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1. Úvod 

 Vedecký výskum na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „FiF UK“ 
alebo „fakulta“) sa tradične uskutočňuje v širokom spektre vedných odborov a realizujú ho tvoriví 
jednotlivci – pedagógovia, výskumní pracovníci, doktorandi a v niektorých prípadoch aj študenti 1. 
a 2. stupňa vysokoškolského štúdia –, ako aj vedecké tímy (na fakultnej, medzifakultnej i 
medziinštitucionálnej úrovni). Vedecký výskum na fakulte sa zameriava najmä na vedy humanitné 
(filozofia, logika, vedy o kultúre a umení, jazykoveda, literárna veda, translatológia, areálové štúdiá), 
spoločenské a behaviorálne (psychológia, politológia, sociológia a i.), historické (história, archeológia, 
archívnictvo, etnológia a i.) a pedagogické (pedagogika, andragogika). 
 Z hľadiska kvality sa hodnotenie opiera o výsledky komplexnej akreditácie z roku 2015, ktorá 
v troch oblastiach vyhodnotila 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 identifikovala Akreditačná komisia špičkové vedecké tímy na slovenských univerzitách 
a vysokých školách, a to 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 (v prvej 
výzve 37, v druhej 17), pričom na Univerzite Komenského pôsobí až 26 týchto tímov (z prvej výzvy 
19, z druhej 7). V tomto počte má FiF UK 5 zástupcov, pričom jeden z týchto tímov, z oblasti 
archeológie, pribudol v rámci druhej výzvy. Ostatné špičkové tímy, identifikované v rámci prvej výzvy, 
naďalej na fakulte pôsobia a svoj výskum realizujú v oblasti filozofie a logiky, jazykovedy, literárnej 
vedy a dejín. Celkový počet pracovníkov fakulty, ktorí patria do niektorého z týchto tímov, je 25. 



3 

 V roku 2020 FiF UK začala intenzívne pracovať na zosúlaďovaní vnútorného systému kvality 
so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Tento proces, týkajúci sa 
primárne študijných programov, začal v roku 2020 výrazne ovplyvňovať aj vnútornú politiku FiF UK 
v oblasti vedeckého výskumu, a to v zmysle implementácie kritérií stanovených SAAVŠ, ako aj 
v zmysle potreby celkového zintenzívnenia a kvalitatívneho rastu vedeckovýskumnej produkcie. 

2. Činnosť Vedeckej rady FiF UK 

 Funkčné obdobie členov Vedeckej rady FiF UK (ďalej aj VR), ktoré sa začalo 1. septembra 
2016, sa skončilo 31. 8. 2020. Od 1. 9. 2020 začalo plynúť štvorročné funkčné obdobie novej vedeckej 
rady, ktorej zloženie bolo na návrh dekana schválené Akademickým senátom FiF UK 8. 6. 2020. 
Vedecká rada, ktorej funkčné obdobie sa skončilo 31. 8. 2020, mala k tomuto termínu 24 členov (17 
interných a 7 externých, z toho 21 profesorov, resp. DrSc., a 3 docentov; 18 mužov a 6 žien). 
Vedecká rada v novom zložení mala k 31. 12. 2020 29 členov (21 interných a 8 externých, z toho 25 
profesorov, resp. DrSc. a 4 docentov; 20 mužov a 9 žien). 
 Vedecká rada plnila svoje hlavné poslanie: 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 2020 sa zišla na 6 riadnych zasadnutiach (2019: 7, 2018: 
7, 2017: 7), v rámci ktorých sa uskutočnili:  

– 1 inauguračné konanie: 1 pracovníčka z inej inštitúcie, konania prebehlo neúspešne; 

– 10 habilitačných konaní: 9 pracovníkov z FiF UK, 1 pracovník z inej inštitúcie, všetky konania 
prebehli úspešne. 

Tabuľka č. 1 
Kvalifikačné postupy realizované na FiF UK v rokoch 2016 – 2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Inaugurácie 1 1 2 3 1 
 z toho zamestnanci FiF UK 1 - 2 3 - 
Habilitácie 4 11 7 5 10 
 z toho zamestnanci FiF UK 1 6 4 4 9 

V roku 2020 (stav k 31. 12. 2020) mala fakulta priznané právo habilitovať docentov a podávať návrhy 
na vymenúvanie profesorov v 21 odboroch habilitačného a inauguračného konania: 



archeológia  
etnológia  
filozofia  
estetika 
knižnično-informačné štúdiá 
kulturológia 
masmediálne štúdiá 
muzikológia 
orientálne jazyky a kultúry 
politológia 
prekladateľstvo a tlmočníctvo 

psychológia 
religionistika 
slovanské jazyky a literatúry 
slovenské dejiny 
slovenský jazyk a literatúra 
sociológia 
teória a dejiny žurnalistiky 
teória literatúry a dejiny konkrétnych 

národných literatúr 
všeobecná jazykoveda 
všeobecné dejiny 

3. Granty a projekty 

 V roku 2020 fakulta získala na vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť prostredníctvom 
grantov a darov menší objem finančných prostriedkov ako v roku 2019. Príjmy z domácich zdrojov 
dosiahli v roku 2020 celkovú sumu 936 468,- €, v porovnaní s 1 145 787,- € v roku 2019. Pokles 
zaznamenali aj príjmy zo zahraničných zdrojov: celkovo 516 137,- € v roku 2020, v porovnaní s 839 
567,- € v roku 2019. Majoritný podiel vedeckého výskumu bol realizovaný formou riešenia projektov 
v rámci domácich alebo zahraničných grantových projektov. Štruktúra všetkých získaných grantových 
prostriedkov je nasledujúca: 

A. Domáce granty celkovo: 936 468,- €, z toho 
a) výskumné granty: 80 projektov v celkovej sume 873 713,- € 
b) ostatné granty: 10 projektov v celkovej sume 62 755,80,- € 

