerová, doc. Michal Slivka 
a Dr. Andrej Vrtel). 

Celkový počet pracovníkov fakulty, ktorí patria do špičkových tímov, je 26.  
 Kvantitatívne aspekty vedeckej (aj pedagogickej) činnosti pracovníkov fakulty sme aj v roku 
2017 monitorovali prostredníctvom auditu pracovných výkonov, a to v troch oblastiach – v pe-
dagogickej činnosti (vzhľadom na počet kurzov, odučených hodín a počet študentov), v publi-
kačnej činnosti (vzhľadom na počet publikovaných výstupov vybraných kategórií, so špecific-
kým zreteľom na publikácie v indexovaných časopisoch, cudzojazyčné publikácie a monogra-
fie) a v grantovom výkone (vzhľadom na získaný objem finančných prostriedkov a počet po-
daných, resp. získaných grantov). Zamestnanci fakulty tak majú k dispozícii prehľad o výko-
noch za roky 2013 – 2016. Údaje za štvorročné obdobie poskytujú pomerne plastický obraz 
o výkonoch na fakulte v sledovaných oblastiach a navyše je pomerne spoľahlivým indikátorom 
trendov, vďaka čomu sa dá využívať pri prijímaní rôznych druhov rozhodnutí na nadchádzajúce 
obdobia. Z týchto údajov možno napríklad zistiť nasledujúce trendy: 

– mierne rastie počet publikovaných článkov v indexovaných časopisoch (CCC, WoS, resp. 
Scopus) – 2013: 32 (5,54% zo všetkých publikácií sledovaných kategórií); 2014: 30,79 
(4,67%); 2015: 43,52 (6,58%); 2016: 44,5 (7,17%) 

– mierne klesá celkový počet publikovaných výstupov sledovaných kategórií – 2013: 
577,83 (priemerne 2,06 publikácie na jedného tvorivého pracovníka); 2014: 659,79 
(2,35); 2015: 660,93 (2,26); 2016: 620,87 (2,10) 

– mierne rastie počet tvorivých pracovníkov bez publikácie sledovanej kategórie – 2013: 
71 (25,36% z celkového počtu tvorivých pracovníkov); 2014: 56 (19,93%); 2015: 63 
(21,58%); 2016: 66 (22,37%) 
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 V tomto prehľade zatiaľ nie sú zahrnuté údaje o pedagogickej, publikačnej a grantovej čin-
nosti za rok 2017, budú však doplnené v najbližších mesiacoch. Podrobnosti o publikačnej 
a grantovej činnosti za rok 2017 sú konkretizované nižšie. 

3. Granty 

 V roku 2017 opätovne narástol objem finančných zdrojov alokovaných na vedecký výskum 
z grantových prostriedkov. Štruktúra všetkých získaných grantových prostriedkov je nasledu-
júca: 

A. Domáce granty celkovo: 1 172 461,- €, z toho 
a) výskumné granty: 86 projektov v celkovej sume 1 153 173,- € 
b) ostatné granty: 4 projekty v celkovej sume 19 288,- € 

B. Zahraničné granty celkovo: 411 294,- €, z toho 
a) výskumné granty: 5 projektov v celkovej sume 145 176,- € 
b) ostatné granty: 15 projektov v celkovej sume 266 118,- € 

Prostredníctvom výskumných grantov sa teda získalo 1 298 349,- € a prostredníctvom ostat-
ných grantov 285 406,- €. Celkové grantové prostriedky dosiahli výšku 1 583 755,- €. Finančné 
prostriedky získané na domáce výskumné granty tvorili 88,8% všetkých prostriedkov z vý-
skumných grantov a 72,8% všetkých grantových prostriedkov. 
 Grantovej aktivite pracovníkov fakulty stále dominujú domáce výskumné granty. Okrem 
toho treba zdôrazniť aj to, že sme zaznamenali pomerne výrazný medziročný nárast objemu 
finančných prostriedkov z domácich grantov (v roku 2016 čiastka z domácich výskumných 
grantov dosiahla výšku 985 644,- €, čo bolo 78% grantových príjmov). Štruktúra domácich 
výskumných grantov za rok 2017 je nasledujúca:  

– APVV: 21 projektov (fakulta ako hlavný riešiteľ – 17, fakulta ako spoluriešiteľ – 4) 
v celkovej sume 855 314,- € (rok 2016: 16 projektov, 630 561,- €) 

– VEGA: 59 projektov (fakulta ako hlavný riešiteľ – 51, fakulta ako spoluriešiteľ – 8) 
v celkovej sume 277 126,- € (rok 2016: 62 projektov, 287 169,- €) 

