NÁVRH
habilitačnej komisie pre udelenie ved.-ped. titulu docent
PhDr. Věre Eliašovej, PhD.
__________________________________________________________________________
pre odbor: pedagogika
___________________________________________________________________________
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 PhDr. Věre Eliašovej, PhD. v študijnom odbore pedagogika.
Na základe súhlasu Vedeckej rady FIF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc., dekan
fakulty, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení:
predseda:

prof. PhDr. Martin Žilínek, PhD. /FiF UK/

členovia:

doc. PhDr. Elena Baranová, /FF UMB/
doc. PhDr. Eva Homolová, PhD. /FF UMB/

oponenti:

prof. PhDr. Eva Tandlichová, CSc. /FiF UK/
prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, PhD. /FF UKF/
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, PhD /FF MU/

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedol jej predseda, prof. PhDr. Martin Žilínek, PhD.
za účasti členov Vedeckej rady FiF UK a ďalších hostí (viď prezenčná listina).
I. V rámci habilitačnej prednášky „Tvorivé písanie v teórii a praxi“ uchádzačka predstavila
problematiku tvorivého písania pomocou rôznych prístupov (napr. čítanie zvnútra, sebavyjadrenie,
remeslo), čo prinieslo viacero podnetov pre pedagogickú prax, ale aj rozvoj jazykových
kompetencií a vzdelávania budúcich pedagógov. Diskusia sa rozvinula o kritériách hodnotenia, ale
najmä o synergickom efekte tvorivého písania. Tvorivé písanie ako učebná metóda je náročná na
prípravu a ako uviedla uchádzačka vyžaduje si prax a kontinuálnu prípravu. Pre túto náročnosť sa
tejto metóde stredoškolskí pedagógovia vyhýbajú. Prednášku hodnotili títo 5 členovia vedeckej
rady: prof. PhDr. Pavol Žigo, PhD., prof. PhDr. Marta Botiková, PhD., prof. PhDr. Juraj Dolník,
DrSc., doc. PhDr. Vladimír Zvara, PhD., prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
II. Priebeh obhajoby: Uchádzačka predstavila zámer, štruktúru a obsah svojej habilitačnej práce
„Tvorivé písanie a možnosti jeho využitia v edukačnom procese“ 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.
Profesorku M. Botikovú zaujímal názor uchádzačky na vzťah písania a čítania a profesor I. Ruisel
zasa nastolil otázku tvorivého myslenia, ktoré považuje za kognitívne nadradené. Profesor J. Dolník
v diskusii poukázal na prepojenie ďalšej práce s lingvistami, ktoré by prinieslo viac poznania
o tvorivom potenciáli samotného jazyka. Docentka D. Košťálová sa zaujímala o rozdiely tvorivého
písania v rámci výučby materinského a cudzieho jazyka. V rámci odpovedí uchádzačka preukázala
svoje bohaté teoretické znalosti ako aj praktické skúsenosti a poskytla prítomným fundovaný obraz
tvorivom písaní v edukačnom procese.
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 PhDr. Věre
Eliašovej, PhD. ved.-ped. titul docent v odbore: pedagogika v počte hlasov 6 kladných zo 6
prítomných členov komisie a odporúčala uchádzačku VR FiF UK.
V Bratislave dňa 25. 9. 2014
prof. PhDr. Martin Žilínek, PhD.
predseda habilitačnej komisie