B. Zahraničné granty celkovo: 714 785,37,- €, z toho 
a) výskumné granty: 3 projekty v celkovej sume 196 071,06,- € 
b) ostatné granty: 17 projektov v celkovej sume 518 714,31,- € 

Prostredníctvom výskumných grantov sa teda získalo 1 069 784,06,- € a prostredníctvom ostatných 
grantov 581 470,11,- €. Celkové grantové prostriedky dosiahli výšku 1 651 254,17,- €. Finančné 
prostriedky získané na domáce výskumné granty tvorili 82 % všetkých prostriedkov z výskumných 
grantov a 57 % všetkých grantových prostriedkov. 
 Z uvedených údajov je zjavné, že grantovej aktivite pracovníkov fakulty stále dominujú domáce 

výskumné granty. V porovnaní s rokom 2019 sa podiel domácich grantov na celkovom grantovom 
výkone zvýšil a podiel zahraničných grantov znížil, čo súvisí aj s načasovaním splátok projektových 
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prostriedkov v zahraničných grantoch. Štruktúra domácich výskumných grantov za rok 2020 je 
nasledujúca:  

A. APVV: 25 projektov (fakulta ako hlavný riešiteľ – 16, fakulta ako spoluriešiteľ – 9) v celkovej 
sume 591 726,- € (2019: 20 projektov, 837 406,- €) 

B. VEGA: 45 projektov (fakulta ako hlavný riešiteľ – 44, fakulta ako spoluriešiteľ – 1) v celkovej 
sume 395 514,- € (2019: 52 projektov, 269 722,- €) 

C. KEGA: 10 projektov (fakulta ako hlavný riešiteľ – 5, fakulta ako spoluriešiteľ – 5) v celkovej 
sume 27 546,- € (2019: 12 projektov, 35 259,- €) 

Z hľadiska výšky dotácie a významu projektov grantové prostriedky získané z APVV zohrávajú 
primárnu úlohu. Spomedzi všetkých projektov podporených APVV sa 2 projekty realizovali v rámci 
Všeobecnej výzvy 2015, 4 projekty realizovalo v rámci Všeobecnej výzvy 2016, 8 projektov v rámci 
VV 2017, 6 projektov v rámci VV 2018 a 5 projektov v rámci výzvy VV 2019. Je potešiteľné, že 
pracovníci fakulty získavajú významnú podporu práve z tejto schémy, ktorej dotácie umožňujú 
realizovať veľké vedecké projekty s významným dopadom a výstupmi. Významné sú aj grantové 
prostriedky VEGA, pričom výška dotácie na jednotlivé projekty bola v roku vyššia než v 
predchádzajúcom roku. Fakulta naďalej získava relatívne malý objem finančných prostriedkov zo 
schémy KEGA. 
 Významné finančné prostriedky na fakultu plynuli aj prostredníctvom nevýskumných projektov, 
ktoré majú takisto nezanedbateľný vplyv na výskumné aktivity. Treba spomenúť predovšetkým 
podporu z Vyšehradského fondu, z programu Erasmus+, ktorý hrá dôležitú úlohu v rozvoji 
medzinárodných kontaktov fakulty so špičkovými pracoviskami v Európe, ale tiež od Konfuciovho 
inštitútu či vo forme jednorazovej podpory z ministerstiev či veľvyslanectiev. Pri mimofakultných 
grantových prostriedkoch 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. 
 Univerzita Komenského podporuje vedeckovýskumnú činnosť doktorandov prostredníctvom 
schémy Granty UK. V roku 2020 sa podarilo doktorandom fakulty získať celkovo 15 grantov v sume 
12 680,- € (2019: 14 projektov, 10 850,- €; 2018: 15 projektov, 12 130,- €; 2017: 12 projektov, 10 030,- 
€; 2016: 21 projektov, 14 440,- €). To znamená, že fakulta má naďalej rezervy v tejto oblasti a v počte 
úspešných žiadateľov výrazne zaostáva za štyrmi najúspešnejšími fakultami (Prírodovedeckou 
fakultou, oboma lekárskymi fakultami a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky). Získané 
prostriedky síce nie sú veľké, nepočítajú sa do výkonov fakulty a katedier, ale príprava projektov je 
veľmi jednoduchá a považujeme ju za vhodnú príležitosť pre doktorandov naučiť sa písať projekty. 
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 Aj v roku 2020 mali tvoriví pracovníci fakulty možnosť čerpať dotácie z Fondu na podporu 

