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Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor 
na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 

Prerokované vo VR PdF UK 13. 5. 2022 
Schválené vo VR UK 6. 6. 2022 

 
     Odbor habilitačného a inauguračného konania: odborová didaktika v študijnom odbore 38. učiteľstvo 

a pedagogické vedy                                                                                                                                                                                          
 

Minimálne povinné požiadavky Požadované minimálne hodnoty 

Doc. Prof. 

1. Vzdelávacia činnosť a tvorba študijných materiálov  
Doba vykonávania pedagogickej činnosti: 
 
Pedagogický výstup:  
Vysokoškolská učebnica alebo učebný text, alebo skriptá, 
alebo kapitoly: v nich rozsah autorských hárkov (uvádza sa 
autorský podiel uchádzača), alebo elektronický kurz (napr. 
v Moodle): 
 
 
 
 
 
Záverečné práce obhájené pod vedením uchádzača: 
 

 
3 roky po PhD. 

          - 
 

Spolu 3 AH 
 
 
 

 
 
 
 

Minimálne 5 
(Bc./Mgr.) 

 
3 roky po doc. 

 
1 x vysokoškolská 
učebnica alebo 3 x 
učebný text, alebo 

skriptum (aj 
kapitoly), alebo 

elektronický 
učebný text 

 Spolu 6 AH alebo 
ich ekvivalent 

 
Minimálne 10 

(Bc./Mgr.) 

2. Vedeckovýskumná alebo tvorivá umelecká činnosť*  
Vedecké, odborné alebo umelecké výstupy, z toho 
výstupy v kategóriách A+; A a A-,  
 
 
 
 

Publikácie 
v recenzovaných 

vedeckých 
monografiách, 

editovaných 
knihách, časopisoch 
a zborníkoch alebo 
umelecké výstupy:  

 
25 (3), 

 
z toho: A+; A: 3 (1) 

alebo A-: 6 (2) 
  
 

Jedna monografia 
pri autorskom 

podiele aspoň 3 AH 
môže nahradiť                    

3 výstupy iného 
druhu.   

Publikácie v 
recenzovaných 

vedeckých 
monografiách, 

editovaných 
knihách, časopisoch 
a zborníkoch alebo 
umelecké výstupy: 

 
 45 (3), 

 
z toho: A+; A: 5 (1) 

alebo A-: 10 (2) 
  
 

Jedna monografia 
pri autorskom 

podiele aspoň 3 AH 
môže nahradiť                    

3 výstupy iného 
druhu.   

3. Ohlasy na publikačné alebo umelecké výstupy*) 
Ohlasy spolu:  
z toho: 
 
Ohlasy registrované vo WoS, SCOPUS, prípadne ERIH Plus 
Register for Scientific Journals, Series and Publishers (v 
ďalšom Norwegian Register), ProQuest, Index Copernicus 

 
30 (4) 

 
 

z toho 

v uvedených 
databázach alebo 

 
60 (4) 

 
 

z toho 

v uvedených 
databázach alebo 



a pod. (ďalej - v databázach), pri umeleckých ohlasoch 
citácie kategórie 3, 4, 5, 6 

významné ohlasy 
umeleckej činnosti: 

4 (1) 

významné ohlasy 
umeleckej činnosti: 

8 (1) 

4. Vedecká škola  
Výchova doktorandov: 
(skončený/po dizertačnej skúške):  
Účastník výskumného alebo umeleckého projektu/z toho 
vedúci alebo zástupca: 

 
- 
- 
 

3/1 

 
2 

1/1 
 

5/2 

5. Ďalšie špecifické kritériá** 

Vedecké výstupy 
alebo 
 
 
Umelecká činnosť kategórií S a I: 

Aktívna účasť na 
domácich a 
zahraničných 
konferenciách: 5 
 

5 

Aktívna účasť na 
domácich a 
zahraničných 
konferenciách: 10 
 

10 

6. Ďalšie významné odborné činnosti:  
a) oponent kvalifikačných prác, 
b) člen habilitačnej/inauguračnej komisie, 
c) člen vedeckej rady univerzity/fakulty/vedeckej 

inštitúcie, 
d) člen programového výboru vedeckých 

konferencií, 
e) recenzent alebo člen redakčnej rady časopisu, 

f) člen medzinárodných vedeckých alebo 
odborných spoločností,   

g) člen odborných komisií na renomovaných 
umeleckých podujatiach vrátane súťaží, 

h) expertízna činnosť pre štátne 
inštitúcie/medzinárodné inštitúcie, 

i) posudzovateľ projektovej činnosti VEGA, KEGA, 
APVV, 

j) tvorba významných legislatívnych alebo 
koncepčných materiálov, 

k)    popularizačná umelecká činnosť, 
 l)    významná dobrovoľnícka činnosť, 

       m)   iné. 

