UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FILOZOFICKÁ FAKULTA

NÁVRH
habilitačnej komisie pre udelenie ved.-ped. titulu docent
PhDr. Andrei Bokníkovej, PhD.
v odbore slovenský jazyk a literatúra
V zmysle vyhl. MŠ SR č. 6/2005 Zb. § 1 odst. 15 a "Zásad UK" k citovanej vyhl. čl.18 ods. 2,
dňa 27. 3. 2014 prebehlo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné konanie na
udelenie titulu docent PhDr. Andrei Bokníkovej, PhD. v študijnom odbore slovenský jazyk
a literatúra.
Na základe súhlasu Vedeckej rady FIF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc.,
dekan fakulty, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení:
predseda:

prof. PhDr. Valér Mikula, PhD. /FiF UK/

členovia:

doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD. /FF UMB/
doc. PhDr. Marián Andričík, PhD. /FF UPJŠ/

oponenti:

prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc. /FF PU/
prof. PhDr. Ján Zambor, PhD. /FiF UK/
Mgr. Michal Habaj, PhD. /ÚSlL SAV/

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedol jej predseda prof. PhDr. Valér Mikula,
PhD. za účasti členov Vedeckej rady FIF UK a ďalších hostí (viď prezenčná listina).
I. V habilitačnej prednáške „Neznáme“ poetky z 30. a 40. rokov 20. storočia uchádzačka
predstavila niekoľko pozabudnutých slovenských poetiek z uvedeného obdobia (H. Fiebigová,
S. Manicová a i.). Na základe analýzy vybraných ukážok priniesla poetologickú charakteristiku
ich tvorby, konštatovala ich príbuznosť, ale najmä odlišnosť od dobových trendov. Priniesla
tiež vysvetlenie literárnohistorických okolností, ktoré viedli k marginalizácii týchto autoriek Na
záver predložila návrh usúvzťažnenia ich typu písania s písaním niektorých súčasných
slovenských poetiek.
V ďalšej časti zasadnutia bezprostredne po prednáške uchádzačka predstavila zámer, štruktúru
a obsah svojej habilitačnej práce Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia I. a II.
II. V diskusnej časti rokovania oponenti predniesli – zväčša v skrátenej forme – svoje posudky.
Uchádzačka reagovala na pripomienky i názory vyslovené v posudkoch, opätovne vysvetľujúc
zámer svojej práce. S jej reakciou oponenti vyslovili spokojnosť. V nasledujúcej verejnej
diskusii k habilitačnej práci i k prednáške vystúpili členovia vedeckej rady i habilitačnej
komisie. Prof. M. Kusá ocenila pedagogickú činnosť dr. Bokníkovej (kurzy ako aj učebné
texty) a vyzdvihla interdisciplinárny prístup, ktorý vo svojej pedagogickej i vedeckej činnosti
uplatňuje. Podobne aj doc. M. Andričík vyzdvihol aplikáciu vlastného vedeckého výskumu
uchádzačky v pedagogickej práci. Prof. M. Daniš ocenil prednášku i orientáciu uchádzačky na
subtílnu problematiku výkladu básnického textu. Prof. O. Meszáros položil otázku o príčinách
pretrvávajúcej marginalizácie ženských autoriek a prof. M. Dudoka zaujímalo, ako uchádzačka
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hodnotí prínos mladých zahraničných slovakistov k narúšaniu tradičného kánonu slovenskej
poézie. Uchádzačka na všetky otázky obšírne odpovedala.
III. V ďalšej časti zasadnutia doc. Košťálová prečítala stanovisko vedeckej rady k prednáške.
Stanovisko bolo jednoznačne kladné, vyzdvihnuté bolo dôverné poznanie problematiky
uchádzačkou a jej komplexný, mnohoaspektový prístup. Prednášku hodnotili piati členovia ved.
rady: prof. Mária Kusá, prof. Ondrej Meszáros, prof. Miroslav Dudok, doc. Dagmar Košťálová,
doc. Zuzana Kákošová, PhD.
IV. Záver: Na základe predložených materiálov (životopis, prehľad pedagogickej činnosti,
zoznam publikačnej činnosti, zoznam ďalších pôvodných odborných a umeleckých prác,
zoznam ďalších ohlasov, charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov, charakteristika
k návrhu na vymenovanie uchádzača za docenta) i na základe posudkov a priebehu obhajoby
habilitačná komisia navrhla VR FiF UK udeliť PhDr. Andrei Bokníkovej, PhD. vedeckopedagogický titul docent v odbore slovenský jazyk a literatúra. Za uvedený návrh hlasovali
šiesti z prítomných šiestich členov komisie.
V Bratislave dňa 27. 3. 2014

prof. PhDr. Valér Mikula, PhD.
predseda habilitačnej komisie

