UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FILOZOFICKÁ FAKULTA

NÁVRH
habilitačnej komisie pre udelenie vedecko-pedagogického titulu docent
Mgr. Jane Balegovej, 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,
sa dňa 27. 4. 2017 uskutočnilo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné konanie
na udelenie titulu „docent“ Mgr. Jane Balegovej, 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. Leon Sokolovský, CSc. /FiF UK/

členky:

doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. /FF MU v Brne/
doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. /FF TU/

oponenti:

prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. /FiF UK/
doc. PhDr. František Šimon, CSc.. /FF UPJŠ/
doc. Mgr. Erika Brodňanská, PhD. /FF PU/

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedol jej predseda prof. PhDr. Leon Sokolovský,
CSc., za účasti členov Vedeckej rady FiF UK a ďalších hostí (pozri prezenčnú listinu).
I. V habilitačnej prednáške „Iter ad lauream – Bocatiova cesta k vavrínu“ habilitantka
priblížila literárno-historický kontext, v ktorom pôsobil humanistický básnik Ján Bocatius, jeho
tvorbu i okolnosti, na základe ktorých mu cisár Rudolf II. udelil titul poeta laureatus caesareus.
Predstavila históriu udeľovania titulu, modelové básnické korunovácie i neskoršiu devalvovanú
podobu udeľovania tohto titulu. Na základe analýzy básne J. Bocatia Celadon konštatovala, že
jej vydanie možno dať do priamej súvislosti s procesom jeho básnickej korunovácie
a považovať ju za „básnickú prosbu“. V závere vyjadrila názor, že v súvislosti s Bocatiovou
nasledujúcou básnickou a publikačnou aktivitou možno udelenie titulu hodnotiť ako
potenciálne motivačné.
Prednášku hodnotili 5 členovia Vedeckej rady FiF UK: prof. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc., prof.
PhDr. Jozef Bátora, DrSc., prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc., prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.,
prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD.
II. Priebeh obhajoby: Habilitantka predstavila svoju prácu „In ilicis umbra... Ján Bocatius ako
bukolik“, v ktorej sa zaoberá dvomi bukolickými básňami Jána Bocatia. Konštatovala, že
bukolická poézia je žánrom, ktorý sa u našich humanistických autorov vyskytuje len veľmi
ojedinele, preto si v predkladanej monografii uložila za cieľ predstaviť dve Bocatiove eklogy
Celadon a Anser čo najkomplexnejšie, a to z hľadiska obsahovo-tematického, kompozičného,
motivického, intertextového, metrického i štylistického. Zároveň priniesla i zrkadlový preklad
týchto básní.
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Oponenti ocenili analýzu oboch eklog práve pre jej komplexnosť a interpretáciu. Zdôraznili, že
predložená práca vypĺňa medzeru v doterajšom literárnohistorickom poznaní. Po prednesení
posudkov habilitantka odpovedala na otázky oponentov týkajúce sa prekladu básní, použitých
skratiek biblických kníh či prípadnej súvislosti medzi J. Bocatiom a G. Boccacciom na základe
podobnosti mena i autorstva bukolickej poézie.
Vo verejnej diskusii zazneli otázky a príspevky týkajúce sa ohlasu na báseň Celadon v tom čase
(prof. M. Slobodník), možnej paralely medzi vtedajšími snahami básnikov získať cisárske
ocenenie a štátnymi oceneniami udeľovanými v 2. polovici 20. storočia (prof. A. Heretik),
procesu básnickej korunovácie (prof. L. Sokolovský), zobrazení cudzokrajných zvierat (prof. P.
Michalovič), možnej odlišnej interpretácie diel J. Bocatia maďarskými autormi (prof.
O. Mészáros). V diskusii habilitantka prezentovala hlbokú znalosť skúmanej problematiky a
pohotovo reagovala na všetky podnety v diskusii.
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. Jane Balegovej, PhD., vedecko-pedagogický titul docent v odbore klasické
jazyky a v počte hlasov 6 kladných zo 6 prítomných členov komisie odporúčala uchádzačku VR
FiF UK.

V Bratislave 27. 4. 2017

prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.
predseda habilitačnej komisie

