
 

SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE  

CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA 

doc. PhDr. Františka Šimona, CSc. (Katedra klasickej filológie, Filozofická fakulta UPJŠ  

v Košiciach) o vedecko-pedagogický titul profesor v odbore habilitačného a inauguračného 

konania literárna veda inauguračnou komisiou  

(podľa § 5, ods. 11 Vyhlášky 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor1) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inauguračná komisia sa stretla 16.4.2021 v zložení: 

 

Členovia inauguračnej komisie: 

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

Univ. Prof. Dr. Florian Steger (Inštitút pre dejiny, teórie a etiky medicíny Univerzity v 

Ulme) 

doc. PhDr. Daniela Urbanová, PhD., (Ústav klasických studií FF MU v Brne) 

prof. PhDr. Marta Keruľová, PhD., (Filozofická fakulta UKF v Nitre) 

 

oponenti: 

prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc., (Inštitút romanistiky FF PU v Prešove) 

Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., (Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach) 

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc., (Emeritná profesorka, Ústav klasických studií FF 

MU v Brne) 

 

a vypracovala toto hodnotenie: 

 

A) VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Doc. PhDr. František Šimon, PhD. sa narodil 1949 v Košiciach v rokoch 1968 až 1973 študoval na 

Filozofickej fakulte FF UK v Bratislave kombináciu latinský jazyk – nemecký jazyk. Po skončení 

štúdia hneď nastúpil na Katedru jazykov UPJŠ v Košiciach. V rokoch 1992 až 1996 pracoval na 

Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove, v roku 1996 sa vrátil na Katedru jazykov UPJŠ. Po vzniku 

Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v roku 1997 pracuje na katedre klasickej filológie. V roku 

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

alebo profesor. 



1977 získal titul PhDr. na FF UK Bratislava v odbore Dejiny a teória latinskej a klasickej gréckej 

literatúry (rigorózna práca Ján Jessenius Traktát o kostiach), v roku1984 titul CSc. na 

Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v odbore Všeobecná lingvistika, (dizertačná práca Vývin a 

stav medzinárodnej a slovenskej terminológie všeobecnej patológie), v roku 1989 bol menovaný 

docentom na FF UK Bratislava v odbore Klasická filológia (habilitačná prednáška O historickom 

výskume medzinárodnej lekárskej terminológie) a docentúru potvrdil na tom istom pracovisku 

v roku 2010  (habilitačná práca Historia medicinae antiquae. Príspevky k dejinám antickej 

medicíny). Absolvoval študijné pobyty v Maďarsku a Nemecku, v r. 1997 získal štipendium 

Mellonovej nadácie a absolvoval pobyt na Americkej škole pre klasické štúdia v Aténach.  Je 

členom redakčných rád dvoch periodík pre dejiny medicíny, posudzuje práce domácich a českých 

vedeckých časopisov. Zúčastňuje sa habilitácií a dizertačných skúšok a obhajob dizertačných prác 

ako oponent alebo člen komisie na FF UPJŠ v Košiciach, FF PU v Prešove, FF UK v Bratislave, 

FF UK v Prahe, FF MU v Brne, FF PU v Olomouci. 

   

 

B) HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 

 

Prehľad doterajších pôsobísk v pedagogickej oblasti: 

1973 – 1992 Katedra jazykov UPJŠ Košice 

1992 – 1996 Filozofická fakulta UPJŠ Prešov 

1996 – 2005  Katedra jazykov UPJŠ  

2005 – 2007 Ústav filologických a sociálnych vied UPJŠ               

2007 –  Filozofická fakulta UPJŠ, Katedra klasickej filológie    

   

Pedagogická činnosť: 

Katedra jazykov UPJŠ Košice: 

Latinská lekárska terminológie 

Ústav filologických a sociálnych vied UPJŠ, Filozofická fakulta UPJŠ: 

Predmety odboru Latinský jazyk: Úvod do štúdia klasickej filológie, Dejiny gréckej literatúry, 

Dejiny rímskej literatúry, 

Interpretačné semináre (Livius, Tacitus, medicínske texty), 

Topografia antického sveta, Dejiny antického náboženstva 

 

 



 

 

Je autorom, resp. spoluautorom monografií, vysokoškolských učebníc a učebných textov: 

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách ( 6 ) 

AAB1 Latinská lekárska terminológia  

- 1. vyd. - Martin : Osveta, 1990. - 184 s. - ISBN 80-217-0297-4. 