vydávania vedeckej literatúry FiF UK, ktorý funguje od roku 2019. Príspevok je nárokovateľný po 
splnení niektorých kritérií, ktoré sa týkajú žiadateľa aj kategórie publikačného výstupu, na ktorý sa 
príspevok žiada. Podmienky sú obsiahnuté vo Vnútornom predpise č. 6/2018 (Smernica o Fonde na 
podporu vydávania vedeckej literatúry a pravidlách poskytovania príspevku z fondu). Príspevky sa 
priznávajú žiadateľom priebežne počas celého roka (nie raz za rok, ako to bolo v prípade fakultných 
grantov). Fond v roku 2020 kladne posúdil 10 žiadostí a na publikácie tvorivých pracovníkov fakulty 
priznal finančné príspevky v celkovej sume 4 640,- €. (v roku 2019 to bolo 11 žiadostí v celkovej sume 
5 475,- €, v roku 2018 4 žiadosti v sume 2011,50,- €).  
 Rezervy má FiF UK stále v zapájaní sa do väčších európskych grantov, hoci možno 
s potešením konštatovať, že v roku 2020 sa podarilo získať financie z jedného nového projektu 
v rámci európskej schémy H2020. 
 Možno povedať, že tvoriví zamestnanci fakulty si uvedomujú dôležitosť získavania finančných 
prostriedkov na svoj výskum. Medzi najaktívnejšie pracoviská pri získavaní výskumnej grantovej 
podpory patria nasledujúce katedry (v abecednom poradí): Katedra archeológie, Katedra etnológie 
a muzeológie, Katedra filozofie a dejín filozofie, Katedra muzikológie, Katedra politológie, Katedra 
porovnávacej religionistiky, Katedra psychológie, Katedra sociológie, Katedra všeobecných dejín, ale 
aj niektoré ďalšie.  
 Z hľadiska objemu grantových prostriedkov dominujú stále domáce APVV granty (hlavní 
riešitelia projektov v rámci VV 2019: doc. Pekarovičová, doc. Klimovský, doc. Šedivý, Dr. Hrdináková, 
Dr. Szabó). Medzi zahraničnými sú z hľadiska prestíže aj objemu najdôležitejšie granty schémy 
Európskej komisie (prof. Bátora, doc. Deák, doc. Klimovský, Dr. Világi, doc. Szapuová). 
 Zabezpečovanie prostriedkov na realizáciu výskumných aktivít a publikovanie výstupov 
z mimofakultných zdrojov sa považuje za samozrejmé, keďže aktivita vysokých škôl v tejto oblasti je 
jedným z faktorov, ktoré určujú výšku dotácie z ministerstva. Na druhej strane si vedenie fakulty 
uvedomuje, že úspešnosť žiadostí o grantové prostriedky z domácich, ale aj zahraničných grantových 
schém sa môže zvyšovať, pokiaľ na fakulte funguje kvalitné projektové centrum, ktoré žiadateľom 
o granty pomáha s prípravou a administráciou projektov.  
 Budúcnosť vedeckého výskumu naznačujú nové grantové projekty, ktoré boli podané v roku 
2020. V bilancii podaných projektov čo do počtu možno pozorovať mierny pokles. 
 Domáce projekty: 

 APVV: podaných 12 projektov, z toho fakulta ako hlavný riešiteľ 6, fakulta ako spoluriešiteľ 
6 (2019: 13, 8, 5) 
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 VEGA: podaných 42 projektov, z toho fakulta ako hlavný riešiteľ 39, fakulta ako spoluriešiteľ 
3 (2019: 24, 22, 2) 

 KEGA: podaných 15 projektov, z toho fakulta ako hlavný riešiteľ 15, fakulta ako spoluriešiteľ 
0 (2019: 12, 8, 4) 

 iné (dotácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, Ministerstva 
zdravotníctva, nadácie Tatrabanky a i.): podaných 3 projekty (2019: 7) 

 Zahraničné projekty: 
 H2020: podané 3 projekty (2019: 1) 
 Creative Europe: podaných 0 projektov (2019: 1) 
 Visegrad Grants: podaný 1 projekt (2019: 2) 
 Erasmus KA2+: podané 3 projekty (2019: 1) 
 iné: podaný 1 projekt (2019: 2) 

Tabuľka č. 2 
Výskumné a vzdelávacie granty získané pracovníkmi a riešiteľskými kolektívmi FiF UK  

v rokoch 2016 – 2020 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
7. RP EÚ/H2020 2 2 3 4 3 
ESF - - - - - 
APVV/MVTS 12+4 17+4 16+6 20+7 16+9 
 z toho nové 2+1 4+0 5+3 4+2 2+3 
VEGA 62 59 56 52 45 
 z toho nové 18 20 14 12 16 
KEGA 4 6 11 12 10 
Granty UK 21 12 15 14 15 
Domáce granty a dary       
 počet 96 88 98 97 98 
 suma 985 644 1 172 461 964 771 1 145 787 936 468 
Zahran. granty a dary       
 počet 20 20 20 28 20 
 suma 277 477 411 294 510 913,17 839 567 714 785 
Počet grantov a darov 
celkom 116 108 118 125 110 

Celková suma na 
granty zo štátnych 
zdrojov a zdrojov EÚ 

1 263 121 1 288 216 1 287 631,88 1 806 906 1 368 100,36 
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4. Publikačná činnosť 

