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Návrh 
 

inauguračnej komisie  podľa § 5 ods. 11 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019  o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent 
a profesor  na vymenovanie doc. PhDr. Ivice Kolečáni Lenčovej, PhD. za profesora 
v odbore odborová didaktika 
 
Inauguračná komisia pracovala v zložení: 
 
1/ prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.    – predsedníčka 
    Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta     
2/ prof. PhDr. Věra Janíková, CSc.    – členka inauguračnej komisie  
    Masarykova univerzita v Brne, Pedagogická fakulta, Katedra nemeckého jazyka  
    a literatúry, Brno, Česká republika 
3/ prof. Mgr. Peter Ďurčo, CSc.    – člen inauguračnej komisie  
    Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky 
4/ prof. PhDr. Dana Hanesová, PhD.   – členka inauguračnej komisie 
    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky. 
 
Inauguračná komisia preskúmala predložené doklady k vymenúvaciemu konaniu za 
profesora doc. PhDr. Ivice Kolečáni Lenčovej, PhD., a konštatovala, že uchádzačka spĺňa 
požiadavky určené vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019  
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 
docent a profesor. Ďalej spĺňa požiadavky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a Kritérií Vedeckej rady UK Pedagogickej fakulty v Bratislave na 
vymenovanie za profesora. 
 
Stanovisko inauguračnej komisie bolo vypracované na základe nasledujúcich podkladov: 

• žiadosť o vymenovanie za profesora 

• profesionálny životopis 

• osvedčené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní 

• potvrdenie o praxi 

• zoznam publikačnej činnosti 

• charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov 

• prehľad o pedagogickej a vzdelávacej činnosti uchádzača o konanie na vymenovanie 
za docenta. 

 
Doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. pôsobí ako docentka na Katedre nemeckého jazyka 
a literatúry Pedagogickej fakulty  Univerzity Komenského v Bratislave. 
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Počas svojej vysokoškolskej pôsobnosti participovala ako spoluriešiteľka  na 16 projektoch a 
ako hlavná riešiteľka na 2 projektoch, a to projekte KEGA 051UK-4/2016: Prehĺbenie 
vyučovania kultúry a umenia v študijnom programe "nemecký jazyk a literatúra" 
prostredníctvom blended-learningu a projekte KEGA 004TU Z /2019: Didaktika terciárneho 
jazyka v kontexte viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a stratégií s facilitačným 
potenciálom v procese učenia sa druhého cudzieho jazyka po angličtine  

Pedagogická činnosť, vedecký výskum a vedecká škola doc. Ivice Kolečáni Lenčovej, PhD., 
sú prínosom pre didaktiku a metodiku cudzích jazykov. Vo svojej rozsiahlej vedecko-
výskumnej a pedagogickej činnosti uplatňuje dôsledne interkultúrny prístup 
v interdisciplinárnom prepojení s pedagogikou, pedagogickou psychológiou, 
neurodidaktikou, ako aj estetikou a teóriu umenia. Dominantnými oblasťami jej výskumu je 
estetické učenie prostredníctvom umeleckých artefaktov (s dôrazom na literatúru a výtvarné 
umenie), vizuálne médiá a rozvoj vizuálnej gramotnosti a ich funkčné prepojenie 
s informačnými a komunikačnými technológiami, celostná pedagogika vo vyučovaní cudzích 
jazykov, nemecký jazyk ako L3 a sprostredkovanie nemčiny v predškolskom a skorom 
školskom veku.  

Publikačná činnosť (112 publikácií, z toho 4 vedecké monografie, 3 vysokoškolské učebnice, 
autorstvo a spoluautorstvo 16-tich učebníc pre ZŠ a SŠ) dôsledne rešpektuje vedeckú etiku. 
Garantovanie študijných programov, bohatá posudzovateľská činnosť sú dôkazom jej 
odborných a morálnych kvalít. 

