
VEDECKÁ RADA
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Kritériá Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ 

a vedecko-pedagogického titulu „profesor“

V súlade s  § 12 ods.  1 písm.  e)  zákona č.  131/2002 Z.  z.  o vysokých školách a o zmene
a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  a v súlade  s Rámcovými
kritériami UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
"docent" a kritérií UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu "profesor" (ďalej „rámcové kritériá“), ktoré schválila  na svojom zasadnutí dňa 3.2.2014
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“), schválila Vedecká rada
Univerzity Komenského tieto kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického  titulu  „docent“  (ďalej  „kritériá  na  získanie  titulu  docent“)  a kritériá  na
vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ (ďalej
„kritériá na získanie titulu profesor“) dňa  3.3.2014.

Kritériá na získanie titulu docent

Uchádzač  má možnosť  uchádzať  sa o začatie habilitačného pokračovania na Pedagogickej
fakulte UK, ak spĺňa tieto požiadavky:

Čl. 1

Vedecké a pedagogické predpoklady

1. Uchádzač je v danom študijnom odbore uznávanou osobnosťou vo vedeckej komunite
(dôkazy: funkcie v profesijných organizáciách, výboroch a pod., pozvané prednášky na
univerzitách a konferenciách, členstvo v redakčných radách, hlavný riešiteľ grantov).

2. Svojimi  vedeckými  prácami  vytvoril  v  danom  študijnom  odbore  ucelené  vedecké
dielo.

3. Má ukončený tretí stupeň vysokoškolského vzdelania (§ 54 ods. 1 zákona).
4. Vedecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom odbore  (vykonávanie výskumnej

alebo  vývojovej  činnosti  a publikovanie  výsledkov  vrátane  ohlasov  v príslušnom
študijnom odbore).

5. Za  rozhodujúce  sa  považujú  výsledky  (výstupy)  uchádzača  v  študijnom  odbore,
v ktorom sa uchádza o habilitačné konanie  o udelenie  titulu docent.  Hodnotí  sa  stav
aktuálny k dátumu podania žiadosti uchádzačom. 

6. Má minimálne  3 roky komplexnej  a  kontinuálnej  vzdelávacej  činnosti  od získania
vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa v odbore, v ktorom sa uchádza o habilitáciu,
alebo  v príbuznom  odbore  (prednášky  z vybraných  kapitol,   vedenie  seminárov
a cvičení,  hodnotenie  študentov  vrátane  skúšania  na  štátnych  skúškach,  vedenie
a oponovanie záverečných prác a tvorba študijných materiálov).
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Čl.2
                    

Publikačná činnosť

1. Knižne vydaná recenzovaná jedna vedecká monografia (AAA, AAB, ABA, ABB) 
s minimálnym rozsahom 6 AH. 

2. Pätnásť  pôvodných  vedeckých  štúdií  v domácich  vedeckých  monografiách  (ABD),
v recenzovaných  domácich  vedeckých   časopisoch  (ADD,  ADF,  ADN)  alebo
recenzovaných vedeckých zborníkoch (AED, AFB, AFD). Každá vedecká monografia
nad  požiadavku  uvedenú  v bode  1.  môže  nahradiť  päť  pôvodných  vedeckých  štúdií.
Jedna  vedecká monografia vydaná v cudzom jazyku v zahraničí (AAA) môže nahradiť
desať pôvodných vedeckých štúdií v slovenskom jazyku. 

3. Dve pôvodné  vedecké  štúdie  v zahraničných  vedeckých  monografiách  (ABC),
v zahraničných  časopisoch  (ADC,  ADE,  ADM)  alebo   recenzovaných  vedeckých
zborníkoch (AEC, AFA, AFC).

4. Z požadovaných vedeckých štúdií  max.  30 % výstupov môže byť  v  z kategórie AFC
a AFD.

Čl.3

Ohlasy

1. 15  citácií vedeckých  prác  uchádzača  v domácich  vedeckých  alebo  odborných
publikáciách (Kód kategórie 2,4).

2. 5  citácií vedeckých  prác  uchádzača  v zahraničných  vedeckých  alebo  odborných
publikáciách (Kód kategórie 1,3).

Čl.4

Habilitačná práca

Uchádzač predkladá ako habilitačnú prácu tlačou vydanú vedeckú monografiu (AAA, AAB,
ABA, ABB), s minimálnym rozsahom 6 AH.
V zdôvodnených prípadoch ju nahrádza súbor publikovaných vedeckých štúdií v rozsahu min.
120 strán, pričom tieto štúdie sú nad rámec požiadaviek uvedených v Článku II 2. Súbor musí
byť monotematický a musí mať zastrešujúci text na začiatku a vecný súhrn na konci. Súbor
prác sa predkladá zviazaný v pevnej väzbe. Ako habilitačnú prácu nemožno predložiť knižné
vydanie  rigoróznej,  doktorandskej  alebo  kandidátskej  dizertačnej  práce,  a to  ani
v prepracovanej alebo rozšírenej podobe.