 Publikačná činnosť je najvýznamnejším výstupom vedeckej činnosti tvorivých zamestnancov 
a doktorandov FiF UK. Preto je potrebné dbať na to, aby každý tvorivý pracovník fakulty výsledky 
svojej vedeckej práce zverejňoval v podobe publikácií a zároveň aby výstupy náležite evidoval 
v centrálnej databáze publikačných výstupov v Ústrednej knižnici FiF UK. Katalóg publikačných 
výstupov každého tvorivého pracovníka je dostupný prostredníctvom webového sídla knižnice 
(https://alis.uniba.sk:8444/search/query?theme=EPC). 
 Každá inštitúcia, na ktorej sa realizuje vedecký výskum, by mala mať ambíciu produkovať čo 
najkvalitnejšie a originálne vedecké výsledky, ktoré si získajú ohlas vo vedeckej komunite v danom 
vednom odbore. Preto FiF UK podporuje publikovanie výstupov, ktoré prešli náročným, nezávislým 
a anonymným recenzným konaním na medzinárodnej úrovni. Štandardné recenzné konanie (nie 
rýdzo formálna recenzná procedúra, s ktorou sa žiaľ možno pomerne často stretnúť) významne 
napomáha autorom aj autorkám vedeckých výstupov k tomu, aby publikovali skutočne hodnotné 
výstupy. Kvalitné recenzné konanie sa realizuje najmä na pôde významných medzinárodných 
akademických vydavateľstiev a v renomovaných vedeckých časopisoch, ktoré sú indexované 
v najvýznamnejších databázach (evidencia časopisu v takejto databáze je známkou toho, že jeho 
recenzné konanie bolo preverené a potvrdené ako spoľahlivé). Preto fakulta dbá na to, aby mala 
funkčný systém motivovania autorov, ktorí vstupujú do konkurenčného boja na medzinárodnej úrovni 
a publikujú svoje príspevky v časopisoch evidovaných v databázach Current Contents Connect 
(CCC), Web of Science (WoS), resp. Scopus, prípadne v renomovaných akademických 
vydavateľstvách, a to v jazykoch, ktoré sú dostupné celosvetovej komunite vedcov z danej oblasti. 
Takisto je potrebné minimalizovať pokusy o len formálne naplnenie niektorých podmienok 
medzinárodnosti vedeckých výstupov, ktoré možno badať najmä v súvislosti s uverejňovaním 
publikácií v slovenskom, resp. v medzinárodne nepoužívanom jazyku v lokálnych zahraničných 
(navyše neakademických) vydavateľstvách (najmä v Česku a Poľsku), a to bez uskutočnenia 
náležitého recenzného konania. Na druhej strane je potrebné eliminovať prípady publikovania v tzv. 
predátorských časopisoch a vydavateľstvách (a to napriek tomu, že niektoré z takýchto časopisov sa 
úspešne etablovali v databáze Scopus). Jeden aj druhý prístup možno hodnotiť ako neduh, ktorý 
znižuje hodnotu vedeckého výskumu. To nie je cesta, ktorou by si FiF UK mohla dovoliť ísť, pokiaľ 
má ambíciu produkovať špičkový vedecký výskum v oblasti spoločenských a humanitných vedných 
disciplín. Vedenie fakulty sa usiluje napĺňať tento cieľ predovšetkým priamym finančným 
odmeňovaním autorov publikačných výstupov vybraných kategórií, pričom diferencovanosť váhy 
jednotlivých kategórií sa zohľadňuje v rozdielnej výške odmeny. Treba poznamenať, že zahraničné 
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publikácie v slovenčine sa odmeňujú rovnako ako domáce publikácie a že články v predátorských 
časopisoch nie sú odmeňované. 
 Základné ukazovatele týkajúce sa publikačnej činnosti sú zhrnuté v tabuľke č. 16. Z hľadiska 
kvantity publikácií možno rok 2020 hodnotiť ako úspešnejší v porovnaní s predchádzajúcim rokom, 
keďže možno badať celkový nárast počtu publikovaných výstupov. Vo viacerých ohľadoch sme 
zaznamenali aj pozitívny posun v štruktúre publikácií.  
 Celkový počet vedeckých výstupov v najdôležitejších kategóriách – monografie, štúdie rozsahu 
monografie, kapitoly v monografiách, vedecké štúdie uverejnené vo vedeckých časopisoch 
a zborníkoch, vysokoškolské učebnice – v roku 2020 bol 772 (2019: 635; 2018: 699; 2017: 823; 2016: 
687). Pokles sme zaznamenali len v kategórii monografií, a to najmä publikovaných v zahraničí 
(súhrnný počet monografií, štúdií rozsahu monografie a kapitol v monografiách v roku 2020 bol 38; 
2019: 47; 2018: 51; 2017: 79). V ďalších sledovaných kategóriách však prišlo k nárastu. Stúpol počet 
vedeckých štúdií (2020: 719; 2019: 580; 2018: 633; 2017: 736), pričom vyššie počty sa dosiahli aj 
v kategóriách publikácií v indexovaných periodikách, a to domácich aj zahraničných. Z celkového 
počtu 719 štúdií publikovaných v časopisoch a zborníkoch 128 výstupov bolo uverejnených 
v indexovaných časopisoch, čo predstavuje približne 18% z uvedeného celkového počtu (2019: 580 
publikácií, z toho 80 indexovaných, t. j. 14%; 2018: 633 publikácií, z toho 90 indexovaných, t. j. 14%; 
2017: 736 publikácií, z toho 86 indexovaných, t. j. 12%; 2016: 605 publikácií, z toho 64 indexovaných, 
t. j. 11%). 
 Percentuálny podiel publikačných výstupov doktorandov na celkovom počte publikačných 
výstupov fakulty mierne poklesol, avšak ich celkový počet narástol, a to napriek tomu, že medziročne 
opäť mierne klesol počet doktorandov denného štúdia, ktorí sa v porovnaní s externými doktorandmi 
dlhodobo výraznejšie podieľajú na publikačnej činnosti. Zároveň je potešiteľné, že sa ďalej posilnila 
publikačná aktivita doktorandov v indexovaných časopisoch. 
 Napokon sa môžeme zmieniť o tom, že medziročne pomerne výrazne narástol celkový počet 
evidovaných citácií na publikácie pracovníkov fakulty, a to domácich aj zahraničných.  
 Z hľadiska ďalšej perspektívy publikačnej činnosti na fakulte považujeme za svoj cieľ 
zameriavať sa predovšetkým na uverejňovanie vedeckých štúdií v indexovaných časopisoch, ale aj 
vedeckých monografií, ktoré ostávajú dôležitou kategóriou publikačných výstupov v oblasti 
spoločenských a humanitných vied. Fakulta vytvára podmienky na to, aby sa tvorivým pracovníkov 
darilo napĺňať tento cieľ. Sústredenie na monografie a články v indexovaných časopisoch fakulta 
podporuje aj systémom individuálneho odmeňovania.  
 Považujeme tiež za dôležité, aby sa fakulta naďalej presadzovala v medzinárodnom 
publikačnom priestore. Významné výsledky vedeckej práce by mali byť uverejňované v medzinárodne 
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zrozumiteľných jazykoch, ktoré sú zavedeným komunikačným prostriedkom v príslušných vedných 
disciplínach. Podporu takýchto publikačných výstupov zabezpečujeme aj prostredníctvom Fondu na 
podporu vydávania vedeckej literatúry, z ktorého je možné financovať preklady do cudzích jazykov 
a jazykové korektúry. 