AAB2 Morfematický slovník slovenčiny / Miloslava Sokolová ... [et al.]. 

- Prešov : Náuka, 1999. - 531 s.[SOKOLOVÁ, Miloslava - BENKO, Vladimír - MOŠKO, Gustáv - 

ŠIMON, František] 

AAB3 Terminologia medicinae antiquae. Beiträge zur Geschichte der  medizinischen 

Terminologie  - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2003. - 92 s. - ISBN 80-

7097-540-7. 

AAB4 Slovník koreňových morfém slovenčiny / Miloslava Sokolová ... [et al.]. 

- 1. vyd. - Prešov : Prešovská Univerzita v Prešove, 2005. - 584 s.- Slovník koreňových morfém 

slovenčiny / Miloslava Sokolová ... [et al.].  2. upr. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej 

univerzity v Prešove, 2007. 586 s. ISBN 80-8068-549-5. - ISBN 80-8068-319-0.[SOKOLOVÁ, 

Miloslava (20%) - BENKO, Vladimír (5%) – CZÉREOVÁ, Beáta (10%) - IVANOVÁ, Martina 

(20%) - MOŠKO, Gustáv (5%) - OLOŠTIAK, Martin (20%) – VUŽŇÁKOVÁ 

AAB5 Historia medicinae antiquae. Príspevky k dejinám antickej medicíny. - Košice : UPJŠ, 

2009. - 132 s. - ISBN 9788070977484 

AAB6 Slovník koreňových morfém slovenčiny / Miloslava Sokolová, Martin Ološtiak, Martina 

Ivanová ... [et al.] ; - 3., upravené a doplnené vydanie. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 

2012. - 690 s. - ISBN 9788055506036 (viaz.). [SOKOLOVÁ, Miloslava (20%) - OLOŠTIAK, 

Martin (30%) – IVANOVÁ, Martina (30%) - ŠIMON, František (4%) - CZÉREOVÁ, Beáta (4%) 

- VUŽŇÁKOVÁ, Katarína (5%) - BENKO, Vladimír (4%) – MOŠKO, Gustáv (4%) ] 

 

ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách ( 1 ) 

ABC1 Starověké lékařství. In: Isidor ze Sevilly. - Praha : Oikoymené, 2003. - ISBN 8072980904. - 

S. 7-34. 

 

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ( 3 ) 

ACB1 Terminologia medica Latina : učebnica lekárskej terminológie pre študentov medicíny 

Mária Bujalková, František Šimon ; 1. vyd. Martin : Osveta, 2015. - 202 s. - ISBN 9788080634384 

(brož.).[BUJALKOVÁ, Mária (50%) - ŠIMON, František (50%) ] 



ACB2 Terminologia medica Latina : učebnica lekárskej terminológie pre študentov medicíny / 

Mária Bujalková, František Šimon ; Druhé, doplnené a upravené vydanie. - Martin : Osveta, 2017. 

- 202 s. - ISBN 9788080634490 

[BUJALKOVÁ, Mária (50%) - ŠIMON, František (50%) ] 

ACB3 Terminologia medica Latina : učebnica lekárskej terminológie pre študentov medicíny / 

Mária Bujalková, František Šimon ;  3. dopl. vyd. - Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2019. - 236 s. - 

ISBN 9788080634803. 

[BUJALKOVÁ, Mária (50%) - ŠIMON, František (50%) ] 

 

BCI - Skriptá  a učebné texty ( 11 ) 

BCI1 Latinský jazyk : (Úvod do lekárskej terminológie) / František Šimon, Alena Ivanová, Mária 

Bujalková. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1984. - 188 s. - ISBN 8542784 (brož.). 

BCI2 Latinčina pre právnikov / František Šimon. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1986. - 61 s. 

BCI3 Latinčina pre medikov- Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1989. - 144 s. - 2. vydanie vyšlo v 

roku 1992  ISBN 80-7097-191-6. – ISBN 8070970316 (brož.). 

