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V zmysle vyhl. MŠ SR č. 6/2005 Zb. § 1 odst. 15 a "Zásad UK" k citovanej vyhl. čl.18 ods. 2, 
dňa 22. 1. 2015 prebehlo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave konanie na vymenovanie doc. 
PhDr. Antona Eliaša, CSc. za profesora v študijnom odbore slovanské jazyky a literatúry. 

Na základe súhlasu Vedeckej rady FiF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., 
dekan fakulty, vymenoval komisiu v zložení: 
predsedníčka: prof. PhDr. Mária Kusá, PhD. /FiF UK/ 
členovia:  prof. PhDr. Natália Muránska, CSc. /FF UKF/ 

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. /FF UP/  
prof. PhDr. Andrej Rozman, PhD. /FF UĽ/ 

oponenti:  prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. /FF MU/ 
prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. /PF UHK/ 
prof. PhDr. Ján Zambor, CSc. /FiF UK/ 

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedla jej predsedníčka, prof. PhDr. Mária Kusá, 
PhD., za účasti členov inauguračnej komisie, členov Vedeckej rady FiF UK (viď prezenčná 
listina) ako aj ďalších hostí.  
I. Predseda komisie oboznámil prítomných s návrhom stanoviska komisie, ktoré dokladuje, že 
uchádzač spĺňa a v niektorých ukazovateľoch výrazne prevyšuje kritériá platné na FiF UK pre 
vymenovanie za profesora. Oponenti sa zhodli, že docent A. Eliaš je popredným znalcom 
ruskej literatúry 19. storočia, predovšetkým však obdobia romantizmu, vynikajúcim vedcom, 
dlhoročným a skúseným  pedagógom ako aj schopným organizátorom a manažérom. 
II. Inauguračná prednáška Podoby lyrického subjektu v ruskej poézii 19. storočia  sa zamerala 
na postavenie lyrického subjektu v štruktúre poézie, cez analýzu vybraných diel smeroval 
inaugurant výklad  k  typologizácii subjektu. Osobitne sa venoval významu  týchto poznatkov 
pre analýzu a interpretáciu slovenských prekladov ruskej literatúry. Docent Eliáš v prednáške 
preukázal hlboké filozofické a teoretické znalosti, schopnosť kriticky a tvorivo pracovať so 
širokou škálou metodologických východísk, jeho  analyticko-interpretačné kompetencie ako aj 
pedagogické kvality z neho robia osobnosť hodnú postavenia univerzitného profesora. Viacerí 
členovia VR FiF UK vyzdvihli presah prednášky a vedeckej práce uchádzača do ďalších 
odborov ako filozofia či história, ale aj osobné kvality inauguranta a jeho schopnosť nadchnúť 
študentov a poslucháčov vôbec   - najmä pre prehlbovanie  záujmu o štúdium ruskej (nielen) 
romantickej literatúry. 
III. Záver: Na základe predloženého inauguračného spisu (životopis, prehľad pedagogickej 
činnosti, zoznam publikačnej činnosti, zoznam ďalších pôvodných odborných a umeleckých 
prác, zoznam ďalších ohlasov, charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov, doklad 
o vedeckej škole a charakteristika k návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora), 
vyjadrenia oponentov, posúdenia inauguračnej prednášky a vystúpenia uchádzača v rámci 
verejnej rozpravy inauguračná komisia dospela k názoru, že doc. PhDr. Anton Eliaš, CSc. spĺňa 
bez výhrad pedagogické, vedecké, publikačné kritériá a ďalšie pre vymenovanie za profesora. 
 
Inauguračná komisia odporučila VR FiF UK v počte 6 kladných hlasov zo 6 prítomných 
členov schváliť návrh na vymenovanie doc. PhDr. Antona Eliaša, CSc. za profesora 
v odbore slovanské jazyky a literatúry. 
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V Bratislave, 22.1.2015 
  


