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Hodnotenie inauguračnej komisie na vymenovanie za profesora p. doc. PhDr. Gabriely  

LOJOVEJ, PhD., v odbore ODBOROVÁ DIDAKTIKA 

 

 

Inauguračná komisia v zložení: 

 

1. prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. – Univerzita Komenského v Bratislave, 

Pedagogická fakulta,   

2. prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 

Filozofická fakulta 

3. prof. PhDr. Věra Janíková, PhD. – Masarykova univerzita, Brno, Pedagogická fakulta 

4. prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. – Katolícka  univerzita, Pedagogická fakulta, 

Ružomberok 

 

preskúmala predložené doklady k vymenúvaciemu konaniu pani doc. PhDr. Gabriely Lojovej, 

PhD., a konštatovala, že uchádzačka spĺňa požiadavky určené vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z. 

z. v znení neskorších predpisov o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 

umelecko-pedagogických titulov docent alebo profesor a Vyhláškou MŠV VaŠ SR č. 457/2012 

Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov alebo 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 Kritériá Vedeckej 

rady UK Pedagogickej fakulty v Bratislave na vymenovanie za profesora. 

Menovaná pôsobí ako docent na Katedre anglického jazyka a literatúry na Univerzite 

Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulte. 

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 

• Kritériá na získanie titulu profesor na  PdF UK – kvantitatívne požiadavky a ich 

plnenie – pripojená tabuľka: 

 

 

 

 

 

 

http://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/legislativa/2013/zasady_2011_docent_profesor.pdf
http://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/legislativa/2013/zasady_2011_docent_profesor.pdf


 Plnenie 

 Inaugurácie Skutočnosť Rozdiel 

1) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ    

1.1) Pedagogická činnosť na VŠ (roky) 

v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného 

pracovného času 

3 24 +21 

1.2) časový interval doc. – prof.  (roky) 3 12 r. +9 

1.3) vedenie záverečných  prác Bc., Mgr.  20 78 +58 

1.4) Získaný vedecko-pedagogický titul 

docent  

áno 2005  

2) PUBLIKAČNÁ  ČINNOSŤ    

2.1) Knižné publikácie  5 10 +5 

Vedecké monografie (AAA, AAB, ABA, 

ABB) rozsah min. 6 AH, z toho 1 v CJ 

2 3 

(12, 7, 5AH) 
(+2) 

 

+1 

Vysokoškolská učebnica (ACA, ACB) a 

dve skriptá alebo dva učebné texty (BCI) 

1 5 +4 

2 2 0 

2.2) Publikácie vo vedeckých monografiách, 

časopisoch a zborníkoch 

45 63/48 +18/+3 

Vedecké štúdie vo vedeckých monografiách 

(ABD), časopisoch (ADD, ADF, ADN) 

a zborníkoch (AED, AFB, AFD) v SR 

 

 

30 

 

34 

 

+4 

Vedecké štúdie v monografiách (ABC), 

časopisoch (ADC, ADE, ADM) a zborníkoch 

(AEC, AFA, AFC) v zahraničí 

 

15 

 

29 

 

 

+14 

2.3) Vedecké práce – publikované 

v databázach ISI  WOK  Scopus  

(Kritériá Akreditačnej komisie KHKV-3) 

 

3 

 

3 

 

0 

2.4) Vedecké štúdie  v kategórii AFC a AFD max. 25% zo 45 

(11) požadovaných 

vedeckých štúdií  

26 

63-(26-11)=48 
 

3) OHLASY NA PUBLIKAČNÚ 

ČINNOSŤ  

 

60 

 

323 

 

+263 

3.1) Citácie vedeckých prác v domácich 

vedeckých alebo odborných publikáciách 

 

40 

 

179 

 

+139 

3.2) Citácie vedeckých prác v zahraničných 

vedeckých alebo odborných publikáciách: 

- z toho  citácie a ohlasy podľa SCI  

20 

_______________ 

3 

 

144 

____________ 

11 

+124 

______ 

+8 

3.3) alebo citácie a ohlasy podľa SCI  10 16  

3.4) Pôvod  zahraničných citácií viac o 100% 

z troch krajín 

áno  

(z 14) 

 

4) KONFERENCIE 30 44 +14 

4.1) Aktívna účasť na domácich  

konferenciách 

20 34 +14 

4.2) Aktívna účasť na  konferenciách 

v zahraničí  

10 10 0 

5) VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 5 16 +11 

5.1) Domáce/zahraničné granty (riešiteľ)  2 5 +3 



5.2) Domáce /zahraničné granty spoluriešiteľ  3 11 +8 

6) VEDECKÁ ŠKOLA    

6.1) Doktorandi - 1 skončený 

- 1 po dizertačnej 

skúške 

6 

1 

+5 

 

 

 

Uchádzačka počas svojej praxe pracovala ako hlavná riešiteľka na 3 projektoch VEGA, 1 

projekte KEGA, Fulbright grante a 1 špecifickom výskume, ako spoluriešiteľka participovala  

na projekte Vega, Project BeLLL, špecifických výskumoch, výskumných zámeroch. 

 

 

Oponentské posudky vypracovali (viď v prílohe): 

- prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. – UMB v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta 

- prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. – TU v Trnave, Pedagogická fakulta 

- prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. – UK v Bratislave, Filozofická fakulta 

 

Inauguračnou prednáškou Analýza faktorov determinujúcich rozdiely medzi úrovňou 

deklaratívnych a procedurálnych vedomostí žiakov pri učení sa angličtiny uchádzačka 

preukázala najmä svoju pedagogickú spôsobilosť a celkový prínos v odbore a poukázala na 

jeho perspektívy. 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. 

 

Inauguračná komisia na základe pripojených dokladov, oponentských posudkov, odborného 

posúdenia úrovne inauguračnej prednášky pozitívne hodnotí pedagogickú, vedeckú a odbornú 

činnosť uchádzačky. Pri zohľadnení kladného hlasovania členov komisie (6 prítomných členov 

a oponentov, odovzdaných platných hlasov 6, z toho 6 kladných, 0 záporných, 0 neplatných),  

odporúča schváliť návrh na vymenovanie za profesora pani doc. PhDr. Gabriely Lojovej, PhD., 

v odbore ODBOROVÁ DIDAKTIKA. 

 

 

Bratislava 19.10.2018 

 

 

prof. PhDr. Mária  Vajičková, CSc.   .......................................................... 

predsedníčka inauguračnej komisie 

 

prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.  .......................................................... 

členka inauguračnej komisie 

 

prof. PhDr. Věra Janíková, PhD.   .......................................................... 

členka inauguračnej komisie 

 

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.   .......................................................... 

člen inauguračnej komisie 

 

 


