
SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE  

CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČKY 

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávky Tomaščíkovej, PhD. (Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická 

fakulta UPJŠ v Košiciach) o vedecko-pedagogický titul profesor v odbore habilitačného 

a inauguračného konania neslovanské jazyky a literatúry 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 21.5.2021 v zložení: 

 

Členovia inauguračnej komisie 

• prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc. (Filozofická fakulta UPJŠ, Košice) – predseda 

• prof. PhDr. Jan Čermák, CSc., (Univerzita Karlova v Prahe, ČR) 

• Prof. Nadiya Yesypenko, PhD., (Národná univerzita Jurija Fedkoviča v Černivciach, 

Ukrajina) 

• Doc. María Losada Friend, PhD., (Univerzita Pablo de Olavide v Seville, Španielsko) 

 

a vypracovala toto hodnotenie: 

 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., sa narodila v roku 1971 v Bratislave, študovala na 

Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rokoch 1989-1994, 

kde získala akademický titul “magisterka” v študijnom odbore “učiteľstvo všeobecnovzdelávacích 

predmetov – ruský jazyk a anglický jazyk.” Po ukončení štúdia nastúpila na miesto asistentky a po 

získaní vedecko-akademickej hodnosti “philosophiae doctor” v odbore “jazykoveda konkrétnych 

jazykových skupín – anglistika” v roku 1999 na miesto odbornej asistentky na Katedre anglistiky a 

amerikanistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Od roku 2006 je jej 

akademickým pôsobiskom Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a na tomto pracovisku pôsobí dodnes na funkčnom mieste 

docentky po získaní vedecko-pedagogického titulu “docentka” v odbore “neslovanské jazyky a 

literatúry” v roku 2009.  

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

alebo profesor. 



Už počas vysokoškolského štúdia absolvovala študijné pobyty vo Veľkej Británii a v Rusku, a po 

jeho skončení pokračovala výskumnými pobytmi v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a 

Severného Írska a na Ukrajine. Na svoje ďalšie vzdelávanie získala niekoľko grantov v schémach 

Grundtvig a Comenius vo Veľkej Británii, Dánsku a Taliansku. Počas svojho pôsobenia na 

akademickej pôde bola spoluriešiteľkou 14 grantových vedecko-výskumných a vzdelávacích 

projektov a v posledných rokoch bola v 3 z nich hlavnou riešiteľkou.  

Jej pedagogická činnosť v oblasti britských kultúrnych štúdií je na všetkých troch stupňoch 

vzdelávania úzko previazaná s jej vedecko-výskumnou činnosťou, v ktorej sa sústredí na analýzu 

sociálnych aspektov v britskom masmediálnom diskurze, pričom často uplatňuje komparatívny 

prístup. Všetky 3 zložky jej akademickej práce – pedagogická, vedecko-výskumná aj organizačná 

majú silný medzinárodný rozmer, čoho dôkazom sú, okrem iného, pozvaná prednáška na 

Universite Paríž 13 a pozvané plenárne prednášky na 8 medzinárodných konferenciách v 

Španielsku, Srbsku, Rumunsku, Albánsku, Poľsku, Maďarsku.  

Pod jej vedením úspešne obhájilo svoje dizertačné práce 14 doktorandov, z toho 5 v rámci 

dvojitých doktorandských diplomov, o zavedenie ktorých sa významnou mierou pričinila. Bola 

iniciátorkou zavedenia schémy dvojitých magisterských diplomov v študijnom programe “britské a 

americké štúdiá” s Univerzitou Baleárskych ostrovov v Španielsku a Národnou univerzitou Jurija 

Fedkoviča v ukrajinských Černivciach, v ktorej doteraz svoje štúdium úspešne ukončilo 7 

študentov.  Je autorkou resp. spoluautorkou 2 zahraničných a 1 domácej monografie, 1 zahraničnej 

kapitoly v monografii, 1 zahraničnej a 2 domácich vysokoškolských učebníc a skrípt, a viac ako 

polovicu z jej celkového počtu 114 publikačných výstupov tvoria zahraničné publikácie. Na jej 

práce je zaevidovaných 129 ohlasov, z toho 2/3 tvoria medzinárodné a 9 databázových.   

