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habilitačnej komisie pre udelenie ved.-ped. titulu docent 
Mgr. Erike Brodňanskej, PhD.  

__________________________________________________________________________        
pre odbor: klasické jazyky 

___________________________________________________________________________ 
V zmysle vyhl. MŠ SR č. 6/2005 Zb. § 1 odst. 15 a "Zásad UK" k citovanej vyhl. čl.18 ods. 2, dňa   
12. 12. 2013 prebehlo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné konanie na udelenie 
titulu docent Mgr. Erike Brodňanskej, PhD. v študijnom odbore klasické jazyky. 
 
Na základe súhlasu Vedeckej rady FIF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc., dekan 
fakulty, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 
predseda:  prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. /FiF UK/ 

členovia:  doc. Mgr. Irena Radová, PhD. /FF MU/ 
                 doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. /FF TU / 

oponenti:  doc. PhDr. František Šimon, CSc. /FF UPJŠ/ 
                  prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. /FiF UK/ 

                 prof. ThDr. Ján Zozuľak, CSc. /FF UKF/ 
Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky  viedol jej  predseda, prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. za 
účasti členov Vedeckej rady FIF UK a ďalších hostí (viď prezenčná listina). 
I. Habilitačná prednáška „Slovo ako pracovný nástroj Gregora z Nazianzu“ sa venovala najprv 
životu, dielu a osobnosti Gregora a v druhej časti analyzovala prínos Gregorovho využívania 
„slova“ vo filozoficko-teologickom zmysle ako aj v básnickom zmysle. Uchádzačka svojim 
vedeckým prístupom a zároveň veľmi pútavou formou prezentácie zaujala prítomné obecenstvo. 
Prednášku hodnotili títo 5 členovia vedeckej rady: prof. PhDr. M. Daniš, PhD., prof. PhDr. Z. 
Plašienková, PhD., doc. PhDr. Z. Kákošová, CSc., prof.. PhDr. O. Meszáros, PhD. a prof. PhDr. D. 
Malová, CSc.  
 
II. Priebeh obhajoby: Uchádzačka predniesla základné tézy svojej habilitačnej práce „Gregor z 
Nazianzu: Listy vo veršoch“, následne oponenti predniesli posudky a uchádzačka reagovala na 
pripomienky v posudkoch. Ďalej predseda otvoril verejnú diskusiu, v ktorej vystúpili nielen 
členovia habilitačnej komisie, ale aj  členovia  vedeckej rady. Diskusia sa rozvinula najmä 
o špecifikách prekladu termínov v analyzovanom diele (napr. logos, o kt. sa zaujímal prof. 
Meszáros), ale aj o nadčasovosti myšlienok Gregora z Nazianzu o striedmosti (prof. Ruisel).  
 
 III. Záver: Na základe uvedeného zoznamu (životopis, prehľad pedagogickej činnosti, zoznam 
publikačnej činnosti, zoznam ďalších pôvodných odborných a umeleckých prác, zoznam ďalších 
ohlasov, charakteristiky najdôležitejších vedeckých výsledkov a Charakteristiky k návrhu na 
vymenovanie uchádzačky za docentku) habilitačná komisia vypracovala návrh na udelenie Mgr. 
Erike Brodňanskej, PhD. ved.-ped. titul docent v odbore: klasické jazyky v počte hlasov 6 
kladných  prítomných členov komisie a odporučila uchádzačku VR FiF UK. 
 
V Bratislave dňa  12. 12.  2013                              

 
prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.           
predseda habilitačnej  komisie                                                               


