
SPRÁVA  HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

CELKOVÉ  ZHODNOTENIE UCHÁDZAČKY 

Mgr. Markéty Andričíkovej, PhD. (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach) 

O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT  

v  odbore habilitačného a inauguračného konania literárna veda 

habilitačnou komisiou  

(podľa § 1, ods. 15 Vyhlášky 246/2019 Z. z. o postupe získavania  vedecko-pedagogických  titulov 

alebo umelecko-pedagogických  titulov docent a profesor1) 

 

 

Habilitačná  komisia  sa zišla  14. 4. 2021 v zložení: 

 

Členovia habilitačnej komisie: 

• prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., (Filozofická fakulta UPJŠ, Košice) – predseda 

• prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc., (Filozofická fakulta OU, Ostrava, ČR) 

• prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc., (Pedagogická fakulta PU, Prešov) 

oponenti: 

• prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc., (Pedagogická fakulta UK, Bratislava) 

• prof. PhDr. Karol Horák, CSc., (Filozofická fakulta PU, Prešov) 

• doc. PhDr. Milena Šubrtová, PhD., (Pedagogická fakulta MU, Brno, ČR) 

a vypracovala toto hodnotenie: 

 

1. VYHODNOTENIE  PLNENIA KRITÉRIÍ  UCHÁDZAČKY  PODĽA  DODANÝCH 

MATERIÁLOV   

 

 

Základné životopisné údaje   

 

Rok a miesto narodenia: 1974, Náchod, ČR  

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast: 

Mgr. 1999  

Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, odbor učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia: slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a 

literatúra. Diplomová práca: Slovenský a český preklad poézie Sylvie Plathovej   

 

PhD. 2008  

Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove,  odbor 81-03-9 teória a 

dejiny slovenskej literatúry. Dizertačná práca: Fenomén iracionálneho v súčasnej slovenskej próze: (na 

textoch autorských rozprávok) 

 

Ďalšie vzdelávanie  
2005 – certifikát za účasť v Letnej škole tvorivého písania v Mojmírovciach, organizovanej v 

spolupráci s Britskou radou 

 

Priebeh zamestnaní  
1999 – 2001  

učiteľka slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry, Základná škola Laca 

Novomeského 2, Košice 

 

                                                           
1 Vyhláška 246/2019 Z. z. o postupe  získavania  vedecko-pedagogických  titulov alebo umelecko-pedagogických  

titulov docent a profesor. 



2001 – 2004           

asistentka na Katedre slovenského jazyka  

a literatúry Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove 

 

2005 – 2012              

vedecká pracovníčka v Kabinete výskumu detskej reči a kultúry Pedagogickej fakulty PU v Prešove 

 

2012 –  

odborná asistentka na Katedre slovakistiky,  

slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach 

 

 

1. Pedagogická  činnosť  uchádzača. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety) 

 

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach 

 

Povinné predmety: 

svetová literatúra 1  

svetová literatúra 2 

dejiny svetovej literatúry I 

dejiny svetovej literatúry II 

 

Povinne voliteľné predmety: 

literatúra pre deti a mládež 

kapitoly z dejín svetového filmu 

recepcia detskej literatúry 

študentská vedecká práca 

 

2. Vedeckovýskumná  a expertízna činnosť  uchádzačky 

 

Riešené výskumné úlohy: 

 

2003 – 2005 grantový projekt VEGA č. 1/1422/04 Slovník slovenských spisovateľov pre deti a 

mládež (spoluriešiteľka); 

2005 – 2008  grantový projekt VEGA č. 1/3711/06 Fenomén zla v súčasnom umení pre deti a mládež 

(zástupkyňa vedúcej riešiteľky); 

2006 – 2008 grantový projekt KEGA, 3/4092/06 – Rozvíjanie literárno-komunikačnej a 

odborovodidaktickej kompetencie budúcich učiteľov preelementaristov a elementaristov 

prostredníctvom elektronického vzdelávania (spoluriešiteľka); 

2009 medzinárodný projekt Mentoring Partnership v rámci EUCU.NET         (European Children’s 

University Network) (spoluriešiteľka);               