Tabuľka č. 3 
Publikačná činnosť vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov FiF UK 

v rokoch 2016 – 2020 
(v zátvorke počet publikácií, akým sa na celkovom počte podieľali denní doktorandi FiF UK) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Vedecké monografie, 
štúdie charakteru monografie, 
kapitoly v monografiách 

77 (7) 
31 (3) 
12 (1) 
34 (3) 

79 (12) 
36 (1) 
11 (5) 
32 (6) 

51 (5) 
33 (3) 
8 (1) 

10 (1) 

47 (5) 
39 (3) 
8 (2) 

0 

38 (1) 
31 (0) 
7 (1) 

0 
 z toho vydané doma 60 (12) 41 (4)  39 (5) 35 (1) 
 z toho vydané v zahraničí 19 (0) 10 (1)  8 (0) 3 (0) 

Vysokoškolské učebnice 5 (0) 8 (0) 15 (0) 8 (2) 15 (1) 
Vedecké práce v časopisoch 
a zborníkoch 605 (142) 736 (130) 633 (119) 580 (111) 719 (134) 
 z toho v domácich 407 (103) 493 (96) 406 (85) 373 (73) 451 (84) 
 z toho CCC 20 (5) 30 (5) 24 (2) 21 (0) 25 (4) 
 z toho WoS, Scopus 13 (5) 16 (1) 22 (1) 21 (1) 35 (5) 
 z toho v zahraničných 198 (39) 243 (34) 227 (34) 207 (38) 268 (50) 
 z toho CCC 15 (3) 11 (0) 21 (3) 13 (2) 20 (0) 
 z toho WoS, Scopus 16 (3) 29 (1) 23 (1) 25 (4) 48 (6) 

Skriptá 11 (0) 13 (1) 14 (4) 18 (0) 19 (1) 

Doktorandi      

 percentuálny podiel ich publikácií 23% 17% 18% 18% 17% 

 medziročná zmena ich počtu  -19% -32% +5% - +16% 

Citácie 1465 1983 1535 1563 1876 
 z toho domáce 1021 1517 1098 1041 1255 
 z toho zahraničné 444 466 437 522 621 

5. Doktorandské štúdium 

 Doktorandské štúdium na FiF UK sa v roku 2020 realizovalo v 25 akreditovaných študijných 

programoch doktorandského štúdia v dennej aj externej forme. Počas roka 2020 sa z dôvodu veku 
garantov, resp. spolugarantov uskutočnilo niekoľko zmien na týchto pozíciách. 
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 Na úroveň štúdia dohliadalo 24 odborových komisií doktorandského štúdia, pričom od 1. 9. 
2020 sa konštituovali všetky odborové komisie nanovo, v novom zložení, a to v súlade s vnútorným 
predpisom FiF UK č. 16/2019 nazvaným Smernica dekana FiF UK o zriaďovaní odborových komisií 
doktorandského štúdia na FiFUK v Bratislave a ich organizačný a rokovací poriadok. Nové odborové 
komisie vykonávajú mierne rozšírené, resp. presnejšie vymedzené kompetencie, pričom efektivita ich 
práce je podčiarknutá tým, že pracujú v zložení 5 až 7 členov, čo vo väčšine prípadov znamená 
zoštíhlenie v porovnaní s minulosťou. 
 V priebehu roka sa na vzdelávaní doktorandov aktívne podieľalo 10 externých vzdelávacích 
inštitúcií zo SAV (Archeologický ústav, Filozofický ústav, Historický ústav, Jazykovedný ústav 
Ľudovíta Štúra, Sociologický ústav, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Ústav hudobnej vedy, 
Ústav orientalistiky, Ústav slovenskej literatúry, Ústav svetovej literatúry).  
 Vzhľadom na to, že FiF UK nedostáva účelovo viazané prostriedky na štipendiá z MŠVVaŠ SR 
ani na jeden ročník denných doktorandov, musí všetky štipendiá hradiť z vlastných rozpočtových 
zdrojov. Preto vedenie fakulty štvrtým rokom pokračovalo v participatívnom financovaní štipendia. 
V roku 2020 bola výška katedrového príspevku na jedného doktoranda denného štúdia 800,- € (2017 
– 2019: 800,- €; 2016: 1000,- €). Spolufinancovanie hradia katedry zo svojich nadtarifných 
prostriedkov, pretože doktorandi vytvárajú (nie zanedbateľný) výkon, ktorý sa započítava ich 
domovskej katedre. Spolufinancovanie prispieva k zodpovednému prístupu katedier pri prijímaní 
nových denných doktorandov a motivuje k intenzívnejšej práci s nimi (najmä s dôrazom na ich 
publikačný výkon) a prísnejšie sledovanie ich študijných a vedeckých výsledkov. Priebežná kontrola 
výsledkov školiteľmi, vedúcimi katedier či garantmi a odborovými komisiami je nevyhnutná vzhľadom 
na cieľ umožniť úspešné ukončenie doktorandského štúdia len v prípade, že doktorand splní všetky 
podmienky v náležitej kvalite.  
 V roku 2020 FiF UK prijala 41 nových doktorandov (z toho 23 vlastných a 18 na externé 
vzdelávacie inštitúcie). Zatiaľ čo počty doktorandov novoprijatých na externé vzdelávacie inštitúcie 
mierne narástol, počty doktorandov prijatých na FiF UK sa znížili, a to denných aj externých.  
 Z celkového počtu nových doktorandov len jeden doktorand prišiel zo zahraničia a bol prijatý 
na externú vzdelávaciu inštitúciu. Záujem o doktorandské štúdium na FiF UK zo strany zahraničných 
uchádzačov je trvalo nízky a ďalej klesá – v roku 2020 ich na fakulte študovalo 13 (2019: 16; 2018: 
18; 2017: 20). Slabšia je aj medzinárodná spolupráca pri spoločnom vedení doktorandského štúdia 
s inými zahraničnými univerzitnými partnermi (cotutelle). Túto skutočnosť hodnotíme kriticky 
a považujeme ju za významnú výzvu do budúcnosti. Obrat v oboch týchto indikátoroch je nevyhnutný, 
keďže odrážajú atraktivitu jednotlivých doktorandských študijných programov v medzinárodnom 
kontexte, a tiež mieru medzinárodného renomé fakulty v zahraničí. 
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 V roku 2020 zavŕšilo doktorandské štúdium úspešnou obhajobou dizertačnej práce 43 
študentov fakulty, z nich 11 v rámci externých vzdelávacích inštitúcií – ústavov SAV (na porovnanie, 
v roku 2019 ich bolo 48, z toho 16 z externých vzdelávacích inštitúcií; v roku 2018 54 a 15; v roku 
2017 63 a 14). 3 doktorandky (z toho 1 zo SAV) ukončili svoje štúdium neúspešnou obhajobou a 12 
doktorandov (z nich 3 zo SAV) sa rozhodlo pre skončenie štúdia z iných dôvodov. 

