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habilitačnej komisie pre udelenie ved.-ped. titulu docent 

Mgr. Danielovi Berounskému, PhD.  
__________________________________________________________________________         

pre odbor: orientálne jazyky a kultúry 
___________________________________________________________________________ 

 
V zmysle vyhl. MŠ SR č. 6/2005 Zb. § 1 odst. 15 a "Zásad UK" k citovanej vyhl. čl.18 ods. 2, dňa   
25. 9. 2014 prebehlo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné konanie na udelenie 
titulu docent Mgr. Danielovi Berounskému, PhD. v študijnom odbore orientálne jazyky a 
kultúry. 
Na základe súhlasu Vedeckej rady FIF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc., dekan 
fakulty, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 
predseda:  prof. Mgr. Jana Benická, PhD. /FiF UK/ 

členovia:  Univ. prof. Dr. Helmut Tauscher,  /UW/ 
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. /FF MU/ 

oponenti:  prof. Dr. Karénina Kollmar-Paulenz /UB/  
doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD. /FiF UK/ 

doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, PhD. /FF UK/ 
Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedla jej predsedníčka, prof. Mgr. Jana Benická, PhD. 
za účasti členov Vedeckej rady FiF UK a ďalších hostí (viď prezenčná listina). 
 
I. V úvode habilitačnej prednášky „Jelení texty ve staré tibetské rituální tradici“ uchádzač objasnil 
kontext rituálnych nebuddhistických tradícií v Tibete, na ktoré nadväzovala analýza konkrétnych 
textov s kľúčovou postavou jeleňa. Samotné prepisy textov a ich preklad sú podnetným zdrojom pre 
výskum. Prednáška sa vyznačovala konzistentnosťou, presvedčivosťou a preukázala uchádzačove 
rozsiahle znalosti tibetských špecifík ako aj jeho osobné zaujatie, ktoré posunuli analýzu textov na 
vyššiu úroveň. Prednášku hodnotili títo 5 členovia vedeckej rady: prof. PhDr. Marta Botiková, 
PhD., prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc., doc. PhDr. František Gahér, PhD., prof. PhDr. Miroslav 
Dudok, DrSc., prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 
 
II. Priebeh obhajoby: Uchádzač predstavil zámer, štruktúru a obsah svojej habilitačnej práce „The 
Tibetan Version of the Scripture on the Ten Kings and The Quest for Chinese Influence on the 
Tibetan Perception of the Afterlife“, následne oponenti predniesli posudky. Uchádzač objasnil 
prítomnému publiku kontext viacerých technických pripomienok k prekladom, na ktoré sa pýtali 
oponenti ako aj člen komisie prof. H. Tauscher. Dr. Berounský reagoval na všetky otázky a podnety 
a preukázal výborný rozhľad v odbore. Ďalej predsedníčka otvorila verejnú diskusiu, v ktorej 
vystúpili nielen členovia habilitačnej komisie, ale aj členovia vedeckej rady. Docent L. Bělka 
poukázal na fakt, že uchádzač v habilitačnej práci spracoval a analyzoval unikátny materiál a 
prináša hodnotné zistenia, ktoré prijala medzinárodná vedecká komunita a obohacujú poznanie nad 
rámec tibetanistiky. Diskusia so rozvinula najmä o dostupnosti prameňov, v rámci ktorej zaujímali 
profesorku M. Botíkovú  informácie o pôvode skúmaného dokumentu. Profesor M. Daniš 
pripomenul, že mnoho prameňov je stále nedostupných, utajených v čínskych archívoch a preto 
takéto kvalitné spracovanie každého nového materiálu je veľmi prínosné.  
 
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. 
Danielovi Berounskému, PhD. ved.-ped. titul docent v odbore: orientálne jazyky a kultúry v 
počte hlasov 5 kladných z 5 prítomných členov komisie a odporúčala uchádzača VR FiF UK. 
 
V Bratislave dňa  25. 9. 2014                              

 
prof. Mgr. Jana Benická, PhD.            

predsedníčka habilitačnej  komisie                                                               


