
 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Račianska 59, 813 34 Bratislava 

 

 

Návrh 

habilitačnej komisie podľa § 5 odsek 11 Vyhlášky č.246/2019 Z. z. na udelenie titulu 

docent PaedDr. Eve Severini, PhD., v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy. 

 

Habilitačná komisia pracovala v zložení: 

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. - predseda (Pedagogická fakulta UK v Bratislave) 

doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D. - člen (Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická 

fakulta, Ústí nad Labem, Česká republika) 

doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.- člen (Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, 

Česká republika) 

 

Oponentské posudky vypracovali: 

prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, Trnava) 

doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická 

fakulta) 

doc. PaedDr. Radmila Burkovičová Ph.D. (Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava, 

Česká republika) 

 

Zhodnotenie úrovne habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce uchádzačky. 

Uchádzačka predniesla habilitačnú prednášku na tému „Portfólio dieťaťa ako nástroj rozvoja 

kritického myslenia“.  

Komisia kladne hodnotila habilitačnú prednášku, v ktorej PaedDr. Eva Severini, PhD.  

preukázala svoju odbornosť a skúsenosti.  Ocenila aj odborný prejav uchádzačky.  

 

K habilitačnému konaniu bola predložená habilitačná práca „Kvalitatívne skúmanie 

v predprimárnom vzdelávaní“. 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 zhodnotili úroveň plnenia požadovaných kritérií pedagogickej, 

vedeckej a publikačnej činnosti uchádzačky, ako aj jej občianske a morálne vlastnosti. 

Konštatujú, že uchádzačka PaedDr. Eva Severini, PhD. sa zaslúžila o rozvoj odboru Učiteľstvo 

a pedagogické vedy, predovšetkým v oblasti predškolskej 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 členstvo v stredoeurópskom výmennom programe pre univerzitné štúdiá 

(CEEPUS) a v medzinárodnom projekte v rámci zapájania študentov odboru Predškolská a 

elementárna pedagogika do pedagogických praxí v pohraničnom regióne SK-AT (INTEREG). 

Kladne bola zhodnotená jej aktívna účasť na domácich a medzinárodných konferenciách, ako 



aj publikovanie v domácich a medzinárodných vedeckých monografiách a vedeckých štúdiách 

v karentovaných časopisoch .   

 

 

Vo všetkých oblastiach spĺňa kritériá na udelenie titulu docent.  

 

Habilitačná komisia odporúča udeliť PaedDr. Eve Severini, PhD. titul docent v študijnom 

odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy. 

 

Bratislava 6. novembra 2020 

 

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.    ......................................... 

predsedníčka habilitačnej komisie  

 

doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D.             ......................................... 

členka habilitačnej komisie                                            

 

doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.    ......................................... 

členka habilitačnej komisie   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