Pravidelne pôsobí v habilitačných komisiách v zahraničí aj doma, ako predsedníčka alebo členka a 

oponentka dizertačných prác sa zúčastnila 9 obhajob dizertačných prác v Španielsku, Českej 

republike a Poľsku a viac ako 30 obhajob na Slovensku. Je spolueditorkou online časopisu SKASE 

Journal of Literary and Cultural Studies, a členkou redakčných rád 6 medzinárodných časopisov, z 

ktorých 3 sú evidované v databázach SCOPUS alebo Web of Science. Je členkou 8 

medzinárodných vedeckých a profesijných spoločností, pravidelnou recenzentkou knižných a 

časopiseckých publikácií a posudzovateľkou grantových projektov. Pravidelne pôsobí vo 

vedeckých a organizačných výboroch medzinárodných konferencií a zúčastňuje sa ich. Ako členka 

a podpredsedníčka Akademického senátu UPJŠ, prorektorka pre zahraničné vzťahy UPJŠ, členka 

Vedeckej rady FF UPJŠ a predsedníčka Komisie VVGS UPJŠ pôsobila v samosprávnych a 

riadiacich orgánoch na úrovni fakulty a univerzity.     



Za svoje medzinárodné aktivity získala niekoľko ocenení. V roku 2018 jej bol Národnou 

univerzitou Jurija Fedkoviča v Černivciach na Ukrajine udelený titul “doctor honoris causa.” 

Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ, ktorej je od roku 2008 vedúcou, udelilo 

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických na Slovensku “Cenu Woodrowa Wilsona”. Za 

dlhoročnú spoluprácu s Národnou univerzitou Jurija Fedkoviča v Černivciach na Ukrajine jej bola 

v roku 2018 udelená “Pamätná medaila 100 rokov Bukovinskej rady.“ Od roku 2018 je členkou 

medzinárodného výskumného tímu “BRICCS” – Britské a komparatívne kultúrne štúdiá: identity a 

reprezentácie, so sídlom na Univerzite Baleárskych ostrovov, Palma de Mallorka, v Španielsku. Za 

publikáciu “Eugen Ehrlich: Bibliographic Index” ktorej je editorkou a prekladateľkou, vydanú 

v americkom vydavateľstve Vernon Press v roku 2018 získala spolu s kolektívom autorov v roku 

2019 “Medailu starostu mesta Černivci Antona Kochanovského“, udelenú primátorom mesta 

Černivci na Ukrajine.  

 
 

A) HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 

 

Uchádzačka sa v rámci pedagogickej činnosti dosiahla tieto výsledky: 

 

a) jednotky študijného programu za obdobie posledných 5 rokov: 

 

Úvod do britských štúdií, I. st., prednáška a seminár 

Úvod do kultúrnych štúdií, I. st., prednáška a seminár 

Rod, domácnosť a jedlo, I. st., prednáška a seminár 

Seminár k záverečnej práci 1, 2, I. st. seminár  

Študentská vedecká práca 1, 2, I. st. seminár 

 

Semiotika mediálneho textu, II. st. prednáška a seminár 

Súčasná Veľká Británia, II. st., prednáška a seminár 

Interpretácia mediálneho textu, II. st., seminár 

Írske štúdiá, II. st., seminár 

Diplomový seminár 2, II. st., seminár 

Študentská vedecká práca A, B, II. st. seminár 

 

Moderné kritické teórie a metódy výskumu v britských a amerických štúdiách, III. st., prednáška 