Tabuľka č. 4  
Počty doktorandov na FiF UK v rokoch 2016 – 2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Denné štúdium 201 169 170 169 156 
 z toho fakulta 135 101 106 115 97 
 z toho ústavy SAV 66 68 64 54 59 
Exter. štúdium 103 91 93 80 74 
 z toho fakulta 90 77 80 72 63 
 z toho ústavy SAV 13 14 13 8 11 
Zahraniční 19 20 18 16 13 
Celkový počet 304 260 263 249 230 
 z toho fakulta 225 178 186 187 159 
 z toho ústavy SAV 79 82 77 62 71 

Tabuľka č. 5 
Počty novoprijatých doktorandov na FiF UK v rokoch 2016 – 2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 
Denné štúdium 38 42 40 42 27 
 z toho fakulta 28 22 31 32 12 
 z toho ústavy SAV 10 20 9 10 15 
Exter. štúdium 18 20 20 15 14 
 z toho fakulta 16 15 18 13 11 
 z toho ústavy SAV 2 5 2 2 3 
Zahraniční 3 6 4 4 1 
 z toho fakulta 2 4 3 3 0 
 z toho ústavy SAV 1 2 1 1 1 
Celkový počet 56 62 60 57 41 
 z toho fakulta 44 37 49 45 23 
 z toho ústavy SAV 12 25 11 12 18 

 Spolu študovalo na FiF UK v roku 2020 v treťom stupni štúdia 230 doktorandov (2019: 249; 
2018: 263; 2017: 260; 2016: 304). Z toho na pracoviskách FiF UK študovalo 159 doktorandov (2019: 
187; 2018: 186; 2017: 178; 2016: 225). Do tohto celkového počtu nie sú zarátaní doktorandi, ktorí 
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majú prerušené štúdium. Pokles počtu doktorandov prijatých na školiace pracoviská FiF UK je 
zapríčinený kombináciou viacerých faktorov, medzi ktorými je obozretnosť katedier pri prijímaní 
doktorandov v uplynulých rokoch, ale tiež regulácia počtu novoprijatých denných doktorandov zo 
strany vedenia FiF UK v kontexte úsporných opatrení v pandemickom roku 2020.  
 V akademickom roku 2020/2021 malo prerušené štúdium 38 doktorandov (2019/2020: 30; 
2018/2019: 47; 2017/2018: 41). Vzhľadom na celkový počet doktorandov ide o pomerne vysoké čísla. 
V prípade, že motívom prerušenia štúdia je neschopnosť doktoranda plniť si študijné podmienky 
načas a v dostatočnej kvalite, je potrebné, aby školiteľ a odborová komisia v rámci svojich 
kompetencií včas zasiahli a v prípade potreby navrhli aj vylúčenie doktoranda z doktorandského 
štúdia. Úlohou školiteľa a odborovej komisie je pozorne sledovať prácu každého doktoranda 
a rovnaké mechanizmy uplatňovať vo všetkých prípadoch, v ktorých kvalita práce doktoranda 
nedosahuje dostatočnú úroveň.  

6. Propagácia vedy a vedeckých výstupov  

 Prezentácia vedeckých výstupov a propagácia výsledkov vedeckej práce sa aj v roku 2020 na 
fakulte realizovala rôznymi formami, pričom pandemická situácia si vynútila dôraz na formy online 
komunikácie. Popri publikačných výstupoch je nepochybne významným prostriedkom komunikácie 
v rámci vedeckej komunity organizácia a aktívna účasť na vedeckých konferenciách, a aj v roku 2020 
viaceré pracoviská fakulty zorganizovali takéto podujatia, pravda, prevažne v podobe 
videokonferencií. Prezentácia najnovších publikácií pracovníkov fakulty, ktorej platformou na fakulte 
je od roku 2013 cyklus Nové knihy a výskumy, sa takisto väčšinovo presunula do online priestoru.  
 Spomedzi vedeckých konferencií a podujatí podobného charakteru organizovaných na fakulte 
spomeňme aspoň nasledujúce akcie: 
 Psychologické sympózium pri príležitosti 150. výročia narodenia Alfreda Adlera, 7. 2., 

Katedra psychológie 
 Workshop Literarischer Antisemitismus in Zentral- und Ostmitteleuropa im 20. Jahrhundert, 

10. 2., Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky 
 Sympózium o jazykových a komunikačných problémoch, 2. 7., Katedra maďarského jazyka 

a literatúry, Katedra slovenského jazyka, Katedra germanistiky, nederlandistiky a 
škandinavistiky, Studia Academica Slovaca  

 Panelová diskusia Realita a perspektívy štúdia prekladateľstva, 5. 3., Katedra anglistiky a 
amerikanistiky a Katedra romanistiky, za účasti pracovníkov Rady EÚ, EK a EP 
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 Hieronymove dni online, 8. ročník stretnutia prekladateľov, tlmočníkov a študentov, 15. 10., 
Katedra anglistiky a amerikanistiky 