BCI4 Právnická latinská terminológia / Pavol Šalamon, František Šimon. – 1. vyd. - Košice : 

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, 1992. - 89 s. - ISBN 80-7097-203-3. 

BCI5 Latinčina pre študentov UVL / V. Bartková, F. Šimon. - Košice : Magnus, 1993. - 166 s. - 

ISBN 80-85569-20-5. 

BCI6 Latinčina pre študentov UVL : (II. upravené vydanie) / V. Bartková, F. Šimon. - 2. uprav. 

vyd. - Košice : Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, 2000. 

BCI7 Lingua Latina in millenio tertio : latinský jazyk v treťom tisícročí / Peter Caban ; Odb. 

spolupr. František Šimon ... [et al.].- Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2002.. - ISBN 80-

968073-7-4. 

BCI8 Latinčina pre medikov / František Šimon. - Košice : Vienala, 2003. - 143 s. - ISBN 

8088922771 (brož.). 

BCI9 Latinčina pre ošetrovateľov / Jozefa Artimová, Artúr Kolařík, František Šimon.- Košice ; 

Aprilla s.r.o., : 2006.. 

- ISBN 80-969499-1-8. 

BCI10 Latinský jazyk pre medikov / František Šimon, Mária Bujalková.- 1. vyd. - Košice : Knihy 

Hanzluvka, 2012. - 169 s. 

 - ISBN 9788089546060 (brož.). [ŠIMON, František (60%) - BUJALKOVÁ, Mária (40%) ] 

BCI11 Lingua Latina - cvičebnica pre filozofov [elektronický zdroj] / Jana Balegová, František 

Šimon ; - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - 275 s. [12,98 



AH]. - ISBN 9788081528132. - Spôsob prístupu: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/FF/lingua-

latina-cvicebnica-pre-filozofov.pdf. 

[BALEGOVÁ, Jana (50%) - ŠIMON, František (50%) ] 

 

Účasť na riešení projektov:  

VEGA 1/3149/96, Morfematický slovník slovenčiny, riešiteľ  

VEGA 1/9338/02, Odborný jazyk a terminológia (spektrum pohľadov), vedúci projektu 

VEGA 1/1432/04, Morfosyntaktická analýza slovenského národného korpusu, riešiteľ  

VEGA 1/2499/05 SOKRATIKA: Sokratovská tradícia myslenia od antiky po súčasnosť, riešiteľ 

VEGA 1/3701/06 Terminológia a odborný jazyk (konfrontácia slovenčina – cudzí jazyk), vedúci 

projektu 

VEGA 1/0061/17 Slovacia orientalis litterata. Latinská literatúra autorov spätých s východným 

Slovenskom, vedúci projektu 

KEGA 3/649/08  Terminologický veterinársky slovník, riešiteľ 

KEGA 001UPJŠ-4/ 2011  Anatomický výkladový slovník, vedúci projektu 

KEGA 009UPJŠ-4/2016  Botanický slovník, vedúci projektu 

KEGA 010UPJŠ-4/2017 Latinský jazyk pre študentov filozofickej fakulty, riešiteľ 

KEGA 009UPJŠ-4/2020 Cursus Latinus -  vysokoškolské učebné texty pre študijný program 

Latinský jazyk, riešiteľ 

 

C) HODNOTENIE VEDECKOVÝSKUMNEJ A PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI 

 

Doc. PhDr. František Šimon, CSc. sa pri svojej pedagogickej činnosti opiera o výsledky 

svojej vedeckovýskumnej činnosti. Bol alebo je riešiteľom a spoluriešiteľom šiestich projektov 

VEGA a šiestich projektov KEGA.  

Doteraz publikoval ako autor alebo spoluautor nasledovné práce: Vedecké monografie 

vydané v domácich vydavateľstvách: 6, kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 

zahraničných vydavateľstvách: 1, vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách: 3, 

vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch: 4, vedecké práce v zahraničných 

časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: 15, vedecké práce v 

domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: 1, vedecké 

práce v ostatných zahraničných časopisoch: 14, vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 

21, vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 7, 

vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 27, vedecké 



práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 3, vedecké práce v 

domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:1, odborné knižné publikácie 

vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1, odborné knižné publikácie vydané v domácich 

vydavateľstvách: 4, skriptá a učebné texty: 11, odborné práce v domácich karentovaných 

časopisoch: 5, odborné práce v ostatných domácich časopisoch: 2, odborné preklady: 5. 