– KEGA: 6 projektov (fakulta ako hlavný riešiteľ – 5, fakulta ako spoluriešiteľ – 1) 
v celkovej sume 20 733,- € (rok 2016: 8 714,- €) 

 Z hľadiska výšky dotácie a významu projektov grantové prostriedky získané z APVV zo-
hrávajú primárnu úlohu. Spomedzi všetkých projektov podporených APVV sa 7 projektov re-
alizovalo v rámci Všeobecnej výzvy (VV) 2012 (tieto projekty boli v roku 2017 aj ukončené), 
6 projektov v rámci VV 2014, 4 projekty v rámci VV 2015 a 4 projekty v rámci VV 2016. 
Významné sú aj grantové prostriedky VEGA, hoci výška dotácie na jednotlivé projekty je niž-
šia. Stále však len pomerne malú úlohu hrá podpora výstupov zameraných skôr na pedagogickú 
oblasť, ktorú financuje KEGA. 
 Významné finančné prostriedky na fakultu plynuli aj prostredníctvom nevýskumných pro-
jektov, ktoré však majú nezanedbateľný vplyv aj na výskumné aktivity. Treba spomenúť pre-
dovšetkým podporu z Vyšehradského fondu, programu Erasmus+, Konfuciovho inštitútu alebo 
jednorazové podpory z ministerstiev či veľvyslanectiev. Pri mimofakultných grantových pro-
striedkoch treba konštatovať, že drvivá väčšina pochádza zo súťažných schém, v ktorých museli 
žiadatelia z fakulty obstáť v konkurencii s inými žiadateľmi a len zlomok finančných zdrojov 
pochádza z darov. 
 Doktorandi a mladí vedeckí pracovníci fakulty mali možnosť uchádzať sa o granty UK aj 
v roku 2017. Žiaľ, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi aj v porovnaní s inými fakultami uni-
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verzity (predovšetkým s Prírodovedeckou fakultou, lekárskymi fakultami a Fakultou matema-
tiky, fyziky a informatiky) je úspešnosť žiadateľov z fakulty menšia. V roku 2017 bolo pro-
stredníctvom grantov UK podporených 12 projektov z fakulty v celkovej sume 10 030,- € (v 
roku 2016 to bolo 21 projektov v celkovej sume 14 440,- €). Vzhľadom na klesajúci trend počtu 
podporovaných žiadostí bude potrebné zlepšiť propagáciu grantov UK a zabezpečiť prípravu 
kvalitnejších návrhov projektov. 

 2013 2014 2015 2016 2017 
      

7. RP EÚ/H2020 2 2 1 2 2 
      

APVV/MVTS 10 12+3 14+3 12+4 17+4 

z toho nové 7 0 4+2 2+1 4+0 
      

VEGA 65 61 58 62 59 

z toho nové 22 18 17 18 20 
      

KEGA 5 8 9 4 6 
      

Granty UK 13 15 22 21 12 
      

Domáce granty a dary 

počet 92 90 93 96 88 

suma 615.721 813.442 876.673 985.644 1.172.461 
      

Zahraničné granty a dary 

počet 14 13 19 20 20 

suma 146.854 248.052 184.192 277.477 411.294 
      

Celkovo 

počet 106 103 112 116 108 

suma 762.575 1.061.494 1.060.865 1.263.121 1.583.755 

Tabuľka č. 2: Výskumné a vzdelávacie granty získané pracovníkmi a riešiteľskými kolektívmi  
FiF UK v rokoch 2013 – 2017 

 FiF UK v roku 2017 pokračovala piatym rokom aj v udeľovaní fakultných grantov. Tie sú 
určené primárne na podporu finalizovania výskumov v pokročilom štádiu s cieľom podporiť 
vedecké výstupy (hlavne publikácie v karentovaných časopisoch, významných monografií a 
vysokoškolských učebníc – primárne v zahraničí alebo v cudzích jazykoch). Kvôli striktnejším 
podmienkam (podmienka vrátenia financií v prípade nesplnenia sľubovaných výstupov 
a zmenšeniu počtu podporovaných publikácií) bolo v ostatných troch rokoch badať pokles 
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počtu podaných žiadostí o tento typ finančného príspevku: v roku 2017 bolo podaných 19 žia-
dostí, pričom schválených bolo 16 žiadostí v celkovej sume 12 013,- € (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 €).   
 Budúcnosť vedeckého výskumu naznačujú nové grantové projekty, ktoré boli podané v roku 
2017. Bilancia podaných projektov je sľubná: 