Britské a americké historické a súčasné interakcie, III. st., prednáška 

Britská a americká kultúra a mytológia, III. st., prednáška 

Interpretácia mediálnych textov, III. st, prednáška 

Sociálna semiotika, III. st., prednáška 

 

b) zavedenie nových jednotiek študijného programu: 

 

1. Od AR 2018/2019 zavedenie a realizácia povinne voliteľného predmetu Zručnosti pre úspech – 

z univerzity do praxe (garantka predmetu), v spolupráci s Centrom zdieľaných podnikových 

služieb Americkej obchodnej komory na Slovensku pre študentov II. stupňa študijných programov 

na KAA FF UPJŠ a zároveň zavedeného ako Certifikovaný interdisciplinárny kurz SFS pre 

všetkých študentov magisterských študijných programov UPJŠ. Viac ako 85 úspešných držiteľov 

certifikátu.  

 

2. V rámci projektu RIFIV - Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity 

štúdia na UPJŠ, ITMS kód: 26110230101, Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (2013-2015), zavedenie Interdisciplinárneho bloku IB9 

(odborná garantka bloku). Viac ako 60 študentov UPJŠ získalo medzinárodný certifikát TOEFL 

iBT (2014-2020). 

 

c) príprava nových študijných programov, ich garantovanie, príprava nových učebníc a 

učebných pomôcok: 

 

1. Od AR 2011/2012 akreditácia, zavedenie a realizácia nového študijného programu Rodové 

štúdiá a kultúra, I. stupeň, v študijnom odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry.  

 

2. V AR 2015/2016 vytvorenie a zakreditovanie nového študijného programu Rodové štúdiá a 

kultúra, II. stupeň, v študijnom odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry, v rámci projektu RIFIV - 

Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na UPJŠ, ITMS kód: 

26110230101, Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy 

EÚ (2013-2015). Odborná garantka aktivity. Program nie je momentálne realizovaný.  

  

3. Dotvorenie obsahu britskej časti študijného programu Anglistika a amerikanistika na KAA FF 

Prešovskej univerzity v Prešove (1994-2000).   



Nové učebnice: 

 

1. TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka. Semiotics of Food: Postmillennial media - Discourses Where Global 

and International Meet National, Regional and Local. 1. vyd. Samara: Samara University 

Publishing House, 2021. 80 s. ISBN 9785788315899. 

 

Učebnica pre jednotky študijných programov:  

Rod, domácnosť a jedlo, I. st., prednáška a seminár 

Semiotika mediálneho textu, II. st. prednáška a seminár 

 

2. ROZENFELD, Július, TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka. Developing Academic English in Speaking 

and Writing. 1. vyd. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2021. 154 s. ISBN 

9788081529603. 

Učebnica pre jednotky študijných programov:  

Seminár k záverečnej práci 1, 2, I. st. seminár  

Študentská vedecká práca 1, 2, I. st. seminár 

Diplomový seminár 2, II. st., seminár 

Študentská vedecká práca A, B, II. st. seminár 

 

d) vedenie a oponovanie záverečných prác: 

 

Od roku 1994 viac ako 50 vedených a obhájených záverečných bakalárskych prác a viac ako 30 

oponovaných záverečných bakalárskych prác. 

Od roku 1999 viac ako 50 vedených a obhájených magisterských diplomových prác a viac ako 30 

oponovaných magisterských diplomových prác. 

 

e) vedenie nadaných študentov: 

 

Zavedenie a realizácia schémy programov dvojitých magisterských diplomov v študijnom odbore 

2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, v študijnom programe Britské a americké štúdiá, II. stupeň, 

pre nadaných študentov KAA FF UPJŠ a partnerských univerzít.  