Na tieto práce má doc. Šimon veľké množstvo ohlasov: citácie v zahraničných publikáciách 

registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 54, Citácie v 

zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 123, citácie v domácich 

publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 268, recenzie v zahraničných publikáciách: 30, 

recenzie v domácich publikáciách: 26.  

 

Výsledky vo vedeckej výchove 

Bol školiteľom troch doktorandov (jedného na FF UK v Bratislave, dvoch na FF PU 

v Prešove), aktuálne má jednu doktorandku na FF UPJŠ 

 

 

 

 

 

 

Výber najdôležitejších prác:   

Výstupy kategórie A  

Historia medicinae antiquae : príspevky k dejinám antickej medicíny. 

Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009. 132 s. 

 

J. G. Macer Szepsius 

Satira na povolania v diele J. G. Macera Szepsia De vera gloria libellus. 

   In: Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície. Bratislava :  

   Univerzita Komenského, 2018. s. 254-262. 

Morálka v diele J. G. Macera Szepsia De vera gloria (1562). 

   In: Morálka v kontexte storočí. Prešov: Prešovská univerzita 2019, s. 106–112. 

   [spoluautor Adriana Jesenková]. 

Johannes Gregorius Macer Szepsius (1530-1579 után) kritikája az orvosokról.  

   In: Orvosi Hetilap. Vol. 157, no. 6 (2016), s. 230-232 [spoluautor László András Magyar]. 



Zwei Empfehlungsgedichte von Johannes Gregor Macer Szepsius (ca 1530 - nach 1579).  

   In: Graeco-Latina Brunensia. Roč. 23, č. 2 (2018), s. 163-170. 

Úvod J. Gregora Macera Szepsia k Paracelsovmu dielu Archidoxae (1569).  

   In: Kultúrne dejiny. Roč. 9, č. 1 (2018), s. 67-81. 

Neznáme diela humanistu Jána Gregora Macera Szepsia.  

   In: Sambucus XIII (2018), s. 54-63. 

Epigram o soli od Jána Gregora Macra Szepsia (1562).  

   In: Zahraniční lekári na Slovensku. Slovenskí lekári v zahraničí. Bratislava : Stimulus,  

   2018. s. 56-60 [spoluautor Jana Balegová]. 

Conrad Gessner und Johannes Gregor Macer Szepsius. 

   In: Conrad Gessner (1516–1565) : Die Renaissance der Wissenschaften. The 

   Renaissance of Learning. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 2019, s. 427–430. 

 

Ján Jessenius 

Úvod Jesseniových Institutiones chirurgicae.  

   In: Ján Jessenius (1566-1621) - Ľudia a doba : medzinárodná vedecká konferencia konaná 8.    

   decembra 2016. Bratislava : Stimul, 2017. s. 37-45. 

Chirurgische Kunst in nuce: Einführung zu Institutiones chirurgicae (1601) von  

   Johannes Jessenius (1566-1621). 

   In: Urologe. Roč. 59, č. 7 (2020), s. 829-834. [spoluautor Florian Steger] 

Pain in Johannes Jessenius’ treatise of 1601 - Institutiones chirurgicae .  

   In: History of Anaesthesia VIII : Proceedings of the 8th International Symposium on the     

   History of Anaesthesia. Sydney : Australian Society of Anaesthetists, 2016. s. 163-166. 

Niekoľko poznámok k prekladu Jesseniovho spisu O krvi.  

   In: Zborník príspevkov z 8. medzinárodného sympózia o dejinách medicíny, farmácie a    

   veterinárnej medicíny : 27.-29. júna 2007, Martin. Martin : Jesseniova lekárska fakulta    

   Univerzity Komenského v Martine Ústav cudzích jazykov, 2007. s. 326-331 [spoluautor  

   Jana Balegová]. 

Jesseniov spis o more.  

