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OPONENTSKÝ POSUDEK 

 

Jmenovací řízení doc. PaedDr. Dušana Kostruba, Ph.D. profesorem ve studijním oboru 

Učitelstvo a pedagogické vedy, specializácia predškolská a elemntárna pedagogika na 

Pedagogické fakultě UK v Bratislavě. 

 

Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, Ph.D. předložil požadovanou dokumentaci, která dokladuje jeho 

dosavadní vědeckou, výzkumnou, pedagogickou a další odbornou činnost. 

V roce 1994 vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Bratislavě obor Učitelství pro MŠ. V roce 

2001 taktéž na Pedagogické fakultě UK získal titl. PaedDr. v oboru Předškolní pedagogika.  

Následně v roce 2004 získal akademický titul PhD. v oboru Pedagogika na FF UK v Bratislavě. 

V roce 2011 získal vědecko-pedagogický titul docent v oboru Pedagogika. 

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOST 

Jako vysokoškolský učitel působil v letech 1995 - 1998 na PdF UK v Bratislavě, v letech 2004 

- 2005 na UMB v Banské Bystrici na Katedře předškolní a elementární pedagogiky, od roku 

2005 - 2010 opět působil na PdF UK na Katedře předškolní a elementární pedagogiky. Na stejné 

pracoviště se vrací od roku 2011, kde působí doposud s funkčním zařazením profesor. Od roku 

2016 současně působí na VŠVU v Bratislavě na Katedře teorie a dějin umění. V období kdy 

přerušil vyučování na VŠ působil na pozici metodika v rámci Metodicko-pedagogického centra 

v Bratislavě nebo v roce 2011 jako učitel primárního vzdělávání. 

Za zmínku také stojí i působení uchazeče v roce 1994 na pozici ředitele MŠ.  

Doc. Kostrub působil a nadále působí jako garant studijního programu Učitelstvo akademických 

predmetov - Pedagogika v kombinácii + spolugarant Všeobecný učitelský základ, dále jako 

garant studijního programu (Bc.) Učitelstvo preprimárného vzdelávania, jehož koncepci 

vytvářel. Je spolugarantem doktorandského studia Predškolská a elemntárna pedagogika a 

spolugarant habilitačního řízení a jmenování profesorem v oboru Predškolská a elementárna 

pedagogika.  

Podílí se na zavádění nových předmětů, na koncepci pedagogických praxí, ale i na koncepci 

studijních programů. 



Za dosavadní kariéru vedl práce bakalářské (46), diplomové (85). Je oponentem 

kvalifikačních prací (Bc., Mgr., PaedDr., Ph.D.). Pod jeho vedením získali (4) studenti Cenu 

rektora UK za kvalitní magisterskou práci. 

Podílí se na vedení doktorských prací, z toho (3) disertační práce byly ukončeny, 

v současné době vede (3) disertační práce s plánovaným ukončením v roce 2020. 

Na PdF UK přednáší v bakalářských a magisterských programech např. Základy 

metodologie výzkumu, Všeobecná didaktika, Psychodidaktika, Metodologie pedagogického 

výzkumu. Podílí se i na výuce v doktorském studijním programu Predškolská a elementárna 

pedagogika (Filozofická a sociální východiska v edukaci, Současné trendy ve výzkumu 

předškolní a elementární pedagogiky). Vede celofakultní přednášky pro studenty PhD. 

Metodologie kvalitativního výzkumu.  

V současné době vede přednášky na VŠVU v Bratislavě (od roku 2016) v rámci 

doplňujícího studia (Všeobecná pedagogika, Všeobecná didaktika).  

 

Zhodnocení pedagogické činnosti 

Doc. Kostrub působí jako VŠ učitel celkem (18) roků, časový interval mezi habilitací a prof. 

řízením je (9) roků. Podílí se na vedení Bc., Mgr. i PhD. prací (požadavek (20), skutečnost 

(131), tj. +111. 

V oblasti pedagogické činnosti doc. Kostrub  vysoce překračuje kvantitativní ukazatele.  

Pedagogická činnost ukazuje na kontinuální vývoj v hodnocené oblasti. 

 

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST 

 

Publikační činnost 

Doc. Kostrub je autorem a spoluautorem: 

 (2) vědecké monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích (AAA), z toho autorství 

100 % (1) - Rakousko, spoluautorství s podílem 80 % (1) - Polsko, 

 (5)vědecké monografie vydané v domácích vydavatelstvích (AAB), z toho 100% 

autorství (1), ve spoluautorství (4) s autorským podílem (15 %, 20 %, 45 %, 65 %), 

 (1) studie charakteru vědecké monografie v časopisech a sbornících vydané 

v zahraničních vydavatelstvích (ABA), s autorským podílem (34 %) - USA, 

 (1) studie charakteru vědecké monografie v časopisech a sbornících vydané v domácích 

vydavatelstvích (ABB), 100 % autorství, 

 

Doc. Kostrub zaměřuje svoji publikační činnost i na tvorbu učebnic. Vydal (2) vysokoškolské 

učebnice, z toho (1) 100% autorství zaměření na metodologii výzkumu, (1) ve spoluautorství 

se zaměřením na obecnou didaktiku, a to s (23 %) podílem (ACB).  