 

1. od AR 2015/2016 - UPJŠ a Univerzita Baleárskych ostrovov, Španielsko: 

- 2 absolventi UIB 



 

- 1 absolventka KAA FF UPJŠ: Mgr. Veronika Nogolová (1.9.2015-26.6.2017), denná forma, 

študijný odbor 2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, študijný program Britské a americké štúdiá, 

Universitat de les Illes Balears, študijný odbor Modern Languages and Literatures, študijný 

program Literary and Cultural Studies, spoluškolitelia: doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD a 

Doc. José Igor Prieto Arranz, PhD.  

Diplomová práca: Political Satire and British Television. The Representation of Women in Yes, 

Minister, Yes Prime Minister and The Thick of It. 

Obhajoba dňa: 26.6.2017 

 

Prebiehajúce štúdium: 

Študentka UIB, Rosa Maria Diéguez Juliá, Bc. (1.9.2018 - ), denná forma, spoluškoliteľky: doc. 

Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD a Doc. Aida Rosende Pérez, PhD.  

2. od AR 2017/2018 – UPJŠ a Národná univerzita Jurija Fedkoviča v Černivciach, Ukrajina: 

- 1 absolvent KAA FF UPJŠ 

- 3 absolventi NUJFC 

  

f) predsedníctvo a členstvo v komisiách pre štátne skúšky: 

 

1. Predsedníčka a členka komisie pre štátne záverečné skúšky študijných programov bakalárskeho 

a magisterského štúdia na KAA FF UPJŠ od roku 2009.  

2. Členka komisie pre štátne záverečné skúšky študijných programov bakalárskeho a 

magisterského štúdia na KAA FF UPJŠ od roku 2006. 

3. Členka komisie pre štátne záverečné skúšky študijných programov bakalárskeho a 

magisterského štúdia na KAA FF Prešovskej univerzity v Prešove od roku 1999 do roku 2008. 

 

g) predsedníctvo a členstvo v komisiách pre rigorózne skúšky:  

 

Členka v komisiách pre rigorózne skúšky, FF Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: 

PhDr. Andrea Halagová, 24.8.2020 

PhDr. Peter Uhrinčko, 24.10.2017 

 

 

 



Členka v komisiách pre rigorózne skúšky, FF Prešovská univerzita v Prešove: 

PhDr. Božena Džuganová, PhD., január 2007, oponentka rigoróznej práce “Phonological, 

morphological, and semantic aspects of negative affixes in English”. 

PhDr. Jana Zborovjanová, 23.4.2003, oponentka rigoróznej práce „Výchova a vzdelávanie v 

Spojenom Kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska“. 

PhDr. Miroslava Mičušíková, jún 2002, “Persuasive discourse and the language of advertising“. 

 

h) zahraničná spolupráca v oblasti pedagogiky: 

 

Podpora mobilít študentov a učiteľov v programe Erasmus+ - KAA FF UPJŠ má uzatvorené 

bilaterálne zmluvy s viac ako 70 partnerskými univerzitami v Európe.  

 

Pravidelná účasť v projektoch medzinárodnej kreditovej mobility KA107 v programme Erasmus+ 

na UPJŠ – iniciátorka spolupráce s partnerskými univerzitami na Ukrajine, v Rusku, v 

Uzbekistane, v Albánsku, v Kazachstane.   

Realizácia spoločného predmetu Global Citizenship pre študentov predmetu Súčasné USA na 

KAA FF UPJŠ a študentov Liberal Arts na University of Maine in Augusta, USA, LS AR 

2012/2013.  

 

Prednášková činnosť v rámci individuálnych mobilít v programe Erasmus+: 

KA103 

ČR: Palackého univerzita v Olomouci (2007), Metropolitná univerzita v Prahe (2018) 

Francúzsko: Univerzita Paris 13 Nord (2000, 2004, 2005, 2010), Univerzita Paris 7 Diderot (2014) 

Rumunsko: West University in Timisoara (2019) 

Španielsko: Univerzita v Jaén (2003), Univerzita v Huelve (2017), Univerzita Baleárskych 

ostrovov (2012, 2017, 2018), Univerzita vo Valencii (2016, 2018) 