2009 – 2011   grantový projekt KEGA 3/7270/09 – Integrovaná didaktika slovenského 

 jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie (spoluriešiteľka); 

2009 – 2011 grantový projekt VEGA 1/0754/09 - Rómovia v literatúre pre deti a mládež na 

Slovensku (spoluriešiteľka); 

2010 – 2011 grantový projekt VEGA č. 1/0110/10 Teoretické aspekty stvárnenia fenoménu premeny 

v umení pre deti a mládež (vedúca projektu) 

2014 – 2015 projekt Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košicicach (RIFIV), ITMS 26110230101 

2014 – 2015  projekt Rozšírenie študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii na 

Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunuikácie FFUPJŠ o didaktiku slovenčiny ako 

cudzieho jazyka (DiSaC), ITMS 26110230102 

2015 – 2017          grantový projekt VEGA   1/0120/15 Časopisecký fenomén Slniečko  kontexte 

slovenskej detskej a národnej literatúry (spoluriešiteľka) 



2012 – 2014 grantový projekt VEGA 1/0153/12 Svetová literatúra pre deti a mládež v slovenskom 

preklade po roku 1960 (spoluriešiteľka) 

2015 – 2017 grantový projekt VEGA 1/0153/15 Svetová literatúra pre deti a mládež v slovenskom 

preklade po roku 1990 (spoluriešiteľka) 

2017 – 2019 grantový projekt KEGA Jazyk a literatúra v súčasnom socio-kultúrnom a mediálnom 

kontexte (022UPJŠ-4/2017) (vedúca projektu). 

 

Výber najdôležitejších  prác je nasledujúci: 

 

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

AAB V znamení premeny (Interpretačné štúdie o autorskej rozprávke) / Markéta; recenzentky Zuzana 

Stanislavová, Marta Součková. 

[In the Sign of Transformation (Interpretational Studies of Authorial Tales)]. - 1. vyd. - Levoča : Modrý 

Peter, 2013. - 125 s. - ISBN 9788089545254 (brož.). 

Kód vedného odboru: 020 

[ANDRIČÍKOVÁ, Markéta (100%) ] 

 

ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

ADD1 „Veľký zošit“ Agoty Kristof a jeho filmová adaptácia: svedectvo o (ne)dobrovoľnej anestézii / 

Markéta Andričíková, Peter Getlík. 

[“The Notebook” by Ágota Kristóf and its film adaptation: testimony of (in)voluntary anaesthesia]. 

In: World Literature Studies. - ISSN 1337-9275. - Roč. 11, č. 3 (2019), s. 89-101. 

Kód vedného odboru: 020 040 

[ANDRIČÍKOVÁ, Markéta (50%) - GETLÍK, Peter (50%) ] 

 

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 

ADE1 The liberation power of nonsense in Slovak Children s Poetry / Markéta Andričíková, Timotea 

Vráblová. [Oslobodzujúca sila nonsensu v slovenskej poézii pre deti]. - Štúdia je registrovaná v databáze 

Web of Science. Accession Number: WOS:000213998500009. 

In: Bookbird : a Journal of International Children’s Literature. - ISSN 0006-7377. - Vol. 49, no. 2 (2011), 

s. 25-32. 

Kód vedného odboru: 020 

[ANDRIČÍKOVÁ, Markéta (50%) - VRÁBLOVÁ, Timotea (50%) ] 

 

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

AEC1 Iracionalita a žáner fantasy (Daniel Pastirčák: Čintet) / Markéta Andričíková. 

[Irrationality and the Genre of Fantasy (Daniel Pastirčák: Čintet)]. In: Visnyk Ľvivskoho universytetu. 