Doc. Kostrub je současně spoluautorem učebních textů - skript, a to v obou případech 

s autorským podílem (50 %). 

 

Zhodnocení publikační činnosti - kritérium 2. 1 

Vědecké monografie (požadavek (2), skutečnost (9), rozdíl (+7). 

Po obsahové stránce koresponduje zaměření vědeckých monografií uchazeče s oborem prof. 

řízení a současně s programy a předměty, které garantuje. 



Uchazečem vydané vysokoškolské učebnice i učební texty jsou v souladu s jeho pedagogickou 

i vědeckou činností.  

Kvantitativní ukazatelé:  

Učebnice: požadavek (1), skutečnost (2), rozdíl (+1). 

Skripta - učební texty: požadavek (2), skutečnost (2).  

 

Zhodnocení publikační činnosti - kritérium 2. 2:  

Doc. Kostrub vykazuje bohatou publikační činnost i v této oblasti, a to jako samostatný autor i 

v rámci spoluautorství. Kvantitativní ukazatele v této kategorii vysoce překračuje: požadavek 

(45), skutečnost (109), rozdíl (+ 64)- 

V databázích ISI, WOK, SCOPUS má (7) prací, tj. (+4) 

Kvalitu a povědomí o odborných pracích doc. Kostruba v podmínkách Slovenské republiky lze 

usuzovat z ohlasů na jeho publikační výstupy. V domácích vědeckých pracích nebo 

v odborných publikacích vykazuje celkem (490) citací, tj. (+651) při posouzení s danými 

ukazateli. 

Jeho práce jsou známé i v zahraničí, kde má 221 citací (tj. + 201), z toho podle SCI 15 (Rusko, 

Angie, ČR, Rakousko, Kypr, Polsko, Německo, Maďarsko atd.). 

(tj. +12) při posouzení daných ukazatelů.  

Eviduje 34 ohlasů v databázi WoS a SCOPUS.  

Celkové zhodnocení publikační činnosti 

Lze konstatovat, že doc. Kostrub splňuje, v mnohém vysoce překračuje kvantitativní ukazatele 

v oblasti publikační činnosti. 

Pozitivně lze hodnotit aktivní účast uchazeče na konferencích a to domácích i zahraničních, 

kde opět překračuje dané ukazatele.  

 

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST 

K prioritním oblastem vědecko-výzkumné činnosti doc. Kostruba patří např. didaktické 

ovlivňování procesů učení se a vyučování prostřednictvím diskurzivních a kulturních praktik, 

vztahy rovnováhy mezi učením se dětí/žáků/studentů a vyučování učitele na bázi podpory 

samostatnosti, sociálnosti, způsobilosti, učební úspěšnosti, kvalitativním zkoumáním 

edukačních jevů v rámci školního i mimoškolního prostředí. Vědecko-výzkumná činnost 

uchazeče je kontinuální a konzistentní, a to s akcentem na oblast primární a preprimární 

edukace.  

Podílel se na řešení domácích i zahraničních grantů, a to jako hl. řešitel (2) a spolupřešitel (9, 

tj. +6). 

 

Závěr oponenta  



Závěr oponenta vychází z pedagogické činnosti, vědeckých a odborných aktivit, a to z hlediska 

kvantitativních ukazatelů i z hlediska kvalitativního. Doc. Kostrub splňuje a většinou vysoce 

překračuje stanovené ukazatele. Na základě vysokého počtu citací je zřejmé povědomí 

uchazeče v odborné tuzemské i zahraniční komunitě. Výzkumná činnost doc. Kostruba ukazuje 

na jeho přínos pro rozvoj vědy v oblasti předškolní a elementární pedagogiky na Slovensku, ale 

je zřejmý i mezinárodní přesah. 

 

Na základě seznámení se s předloženými dokumenty lze konstatovat, že doc. Kostrub splňuje 

všechny náležitosti a všechna požadovaná kritéria v rámci jmenovacího řízení na Pedagogické 

fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě pro jmenování profesorem v oboru Učiteľstvo a 

pedagogické vedy (038), špecializácia: predškolská a elementárna pedagogika.  

Doporučuji jmenování doc. PaedDr. Dušana Kostruba, PhD. profesorem.  

 

V Olomouci 20. 9. 2020 

 

 

 
 

 

prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. 

        oponentka 
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