 Workshop O ľudskej/ženskej prirodzenosti, 8. 12., Katedra filozofie a dejín filozofie 
 Workshop The EU as a segmented political order and the new organizational forms in EU 

governance, 8. 12., Katedra politológie 
 V roku 2020 sme zaznamenali 83 účastí v programových alebo organizačných výboroch 
vedeckých podujatí, ktoré boli organizované nielen našou fakultou alebo univerzitou, ale aj inými 
domácimi alebo zahraničnými inštitúciami. 
 V roku 2020 pracovníci fakulty predniesli na rôznych domácich alebo zahraničných vedeckých 
podujatiach celkovo 211 prednášok. V tejto oblasti boli najaktívnejší Dr. Sámelová (9 prednášok), Dr. 
Stanková (8 prednášok), prof. Shteinbuk (7 prednášok), Dr. Dordevic (7 prednášok) prof. Plašienková 
(6 prednášok), prof. Nižňanský (5 prednášok). Okrem toho mnohí zamestnanci uskutočnili pozvané 
prednášky na domácich alebo zahraničných univerzitných, vedeckých, umeleckých alebo kultúrnych 
inštitúciách – celkový počet takýchto prednášok je 97 (5 pozvaných prednášok predniesli doc. 
Beňová, Dr. Vojtechová Poklač, Dr. Černák). 
 V rámci cyklu Nové knihy a výskumy sa v roku 2020 uskutočnila len dve prezentácie-diskusie 
nad novými knihami prezenčnou formou: 
 6. 2. 2020: Towards a Segmented European Political Order: The European Union's Post-

crises Conundrum (Routledge 2019). Ed. Jozef Bátora (Katedra politológie) a John Erik 
Fossum (University of Oslo; obaja spolueditori sa zúčastnili na diskusii). 

 11. 3. 2020: Juraj Schenk: Societálna anómia na Slovensku začiatkom 21. storočia (UK 
2019); Ján Sopóci (ed.): Sociálna stratifikácia a mobilita na Slovensku (UK 2019; obaja autori 
z Katedry sociológie). 

 V ďalšom priebehu roka sme nové publikácie pracovníkov fakulty systematicky propagovali 
v zvláštnej rubrike na webe FiF (https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/novinky/nove-knihy-odbornikov/). Tam 
vyšlo v priebehu roku 2020 päť vydaní informačného newslettera, ktoré priniesli obšírne informácie o 
celkovo 37 nových publikáciách pracovníkov fakulty. 
 Napokon do zoznamu aktivít zameraných na propagáciu vedy aj umenia môžeme zaradiť aj 
nasledujúce akcie (výber z výstav a podobných podujatí): 
 Výstava grafík Františka Hříbala k 75. výročiu SNP, v rámci popularizačno-náučného projektu 

Storočie.sk, marec, Katedra romanistiky 

 Ticho po Danielovi, slávnostný večer v Moyzesovej sieni spojený s udeľovaním Cien Daniela 
Tupého, 4. 11. 

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/novinky/nove-knihy-odbornikov/
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 Konferencia Médiá a životné prostredie, v rámci Týždňa vedy a techniky, 11. 11., Katedra 
žurnalistiky 

 Seminár Život s etnológiou, s absolventmi etnológie a muzeológie, v rámci Týždňa vedy a 
techniky, 11. 11., Katedra etnológie a muzeológie  

 Prednáška Praktické otázky maďarsko-slovenského simultánneho tlmočenia, v rámci Týždňa 
vedy a techniky, 11. 11., Katedra maďarského jazyka a literatúry 

 Slovensko-slovinská noc, v rámci Európskej noci výskumníkov, 25. 11., Katedra slovenského 
jazyka, Katedra slovanských filológií 

 Filozofi v novembri 1989, výstava fotografií a dokumentov, Galéria Zichy, november a 
december 

