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N Á V R H 

habilitačnej komisie na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 

PhDr. Eve Palkovičovej, PhD.  

v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo  

 

 

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

sa dňa 29. 6. 2017 uskutočnilo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné konanie 

na udelenie titulu „docent“ PhDr. Eve Palkovičovej, PhD., v študijnom odbore 

prekladateľstvo a tlmočníctvo. 

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 Zambor, CSc. /FiF UK v Bratislave/ 

členovia: doc. PhDr. Jana Lenghardtová, CSc., dôchodkyňa 

 doc. PhDr. Milan Žitný, CSc. /PdF TU/ 

oponenti: prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc. /FF PU/ 

prof. PhDr. Jana Králová, CSc. /FF UK v Prahe/ 

prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc. /FiF UK v Bratislave/ 

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedol jej predseda prof. PhDr. Ján Zambor, CSc., 

za účasti členov Vedeckej rady FiF UK a ďalších hostí (pozri prezenčnú listinu). 

 

I. V habilitačnej prednáške Slovenské preklady Cervantesovho Dona Quijota pre deti 

a mládež habilitantka na základe analýzy slovenských prekladov Cervantesovho románu 

Dômyselný rytier don Quijote de la Mancha adaptovaných pre deti a mládež poukázala na 

použité adaptačné postupy – skrátenie textu (eliminácia, prerozprávanie) a modernizáciu. 

Uviedla prehľad slovenských vydaní, ktoré vo väčšine prípadov vychádzali z prekladu Jozefa 

Felixa z roku 1950 a priblížila spôsob ich adaptácie. Konštatovala, že napriek vysokej kvalite 

Felixovho prekladu sa texty adaptácií dnes miestami pociťujú ako archaické, navyše už nie sú 

dostupné na trhu. V závere prednášky zdôraznila potrebu nového prekladu pre dospelých 

i citlivú, modernú adaptáciu pre deti a mládež. 

Prednášku hodnotili 5 členovia Vedeckej rady FiF UK: prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD., 

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD., prof. PhDr. Darina Malová, 

PhD., prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc. 

 

II. Priebeh obhajoby: Habilitantka predstavila svoju prácu Hispanoamerická literatúra na 

Slovensku optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr, v ktorej sa zaoberá 

recepciou diel hispanoamerickej literatúry v slovenskom kultúrnom prostredí. Venuje sa v nej 

problematike prekladu španielskej a hispanoamerickej literatúry a utváraniu slovenskej 

hispanistiky ako vednej disciplíny. V druhej časti monografie sa zamerala na slovenské 

preklady diel G. G. Márqueza, detailne sledovala vývin prekladateľských metód 

v Márquezových dielach a osobitne slovenské preklady románu Sto rokov samoty. 
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Po predstavení monografie oponentky predniesli posudky. Za neprítomnú prof. A. Valcerovú 

prečítala posudok členka habilitačnej komisie doc. J. Lenghardtová. Oponentky ocenili 

objektívnosť, s akou habilitantka spracovala a popísala problematiku a vyzdvihli skutočnosť, že 

dr. E. Palkovičová je teoretička umeleckého prekladu, vysokoškolská pedagogička i aktívna 

prekladateľka, vďaka čomu na vysokej úrovni prepája teóriu a prax s pedagogickým procesom. 

Habilitantka sa v reakcii na posudky vyjadrila k možnosti publikovať prácu i v zahraničí 

a k požiadavke väčšej razantnosti v hodnotení v závere monografie. 

Vo verejnej rozprave sa prof. O Mészáros zaujímal o metódu skracovania textov pri tvorbe 

slovenských adaptácií Cervantesovho Dona Quijota. Habilitantka objasnila, že pri adaptáciách 

nedochádzalo k cenzúre pasáží, išlo skôr o techniku skracovania textu, nie o zásahy do 

obsahovej stránky. Prof. Kusá sa pridala k hodnoteniu oponentiek a označila habilitantku za 

významnú osobnosť slovenskej kultúrnej obce a vyzdvihla pedagogické kvality habilitantky 

so schopnosťou spájať vedu s praxou. Prof. J. Zambor sa v diskusii zaujímal o súčasný stav 

hispanoamerickej literatúry a aké je jej miesto v slovenskom kultúrnom prostredí. Podľa názoru 

habilitantky súčasná hispanoamerická literatúra má veľa kvalitných autorov a autoriek, no 

keďže na Slovensku po roku 1989 nepokračovalo jej systematické sledovanie 

a prekladanie, prekladané diela prichádzajú do nepripraveného prostredia a nevzbudia odozvu, 

akú by si zaslúžili. Habilitantka kompetentne a pohotovo odpovedala na otázky oponentov 

i 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 PhDr. Eve Palkovičovej, PhD., vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 

prekladateľstvo a tlmočníctvo a v počte hlasov 5 kladných z 5 prítomných členov komisie 

odporúčala uchádzačku VR FiF UK. 

 

 

V Bratislave 29. 6. 2017                              

 

 

 prof. PhDr. Ján Zambor, CSc. 

 predseda habilitačnej komisie                                                               