Taliansko: Univerzita v Janove (2018)  

 

KA107 

Rusko: Sankt Petersburgská štátna univerzita (2016, 2019) 

Ukrajina: Národná univerzita Jurija Fedkoviča v Černivciach (2016, 2018)  

Uzbekistan: Štátny medicínsky inštitút v Buchare (2019) 

 

 



Individuálne granty: 

Individuálny grant na účasť na aktivitách ďalšieho vzdelávania v rámci programu celoživotného 

vzdelávania GRUNDTVIG, č. 104400137, Univerzita v Turíne, Taliansko, 21.8.-29.8.2010 

Individuálny grant na účasť na aktivitách ďalšieho vzdelávania v rámci programu celoživotného 

vzdelávania GRUNDTVIG, č. 84320741/PO, Univerzita v Aarhuse, Dánsko, 20.8.-26.8.2008 

Individuálny grant na účasť na aktivitách ďalšieho vzdelávania v rámci programu celoživotného 

vzdelávania SOCRATES-Comenius 2.2C, č. COM 2.2.C/2006/10, Univerzita v Londýne, UK, 

9.8.-2.9.2006 

 

i) Ostatné: 

 

Členka Slovenskej komisie Olympiády anglického jazyka, predsedníčka Krajského kola 

Olympiády anglického jazyka v Košiciach, od roku 2018.  

 

Predsedníčka skúšobnej komisie na ukončenie kvalifikačného vzdelávania v predmetoch ruský 

jazyk a anglický jazyk, v kategórii učiteľ, menovaná na návrh Štátneho pedagogického ústavu 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2013. 

 

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

1. monografie: 

 

AAA Postmillennial Media – Discourses Where Food Cultures Meet Everyday Practices. 1. vyd. - 

Samara : Samara University Publishing House, 2020. - 72 s. - ISBN 9785788314709. 

[TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka (100%) ] [4,5 AH]. 

 

AAA Representation of Food in Media Discourses: Cognitive and Pragmatic Aspects. 1. vyd. - 

Samara : Samara University Publishing House, 2021. - 216 s. – ISBN 9785788315881. 

[TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka (50%) - SHEVCHENKO, Viacheslav (50%) ] [13,5 AH] - rozsah strán 

Slávka Tomaščíková: [6,75 AH]. 

 

AAB Comparative Studies in English and Slovak Massmedia and School Communication. - 

Prešov : Prešovská Univerzita v Prešove, 1999. - 243 s. - ISBN 80-88722-33-0. [FERENČÍK, 

Milan - PRČÍKOVÁ, Marianna - TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka] - rozsah strán Slávka Tomaščíková: 

[4,85 AH].  



ABC Postmillennial Food Narratives in the Media: Cooking and Feeding Social Practices. In: The 

Humanities Still Matter: Identity, Gender and Space in Twenty-First-Century Europe. - Oxford : 

Peter Lang, 2020. - S. 125-145. [TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka (100%) ] 

[1 AH]. 

 

2. učebnice: 

 

ACA Semiotics of food: Postmillennial media - Discourses where global and international meet 

national, regional and local. 1. vyd. - Samara : Samara University Publishing House, 2021. - 80 s. - 

ISBN 9785788315899. [TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka (100%) ] [5 AH]. 

 

ACB Developing Academic English in Speaking and Writing. 1. vyd. - Košice : Vydavateľstvo 

ŠafárikPress UPJŠ, 2021. - 154 s. - ISBN 9788081529603. [6,8 AH].  

[TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka (50%) - ROZENFELD, Július (50%) ] - rozsah strán Slávka 

Tomaščíková: [3,4 AH].  

 

ACD Gender in Sitcom. In: Gender Issues in the Media. - Košice : Pavol Jozef Šafárik University 

in Košice, 2013. - S. 9-32. - ISBN 9788081520938. [TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka (100%) ] [1,2 

AH]. 

