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habilitačnej komisie pre udelenie ved.-ped. titulu docent 
Mgr. Róbertovi Gáfrikovi, PhD.  

__________________________________________________________________________         
pre odbor: teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr 

___________________________________________________________________________ 
 
V zmysle vyhl. MŠ SR č. 6/2005 Zb. § 1 odst. 15 a "Zásad UK" k citovanej vyhl. čl.18 ods. 2, dňa   
30. 1. 2014 prebehlo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné konanie na udelenie 
titulu docent Mgr. Róbertovi Gáfrikovi, PhD. v študijnom odbore teória literatúry a dejiny 
konkrétnych národných literatúr. 
 
Na základe súhlasu Vedeckej rady FIF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc., dekan 
fakulty, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 
predseda:  prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc. /FiF UK/ 

členovia:  doc. PhDr. Milan Žitný, CSc /SAV/ 
prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc /FF UPJŠ/ 

oponenti:  doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD. /PdF UK/ 
prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. /PdF JU/ 

prof. PhDr. Anton Pokrivčák, CSc. /FF UKF/ 
Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky  viedol jej  predseda, prof. PhDr. Ondrej Mészáros, 
CSc. za účasti členov Vedeckej rady FIF UK a ďalších hostí (viď prezenčná listina). 
 
I. Habilitačná prednáška „Emocionálne pôsobenie literatúry“ sa venovala literárnej vede 
a emóciám, vzťahu kognície a emócie, uchopeniu emócií v literatúre a kódovaní emócií v texte. 
Uchádzač prednášal podľa jasnej a logicky dobre vystavanej štruktúry. V rámci diskusie Prof. A. 
Heretik upozornil na metodologickú výzvu uplatniť metódu iného odboru (ako psychológia) na 
vlastný odbor uchádzača, ktorá prinesie obohatenie, ale vyvoláva množstvo ďalších otázok najmä 
vo výbere a spôsobe spracovania dát. Uchádzač nerobil empirické testovanie o emocionálnom 
pôsobení literatúry na čitateľov, ale venoval sa literárno-vednej interpretácii takéhoto pôsobenia.  
Prednášku hodnotili títo 5 členovia vedeckej rady: prof. PhDr. Mária Kusá, PhD., prof. PhDr. Pavol 
Žigo, PhD., prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., doc. PhDr. Zuzana Kákošová, PhD., prof. PhDr. 
Miroslav Dudok, DrSc. 
 
II. Priebeh obhajoby: Uchádzač predniesol základné tézy svojej habilitačnej práce „Od významu k 
emóciám. Úvaha o prínose sanskritskej literárnej teórie do diskurzu západnej literárnej vedy“, 
následne oponenti predniesli posudky a uchádzač reagoval 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 miere interpretácie v takejto oblasti a 
možnosti zovšeobecňovania skúmaných procesov (prof. L. Šimon, prof. J. Dolník), ale aj 
rozdielneho vývoja európskej literárnej vedy, ktorá postupuje chronologicky a indickej lit. vedy, 
ktorá naopak nepotrebuje lineárny postup, aby obohatila svoje poznanie (prof. M. Dudok a prof. M. 
Daniš). 
 
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 uchádzača za docenta) habilitačná komisia vypracovala návrh na udelenie Mgr. 
Róbertovi Gáfrikovi, PhD. ved.-ped. titul docent v odbore: teória literatúry a dejiny konkrétnych 
národných literatúr v počte hlasov 6 kladných zo 6 prítomných členov komisie a odporúčala 
uchádzača VR FiF UK. 
 
V Bratislave dňa  30. 1. 2014                              

 
prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.            

predseda habilitačnej  komisie                                                               


