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habilitačnej komisie pre udelenie ved.-ped. titulu docent 

Mgr. Alene Bohunickej, PhD.  

v odbore slovenský jazyk a literatúra 

 

 

V zmysle vyhl. MŠ SR č. 6/2005 Zb. § 1 odst. 15 a "Zásad UK" k citovanej vyhl. čl.18 ods. 2, 

dňa 26. 3. 2015 prebehlo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné konanie na 

udelenie titulu docent Mgr. Alene Bohunickej, PhD. v študijnom odbore slovenský jazyk a 

literatúra. 

Na základe súhlasu Vedeckej rady FIF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., 

dekan fakulty, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 

predseda:  prof. PhDr. Pavol Žigo, PhD. /FiF UK/ 

členovia:  doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. /FF KU/ 

prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc. /FF UKF/ 

oponenti:  prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc. /FiF UK/ 

doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., PhD. /FF UK/ 

prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc. /JÚĽŠ SAV/ 

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedol jej predseda, prof. PhDr. Pavol Žigo, PhD. 

za účasti členov Vedeckej rady FIF UK a ďalších hostí (viď prezenčná listina). 

 

I. Habilitačná prednáška „Pojmovosť a obraznosť v jazyku vedy (na príklade konceptualizácie 

v jazykovede)“ bola zameraná na ideotvornú silu pojmovej aj obraznej metafory, ktorú 

habilitantka vysvetlila na podklade lingvistického metajazyka. Kandidátka ozrejmila ideotvorný 

potenciál metafor a ich rolu pri konštituovaní základov teórie, pričom svoj výklad oprela 

o transparentnú sieť pojmov. Hutným prejavom dobre vystihla funkčné možnosti metafory so 

zreteľom na formovanie vedeckých konceptov. Prednáška mala jasnú, logickú štruktúru, 

kohézne zobrazila metaforu zo sledovaného hľadiska a potvrdila odbornú aj pedagogickú 

pripravenosť habilitantky. Diskusia sa rozvinula najmä k problematike človeka ako vládcu 

jazyka na jednej strane a ako ovládaného jazykom na strane druhej, na ktorú pokázal prof. 

Dolník. Kandidátka taktiež reagovala na podnety ohľadne jazykovej politiky Slovenska 

a Európskej únie, ktoré vzniesol prof. Dudok. Prednášku hodnotili títo 5 členovia vedeckej 

rady: prof. PhDr. Marta Botiková, PhD., prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., prof. PhDr. 

Jozef Bátora, DrSc., prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc., prof. PhDr. Mária Kusá, PhD. 

 

II. Priebeh obhajoby: Uchádzačka predstavila zámer, štruktúru a obsah svojej habilitačnej práce 

„Metaforika činnostného aspektu jazyka“, ktorej téma je dlhodobo leitmotívom jej odbornej 

a vedeckej orientácie. Oponenti v rámci posudkov vysoko hodnotili predovšetkým inovatívnosť 

pohľadu na tému otvárajúci aj ďalšie súvisiace problematiky – jazyk ako obraz sveta, vzťah 

pojmov „metaforická metafora“ a „pojmová metafora“, metaforika jazykového trhu z aspektu 
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ekolingvistiky a noosféry a pod. Tieto témy dominovali ako v odpovediach habilitantky na 

oponentské posudky, tak aj v diskusii, ktorá sa rozvinula aj okolo terminologických aspektov 

jej práce. Prof. Gahér vytkol používanie pojmu „implikát“ ako aj termínu „pojmová metafora“, 

ktorý považuje za kontroverzný. Habilitantka argumentovala v prospech používania uvedených 

termínov, pričom v diskusii vystúpil aj prof. Žigo, ktorý podporil habilitantkine tvrdenia a 

poukázal na rozdiely v používaní a chápaní určitých termínov rôznymi vednými odbormi. Prof. 

Dolník uzavrel diskusiu konštatovaním, že jazyk je nástroj, ktorý má svoj účel a toto chápanie 

predpokladá aj existenciu dôsledku, preto výraz „implikát“ považuje za adekvátny. v diskusii 

kompetentne reagovala na jednotlivé podnety a  

 

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. Alene Bohunickej, PhD. ved.-ped. titul docent v odbore: slovenský jazyk a 

literatúra a v počte hlasov 6 kladných zo 6 prítomných členov komisie odporúčala uchádzača 

VR FiF UK. 

  

V Bratislave dňa  26. 3. 2015                              

 

prof. PhDr. Pavol Žigo, PhD.            

predseda habilitačnej  komisie                                                               

 