Vypusk 48 : serija filolohična. - Ľviv : Ľvivskiyj nacionaľnyj universytet imeni Ivana Franka, 2009. - 

S. 118-128. 

Kód vedného odboru: 020 

[ANDRIČÍKOVÁ, Markéta (100%) ] 

 

Štatistika kategórií publikačnej činnosti: 

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1 

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 4 

ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 1 

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 1 

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 7 

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 
1 



AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 
4 

AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 
1 

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 11 

BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 2 

BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 6 

CAB - Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady 

publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách 
3 

EAJ - Odborné preklady publikácií 1 

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch 1 

FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru(bibliografie, encyklopédie, 

katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 
4 

GHG - Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 2 

GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií 
4 

 
C E L K O M 

54 

 

Štatistika ohlasov: 

[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of 

Science a v databáze SCOPUS 
1 

[2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of 

Science a v databáze SCOPUS 
5 

[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 20 

[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 16 

[5] Recenzie v zahraničných publikáciách 3 

[6] Recenzie v domácich publikáciách 4 

[8] Umelecké kritiky v domácich publikáciách 3 

 
C E L K O M 

52 

 

 

V zhrnutí o vedeckovýskumných a vzdelávacích aktivitách (pozri  tabuľku plnenia minimálnych 

kritérií na získanie  titulu docent v odbore habilitačného a inauguračného konania literárna veda  možno 

konštatovať, že uchádzačka Mgr. Markéta Andričíková, PhD., spĺňa scientometrické  kritériá na 

udelenie titulu docent  v odbore  habilitačného a inauguračného konania literárna veda. 

 

 

 

 

 

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 



 

Prehľad plnenia kritérií  

Mgr. Markéty Andričíkovej, PhD. 

na získanie vedecko-pedagogického titulu docent 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

literárna veda 

 

 Požadované         Plnenie 

1.Pedagogická činnosť   

Minimálny počet rokov 

vykonávania pedagogickej 

činnosti od získania titulu 

PhD. 

3 12 

VŠ učebnice, skriptá, učebné  

texty (min. súhrnný počet 

AH) 

1(3) 4 (6,14) 

 

Počet ukončených  

vedených diplomových prác 
5 45 

2.Publikačná činnosť   

Celkový počet pôvodných  

vedeckých prác  

1+207 1 (5,72 AH) + 39 

Počet výstupov kategórie A1 

 

38,9 4 

3. Ohlasy na publ. činnosť   

Citácie prác spolu 30 137 

Citácie uvedené v citačných  

databázach WoS, SCOPUS 

810,11 9 Wos, Scopus + 58 zahr. 

4. Grantové projekty – 

účasť na riešení 

2 13 

 

 

_________________________________________________________________________ 
1  ide o kategóriu podľa odseku 21 a 24 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a 

ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy výstupy kategórie A tvoria súčasť celkového počtu 

pôvodných vedeckých prác 
7 1 monografia, 20 pôvodných vedeckých prác 
8 alebo zahraničné pôvodné vedecké práce (nevzťahuje sa na ŠO Sociálnu psychológiu a psychológiu práce) 
9 pre ŠO Sociálna psychológia a psychológia práce: alebo publikácie evidované v databázach WoS a 
 SCOPUS alebo uverejnené v časopise evidovanom v databáze  ERIH  
10 alebo citácie v časopisoch evidovaných v databáze ERIH 
11 alebo citácie v zahraničných publikáciách (nevzťahuje sa na ŠO Sociálnu psychológiu a psychológiu práce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ZÁVERY OPONENTSKÝCH POSUDKOV NA HABILITAČNÚ PRÁCU UCHÁDZAČKY 

 



Na habilitačnú prácu Mgr. Markéty Andričíkovej, PhD., s názvom: Semiotické aspekty umeleckých 

naratívov pre deti a mládež; posudky vypracovali: 

 

prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc., (Pedagogická fakulta UK, Bratislava) 

prof. PhDr. Karol Horák, CSc., (Filozofická fakulta PU, Prešov) 

doc. PhDr. Milena Šubrtová, PhD., (Pedagogická fakulta MU, Brno, ČR) 

 

prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc. – záver posudku 

  

Chcem tým povedať, že Markéta Andričíková vo svojom habilitačnom spise vzbudzuje pozornosť nielen 

svojimi hĺbkovými, zmysluplnými interpretáciami, ale súčasne i presadzovaním toho modelu detskej 

beletristiky, ktorý je schopný rozradostňovať detský svet a súčasne akceptáciou detskej ideality 

regenerovať svet dospelých. Všetko toto ma oprávňuje navrhnúť udeliť Mgr. Markéte Andričíkovej, 

PhD. titul docent v odbore literárna veda. 