   In: Ján Jessenius : Slováci na panovníckych dvoroch. Martin : Slovenská národná knižnica,  

   2012. s. 22-23 [spoluautor Jana Balegová]. 

Jessenius, Ján: Traktát o kostiach. (preložil František Šimon) 

   Martin: Osveta 1981. 220 s. [spoluautor Arnold Gregor]. 

 



Isidor zo Sevilly 

Starověké lékařství.  

   In: Isidor ze Sevilly : Etymologiae IV = Etymologie. Praha : Oikoymené,  2003. s. 7-34. 

Isidorova jedenácta kniha Etymologií a antické lékařství.  

    In: Isidor ze Sevilly : Etymologiae XI = Etymologie. Praha : Oikoymené, 2009. s. 7-18. 

Isidors Etymologien der Krankheitsbezeichnungen..  

   In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Graecolatina et orientalia.    

   Bratislava. Roč. 23-24 (1992), s. 51-54. 

 

Samuel Spilenberger 

Príspevok k poznaniu života a diela levočského lekára Samuela Spillenbergera. 

   In: Kniha 2013 : dejiny knižnej kultúry Spiša : zborník o problémoch a dejinách knižnej  

   kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2013. s. 259-264 [spoluautor  Jana Balegová]. 

Morové spisy Samuela Spilenbergera.  

   In: Lekárnik. Roč. 23, č. 9 (2018), s. 60-62 [spoluautor Katharina Bočkayová]. 

Kuriózna "kostička srdca" a Samuel Spilenberger. 

   In: 100 rokov univerzitného lekárskeho vzdelávania na Slovensku. 100 rokov 

   Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 

   2019, s. 105–111. 

Samuel Spilenberger: Morbus Hungaricus Uhorská choroba, A magyar betegség, Die  

   Ungarische Krankheit. (preklad František Šimon, László András Magyar, Florian Steger) 

   Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. 90 s. 

 

Juraj Henisch 

Henischov epigram o medicíne (1574)§.  

   In: Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis III : zborník príspevkov z klasickej filológie,    

   latinskej medievalistiky a neolatinistiky. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v  

   Košiciach, 2020.s. 69-76. [spoluautor Jana Balegová]. 

Enchiridion medicinae Juraja Henischa (1549-1618).  

   In: Czech and Slovak pharmacy - Česká a slovenská farmacie. Roč. 67, č. 2 (2018), s. 85-   

   90. 

Henischove preklady farmaceutických diel. 

   In: Czech and Slovak pharmacy – Česká a slovenská farmacie. Roč. 68, č. 6 (2019), s. 

   237–242. 



Henischove dizertačné tézy o frenitíde. 

   In: A. M. O. S. Acta miscellanea orbis scientiae. Bratislava: UK 2019, s. 8–15. 

Henisch György Párizsban.  

   In Orvostörténeti Közlemények Communicationes de historia artis medicinae. Roč. 69, č. 4  

   (2018), s. 103-107. 

 

Varia 

Simulation in der Antike I. Über die Funktion der Kappe als Zeichen für " Wahnsinn".   

   In: Orvostörténeti Közlemények. Communicationes de historia artis medicinae. Roč. 194-   

   196, č. 1-2 (2006), s. 95-99 [spoluautor Florian Steger]. 

Simulation in der Antike II. Literarischer Fundus.  

   In: Orvostörténeti közlemények Communicationes de historia artis medicinae. Roč. 202-   

   205, č. 1-4 (2008), s. 81-86 [spoluautor Florian Steger]. 

Über die krummbeinige Adjektive. 

   In: Sudhoffs Archiv Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte. Vol. 95, no 2 (2011), s. 209- 

   221 [spoluautor Florian Steger]. 

Was ist lynx kené?  

   In: Wiener studien. Band 112 (1999), s. 29-37. 

Meditatio mortis alebo o astme v rímskej literatúre.  

   In: Sambucus II. Trnava : Trnavská univerzita, 2007. s. 39-44. 

Košický lekár Kis-Witzay (1746-1810) a jeho dizertácia De lingua ut signo in morbis.  

   In: Kniha 2011 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská  

   národná knižnica, 2011. s. 250-255 [spoluautor Diana Kojecká]. 

