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prof. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica 

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 na vedeckú činnosť 

6. stručná charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov 

7. doklady o vlastnej vedeckej škole 

8. charakteristika uchádzača 

 

Z uvedených podkladov inauguračná komisia získala dostatok poznatkov o odbornej, vedeckej, publikačnej a 

pedagogickej činnosti doc. Mgr. Bohdana Ulašina, PhD., a posúdila ich ako zodpovedajúce požadovaným 

kritériám. Všetky potrebné údaje o publikáciách, ohlasoch, prácach, ďalšej činnosti a vedeckej škole sú náležite 

doložené a komisia ich pokladá za hodnoverné. Súpis publikačnej činnosti je vypracovaný podľa platných zásad a 

údaje, ktoré obsahuje, sú overiteľné. 

Analýza plnenia fakultných kritérií na základe výkonov uchádzača: 

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

 

 skutočný počet: požadovaný počet: 

vedecké monografie  

 
2 1 

vysokoškolské učebnice 
1 1 

vedecké publikácie: 46 40 

– z toho v zahraničí: 18 5 

pedagogické a odborné práce: 26 20 

–  z toho učebné texty alebo skriptá: 2 2 

citácie a recenzie 119 45 
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– z toho v zahraničí: 65 10 

 

 

b) Dĺžka pedagogickej praxe (podľa prílohy d) k žiadosti): 18 rokov 45 dní, z toho 7 rokov 335 dní  

 v pozícii docenta 

 

c) Vedecké a vzdelávacie granty (podľa prílohy f) k žiadosti): 

Hlavný riešiteľ: 2 domáce granty, 1 zahraničný 

Spoluriešiteľ:  5 domácich grantov 

 

d) Prednášky na konferenciách (podľa prílohy g) k žiadosti): 40 (17 zahraničných; 22 domácich s medzinárodnou 

účasťou a 1 domáca konferencia) 

 

e) Vedecká škola (podľa prílohy k) k žiadosti): 

Ukončení doktorandi: 4 

Doktorandi po dizertačnej skúške: 1 

Celkový počet doktorandov: 5 

 

Komisia po oboznámení sa s predloženými podkladmi konštatuje, že doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD., spĺňa a 

vo všetkých ukazovateľoch prevyšuje kritériá platné na FiF UK pre vymenovanie za profesora a navrhuje 

začať inauguračné konanie.                 
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