4 8 

*) V zátvorke uviesť počty za posledných 5 rokov.  
**) Doplňujúce kritériá určia vedecké rady fakúlt s ohľadom na špecifiká odboru HaI konania. 
 
Fakultatívna časť (definuje príloha 1 – Špecifikácia kategórií kvality výstupov tvorivej podľa zvyklostí v odbore 
38. učiteľstvo a pedagogické vedy) 

Definícia kategórií vedeckých publikácii podľa špecifík odboru alebo skupiny odborov1: 
A+ Do tejto kategórie bude zaradený výstup, ak splní aspoň jednu z nasledujúcich podmienok: 

a) je do piatich rokov od publikovania citovaný najmenej trikrát v databázach,  
b) má aspoň tri citácie od troch autorov v troch rôznych štátoch mimo Slovenska, 
c) ide o vedeckú monografiu alebo vysokoškolskú učebnicu registrovanú v databázach a má 

aspoň dva ohlasy,  
d) ide o vedecký článok v periodickej publikácii registrovanej v databázach CCC, WoS alebo 

Scopus alebo zaradenej do prvého, druhého alebo tretieho kvartilu podľa citačných databáz 
JCR alebo SJR v roku jeho vydania, ktorý je citovaný, 

e) ide o vysokoškolskú učebnicu, ktorá má aspoň tri citácie v dvoch rôznych štátoch mimo 
Slovenska, 

 
1 Pokiaľ nebudú definované kategórie vedeckých publikácií podľa uvedenej tabuľky, bude musieť byť uchádzačovi každý 

výstup zaradený do kategórie individuálne  na základe kvalitatívneho posúdenia obsahu vedeckých výstupov, nie  na základe 
formalistického a scientometrického posúdenia, ale  na základe posúdenia príslušnou habilitačnou/inauguračnou komisiou. 



f) ide o umelecký výstup kategórie E:  EM1, EM2, EM3. 
 

A Do tejto kategórie bude zaradený výstup, ak splní aspoň jednu z nasledujúcich podmienok: 
a) je do piatich rokov od publikovania citovaný najmenej dvakrát v databázach autormi mimo 

pracoviska,  
b) má aspoň tri citácie mimo Slovenska, 
c) ide o kapitolu (aspoň 1 AH) v monografii alebo v editovanej knihe alebo kapitolu (aspoň 1 AH) 

vo vysokoškolskej učebnici registrovanej v databázach,  
d) ide o vedecký článok v periodickej publikácii registrovanej v databázach,  
e) ide o vysokoškolskú učebnicu alebo elektronický učebný materiál citované najmenej dvoma 

autormi v dvoch štátoch, 
f) ide o umelecký výstup kategórie: ZM1, ZM2, ZM3.  

 

A-        Do tejto kategórie bude zaradený výstup, ak splní aspoň jednu z nasledujúcich podmienok: 
a) je citovaný v databázach najmenej tromi autormi,  
b) je citovaný najmenej dvoma zahraničnými autormi,  
c) ide o spoluautorstvo vo vedeckej  monografii/editovanej knihe alebo autorstvo kapitoly, či 

spoluautorstvo vysokoškolskej učebnice v rozsahu min.  1 AH vydanej v cudzom jazyku,  
d) ide o vedecký článok v periodickej publikácii alebo v zborníku, ktorý je citovaný zahraničnými 

autormi, 
e) ide o vysokoškolskú učebnicu alebo elektronický učebný materiál, ktoré sa používajú mimo 

pracoviska ako študijná literatúra; uchádzač dokladuje túto skutočnosť hodnoverným 
spôsobom, 

f) ide o umelecký výstup kategórie: SM1, SM2, SM3. 
 

B      Do tejto kategórie bude zaradený výstup, ak splní aspoň jednu z nasledujúcich podmienok: 
a) je citovaný aspoň troma autormi, 
b) ide o recenzovanú vedeckú monografiu alebo vysokoškolskú učebnicu, alebo elektronický 

učebný materiál, 
c) ide o tvorbu významných legislatívnych alebo koncepčných materiálov,  
d) ide o učebnice a edukačné materiály s celoštátnym dosahom, 
e) ide o vedecký článok v recenzovanej periodickej publikácii alebo v zborníku konferencie 

s medzinárodnou účasťou, 
f) ide o kapitolu v editovanej knihe s medzinárodným autorským kolektívom, 
g) ide o všetky kategórie umeleckých výstupov EN1, EN2, EN3, ZN1, ZN2, ZN3, SN1, SN2, SN3.  

 

 

Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Pedagogickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia vo Vedeckej rade 
UK a účinnosť dňom 1. septembra 2022. 
 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
predseda VR UK 