Das Bild des Idealen Arztes im Celsus' Werk De medicina.  

   In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Graecolatina et orientalia.  

   Bratislava. Roč. 25-26 (1997), s. 99-105. 

Latin as the language of medical terminology : some remarks on its role and prospects. 

   In: Swiss Medical Weekly. Vol. 132, (2002), s. 581-587 [spoluautori Elena Marečková,  

   Ladislav Červený]. 

 

V zhrnutí vedeckovýskumných a vzdelávacích aktivít (pozri nasledujúcu tabuľku plnenia 

minimálnych kritérií na získanie titulu profesor v odbore habilitačného a inauguračného konania 

literárna veda) možno konštatovať, že uchádzač doc. PhDr. František Šimon, CSc., spĺňa 



scientometrické kritéria na udelenie titulu profesor v  odbore habilitačného a inauguračného 

konania literárna veda. 

 

D) ODBORNÉ ZHODNOTENIE INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY 

 

Inaugurant doc. PhDr. František Šimon, CSc. vo svojej inauguračnej prednáške Sobáš Asklépia 

s Filológiou alebo latinská literatúra a medicína predstavil interdisciplinárny výskum latinsky 

písanej antickej a humanistickej lekárskej literatúre a jej predstaviteľov. V úvode sa venoval 

antickej odbornej literatúre, jej charakteristike a kritériám jej posudzovania a ako príklad predstavil 

najlepšie antické latinsky písané lekárske dielo Celsovu prácu De medicina. Spojenie medicíny 

a filológie sa najjasnejšie predstavilo  po objavení kníhtlače, keď sa vydávali antické lekárske texty 

a vznikol pojem medicus philologus. Týmto označením sa neskôr označovali  aj absolventi 

lekárskeho štúdia v 16. storočí, ktorí dostali literárnu prípravu na artistickej fakulte. Niektorí z nich 

sa označovali aj ako medicus poeta. Vývojom medicíny sa humanistické vzdelanie z medicíny 

vytratilo a v súčasnosti sa spojenie medicíny a literatúry môže vyjadriť ako medicus + philologus 

a práca s latinskými lekárskymi historickými textami sa označuje ako filologické dejiny medicíny. 

V druhej časti prednášky ilustroval doc. Šimon typ medicus philologus prácami dvoch 

humanistických autorov, ktorí pochádzali zo Slovenska, Jurajom Henischom a Jánom Gregorom 

Macerom.  Obaja viac alebo menej preukázali kompetencie v oblastiach filologického lekára: 

lekárskej literatúre, edičnej činnosti a v poézii. 

Inaugurant v prednáške, ktorú považujeme za štylisticky, obsahovo a kompozične dobre 

pripravenú, preukázal svoju vysokú odbornú erudíciu a spolu s pútavým podaním 

a powerpointovou prezentáciou potvrdil svoje kompetencie  vysokoškolského pedagóga. 

Inauguračnú prednášku doc. PhDr. Františka Šimona, CSc. hodnotíme ako tvorivý prínos 

do interdisciplinárneho výskumu latinskej lekárskej literatúry, špeciálne do dejín latinskej 

humanistickej literatúry na Slovensku. Prednáška jednoznačne naplnila kritériá inauguračnej 

prednášky, preto odporúčame schváliť návrh na vymenovanie uvedeného uchádzača za profesora 

v odbore habilitačného a inauguračného konania literárna veda. 

 

Všetky oponentské posudky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti doc. PhDr. Františka 

Šimona, CSc., na vymenovanie za profesora v odbore habilitačného a inauguračného konania 

literárna veda sú jednoznačne pozitívne: 

 

 



prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc. 

