
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

 FILOZOFICKÁ FAKULTA 
 
 

 

 

 

Návrh stanoviska habilitačnej komisie v študijnom odbore:  

„slovenský jazyk a literatúra“ 

 
Meno uchádzača: Mgr. Miloš Horváth, PhD.   

 

Pracovisko: Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
 

Habilitačná komisia:  

predseda: Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., Filozofická fakulta UK, Bratislava 

členovia:   Doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., Filozofická fakulta UPJŠ, Košice 

    PhDr. Et PaedDr. Miloslav Vondráček, PhD., Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 

 

Zoznam podkladov, na základe ktorých komisia vypracovala svoj návrh: 

1. životopis 

2. prehľad pedagogickej činnosti 

3. zoznam publikačnej činnosti 

4. zoznam ďalších pôvodných odborných a umeleckých prác 
5. zoznam ďalších ohlasov  

6. stručná charakteristika 

 

Z uvedených podkladov habilitačná komisia získala dostatok poznatkov o odbornej, publikačnej a pedagogickej 

činnosti Mgr. Miloša Horvátha, PhD., a posúdila ich ako zodpovedajúce požadovaným kritériám. Všetky potrebné 

údaje o publikáciách, ohlasoch, prácach a ďalšej činnosti sú náležite doložené a komisia ich považuje za hodnoverné. 

Súpis publikačnej činnosti je vypracovaný podľa platných zásad a údaje, ktoré obsahuje, sú overiteľné.  

Analýza plnenia fakultných kritérií na základe výkonov uchádzačky: 

a) Publikačná činnosť a ohlasy (podľa prílohy f) k žiadosti): 

 

 skutočný počet: požadovaný počet: 

vedecké monografie a  

 

vysokoškolské učebnice 

1 1 

vedecké práce: 32 15 

-z toho v zahraničí: 4 2 

pedagogické a odborné práce: 21 10 

-z toho učebný text alebo skriptum 1 1 

citácie a recenzie 53 20 

-z toho v zahraničí: 6 5 

 

b) Vedecké a vzdelávacie granty (podľa prílohy g) k žiadosti): 3 

 1 v pozícii zástupcu hlavného riešiteľa,  2 v pozícii riešiteľa 

 

c) Dĺžka pedagogickej praxe (podľa prílohy d) k žiadosti): 16 rokov 50 dní 
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Najvýznamnejší žiaci: 

 

Mgr. Ján Borták– dr. Horváth bol vedúcim diplomovej práce (2014) „Žurnalisticko-metodické postupy a lexikálne 

stvárnenie NHL v denníkoch Sme, Pravda a Šport“, ktorábola v roku 2014 ocenená cenou rektora UK za vynikajúcu 

diplomovú prácu. V súčasnosti je stálym spolupracovníkom športovej redakcie denníka Pravda.  

 

Mgr. Roberta Gregorová – dr. Horváth bol vedúcim diplomovej práce (2014) „Koncept egolingvstiky a jeho 

aplikácia na dialogické textové sekvencie v „talkshaw“ Adely Banášovej Trochu inak v SND“. V súčasnosti je 

moderátorkou a redaktorkou zahraničného spravodajstva v televízii TA3. 

 

Mgr. Kristína Dugovičová – dr. Horváth bol vedúcim diplomovej práce (2015) „Aktuálny stav jazykovej kultúry 

moderátorov v hlavnej spravodajskej relácii Noviny televízie JOJ“. V súčasnosti pracuje ako vedúca oddelenia 
šoubiznisu v týždenníku PLUS 7 DNÍ. 

 

d) Prednášky na konferenciách (podľa prílohy h) k žiadosti):  (3 zahraničné, 7 domácich s medzinárodnou 

účasťou, 5 domácich ). 

 

Komisia po oboznámení sa s predloženými podkladmi konštatuje, že Mgr. Miloš Horváth, PhD., spĺňa       

kritériá platné na FiF UK pre habilitáciu uchádzača za docenta.                 

 

Stanovisko k výsledku kontroly originality: 

Kontrola originality vykonaná v Centrálnom registri záverečných prác našla zhodu (8,42%) s prácami v CRZP. Ide 

o zhodu s inými autorovými prácami, so záverečnými prácami študentov, ktorých viedol, citáciami 
a bibliografickými údajmi. Zistené podobnosti komisia nepovažuje za relevantné informácie o kvalite predloženej 

habilitačnej práce. 

 

Habilitačná komisia:  

predseda:  Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.,  FIF UK Bratislava   ............................................................. 

členky:                Doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., FIF UPJŠ, Košice     ......................................................... 

PhDr. Et PaedDr. Miloslav Vondráček, PhD., ÚPJČ AV, Praha    .................................................. 

V Bratislava, dňa 


