
OPONENTSKÝ POSUDOK
k vymenovaciemu konaniu doc.ThDr. Mariana Šurába, PhD za profesora v odbore

katolícka teológia

V zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. a podľa Vyhlášky č.6/2005 Z.z., ako aj Kritérií
na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "profesor"
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK predkladám posúdenie, či
uchádzač splňa kritériá fakulty pre vymenúvacie konanie za profesora.

K predmetnej veci mi boli doložené nasledujúce podklady:
Životopis
Prehl'ad o pedagogickej činnosti
Doklady o vlastnej vedeckej škole
Zoznam pôvodných publikovaných prác s uvedením ich ohlasov
Zoznam ďalších pôvodných prác
Zoznam ďalších preukázateľných ohlasov na vedeckú činnosť
Stručná charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov
Súbor všetkých prác

Nevyžaduje sa posudok piatich zahraničných odborníkov, pretože zahraničné ohlasy
prekračujú požadované kritérium - 58 zahraničných ohlasov zo šiestich krajín.

Štúdium: Uchádzač absolvoval vysokoškolské štúdium na RKCMBF Univerzity
Komenského študijný odbor: teológia v roku 1982. Doktorandské štúdium absolvoval na
Katolíckej Univerzite v Lubline - 1995. Habilitoval na UK v Bratislave v roku 2008
z katolíckej teológie.

Pedagogická činnosť: od roku 1994 doteraz učil na RKCMB fakulte v Bratislave
pastorálnu teológiu, homiletiku, rétoriku, sociálne náuky Cirkvi. Okrem toho učil aj v Nitre,
STU a FIIT, kde učil rétoriku. Vedecká rada UK stanovila kritériá pre splnenie
pedagogickej činnosti na získanie profesora v rozsahu päť rokov od habilitácie za docenta
- toto kritérium menovaný spÍňa v tomto roku. Splňa tiež kritérium vedenia pravidelných
prednášok, vedenia diplomových prác, školenie doktorandov, ako aj tvorbu študijnej
literatúry. Naplnil tiež kritérium kontaktnej výučby (5 hodín týždenne najmenej tri roky).
Viedol 4 dizertačné práce, 47 diplomových prác a jednu licenciátsku prácu.

Preukázanie vedeckej produktivity je v článku 7 vymedzené troma kritériami:
a) Zoznam publikácií hol predložený - ich počet naplnil kritériá požadované VR UK
b) Zoznam vedeckých a vzdelávacích grantov, kde bol hlavným riešiteľom alebo

spoluriešiteľom - bol spoluriešiteľom grantu : Vysokokvalifikovaní odborníci
v systéme osvety (Wloclawk)

c) Zoznam ohlasov - citácie v zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných
indexoch -52; citácie v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných
indexoch - 54; recenzie v zahraničných publikáciách - 6; recenzie v domácich
publikáciách -2

Publikačná činnosť:
Vedecké publikácie:

Jedna monografia vydaná v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve - kritérium
splňa - vydal tri monografie v domácich vydavatel'stvách (AAB)
35 pôvodných vedeckých publikácií v periodikách a recenzovaných zbomíkoch:



5 vedeckých prác v nekarentovaných časopisoch; 4 práce v domácich
nekarentovaných časopisoch; 9 prác v zahraničných zborníkoch a monografiách;
v domácich recenzovaných časopisoch - 1; v nerecenzovaných - 3; odborné
monografie v domácich vydavateľstvách - 6; odborné práce v zahraničných
nekarentovaných časopisoch - 6 a 9 v domácich nekarentovaných časopisoch -
spolu 44 prác, čo presahuje limit 35 prác. Kritérium bolo splnené.

Pedagogické a odborné publikácie:
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách - 2 - spÍňa kritérium
Dvoja skrípt alebo učebných textov - zahrňujú sa tu aj recenzie, autor má 5
recenzií - splňa kritérium.

Ohlasy na publikačnú činnosť - kritérium je 35 ohlasov z toho 7 zahraničných: autor má
uvedených 52 citácií v zahraničí; 54 v domácich publikáciách - prekračuje kritériá.

Aktívna účasť na konferenciách: kritériom je 6 domácich konferencií alebo 3
medzinárodných - autor sa zúčastnil 6 medzinárodných konferencií a 7 domácich
konferencií - spÍňa kritérium.

Vedecká škola uchádzača: kritérium sú dvaja ukončený doktorandi, uchádzač má štyroch
absolventov PhD a 3 doktorandov prvého stupňa (licenciát), jeden ukončený. Kritériumje
splnené.

Najvýznamnejšie práce autora a ich ohlasy:
Ide o šesť prác:

Aby nás radi počúvali: rétorika a teória komunikácie v službe homílií - 20 ohlasov
Pravdy viery v homíliách Jozefa Vrableca - 15 ohlasov
Terapeutický rozmer homílií - 7 ohlasov
Posoborowa odnowa mohiletyki v Slowacji- l ohlas
Vernosť Bohu a človekovi - 1 ohlas

Iné aktivity:
Bol alebo je členom vedeckých rád RKCMBF v Bratislave; VR UK V Bratislave;

TF UK v Košiciach; člen kolégia teologických fakúlt v Európe; v redakčných radách
poľského vedeckého časopisu Zeszyty Naukowe WSEH; redakčnej rady časopisu ACTA;
Stowarzysenie Homilétov Polskich; komisie pre klérus pri Konferencii biskupov Slovenska,
v Kňažskej rade Nitrianskej diecézy ...

Záver:
Na základe splnenia kritérií na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti profesora
odporúčam, aby doc. ThDr. Marianovi Šurábovi, PhD bol udelený titul profesora
v odbore katolícka teológia.

Bratislava, 3. Júna 2013
r.Miron Zelina, DrSc. Dr.h.c.Prof.