 Domáce projekty 
– APVV: podaných 22 projektov (fakulta ako hlavný riešiteľ – 13; fakulta ako spoluriešiteľ 

– 9) 
– VEGA: podaných 28 projektov (fakulta ako hlavný riešiteľ – 28) 
– KEGA: podaných 11 projektov (fakulta ako hlavný riešiteľ – 9; fakulta ako spoluriešiteľ 

– 2)  
– iné (dotácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, Ministerstva 

spravodlivosti, nadácie Tatrabanky, Slovenskej sporiteľne a i.): podaných 22 projektov 
(fakulta ako hlavný riešiteľ – 22) 

 Zahraničné projekty 
– H2020: podané 2 projekty (fakulta ako spoluriešiteľ – 2) 
– ERC: podaný 1 projekt (fakulta ako hlavný riešiteľ) 
– Rights, Equality, Citizenship: podaný 1 projekt (fakulta ako spoluriešiteľ) 
– Visegrad Grants: podaných 6 projektov (fakulta ako hlavný riešiteľ – 2; fakulta ako 

spoluriešiteľ – 4) 
– Europe for Citizens: podané 3 projekty (fakulta ako hlavný riešiteľ – 3) 
– Erasmus+ Strategické partnerstvá: podané 4 projekty (fakulta ako hlavný riešiteľ – 2; 

fakulta ako spoluriešiteľ – 2) 
– US Embassy Small Grants: podané 2 projekty (fakulta ako hlavný riešiteľ – 2) 

