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inauguračnej komisie na vymenovanie 

doc. PhDr. Márie Dobríkovej, CSc., za profesorku v odbore slovanské jazyky a literatúry 

 

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

sa dňa 31. 1. 2019 uskutočnilo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave konanie na 

vymenovanie doc. PhDr. Márie Dobríkovej, CSc., za profesorku v študijnom odbore 

slovanské jazyky a literatúry. 

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

dekan fakulty, vymenoval komisiu v zložení: 

predseda:       Prof. PhDr. Anton Eliaš, PhD. /FiF UK/ 

členovia:  Prof. PhDr. Mária Čižmárová, CSc. /FF PU, Prešov/ 

Prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. /FF UKF, Nitra/ 

Prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc. 

oponenti:  Prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc. 

Prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc. /FF UCM,  Trnava/ 

Prof. Dr. Sc. Dubravka Sesar   

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedol jej predseda, prof. PhDr. Anton Eliaš, PhD, 

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

a ďalších hostí.  

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

uchádzačka spĺňa a vo všetkých ukazovateľoch prevyšuje kritériá platné na FiF UK pre 

vymenovanie za profesorku. Oponenti sa zhodli, že aktivity uchádzačky vo vedecko-

výskumnej, vedecko-teoretickej, publikačnej, pedagogickej i organizačnej oblasti potvrdzujú 

vysoké odborné renomé uchádzačky, ktorá sa počas svojho pôsobenia stala uznávanou 

vedecko-pedagogickou osobnosťou. 

II. Inauguračná prednáška uchádzačky Reflexia hudobného konceptu v slovanskom 

jazykovom obraze sveta súvisela s jej dlhodobou frazeologicky zameranou profiláciou. 

Primárne sa venovala sémantickej interpretácii a motivácii vzniku vybraných frazém v 

slovenčine a slovanských jazykoch reflektujúcich asociačnú, resp. významovú sféru hudby vo 

všetkých jej vokálnych, inštrumentálnych a tanečných prejavoch. Hudobný koncept 

v slovanskej frazeológii reprezentuje v každom z národných frazeologických fondov približne 

150 – 200 frazém. V závere prednášky konštatovala, že najmä pri opise jednotiek staršieho dáta 

sa zreteľne črtá vzťah daného etnika k percepcii a konceptualizácii sveta. Analyzované frazémy 

svedčia o tom, že ich definitívna konštrukčná podoba a významová platnosť sú výlučne v 

kompetencii konkrétnych jazykových spoločenstiev, bez ohľadu na to, že ide o geneticky 

príbuzné jazyky.  

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 uchádzačky za profesorku), 

vyjadrenia oponentov, posúdenia inauguračnej prednášky a vystúpenia uchádzačky v rámci 

verejnej rozpravy inauguračná komisia dospela k názoru, že doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc., 

spĺňa bez výhrad pedagogické, vedecké, publikačné kritériá a ďalšie pre vymenovanie za 

profesorku. 

Inauguračná komisia odporučila VR FiF UK v počte 5 kladných hlasov z 5 prítomných 

členov schváliť návrh na vymenovanie doc. PhDr. Márie Dobríkovej, CSc., za profesorku 

v odbore slovanské jazyky a literatúry. 
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V Bratislave 31.1. 2019 

  


