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habilitačnej komisie pre udelenie ved.-ped. titulu docent 

Mgr. Erike Juríkovej, PhD.  
v odbore 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   27. 11. 2014 prebehlo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné konanie na 
udelenie titulu docent Mgr. Erike Juríkovej, PhD. v študijnom odbore klasické jazyky. 
Na základe súhlasu Vedeckej rady FIF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., 
dekan fakulty, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 
predseda:  prof. PhDr. Ján Lukačka, PhD. /FiF UK/ 

členovia:  doc. Mgr. Irena Radová, PhD. /FF MU/ 
doc. PhDr. František Šimon, CSc. /FF UPJŠ/ 

oponenti:  doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. /FF TU/ 
prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. /FiF UK/ 

doc. Mgr. Erika Brodňanská, PhD. /FF PU/ 
Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky  viedol jej  predseda, prof. PhDr. Ján Lukačka, 
PhD. za účasti členov Vedeckej rady FiF UK a ďalších hostí (viď prezenčná listina). 

 
I. Habilitačná prednáška „Motivické a štylistické postupy v dielach paulína Jána Kériho“ sa 
venovala téme osoby a tvorby barokového spisovateľa, filozofa a cirkevného hodnostára J. 
Kériho. Uchádzačke sa v dobre štruktúrovanej prednáške podarilo predstaviť publiku tematické 
zdroje jeho diel (antické príbehy a Biblia) a zároveň ilustrovať vlastné štylistické postupy (ako 
hromadenie superlatív v závere reči). V diskusii profesora J. Dolníka zaujímalo, čím boli reči 
Ján Kériho inovátorskými a čím boli reprodukciou vtedajšej doby. Uchádzačka okrem 
vybraných ilustrácií tak doplnila zistenia z analýzy textov 50 funerálnych rečí, v ktorých podľa 
nej Kéri obohatil tvorbu napr. množstvom využitých antických tém a príkladov, badateľným 
vplyvom národného jazyka, využívaním bohatého barokového jazyka, umným 
zakomponovaním citátov, ale využívaním aj záporných príkladov. Prednášku hodnotili títo 5 
členovia vedeckej rady: prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc., prof. PhDr. Juraj Dolník, PhD., 
prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., doc. PhDr. Zuzana Kákošová, PhD., doc. PhDr. Dagmar 
Košťálová, PhD. 
 
II. Priebeh obhajoby: Uchádzačka predstavil zámer, štruktúru a obsah svojej habilitačnej práce 
„Columba laureata. Panegyrické tlače z produkcie trnavskej univerzitnej tlačiarne“. 
Oponenti v rámci posudkov vyzdvihli najmä kvalitné spracovanie témy ako aj upresnenie 
terminológie (pangyrika- panegyrista), ktoré priniesla habilitačná práca. Ďalej predseda otvoril 
verejnú diskusiu, v ktorej vystúpili nielen členovia habilitačnej komisie, ale aj  členovia  
vedeckej rady. Docentku I. Radovú zaujímalo, či sa v panegyrikách na habsburskú rodinu dajú 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
  FILOZOFICKÁ FAKULTA 
 
 
 

 

vystopovať odkazy na slávne dielo Trójanov. Otázka docenta I. Gerát bola venovaná výskytu 
hagiografických motívov. V rámci analýzy textov uchádzačka prišla k prekvapujúcemu 
zisteniu, že tieto hagiografické motívy sa v trnavských pangyrikách nevyskytovali a nenašla ani 
odkazy na uvedené dielo. Uchádzačka kvalifikovane odpovedala na otázky a relevantne 
vystupovala v celej diskusii a preukázala svoju vysokú odbornú úroveň. 
 
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 Juríkovej, PhD. ved.-ped. titul docent v odbore klasické jazyky a v počte 
hlasov 6 kladných zo 6 prítomných členov komisie odporúčala uchádzačku VR FiF UK. 
 

V Bratislave dňa  27. 11. 2014                              
 

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

 