4. Publikačná činnosť 

 Každá inštitúcia, na ktorej sa realizuje vedecký výskum, by mala mať ambíciu produkovať 
čo najkvalitnejšie a originálne vedecké výsledky, ktoré budú náležite recipované vo vedeckej 
komunite v danom vednom odbore. Túto ambíciu môže FiF UK napĺňať len v prípade, že bude 
podporovať publikovanie výstupov, ktoré prešli náročným, nezávislým a anonymným recenz-
ným konaním na medzinárodnej úrovni. Recenzné konanie tohto druhu (a nie rýdzo formálne 
recenzné konanie, s ktorým sa žiaľ možno stretnúť pomerne často) môže významne napomôcť 
autorom aj autorkám vedeckých výstupov k tomu, aby publikovali skutočne hodnotné výstupy. 
Recenzné konanie s takýmito parametrami sa spravidla realizuje vo významných medzinárod-
ných akademických vydavateľstvách a v renomovaných vedeckých časopisoch, ktoré sú inde-
xované v najvýznamnejších databázach (prítomnosť časopisu v takejto databáze je známkou 
toho, že jeho recenzné konanie bolo preverené a potvrdené ako spoľahlivé). Preto fakulta musí 
dbať na to, aby mala vybudovaný systematický prístup k zvýhodňovaniu autorov, ktorí vstupujú 
do ťažkého konkurenčného boja na medzinárodnej úrovni a publikujú svoje príspevky v časo-
pisoch evidovaných v databázach CCC, WoS, resp. Scopus, prípadne v renomovaných akade-
mických vydavateľstvách, a zároveň publikujú svoje výstupy v jazykoch, ktoré sú dostupné ce-
losvetovej komunite vedcov z danej oblasti. Zároveň je potrebné minimalizovať pokusy o len 
formálne napĺňanie niektorých podmienok medzinárodnosti vedeckých výstupov, ktoré možno 
badať najmä v súvislosti s uverejňovaním publikácií v slovenskom, resp. v medzinárodne ne-
používanom jazyku v lokálnych zahraničných (navyše neakademických) vydavateľstvách 
(najmä Česko, Poľsko), a to bez uskutočnenia náležitého recenzného konania. Na druhej strane 
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je potrebné eliminovať aj prípady publikovania v tzv. predátorských časopisoch a vydavateľ-
stvách, a to napriek tomu, že niektoré z takýchto časopisov sa úspešne etablovali aj v databáze 
Scopus. Jeden aj druhý prístup možno hodnotiť ako neduh, ktorý fakticky znižuje hodnotu ve-
deckého výskumu. To nie je cesta, ktorú by si FiF UK mohla dovoliť vybrať, pokiaľ má mať 
ambíciu produkovať najkvalitnejší vedecký výskum v oblasti spoločenských a humanitných 
vedných disciplín na Slovensku. Vedenie fakulty sa usiluje napĺňať tento cieľ predovšetkým 
priamym finančným odmeňovaním autorov publikačných výstupov vybraných kategórií, pri-
čom diferencovanosť váhy jednotlivých kategórií sa zohľadňuje v rozdielnej výške odmeny. 
Osobitne treba zdôrazniť to, že zahraničné publikácie v slovenčine sa odmeňujú rovnako ako 
domáce publikácie a že štúdie v predátorských časopisoch nie sú odmeňované vôbec. 
 Z hľadiska kvantity publikácií možno rok 2017 hodnotiť ako úspešný, keďže možno badať 
nárast počtu publikovaných výstupov vo viacerých kategóriách – v niektorých dokonca ide 
o významný nárast – v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Môžeme sa domnievať, že sčasti 
sa na tom podpísala aj skutočnosť, že individuálne publikačné výkony sa podrobne monitorujú 
a sú prístupné všetkým pracovníkom fakulty v podobe prehľadných tabuliek. Ďalším dôvodom 
je nepochybne to, že všetci pracovníci fakulty si čoraz viac uvedomujú priamu súvislosť medzi 
publikačnými výstupmi a finančnými prostriedkami, ktoré katedry dostávajú k dispozícii. 
 V tabuľke č. 3 sú zhrnuté základné ukazovatele týkajúce sa publikačnej činnosti. Osobitne 
potešiteľná je skutočnosť, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi pomerne výrazne narástol 
aj počet vedeckých štúdií publikovaných v indexovaných časopisoch (CCC, WoS, Scopus). 
Z celkového počtu 736 štúdií publikovaných v časopisoch a zborníkoch až 86 výstupov bolo 
uverejnených v indexovaných časopisoch, čo predstavuje takmer 12% z uvedeného celkového 
počtu (2016: 605 publikácií, z toho 64 indexovaných, t. j. približne 11%; 2015: 688 publikácií, 
z toho 50 indexovaných, t. j. približne 7%). 
 Ďalším potešiteľným faktorom je to, že mierne narástol počet monografií a vysokoškolských 
učebníc. Predovšetkým monografie treba v spoločenských a humanitných vedách považovať 
za dominantný prostriedok zverejňovania vedeckých výsledkov trvalejšieho charakteru. Cel-
kový počet vedeckých výstupov monografického charakteru a vedeckých štúdií v časopisoch 
a zborníkoch dosiahol v roku 2017 počet 823 (2016: 687; 2015: 750). Tieto výsledky nám do-
voľujú čiastočne korigovať negatívne hodnotenie z minuloročnej výročnej správy, v ktorej sa 
konštatuje, že napriek nárastu počtu tvorivých pracovníkov došlo k výraznému prepadu počtu 
štúdií (až o 20% za roky 2014 – 2016). V roku 2017 sme sa významne priblížili k počtom rele-
vantných typov publikácií z roku 2014. Na to, aby sme mohli tento výsledok považovať za 
signál nového trendu, si však budeme musieť počkať do ďalších rokov. 
 Treba sa pristaviť aj pri tom, že badať pomerne výrazný trend znižovania podielu publikač-
ných výstupov doktorandov denného štúdia na celkovom počte publikačných výstupov fakulty. 
Tento trend je pochopiteľný, keďže od roku 2014 počet denných doktorandov klesol takmer 
o tretinu. Zároveň však treba uznať, že napriek tomu, že sa pomer počtu doktorandov k počtu 
tvorivých pracovníkov vďaka tomuto trendu pomerne výrazne znížil, percento publikačných 
výstupov, ktorým denní doktorandi prispeli k celkovému publikačnému výkonu fakulty, kleslo 
oveľa menej. To znamená, že na jedného doktoranda pripadá v konečnom dôsledku mierne 
väčší počet publikačných výstupov ako v predchádzajúcich rokoch. 
 Napokon sa môžeme zmieniť o tom, že medziročne významne narástol počet citácií na pub-
likácie pracovníkov fakulty. Po niekoľkých rokoch postupného poklesu sme zaznamenali me-
dziročný nárast o viac ako 500 citácií. Opäť síce nemôžeme povedať, že by išlo o zmenu trendu, 
na to bude potrebné dlhšie obdobie. V každom prípade nám to však pripomína dôležitosť po-
žiadavky, aby tvoriví pracovníci publikovali citovateľné výstupy a aby si svojou kvalitou a do-
sahom zaslúžili reflexiu vo vedeckej komunite. 
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 2013 2014 2015 2016 2017 
 

Monografické práce (AAx + ABx) 50 51 (6) 53 (3) 77 (7) 79 (12) 

z toho 

AAA + AAB    31 (3) 36 (1) 