Oponentské posudky vypracovali: 
1/ prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. 
     Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta,  Katedra anglického jazyka 
     a literatúry 
2/ prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. 
     Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,  Filozofická fakulta, Katedra germanistiky 
3/ prof. Alessandra Schininá 
    Struttura didattica speciale di Lingue e Letterature straniere dell'Università degli Studi di   
    Catania, sede di Ragusa, Taliansko (Univerzita v Katánii so sídlom v Ragúze, Fakulta      
    didaktiky cudzích jazykov a literatúr) 
 
Inauguračnou prednáškou Podpora vizuálnej gramotnosti (Visual Literacy) v multimodálnom 
a multimediálnom prostredí cudzojazyčnej edukácie budúcich učiteľov nemeckého jazyka 
uchádzačka preukázala najmä svoju pedagogickú spôsobilosť a celkový prínos v odbore 
a poukázala na jeho perspektívy v interdisciplinárnej spolupráci, interkultúrnom prístupe 
v teoretickej a aplikačnej rovine so silným humanizačným akcentom, ako aj pedagogickú 
erudíciu v dôslednom prepájaní najnovších poznatkov odborovej didaktiky a referenčných 
disciplín s pedagogickou praxou pri akceptovaní osobnosti žiaka a osobnosti učiteľa ako 
tvorivého média. 
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Oponentské posudky sú všetky kladné. Uchádzačka následne odpovedala na pripomienky a 
konštatovania, ktoré boli v oponentských posudkoch, a odpovedala na otázky, ktoré položili 
členovia Vedeckej rady UK PdF v rozprave. 
 
Komisia kladne hodnotila odborný prejav uchádzačky, ocenila jasne formulované 
najvýznamnejšie tézy a formálne náležitosti prednášky. Ocenila aj odborný prejav 
uchádzačky. 
 
Zhodnotenie úrovne plnenia požadovaných kritérií – pedagogickej, vedeckej a 
publikačnej činnosti uchádzačky, občianskych a morálnych vlastností uchádzačky 
 
Členovia  komisie zhodnotili úroveň plnenia požadovaných kritérií pedagogickej, vedeckej a 
publikačnej činnosti uchádzačky, ako aj jej občianske a morálne vlastnosti. Konštatujú, že 
uchádzačka sa zaslúžila o rozvoj odboru, predovšetkým jeho humanistického  
interkultúrneho a interdisciplinárneho nasmerovania, ktoré rozvíja v konzekventnom  
integrovaní umeleckých artefaktov do cudzojazyčnej edukácie, v inovatívnom prístupe 
v didaktike médií a aplikovaním prvkov celostnej pedagogiky do edukačnej reality školy.  
 
Pedagogická činnosť a vedecký výskum inaugurantky sú prínosom pre rozvoj odboru. Jej 
publikačná činnosť dôsledne dodržuje etický rozmer vedeckého bádania. Vyžiadané 
prednášky na zahraničných a domácich univerzitách, ako aj vedenie sekcií na zahraničných 
a domácich konferenciách, členstvo v redakčných a vedeckých radách zahraničných 
a domácich časopisov, odborných komisiách, ako aj bohatá expertízna a posudzovateľská 
činnosť  a riadenie výskumných projektov sú dôkazom jej odborných a morálnych kvalít.   
 
Inauguračná komisia odporúča schváliť návrh na vymenovanie doc. PhDr. Ivice Kolečáni 
Lenčovej, PhD., za profesora v odbore odborová didaktika. 
 
 
prof. PhDr. Mária  Vajičková, CSc.   .......................................................... 
predsedníčka inauguračnej komisie 
 
prof. PhDr. Věra Janíková, CSc.     
členka inauguračnej komisie  
     
prof. Mgr. Peter Ďurčo, CSc.     
člen inauguračnej komisie  
     
prof. PhDr. Dana Hanesová, PhD.     
členka inauguračnej komisie 
     
 
Bratislava  10. 12.  2021 
 


