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Hodnotenie inauguračnej komisie na vymenovanie za profesora p. doc. 
PaedDr. Miroslavy  BARTOŇOVEJ, Ph.D., študijný program špeciálna 
pedagogika v študijnom  odbore 1.1.6. špeciálna pedagogika 
 
 

Inauguračná komisia v zložení: 
 
p. prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., (UK Pedagogická fakulta, Bratislava); 
p. prof. dr. hab. Adam Stankowski, (Instytut Pedagogiky, Universystet Slaski  
v Katowiciach); 
p. prof. PhDr. Marie Vitková, CSc., (MU Pedagogická fakulta, Brno); 
p. prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc., (KU Pedagogická fakulta, Ružomberok) 
 
preskúmala predložené doklady k vymenúvaciemu konaniu pani doc. PaedDr. 
Miroslavy Bartoňovej, Ph.D., a konštatovala, že uchádzačka  spĺňa požiadavky 
určené vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z. z., v znení neskorších predpisov, o postupe 
získavania vedecko-pedagogických  titulov alebo umelecko-pedagogických titulov 
docent alebo profesor a Vyhláškou MŠV VaŠ SR č. 457/2012 Z. z., ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.  
Ďalej spĺňa požiadavky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a Kritériá Vedeckej rady UK Pedagogickej fakulty v Bratislave 
na vymenovanie za profesora. 
Menovaná pôsobí ako docent na Katedre speciální pedagogiky  Pedagogickej fakulty 
Masarykovej univerzity v Brne. 
Stanovisko inauguračnej komisie bolo vypracované na základe nasledujúcich 
podkladov: 
žiadosť o vymenovanie za profesora 

profesionálny životopis 
osvedčené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní 
potvrdenie o praxi 
zoznam publikačnej činnosti 
charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov 
prehľad o pedagogickej a vzdelávacej činnosti uchádzača o konanie za vymenovanie 
na docenta 
Kritériá na získanie titulu profesor na UK PdF – kvantitatívne požiadavky a ich 
plnenie – pripojená tabuľka: 

http://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/legislativa/2013/zasady_2011_docent_profesor.pdf


 Plnenie 

 Inaugurácie Skutočnosť  Rozdiel   

1 )Ukončený tretí stupeň 
vzdelávania  

Áno Áno - 

 2) Získaný vedecko - 
pedagogický titul docent  

Áno Áno - 

3) Vedecká monografia vydaná 
knižne 

1 3 2+ 

4) Vysokoškolská učebnica  1 2 1+ 

5) Dve skriptá, alebo učebné 
texty  

2 5 3+ 

6) Vedecké štúdie v časopisoch 

a zborníkoch v SR 

30 46 16+ 

7) Vedecké štúdie v časopisoch 
a zborníkoch v zahraničí 

5 11 6+ 

každá vedecká monografia 
vydaná v SR nad požiadavku 
uvedenú v bode 1) nahradí 5 
vedeckých štúdií v SR 

1=5 2=10 1=5 

každá vedecká monografia 
vydaná v cudzom jazyku 
v zahraničí nad požiadavku 
uvedenú v bode 1) nahradí 10 
vedeckých štúdií v SR 

1=10 - - 

8) Citácie vedeckých prác 
v domácich vedeckých alebo 
odborných publikáciách 

30 106 76+ 

9) Citácie vedeckých prác vo 
vedeckých alebo odborných 
publikáciách v zahraničí  

10 39 29+ 

10. Pôvod citácií Viac o 100% 
z troch krajín  

Nie - 

Číselné sumáry z EVIPUBU 
súhlasia so sumármi v 
Charakteristike  

 153 - 

11) Doktorandi -1 skončený 
-1 po DS 

3 2+ 

12) Prax na VŠ v danom odbore min. 10 
rokov a 5 po 
získaní titulu 
docent  

Áno -17 
rokov a 8 
rokov po 
získaní 
titulu 
docent 

7+ a 3+ po 
získaní 
titulu 
docent 

 
 
Uchádzačka počas svojej praxe pracovala ako hlavná riešiteľka na 1 špecifickom 
výskume a 2 výskumných projektoch, ako  spoluriešiteľka participovala na  1 
grantovom projekte, 3 medzinárodných výskumných projektoch, 1 medzinárodnom 
výskumnom programe, 9 špecifických výskumoch a 1 výskumnom zámere. 
 
 
 
 



Oponentské posudky vypracovali (viď v prílohe): 
- prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. (UK Pedagogická fakulta, Bratislava); 
- prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D. (UP Pedagogická fakulta, 

Olomouc); 
- prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (MU Pedagogická fakulta, Brno) 

 
Inauguračnou prednáškou  „Analýza podmínek vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebam v inkluzivním prostředí základní školy“ uchádzačka 
preukázala najmä svoju pedagogickú spôsobilosť a celkový prínos v odbore a jeho 
perspektívy. Oponentské posudky sú všetky kladné. Uchádzačka následne 
odpovedala na pripomienky, konštatovania, otázky, ktoré boli položené 
v oponentských posudkoch a v rozprave členmi Vedeckej rady UK PdF. 
 
Inauguračná komisia na základe pripojených dokladov, oponentských posudkov, 
odborného posúdenia úrovne inauguračnej prednášky, pozitívne hodnotí 
pedagogickú, vedeckú a odbornú činnosť uchádzačky. Pri zohľadnení kladného 
hlasovania  členov komisie odporúča schváliť návrh na vymenovanie za profesora p. 
doc. PaedDr. Miroslavy Bartoňovej, Ph.D., v študijnom programe špeciálna 
pedagogika, v študijnom odbore 1.1.6. špeciálna pedagogika. 
 
 
Bratislava 24.10.2014 
 
 
 
prof. PaedDr. Alica  Vančová, CSc.  .......................................................... 
predsedníčka inauguračnej komisie 
 
prof. dr. hab. Adam Stankowski, PhD.  .......................................................... 
člen inauguračnej komisie 
 
prof. PhDr. Marie Vitková, CSc.   .......................................................... 
členka inauguračnej komisie 
 
prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc.   .......................................................... 
člen inauguračnej komisie 
 

 