Doc. PhDr. Františka Šimona, CSc., ktorého poznám osobne z pôsobenia na tých istých 

pracoviskách, považujem za výraznú osobnosť. Jeho pedagogická, vedecká a organizátorská 

činnosť je známa a vysoko uznávaná nielen na Slovensku a v Čechách. Po preštudovaní 

materiálov, ktoré mi boli predložené ̶ Prehľad pedagogickej činnosti uchádzača za posledných päť 

rokov, Zoznam vyriešených vedeckých projektov, vrátane projektov pre prax, Zoznam publikačnej 

činnosti a ohlasov, verifikovaný kompetentnou osobou, Informácia o výsledkoch vo vedeckej 

príprave doktorandov, Zoznam najvýznamnejších prác, Zoznam prednášok, Prehľad ostatnej 

vedeckej a odbornej aktivity a Prehľad plnenia kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu 

profesor ̶ konštatujem, že doc. PhDr. František Šimon, CSc. v mnohých parametroch výrazne 

prekračuje scientometrické ukazovatele, ktoré sú na UPJŠ povinné na získanie vedecko-

pedagogického titulu profesor. S vyše päťsto ohlasmi na stopäťdesiatšesť vedeckých prác sa doc. 

Šimon oprávnene zaraďuje medzi vysoko produktívnych vedcov. Ešte viac však vedecká komunita 

oceňuje kvalitu jeho výstupov, ktoré opakovane vyvolávajú pozornosť aj v medzinárodnom 

výskumnom priestore. Žiadosť doc. PhDr. Františka Šimona, CSc. o vymenovanie za profesora 

preto bezvýhradne podporujem.  

Odporúčam, aby Vedecká rada Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach podporila vymenovacie konanie doc. PhDr. Františka Šimona, CSc. a udelila mu titul 

profesor v odbore „Literárna veda“. 

 

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. 

Souhrnně konstatuji, že i podle srovnávací tabulky Šimonova vědeckopedagogického díla 

překračuje jeho výkon ve všech ukazatelích, mnohde dokonce několikanásobně, požadavky dané 

kritérii pro jmenovací řízení na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. 

Doporučuji tedy paní děkance a Vědecké radě Filozofické fakulty Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košicích postoupit materiál k jmenování pana doc. PhDr. Františka Šimona, CSc.,  

profesorem v oboru literární věda k dalšímu jednání jeho Magnificenci panu rektorovi UPJŠ.   

 

Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. 

Na základe komplexného zhodnotenia vedeckej, vzdelávacej a organizátorskej činnosti doc. 

PhDr. Františka Šimona, CSc., vychádzajúc zároveň z údajov inauguračnej dokumentácie, 

konštatujem, že menovaný je kvalitným bádateľom a vysokoškolským pedagógom a uznávanou 

osobnosťou v klasickej filológii a že spĺňa kritériá inauguračného konania na Filozofickej fakulte 



Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Plne podporujem jeho žiadosť o vymenovanie za 

profesora. 

Odporúčam Vedeckej rade Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 

schváliť návrh na menovanie doc. PhDr. Františka Šimona, CSc., za profesora v  odbore 

habilitačného a inauguračného konania literárna veda. 

 

 

E) NÁVRH UDELIŤ UCHÁDZAČOVI TITUL PROFESOR V ODBORE HABILITAČNÉHO 

A INAUGURAČNÉHO KONANIA LITERÁRNA VEDA 

 

Inauguračná 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 Ministerstva školstva SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov docent a profesor. 

Inauguračná komisia na základe posúdenia všetkých predložených dokladov a dokumentov, 

plnenia scientometrických kritérií a ostatných kritérií UPJŠ v Košiciach týkajúcich sa vedeckej, 

pedagogickej a organizátorskej činnosti uchádzača, posudkov oponentov a prednesenej 

inauguračnej prednášky konštatuje, že uchádzač doc. PhDr. František Šimon, CSc., spĺňa všetky 

podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a zároveň aj vnútornými 

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

titulu profesor v odbore habilitačného a inauguračného konania literárna veda. 

 

Na základe uvedeného inauguračná komisia odporúča predsedníčke Vedeckej rady 

Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach schváliť návrh  na 

udelenie titulu profesor doc. PhDr. Františkovi Šimonovi, CSc., v odbore habilitačného 

a inauguračného konania literárna veda. 

 

Košice 16.4.2021 

Členovia inauguračnej komisie:  

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

Univ. Prof. Dr. Florian Steger     .................................................... 

doc. PhDr. Daniela Urbanová, PhD.    .................................................... 

prof. PhDr. Marta Keruľová, PhD.    .................................................... 