ABA + ABB    12 (1) 11 (5) 

ABC + ABD    34 (3) 32 (6) 

z toho 
AAA + ABA + ABC  10 6 (0) 10 (0) 18 (1) 19 (0) 

AAB + ABB + ABD 40 45 (6) 43 (3) 59 (6) 60 (12) 
 

Vysokoškolské učebnice (ACx) 8 8 (0) 9 (0) 5 (0) 8 (0) 
 

Vedecké štúdie (ADx + AEx + AFx) 658 750 (211) 688 (164) 605 (142) 736 (130) 

z toho  

ADC + ADE + ADM + AEC 
+ AFA + AFC 155 185 (37) 187 (41) 198 (39) 243 (34) 

ADD + ADF + ADN + AED + 
AFB + AFD 503 565 (174) 501 (123) 407 (103) 493 (96) 

z toho 

ADC 5 9 (1) 12 (1) 15 (3) 11 (0) 

ADD 25 23 (11) 22 (1) 20 (5) 30 (5) 

ADM 5 (1) 6 (0) 14 (2) 16 (3) 29 (1) 

ADN 1 (0) 4 (4) 2 (0) 13 (5) 16 (1) 
 

Skriptá (BCI) 7 16 (2) 16 (1) 11 (0) 13 (1) 
 

percentuálny podiel doktorandov  28% 24% 23% 17% 

pokles počtu denných doktorandov  100% -11% -19% -32% 
 

Citácie 1868 1725 1601 1465 1983 

z toho  
domáce 1429 1339 1176 1021 1517 

zahraničné 439 386 425 444 466 

Tabuľka č. 3: Publikačná činnosť vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov FiF UK v rokoch  
2013 – 2017 (v zátvorke počet publikácií, akým sa na celkovom počte podieľali denní doktorandi) 

 Napriek pozitívnym výsledkom naďalej pretrvávajú aj niektoré negatívne skutočnosti. Po 
prvé, publikovanie vedeckých štúdií v indexovaných časopisoch je dlhodobo doménou len nie-
koľkých katedier na fakulte. Medzi katedry, ktoré sa významne podieľajú na publikovaní 
v týchto kategóriách, viac-menej stabilne patria (v abecednom poradí): Katedra archeológie, 
Katedra etnológie a muzeológie, Katedra filozofie a dejín filozofie, Katedra logiky a metodo-
lógie vied, Katedra politológie, Katedra psychológie a Katedra sociológie. Je potešiteľné, že sa 
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k nim postupne pridávajú aj ďalšie katedry. Napriek tomu máme v tomto ohľade pomerne vý-
znamné rezervy, keďže v podstate pre každú vednú oblasť, ktorá sa na fakulte rozvíja, existujú 
vo svete indexované časopisy. Po druhé, naďalej pretrváva trend, podľa ktorého pomerne vý-
znamný počet publikačných výstupov v najdôležitejších kategóriách je dielom relatívne malého 
počtu autorov. Ako najvýznamnejšia humanitne a spoločenskovedne zameraná fakulta od tvo-
rivých pracovníkov fakulty musíme očakávať, že svoje vedecké výsledky budú zverejňovať 
v publikáciách najdôležitejších kategórií (monografie a vedecké štúdie v časopisoch). 

