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inauguračnej komisie na vymenovanie 

doc. PhDr. Miloslava Vojtecha, PhD. za profesora 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, 

sa dňa 22. 2. 2018 uskutočnilo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave konanie na 

vymenovanie doc. PhDr. Miloslava Vojtecha, PhD. za profesora v študijnom odbore 

slovenský jazyk a literatúra. 

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

dekan fakulty, vymenoval komisiu v zložení: 

predseda:        prof. PhDr. Ján Zambor, CSc., /FiF UK/ 

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

 prof. PaedDr. Martin Golema, PhD. /FF UMB/ 

 prof. PhDr. František Koli, CSc. 

oponenti:   prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. /FF UPJŠ/ 

   prof. PhDr. Peter Káša, CSc. / FF PU/ 

 prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. /PdF JU, České Budějovice/ 
  

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

za účasti členov inauguračnej komisie, členov Vedeckej rady FiF UK (pozri prezenčnú listinu) 

ako aj ďalších hostí.  

I. Predseda komisie oboznámil prítomných s návrhom stanoviska komisie, ktoré dokladuje, že 

uchádzač spĺňa a vo väčšine ukazovateľov výrazne prevyšuje kritériá platné na FiF UK pre 

vymenovanie za profesora. Oponenti sa zhodli, že uchádzač je etablovaným literárnym 

historikom špecializujúcim sa na obdobie klasicizmu a preromantizmu v slovenskej literatúre. 

Vyzdvihli jeho všestrannú akademickú činnosť, zvlášť pedagogickú, ktorá okrem iného zahŕňa 

i aktivity týkajúce sa koncepcie literárneho vzdelávania na školách a výučbu slovenčiny ako 

cudzieho jazyka, ocenili i aktivity na popularizáciu národnej literatúry doma i v zahraničí. 

II. V inauguračnej prednáške Prológ k dejinám modernej slovenskej poézie (básnické 

iniciatívy prvých dvoch obrodeneckých generácií) uchádzač predstavil vývin slovenskej 

poézie v období medzi koncom baroka a nástupom romantizmu (1780 – 1840). Poukázal na 

kľúčové momenty, ktoré spôsobili vývinový posun v slovenskej poézii a priniesli žánrové  

i tematické inovácie. Precíznym výberom dobových autorov a diel uchádzač prezentoval hlboké 

znalosti dejín slovenskej literatúry i pedagogické zručnosti. V diskusii zazneli otázky týkajúce 

sa používania pojmov národné obrodenie, obrodenecká literatúra, problematiky biedermeiera 

v periodizácii slovenskej literatúry, česko-slovenských medziliterárnych vzťahov či prístupu 

k čítaniu literárnych diel v dobovom jazyku v procese výučby literatúry. 

III. Záver: Na základe predloženého inauguračného spisu (životopis, prehľad pedagogickej 

činnosti, zoznam publikačnej činnosti, zoznam ďalších pôvodných odborných a umeleckých 

prác, zoznam ďalších ohlasov, charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov, doklad 

o vedeckej škole a charakteristika k návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora), 

vyjadrenia oponentov, posúdenia inauguračnej prednášky a vystúpenia uchádzača v rámci 

verejnej rozpravy inauguračná komisia dospela k názoru, že doc. PhDr. Miloslav Vojtech, 

PhD., spĺňa pedagogické, vedecké, publikačné a ďalšie kritériá pre vymenovanie za profesora. 

 

Inauguračná komisia odporučila VR FiF UK v počte 6 kladných hlasov zo 6 prítomných 

členov schváliť návrh na vymenovanie doc. PhDr. Miloslava Vojtecha, PhD. za profesora 

v odbore slovenský jazyk a literatúra. 
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