 

prof. PhDr. Karol Horák, CSc. – záver posudku 

 

Na základe uvedeného odporúčam, aby bol po úspešnom habilitačnom konaní Mgr. Markéte 

Andričíkovej, PhD., udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného a inauguračného 

konania 2. 1. 36. literárna veda. 

 

doc. PhDr. Milena Šubrtová, PhD. - záver posudku 

Závěrem lze konstatovat, že předložení práce Mgr. Markéty Andričíkové, PhD., splňuje požadavky 

kladené na habilitční práci v oboru literární věda. Autorka v ní stejně jako v dosavadním vědecko-

pedagogickém púsobení prokázala schopnost volit aktuální vědecká témata a zpracovávat je s erudicí, 

kreativitou a respektem k etice vědeckého poslání. 

 

 

III. ODBORNÉ POSÚDENIE HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE – NÁVRH 

HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

Prednáška habilitantky Mgr. Markéty Andričíkovej, PhD., sa sústredila na pomenovanie 

hlavných aspektov literatúry pre deti a mládež, ako špecifického, ale zároveň plnohodnotného súboru 

umeleckých textov v rámci národnej literatúry. Vyzdvihla dôležitosť vnímania umeleckej literatúry ako 

„pulzačného tematizovania životných situácií“, ktoré má svoje naplnenie práve v priestore recepcie. 

Keďže je detský recipient pre svoje dynamicky sa vyvíjajúce psychosociálne vlastnosti špecifickým 

adresátom umeleckej tvorby, vysokoproblémové témy v intencionálnej umeleckej literatúre sa podľa jej 

slov podieľajú nielen na rozvíjaní estetického zážitku, ale aj na budovaní emocionálnej inteligencie, 

empatie a prosociálneho správania detí. V rámci vysokoproblémových tém v súčasnej slovenskej próze 

pre deti a mládež sa po ich pomenovaní (napr. téma neúplnej rodiny, téma šikanovania, téma 

bezdomovectva, závislosti, téma migrácie a pod.) podrobnejšie venovala téme smrti a jej stvárneniu vo 

vybraných súčasných dielach slovenských autorov pre deti a mládež.  

V závere sa habilitantka vyjadrila aj o potrebe prinášať takéto témy do komunikácie s deťmi a 

mládežou, pretože umelecká literatúra, ktorá poskytuje svojim adresátom možnosť nachádzať v diele 

tzv. hodnotové koreláty s mimoliterárnou skutočnosťou, má potenciál rozvíjať dieťa vo všetkých 

stránkach jeho osobnosti.    

 

 

 

 

 

V. NÁVRH UDELIŤ UCHÁDZAČKE TITUL DOCENT V ODBORE HABILITAČNÉHO A INAUGURAČNÉHO 

KONANIA LITERÁRNA VEDA 



 

 Habilitačná komisia pracovala podľa postupu ustanoveného zákonom č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyhláškou MŠVVaŠ SR z 22. 7. 2019 číslo 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov docent a profesor. 

 Habilitačná komisia na základe posúdenia všetkých predložených dokladov a dokumentov, 

plnenia scientometrických kritérií a ostatných kritérií Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

týkajúcich sa vedeckej, pedagogickej a organizátorskej činnosti uchádzačky, posudkov oponentov a 

prednesenej habilitačnej prednášky konštatuje, že uchádzačka Mgr. Markéte Andričíkovej, PhD., 

spĺňa všetky podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a zároveň aj 

vnútornými predpismi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent v odbore habilitačného a inauguračného konania literárna veda. 

 Na základe uvedeného habilitačná komisia predkladá predsedníčke Vedeckej rady 

Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach návrh s odporúčaním udeliť 

titul docent Mgr. Markéte Andričíkovej, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného 

konania literárna veda. 
 

 

Košice 14. 4. 2021 

 

 

Členovia habilitačnej komisie: 

 

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.   – predseda    .................................................. 

 

prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.     .................................................. 

 

prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc.      .................................................. 