5. Doktorandské štúdium 

 Doktorandské štúdium na FiF UK sa v roku 2017 realizovalo v 26 akreditovaných študijných 
programoch doktorandského štúdia v dennej aj externej forme. Keďže však od septembra 2017 
ukončila svoje pracovné pôsobenie na fakulte hlavná garantka doktorandského programu so-
ciálna psychológia a fakulta nemá momentálne k dispozícii iného vhodného pracovníka, ktorý 
by garantovanie programu mohol prevziať, prestala poskytovať doktorandské štúdium v tomto 
programe. Študenti programu boli preradení na štúdium v rámci programu klinická psycholó-
gia, resp. prestúpili na inú fakultu (FSEV UK). Koncom roka sa začalo s prípravou zmien na 
miestach garantov, resp. spolugarantov v niektorých študijných programoch, keďže v štyroch 
z nich (archeológia, translatológia, sociológia a literárna veda) garanti, resp. spolugaranti dovŕ-
šia v roku 2018 vek 70 rokov. Tieto zmeny si vyžiadajú aj niektoré presuny garantov, resp. 
spolugarantov v iných programoch. Z dôvodu nečakaného úmrtia hlavného garanta programu 
východoázijské štúdiá (november 2017) sa pripravuje obdobná zmena aj v rámci tohto pro-
gramu.  
 Štúdium zabezpečoval rovnaký počet odborových komisií doktorandského štúdia (niektoré 
z nich boli spoločnými odborovými komisiami), pričom odborová komisia pre sociálnu psy-
chológiu ukončila od septembra 2017 svoje pôsobenie. V priebehu roka sa na vzdelávaní dok-
torandov aktívne podieľalo 9 externých vzdelávacích inštitúcií zo SAV (Archeologický ústav, 
Filozofický ústav, Historický ústav, Sociologický ústav, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, 
Ústav etnológie, Ústav hudobnej vedy, Ústav slovenskej literatúry, Ústav svetovej literatúry).  
 V roku 2017 FiF UK prijala 62 nových doktorandov (z toho 37 vlastných a 25 na externé 
vzdelávacie inštitúcie). Pri novoprijatých externých doktorandoch sme zaznamenali mierny 
medziročný pokles (na 15; v roku 2016: 16, v roku 2015: až 23).  Na externé vzdelávacie inšti-
túcie bolo po niekoľkých rokoch nízkeho počtu prijínamých doktorandov prijatých celkovo až 
25 doktorandov (2016: 12; 2015: 20).  
 Z celkového počtu nových doktorandov FiF UK prijala šiestich zahraničných záujemcov 
o doktorandské štúdium. Záujem o doktorandské štúdium na FiF UK zo strany zahraničných 
uchádzačov však treba hodnotiť ako trvalo nízky – v roku 2017 ich na fakulte študovalo 20 
(2016: 19; 2015: 27; 2014:31). Slabšia je aj medzinárodná spolupráca pri spoločnom vedení 
doktorandského štúdia s inými zahraničnými univerzitnými partnermi (cotutelle), hoci treba 
konštatovať, že rastie záujem katedier o informácie týkajúce sa takéhoto spôsobu vedenia dok-
torandských prác. Treba len dúfať, že tento záujem sa v najbližších rokoch aj prejaví v postup-
nom náraste počtu prác vedených na dvoch inštitúciách. Práve posilnenie medzinárodnej spo-
lupráce aj pri výučbe doktorandov by pomohlo zvýšiť prestíž fakulty (a univerzity) v zahraničí.  
 V roku 2017 zavŕšilo doktorandské štúdium úspešnou obhajobou dizertačnej práce 48 den-
ných študentov fakulty (z nich 14 v rámci externých vzdelávacích inštitúcií – ústavov SAV) (na 
porovnanie, v roku 2016 ich bolo 53, z toho 6 z externých vzdelávacích inštitúcií). Okrem nich 
zavŕšilo v roku 2016 úspešne svoje štúdium aj 15 externých študentov (z externých vzdeláva-
cích inštitúcií – 0). Jeden doktorand externého štúdia z fakulty a jeden doktorand denného štú-
dia z externej vzdelávacej inštitúcie ukončili svoje štúdium neúspešne. 
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 2013 2014 2015 2016 2017 
 

Denné štúdium 253 247 232 201 169 

z toho 
FiF UK  185 165 135 101 

SAV  62 67 66 68 
 

Externé štúdium 171 134 119 103 91 

z toho 
FiF UK  110 107 90 77 

SAV  24 12 13 14 
 

Zahraniční 34 31 27 19 20 
 

Celkový počet 424 381 351 304 260 

z toho 
FiF UK  295 272 225 178 

SAV  86 79 79 82 

Tabuľka č. 4: Počty doktorandov na FiF UK v rokoch 2013 – 2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 
 

