
Návrh inauguračnej komisie udeliť doc. Mgr. Martinovi Kanovskému, PhD. 
titul profesor v odbore 3.1.15 Sociálna antropológia 

 
doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD., vysokoškolský učiteľ - docent Ústavu sociálnej 
antropológie FSEV UK v Bratislave požiadal dňa 15.6.2016 o začatie 
vymenúvacieho konania v odbore 3.1.15 Sociálna antropológia.  
 
Dekanka FSEV UK v Bratislave na základe splnenia všetkých požiadaviek 
uchádzačom, podľa vyhlášky Ministerstva školstva č. 6/2005 Z.z. o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, §4 ods. 6 - 8, 
navrhla Vedeckej rade FSEV UK na zasadnutí 28.6.2016 začatie vymenúvacieho 
konania. VR FSEV UK schválila začatie vymenúvacieho konania v súlade s 
citovanou vyhláškou a odsúhlasila zloženie inauguračnej komisie:  
Predsedníčka: prof. PhDr. Viera Feglová, CSc. (FSEV UK)  
Členovia:   prof. Michal Buchowski (UAM Poznan, Polsko) 

prof. Josef Kandert, CSc. (UK Praha) 
prof. Jan Botík, DrSc. (UKF Nitra, emeritný profesor) 

 
Vedecká rada FSEV UK zároveň schválila na danom zasadnutí aj oponentov 
predloženej žiadosti uchádzača:  
prof. Marta Botíková, CSc. (UK Bratislava) 
doc.Ivan Chorvát, PhD. (UMB Banská Bystrica) 
doc. Pierre Lienard, PhD. (Dept. of Anthropology, University of Nevada, Las 
Vegas, USA) – schválený dodatočne hlasovaním VR FSEV UK zo dňa 12.9.2016   
 
Inauguračná komisia v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky konštatovala, že doc. 
Mgr. Martin Kanovský, PhD. splnil kritériá na udelenie titulu profesor. Všetky tri 
posudky oponentov sú kladné.   
 
Inauguračná prednáška:  „Robustné a bayesovské štatistické metódy v sociálnych 
vedách: príklady a aplikácie“. Uchádzač prezentoval uplatňovanie štatistického 
vyhodnotenia v spoločenských vedách. Uchádzač uviedol, že tu existuje 
replikačná kríza, spôsobená nízkou verifikáciou štatistických dát z 
predchádzajúcich výskumov (len 36%).  V rámci svojej prednášky poukázal na 
nedostatky existujúcich výskumných praktík napr. nezohľadňovanie normálneho 
rozdelenia, existencie extrémnych hodnôt. Uviedol príklady použitia rôznych 
štatistických metód a rozdielnych výsledkov v závislosti od použitia konkrétnej 
metódy (klasických štatistických alebo robustných či bayesovských).  Vysvetlil 
vplyv veľkých rozdielov medzi orezanými a neorezanými priemermi či mediánmi 
na konečnú signifikanciu výsledkov výskumu. Na záver predstavil špecifiká 
Bayesovskej štatistiky a testovanie apriórneho a posteriórneho poznania v rámci 
tohto postupu.  
Komisia konštatovala, že v spoločenských vedách na Slovensku ide o 
prvopoužitie. Uchádzač svojou kontinuálnou činnosťou, vlastnou vedeckou 
školou ako aj inováciami a medzinárodne publikovanými výstupmi a uznaním 
jeho prác (medzinárodná citovanosť) prispieva významným spôsobom k rozvoju 
vedného odboru Sociálna antropológia, ako aj spoločenských  vied.  
 
Na základe vyhodnotenia plnenia podmienok ustanovených v §76 ods. 1, 5 a 7 
zákona o VŠ a podmienkami UK a FSEV UK, plnenia kritérií na získanie titulu 



profesor, a na základe predložených dokladov, oponentských posudkov, 
odborného posúdenia úrovne prednesenej inauguračnej prednášky, inauguračná 
komisia odporúča doc. Mgr. Martinovi Kanovskému, PhD. titul profesor v odbore 
3.1.15 Sociána antropológia.  
 
Neverejné zasadnutie inauguračnej komisie – hlasovanie:  
Počet prítomných členov inauguračnej komisie: 4 
Počet prítomných oponentov: 2 
Počet kladných hlasov: 6 
Počet záporných hlasov: 0 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
V Bratislave, 4.10.2016         prof. PhDr. Viera Feglová, CSc. , v.r. 
      predsedníčka inauguračnej komisie 
 
 
 
prof. Michal Buchowski (UAM Poznan, Polsko) , v.r. 
 
prof. Josef Kandert, CSc. (UK Praha) , v.r. 
 
prof. Jan Botík, DrSc. (UKF Nitra, emeritný profesor) , v.r. 
 
prof. Marta Botíková, CSc. (UK Bratislava) , v.r. 
 
doc.Ivan Chorvát, PhD. (UMB Banská Bystrica) , v.r. 
 
doc. Pierre Lienard, PhD. (Dept. of Anthropology, University of Nevada, Las 
Vegas, USA) – osp.  