7. Akademické služby a príbuzné aktivity 

 Pedagogickí a výskumní zamestnanci FiF UK sa aj v roku 2020 aktívne angažovali 
v činnostiach, ktoré možno súhrnne označiť termínom akademická služba. 
 V roku 2020 sme zaznamenali 60 členstiev zamestnancov fakulty vo vedeckých radách 
vzdelávacích, vedeckovýskumných a iných inštitúcií. Okrem členstiev vo vedeckých radách UK, FiF 
UK a niektorých iných fakúlt UK, zamestnanci fakulty pôsobili vo vedeckých radách vysokých škôl, 
resp. ich fakúlt (Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Filozofická 
fakulta MU v Brne, Filozofická fakulta PU v Prešove, Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 
Fakulta humanitných vied ŽU v Žiline, Fakulta multimediálnej komunikácie UTB v Zlíne, Filozofická 
fakulta UP v Olomouci, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Filozofická fakulta KU v Ružomberku, 
Vysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave, Filozofická fakulta 
UCM v Trnave, Pedagogická fakulta TU v Trnave, Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove), 
vo vedeckých radách ústavov Slovenskej akadémie vied (Filozofický ústav SAV, Historický ústav 
SAV, Ústav svetovej literatúry SAV, Sociologický ústav SAV, Ústav hudobnej vedy SAV), vo 
vedeckých radách ďalších výskumných inštitúcií (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v Prahe, 
Vojenský historický ústav, Institut pro kriminologii a sociální prevenci v Prahe, International Centre for 
Archival Research,) či vo vedeckých radách iných štátnych, verejných, kultúrnych či spoločenských 
inštitúcií (Slovenský národný archív, Slovenské národné múzeum, Historické múzeum, SNM – 
Hudobné múzeum, Slovenské olympijské a športové múzeum, Liptovské múzeum, Slovensko-
chorvátska komisia humanitných vied pri MŠVVaŠ SR, Vedecká archívna rada pri MV SR). 
 V roku 2020 sme zaznamenali 246 členstiev v redakčných alebo vedeckých radách vedeckých 
alebo odborných časopisov. Medzi najviac angažovaných pracovníkov v tejto oblasti patria prof. 
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Holec (13 členstiev), prof. Daniš (11 členstiev), prof. Plašienková (8 členstiev), doc. Šedivý (8 
členstiev), prof. Potočárová (7 členstiev), prof. Dolník (5 členstiev), prof. Kováč (5 členstiev), doc. 
Taneski (5 členstiev). Zaznamenali sme takisto 19 členstiev v poradných radách, pracovných 
skupinách a iných orgánoch grantových agentúr, pričom okrem VEGA a KEGA, v ktorých bol zástoj 
fakulty najväčší, zamestnanci pôsobili aj v APVV, Fonde na podporu umenia, Audiovizuálnom fonde, 
SAIA a pod. V iných poradných orgánoch UK, FiF UK, resp. ďalších domácich alebo zahraničných 
inštitúcií fakulta zaznamenala celkovo 95 členstiev. 
 Zamestnanci fakulty v roku 2020 pracovali v 14 inauguračných komisiách a v 35 habilitačných 
komisiách. Okrem inauguračných a habilitačných komisií na slovenských vysokých školách boli 
zamestnanci fakulty prizvaní aj do komisií na Karlovej univerzite v Prahe, Masarykovej univerzite 
v Brne, Univerzite Palackého v Olomouci, Ostravskej univerzite v Ostrave atď. Zamestnanci fakulty 
takisto sa aktívne zúčastňovali aj na práci odborových komisií doktorandského štúdia – celkovo 
pracovali v 162 komisiách nielen na slovenských, ale aj českých vysokých školách. 
 V roku 2020 pracovníci fakulty posúdili celkovo 135 projektov národných grantových agentúr 
(najmä VEGA, KEGA a APVV, ale aj Národný štipendijný program) a 98 projektov zahraničných 
grantových agentúr (najmä ERC, ICREA, FNRS, Vzdelávacia nadácia Jána Husa, GAČR, TAČR). 
Najaktívnejšími v tejto oblasti boli prof. Kajanová, prof. Vojtech, prof. Botiková, prof. Malová, prof. 
Lubelcová. Pracovníci fakulty posúdili spolu 481vedeckých a odborných článkov pre domáce alebo 
zahraničné periodiká; konkrétne, 311 posudkov bolo napísaných na články zaslané do domácich 
časopisov a 170 posudkov na články zaslané do zahraničných časopisov (najaktívnejší: prof. 
Dobríková, dr. Hajdúk, doc. Bielik, prof. Zouhar, prof. Benická, dr. Mellnerová, dr. Kačírek, doc. 
Dulebová, prof. Plašienková, dr. Mišík). Za rok 2020 zamestnanci fakulty napísali aj 109 posudkov na 
knižné vedecké alebo odborné publikácie vydané domácimi alebo zahraničnými vydavateľstvami; 
konkrétne, 72 posudkov vzniklo na publikácie vydané v domácich vydavateľstvách a 37 posudkov na 
publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách. 
 Zamestnanci fakulty sa významne angažujú v rôznych formách spolupráce s verejnou správou 
aj tretím sektorom. Len výberovo uveďme najvýznamnejšie štátne a verejné inštitúcie – Kancelária 
prezidentky SR (prof. Bátora, doc. Follrichová), Úrad vlády SR (doc. Follrichová, doc. Rošková), 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (prof. Vojtech), Ministerstvo vnútra SR (doc. 
Follrichová, doc. Šedivý), Ministerstvo spravodlivosti SR (doc. Follrichová, Dr. Guldanová, Dr. 
Smitková), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Dr. Džambazovič, Dr. Gerbery, Dr. 
Smitková), Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (prof. Bátora, Dr. Világi), 
Ministerstvo kultúry SR (Dr. Chovancová, doc. Chudinová, prof. Michalovič, prof. Orgoňová), Úrad 
vysokého komisára pre utečencov OSN (Dr. Tužinská), Kancelária verejnej ochrankyne práv (Dr. 
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Tužinská), Hlavné mesto SR Bratislava (doc. Banyár), Mesto Nitra (Dr. Buday, doc. Kolbiarz 
Chmelinová), Slovenská pedagogická knižnica (Dr. Hrdináková), Univerzitná knižnica (Dr. Kečka), 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (Dr. Dušíková), Štátny pedagogický ústav (doc. Bakošová), 
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (doc. Dulebová, Dr. Posokhin, prof. Zouhar), 
Literárny fond (prof. Kusá), Zbor väzenskej a justičnej stráže (doc. Heretik, Dr. Ťupeková Dončevová). 
 Spolupráca zamestnancov fakulty s tretím sektorom je takisto bohatá. Bez nároku na úplnosť 
spomeňme len niekoľko reprezentatívnych inštitúcií – Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia M. 
Šimečku, OZ Historia Posoniensis, OZ Amres, Goetheho inštitút, spolok Živena, Amnesty 
International, Fórum Inštitút pre výskum menšín, Nadácia pre deti Slovenska, Slovenské združenie 
pre zahraničnú politiku, Inštitút pre verejné otázky, OZ Plamienok, Iniciatíva Inakosť, OZ Slovenčina, 
OZ Proti prúdu, Rada mládeže Slovenska, Memory n.o., OZ Mareena Slovensko, Asociácia inštitúcií 
vzdelávajúcich dospelých. 

∗ ∗ ∗ 

 Správu o vedeckovýskumnej činnosti FiF UK za rok 2020 v súlade s § 30 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov prerokovala a schválila 
Vedecká rada FiF UK na svojom zasadnutí dňa 27. 5. 2021. 

V Bratislave 27. 5. 2021 
   ………………………………………… 
   prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
   dekan FiF UK 
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