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Návrh 

habilitačnej komisie  podľa § 1 ods. 15 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č .246/2019  o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent 
a profesor na udelenie titulu docent Mgr. Márii Belešovej, PhD. v  odbore predškolská 
a elementárna pedagogika 
 
Habilitačná komisia pracovala v zložení: 
prof. PhDr.  Mária Kožuchová, PhD. - predseda   HK (Pedagogická fakulta UK v Bratislave) 
doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. - členka HK (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
Pedagogická fakulta) 
doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD. - členka HK   (Katolícka univerzita v Ružomberku, 
Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky) 
 
Oponentské posudky vypracovali: 
prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.    (Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 
Katedra školskej pedagogiky) 
prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. (Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 
Katedra pedagogiky a aplikovaných disciplín, Česká republika) 
doc. PaedDr. Eva Severini, PhD.  (Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, 
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky). 
 
Zhodnotenie úrovne habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce uchádzačky. 
Uchádzačka predniesla habilitačnú prednášku na tému „Súčasná generácia žiakov 
základných škôl, ich charakteristika a dopad ich správania na globálne didaktické 
pôsobenie“. 
Komisia kladne hodnotila habilitačnú prednášku, v ktorej Mgr. Mária Belešová, PhD.    
preukázala svoju odbornosť a skúsenosti.  Ocenila aj odborný prejav uchádzačky.  
K habilitačnému konaniu bola predložená habilitačná práca „Detské naivné teórie v 
kontexte edukácie“. Oponentské posudky habilitačnej komisie sú všetky kladné. 
Uchádzačka odpovedala na pripomienky, konštatovania, otázky, ktoré boli položené 
v oponentských posudkoch. V následnej  rozprave reagovala na otázky a pripomienky 
prítomných. 
 
 
Zhodnotenie úrovne plnenia požadovaných kritérií – pedagogickej, vedeckej a 
publikačnej činnosti,  občianskych a morálnych vlastností uchádzača 
Členovia habilitačnej komisie sa stretli dňa 16.9.2021 o 10,00 hod.  na osobitnom zasadnutí 
on-line formou. Zhodnotili úroveň plnenia požadovaných kritérií pedagogickej, vedeckej a 
publikačnej činnosti uchádzačky, ako aj jej občianske a morálne vlastnosti. Konštatujú, že 
uchádzačka Mgr. Mária Belešová, PhD. spĺňa kritériá pre habilitácie docentov a 
vymenovanie profesorov podľa kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave.  
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Zaslúžila sa o rozvoj odboru  v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky. Jej 
pedagogická činnosť, vedecký výskum sú prínosom pre rozvoj odboru, rovnako aj publikačná 
činnosť. Vo vedeckej a publikačnej činnosti dôsledne dodržuje etický rozmer vedeckého 
bádania. Osobitne vyzdvihli jej aktívnu účasť na medzinárodných konferenciách v zahraničí, 
ako aj publikovanie v zahraničných monografiách a vedeckých štúdiách.  
 
 
Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce 
Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnila dňa 10.12.2021 o 12,30 
hod. pred členmi vedeckej rady fakulty a verejnosťou online formou. Obhajoba habilitačnej 
práce sa uskutočnila podľa pravidiel a predpisov vysokoškolského zákona a zásad 
habilitačného konania UK v Bratislave. Habilitantka predniesla prednášku, ktorú odporučila 
habilitačná komisia. V nej  prezentovala najnovšie výsledky o súčasnej generácii žiakov 
základných škôl. Habilitačná prednáška mala logickú a funkčnú štruktúru. V obsahu 
prednášky autorka vhodne využila výsledky doterajších výskumov a do tohto kontextu 
situovala aj výsledky svojich vlastných skúmaní.  
Uchádzačka zúčastnených oboznámila aj s jednotlivými časťami práce, v ktorých zdôvodnila 
motív výberu témy, vysvetlila zvolenú metodiku, ktorou pracovala a prezentovala ciele, 
ktoré dosiahla. Taktiež ponúkla  stručný náhľad do budúcnosti v kontexte neskoršieho 
riešenia zvolenej problematiky. Vo svojej štruktúre predstavila štandardný typ kvalifikačnej 
práce, obsahovo založený na monografickom spracovaní zvolenej témy. Všetci traja 
oponenti detailne zhodnotili kľúčové aspekty habilitačnej práce a vyzdvihli jej prínos. V 
žiadnom z posudkov sa neobjavilo zásadnejšie spochybnenie výsledkov práce a všetky 
otázky, ktoré oponenti autorke práce položili, sú predovšetkým námetmi na dodatočné 
objasnenie, doplnenie alebo boli impulzmi pre vedeckú diskusiu. Posúdenie habilitačnej 
práce oponentmi je pozitívne a všetci zhodne odporučili prácu na obhajobu. 
Prednáška iniciovala diskusiu, ktorá umožnila uchádzačke osvedčiť znalosť problematiky, 
výbornú orientáciu v nej a zdôrazniť vlastný prínos k riešeniu zvoleného problému.   
Z odpovedí bolo zrejmé, že téme práce sa autorka odborne a s nadšením venuje dlhodobo.  
S vďakou ocenila prácu oponentov a sľúbila, že do práce zahrnie ich pripomienky, či už 
vecného alebo formálneho charakteru. Oponentka prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. sa 
obhajoby nezúčastnila zo zdravotných dôvodov. Jej posudok bol prednesený pred vedeckou 
radou a habilitantka odpovedala aj na jej otázky a pripomienky.       
 
Záverečné vyjadrenie a návrh habilitačnej komisie  
Habilitačná komisia po preskúmaní príslušných materiálov konštatuje a potvrdzuje plnenie  
kritérií uchádzačky na habilitáciu docentov v odbore Predškolská a elementárna pedagogika 
(v súlade s § 76  ods. 1,3,4 a 6 Zákona o VŠ, ako aj v súlade s príslušnými normami UK). Ďalší 
priebeh habilitačného konania – prednesenie habilitačnej prednášky a obhajoba habilitačnej 
práce a spolu so zohľadnením pozitívnych stanovísk oponentov k habilitačnej práci, potvrdila 
splnenie pedagogických i vedeckých kritérií uchádzačky viažucich sa na akademickú funkciu 
docenta. Na základe celkového priebehu habilitačného konania habilitačná komisia  
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ODPORÚČA 
Vedeckej rade Pedagogickej fakulty UK v Bratislave Mgr. Márii Belešovej, PhD.  
udeliť titul docent v odbore habilitačného a inauguračného konania Predškolská 
a elementárna pedagogika.  
 
 
Bratislava 10. decembra 2021 
 
 
 
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.     
predsedníčka habilitačnej komisie                                      ......................................... 
 
doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.                         
členka habilitačnej komisie                                                .........................................  
                                            
doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.  
členka habilitačnej komisie                                                  .........................................                            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