Kritériá na získanie titulu profesor

Uchádzač  má  možnosť  uchádzať  sa  o začatie  inauguračného  menovania  na  Pedagogickej
fakulte UK, ak spĺňa tieto požiadavky:
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Čl. 5

Vedecké a pedagogické predpoklady

1. Uchádzač  je  uznávanou  osobnosťou  vo  vedeckej  komunite,  jeho  vedecké  práce
dosiahli  aj  medzinárodné  uznanie (dôkazy:  profesijné  vyznamenania,   funkcie  v
profesijných  organizáciách,  výboroch  a pod.,  pozvané  prednášky  na  univerzitách
a konferenciách,  členstvo  v redakčných  radách,  hlavný  riešiteľ  grantov,  účasť
v medzinárodných grantoch).

2. Má ukončený tretí stupeň vysokoškolského vzdelania a titul docent.
3. Za rozhodujúce sa považujú výsledky (výstupy) uchádzača v študijnom odbore, v ktorom

sa  uchádza  o  vymenovanie  za  profesora.  Hodnotí  sa  stav  aktuálny  k dátumu  podania
žiadosti uchádzačom. 

4. Vedecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom odbore na vysokej škole (vykonávanie
výskumnej  alebo  vývojovej  činnosti  a publikovanie  výsledkov  vrátane  ohlasov
v príslušnom študijnom odbore).

5. Má minimálne 3 roky pedagogickej činnosti od získania titulu docent v predmetoch
z odboru,  v ktorom  sa  má  udeliť  titul  profesor  alebo  v príbuznom  študijnom  odbore.
Zohľadňuje sa len doba, počas ktorej bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou
v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane zahraničia),
viedol prednášky alebo semináre a viedol doktorandov.

6. Ovplyvnil vývin daného študijného odboru vytvorením vedeckej školy, alebo originálnej,
všeobecne uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na jeho publikované vedecké práce, objavy,
vynálezy,

Čl. 6

Publikačná činnosť

1. Knižne  vydaná  recenzovaná  jedna vedecká  monografia  (AAA,  AAB,  ABA,  ABB),  s
 minimálnym rozsahom 6 AH.

2. Knižne  vydaná  najmenej  jedna  vysokoškolská  učebnica  (ACA,  ACB)  alebo  vydanie
dvoch skrípt, alebo učebných textov (BCI).

3. Tridsať pôvodných  vedeckých  štúdií  v domácich  vedeckých  monografiách  (ABD),
v domácich vedeckých časopisoch (ADD, ADF, ADN) alebo recenzovaných vedeckých
zborníkoch (AED, AFB, AFD).  

4. Desať pôvodných  vedeckých  štúdií  v zahraničných  vedeckých  monografiách  (ABC),
v zahraničných vedeckých časopisoch (ADC, ADE, ADM) alebo vedeckých zborníkoch
(AEC, AFA, AFC).

5. Z celkového počtu  40 požadovaných vedeckých prác, musia byť minimálne 3, ktoré
sú  podľa Kritérií Akreditačnej komisie KHKV- 3 zaradené v kategórií A.  

6. Z požadovaných vedeckých štúdií  max.  30 % výstupov môže byť  z kategórie AFC
a AFD.

Čl.7

Ohlasy
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1. 30 citácií vedeckých prác uchádzača v domácich vedeckých alebo odborných publikáciách
(Kód kategórie 2,4).

2. 10 citácií vedeckých prác uchádzača v zahraničných vedeckých alebo odborných 
publikáciách (Kód kategórie 1,3).

                                                                       
                                                                      Čl.8

Vedecká škola

Minimálnou požiadavkou na preukázanie existencie  vedeckej  školy je  ukončenie výchovy
jedného doktoranda  v danom  alebo  príbuznom  odbore  a školenie  najmenej  jedného
doktoranda po absolvovaní dizertačnej skúšky v danom študijnom odbore.

Čl.9

Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzača

1. Medzinárodnú úroveň uchádzača vyhodnotia najmenej dvaja zahraniční profesori alebo
iní poprední odborníci, ktorých osloví rektor UK, pričom bude vychádzať zo zoznamu
troch posudzovateľov, ktorý predloží fakulta. 

2. Pre  zahraničných  posudzovateľov  pripraví  uchádzač  vlastný  výber  aspoň  piatich
publikácií v cudzom jazyku.

3. Ak uchádzač o 100 % prevyšuje minimálny počet zahraničných ohlasov na publikačnú
činnosť z najmenej troch krajín, nevyžadujú sa vyjadrenia zahraničných posudzovateľov.

Čl.10

Prechodné a záverečné ustanovenia

1.  Tieto  kritériá  boli  prerokované  vo  Vedeckej  rade   PdF  UK  21.2.2014, nadobúdajú
platnosť  dňom  ich  schválenia  vo  Vedeckej  rade  Univerzity  Komenského  v  Bratislave
3.3.2014 a účinnosť dňa 1. apríla 2014.

2.  Na habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov, ktoré sa začali    do 31.
marca 2014 sa vzťahujú doterajšie kritériá.

3.  Zrušujú  sa Kritériá  na  vyhodnotenie  splnenia  podmienok  získania  vedecko-
pedagogického titulu „docent“ a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického titulu „profesor“ PdF UK,   zo dňa 27.4.2009. 

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.                                 prof. RNDr.  Karol Mičieta, PhD. 
        predseda VR PdF UK                                                              predseda VR UK
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