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N Á V R H 

habilitačnej komisie pre udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 

Mgr. Ľudmile Buzássyovej, 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 1. 12. 2016 uskutočnilo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné konanie 

na udelenie titulu „docent“ Mgr. Ľudmile Buzássyovej, 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/ 

členovia:  prof. RNDR. Václav Blažek, CSc. /FF MU v Brne/ 

doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. /FF MU v Brne/ 

oponenti:  prof. PhDr. Daniel Škoviera, CSc. /FiF UK/ 

doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. / FF MU v Brne/ 

doc. PhDr. František Šimon, CSc. /FF UPJŠ/ 

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. Habilitačná prednáška „Kapitoly o hláskosloví a dichotomická metóda Petra Rama“ 

predstavila dichotomickú metódu príručky Artes grammaticae od Petra Rama 

a charakterizovala recepciu tohto diela v kultúrnom kontexte 16. a začiatku 17. storočia, najmä 

v diele Vavrinca Benedikta Nedožerského a v anonymnom spise O írečitej spisbe Slovákov. 

Habilitantka zdôraznila väzbu latinčiny ako podnetu na skúmanie živého jazyka, v tomto 

prípade češtiny, resp. slovakizovanej češtiny. Prezentovala rozličné výsledky v dielach 

Nedožerského a anonyma pri pokuse o systematický opis hlások slovanského jazyka, 

spôsobené okrem iného aj skutočnosťou, že Ramov model bol zostavený pre latinčinu, nie živý 

jazyk. 

Prednášku hodnotili 5 členovia vedeckej rady: prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., prof. PhDr. 

Ladislav Čúzy, CSc., prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc., prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD., 

prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. 

 

II. Priebeh obhajoby: V habilitačnej práci „Od hlasu k hláske. Z dejín antickej náuky o reči“ 

habilitantka predstavila antické bádanie o ľudskej reči v gréckych a latinských prameňoch. 

Sledovala vývin poznatkov z fonetiky a fonológie ako výsledok interakcie medzi antickým 

prírodovedným a spoločenskovedným myslením. Monografia má dve hlavné témy: ľudský hlas 

ako zvuková stránka reči a fyziologický fenomén; útvary, ktoré stredovekí bádatelia 

vyčleňovali z matérie ľudského hlasu. V práci prináša interpretácie diel gréckych a latinských 
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autorov z foneticko-fonologickej oblasti a objasňuje terminologické a metodologické základy 

výskumu zvukovej roviny jazykov. 

Po predstavení práce oponenti predniesli svoje posudky. Habilitantka odpovedala na otázky 

týkajúce sa použitých slovenských prekladov citácií a nových prekladov Varronových kníh, či 

postoja k dielu prof. Horeckého, ktorého autorka vo svojej monografii spomína. Následne 

predseda habilitačnej komisie otvoril diskusiu, v ktorej vystúpili členovia habilitačnej komisie 

i členovia vedeckej rady (prof. P. Žigo, prof. F. Gahér, prof. V. Blažek, prof. L. Sokolovský). 

Diskusia sa venovala latinčine ako stimulačnému prostriedku na skúmanie domácich živých 

jazykov, metodológii práce, súčasným trendom vo výslovnosti niektorých latinských slov a 

názvov vs. stredoveká výslovnosť. V diskusii bola ocenená metodologická príprava 

i skutočnosť, že habilitantka sa vo svojej práci venovala aj štúdiu diel filozofov, ktorí sa 

zaoberali zvukovou stránkou reči. Habilitantka fundovane reagovala na všetky otázky a 

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 uchádzača za docentku) habilitačná komisia vypracovala návrh na 

udelenie Mgr. Ľudmile Buzássyovej, 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 dňa  1. 12. 2016                              

 

 

 prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. 

 predseda habilitačnej komisie                                                               