Denné štúdium 66 50 38 38 42 

z toho 
FiF UK 38 35 20 28 22 

SAV 28 15 18 10 20 
 

Externé štúdium 21 21 25 18 20 

z toho 
FiF UK 19 19 23 16 15 

SAV 2 2 2 2 5 
 

Zahraniční 10 5 2 3 6 
 

Celkový počet 97 89 65 56 62 

z toho 
FiF UK 67 59 45 44 37 

SAV 30 30 20 12 25 

Tabuľka č. 5: Počty novoprijatých doktorandov na FiF UK v rokoch 2013 – 2017 
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 Spolu študovalo na FiF UK v roku 2017 v treťom stupni štúdia 260 doktorandov (2016: 304; 
2015: 351; 2014: 381, 2013: 424). Do tohto celkového počtu nie sú zarátaní doktorandi, ktorí 
majú prerušené štúdium. Ide o významný medziročný pokles celkového počtu doktorandov, čo 
je zrejme kombináciou viacerých faktorov, pričom medzi významné budú patriť predovšetkým 
obozretnosť katedier pri prijímaní doktorandov ako aj demografický vývoj spoločnosti. Badať 
aj postupný trend znižovania počtu externých doktorandov, hoci v tomto prípade sú medziročné 
poklesy menej výrazné.  
 Osobitnú pozornosť si zaslúži skutočnosť, že v akademickom roku 2016/2017 malo preru-
šené štúdium až 51 doktorandov a v akademickom roku 2017/2018 bol tento počet 41. Vzhľa-
dom na celkový počet doktorandov ide o pomerne vysoké čísla. V prípade, že prerušenie štúdia 
je účelové a motívom je neschopnosť doktoranda plniť si študijné podmienky načas a v dosta-
točnej kvalite, bolo by namieste, aby školiteľ a odborová komisia v rámci svojich kompetencií 
včas zasiahli a v krajnom prípade dokonca navrhli aj vylúčenie doktoranda z doktorandského 
štúdia. Prirodzene, je vhodné, aby školiteľ a odborová komisia pozorne sledovala prácu kaž-
dého doktoranda a rovnaké mechanizmy uplatňovali vo všetkých prípadoch, v ktorých kvalita 
práce doktoranda nedosahuje dostatočnú úroveň.  

6. Ostatné aktivity 

 Ostatné aktivity, ktoré sa na fakulte v roku 2017 uskutočnili vo vedeckovýskumnej činnosti, 
zahŕňajú predovšetkým organizáciu vedeckých podujatí (konferencií, workshopov a podobne), 
ale aj podujatí zameraných na propagáciu vedy. 
 Spomedzi vedeckých konferencií a podujatí podobného charakteru organizovaných na fa-
kulte spomeňme aspoň nasledujúce akcie: 

– konferencia Veda a hodnoty: naturalistické a konštruktivistické prístupy (4. a 5. mája 
2017; organizátor: Katedra filozofie a dejín filozofie) 

– workshop Morálnosť eutanázie (22. 5. 2017; organizátor: Katedra filozofie a dejín filo-
zofie) 

– seminár Umenie vo verejnom priestore (25. 5. 2017; organizátor: Katedra kulturológie) 
– konferencia Mesto a jeho historická krajina (28. 6. 2017; spoluorganizátor: Katedra ar-

chívnictva a pomocných vied historických) 
– konferencia Príroda a jej ochrana v priereze času (17. – 19. 10. 2017; spoluorganizátor: 

Katedra archívnictva a pomocných vied historických) 
– konferencia: XX. Century: Image of the Enemy in Europe during World War II (2. – 3. 

10. 2017; spoluorganizátor: FiF UK) 
– konferencia Úloha náboženských lídrov a akademikov vo vzťahu k utečencom (27. 10. 

2017; spoluorganizátor: FiF UK) 
– konferencia Archeológia barbarov (19. – 20. 2017; spoluorganizátor: Katedra archeoló-

gie) 
– konferencia Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií (29. 11. 2017; orga-

nizátor: Katedra psychológie) 
– seminár Diskusia o pojmoch „tradícia“ a „tradičná kultúra“ (8. 11. 2017; organizátor: 

Katedra etnológie a muzeológie) 
– kolokvium Reformácia a jej vplyv na zmenu duchovnej paradigmy (9. 11. 2017; organi-

zátor: FiF UK) 
– seminár Holokaust a extrémizmus (29. 11. 2017; spoluorganizátor: FiF UK) 
– konferencia Current Trends in Deontic Logic (22. – 24. 11. 2017; spoluorganizátor: Ka-

tedra logiky a metodológie vied) 
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 V rámci cyklu Nové knihy a výskumy sa uskutočnili prezentácie nasledujúcich publikácií 
pracovníkov fakulty: 

– 1. 3. 2017: Thurzo. Sprievodca po pamiatkach rodu, dr. Katarína Chmelinová a kol.; 
Kaštieľ v Rusovciach vo svetle výtvarných diel 19. storočia; dr. Katarína Beňová (obidve 
Katedra dejín výtvarného umenia) 

– 11. 4. 2017: Abstrakcia a idealizácia, dr. Juraj Halas; Metóda, problém a úloha; prof. 
František Gahér, dr. Vladimír Marko; Slovník metodologických pojmov, dr. Lukáš Bielik 
a kol. (všetci Katedra logiky a metodológie vied) 

– 17. 5. 2017: Jazykové zmeny v historickom vývine gramatických tvarov z aspektu 
gramatikalizácie, doc. Gabriela Múcsková; Vývin gramatickej formy v historických 
kodifikáciách slovenčiny, dr. Katarína Muziková (obidve Katedra slovenského jazyka) 

– 24. 5. 2017: Normativita ako vôľa k poriadku, kolektív autorov; Antropológia normativity 
v myslení Pierra Teilharda de Chardina a Martina Bubera, prof. Zlatica Plašienková, 
Mgr. Michal Bizoň; Normatívna regulácia verejnoprávnych médií, dr. Anna Sámelová 
(všetci Katedra filozofie a dejín filozofie) 

– 1. 6. 2017: Arabic and Islamic Studies in Honour of Ján Paulíny, dr. Zuzana Gažáková, 
dr. Jaroslav Drobný (editori) (obidvaja Katedra klasickej a semitskej filológie) 

– 25. 10. 2017: Vývin substantívnej deklinácie v slovanských jazykoch, prof. Pavol Žigo 
(Katedra slovenského jazyka) 

– 15. 11. 2017: Potopené duše, doc. Andrea Bokníková (Katedra slovenskej literatúry 
a literárnej vedy) 

– 16. 11. 2017: Filozofi v novembri, prof. Valér Mikula (ed.) (Katedra slovenskej literatúry 
a literárnej vedy) 

– 29. 11. 2017: 95 rokov Filozofickej fakulty UK, prof. Martin Slobodník, Mgr. Marta 
Glossová (eds.) 

 Napokon do zoznamu aktivít zameraných na propagáciu vedy aj umenia môžeme zaradiť aj 
nasledujúce akcie (výber z výstav a podobných podujatí): 

– výstava Petržalka 1973 – 1989 II (v rámci cyklu Taká bola Petržalka), ktorej 
spoluorganizátorom bola Katedra etnológie a muzeológie FiF UK (od 16. 2. 2017 do 30. 
4. 2017) 

– podujatie Slovenčina na fakultnej dlani (28. 2. 2017, Moyzesova sieň) pripomenulo 
a oslávilo 95. výročie vyučovania slovenského jazyka na FiF UK (organizátori: Katedra 
slovenského jazyka a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy) 

– oslava 90. výročia lektorátu bulharského jazyka a 50. výročie samostatného študijného 
odboru bulharistiky na FiF UK (10. 5. 2017; organizátor: Katedra slovanských filológií) 

– výstava Industriál očami odborníkov/pamätníkov (19. 4. – 20. 5. 2017; spoluorganizátor: 
Katedra etnológie a muzeológie) 

– výstava Vyznanie Majstra železa a drôtu (28. 6. – 30. 9. 2017; organizátor: Katedra 
etnológie a muzeológie) 

– výstava Vesmír starých Mayov (11. – 23. 9. 2017; organizátor: Centrum mezoamerických 
štúdií pri FiF UK) 

– výstava Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny (2. – 31. 10. 2017; 
organizátor: Katedra všeobecných dejín) 

– Hieronymove dni 2017 (19. – 20. 2017; spoluorganizátor: Katedra anglistiky 
a amerikanistiky) 

– diskusia na tému Na čo je dnes dobrá filozofia? (10. 11. 2017; organizátor: Katedra 
filozofie a dejín filozofie) 
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 Rovnako ako v prechádzajúcich troch rokoch, sa aj 29. septembra 2017 prispeli pedagógovia 
FiF UK svojimi prednáškami k Európskej noci výskumníkov. Vystúpili 

– doc. Vladimír Zvara (Katedra muzikológie), prednáška „Čo s nami robí hudba?“ 
– prof. Milan Kováč, Mgr. Tomáš Drápela (Katedra religionistiky), Tibor Lieskovský 

(STU), prednáška „Čo by ani Indiana Jones v džungli nenašiel. Hľadanie mayských miest 
v Guatemale slovenským tímom“ 

– prof. Jozef Bátora (Katedra archeológie), prednáška „Vráble-Fidvár – najstaršie „mesto“ 
z doby bronzovej v strednej Európe“ 

– doc. Juraj Šedivý (Katedra archívnictva a pomocných vied historických), prednáška „Má 
Bratislava pamäť?“ 

Okrem toho Katedra religionistiky pripravila vedecký stánok archeologického výskumu v Gu-
atemale. Aktívna účasť na tomto podujatí pomáha propagácii spoločenských a humanitných 
vied a zároveň aj k zviditeľneniu samotnej FiF UK.  
 