 

3. skriptum:  

 

BCI Television news discourse. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2005. - 113 s. - ISBN 

808068393X. [TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka (100%) ] [6,8 AH]. 

 

 

C) HODNOTENIE VEDECKOVÝSKUMNEJ A PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI 

 

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. sa vo svojej pedagogickej činnosti v oblasti 

britských a komparatívnych kultúrnych štúdií opiera o výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti 

v odbore. Bola alebo je hlavnou riešiteľkou alebo spoluriešiteľkou jedného výskumného projektu 

medzinárodnej grantovej agentúry, jedného projektu APVV, šiestich projektov VEGA, jedného 

projektu KEGA a jedného inštitucionálneho projektu VVGS UPJŠ. Bola odbornou garantkou 

aktivít v štyroch projektoch Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 



štrukturálne fondy EÚ. Je členkou medzinárodného výskumného tímu “BRICCS” – Britské a 

komparatívne kultúrne štúdiá: identity a reprezentácie, so sídlom na Univerzite Baleárskych 

ostrovov, Palma de Mallorka, v Španielsku. 

Doteraz publikovala ako autorka alebo spoluautorka nasledovné práce: Vedecké 

monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 2; vedecké monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách: 1; kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách: 

1; vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1; vysokoškolské učebnice 

vydané v domácich vydavateľstvách: 1; kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v 

domácich vydavateľstvách: 1; vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 8; vedecké 

práce v ostatných domácich časopisoch: 2; vedecké práce v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: 1; vedecké práce v domácich 

časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: 1; vedecké práce v 

zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 16; vedecké práce v domácich 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 13; publikované pozvané príspevky na 

zahraničných vedeckých konferenciách: 3; publikované príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách: 3; publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 6; abstrakty 

pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií: 3; abstrakty príspevkov zo 

zahraničných vedeckých konferencií: 17; abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií: 

6; skriptá a učebné texty: 1; odborné práce v ostatných domácich časopisoch: 3; odborné práce 

v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 1; umelecké diela, dramatické diela, 

scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných 

v domácich vydavateľstvách: 1; recenzie v časopisoch a zborníkoch: 2; prehľadové práce, odborné 

práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch zborníkoch: 9; zostavovateľské práce 

knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy…): 9; práce 

zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup: 2. 

Na tieto práce má doc. Tomaščíková spolu zaevidovaných 128 ohlasov: citácie v 

zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze 

SCOPUS: 7; citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a 

v databáze SCOPUS: 2; citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 

80; citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 36; recenzie v domácich 

publikáciách: 3.  

 

 

 



Výsledky vo vedeckej výchove 

a) zoznam ukončených doktorandov: 14 

Z toho počet ukončených doktorandov v rámci programov dvojitých diplomov: 5 

1. PaedDr. Antónia Libová, PhD. 

2. Mgr. Božena Velebná, PhD. 

3. Mgr. Iwona Gryz, PhD. 

4. Mgr. Karolina Ditrych, PhD. 

5. Mgr. Július Rozenfeld, PhD. 

6. Mgr. Noemi Evinová, PhD. 

7. Mgr. Veronika Babjáková, PhD. 

8. Mgr. Silvia Rosivalová Baučeková 

9. Mgr. Bogumil Wolski, PhD. 

10. Mgr. Alexandra Bikkyová, PhD.  

11. Mgr. Ján Haláček, PhD. 

12. Mgr. Petra Filipová, PhD. 

13. Halit Haluk Ucel, M.A., PhD.  

14. Mgr. Lýdia Desiatniková  

 

b) zoznam doktorandov vo vedeckej výchove: 4 

1. Mgr. Veronika Nogolová 

2. Mgr. Viacheslav Shevchenko 

3. Mgr. Filip Šera 

4. Mgr. Lucia Rusinková 

 

c) iné výsledky vo vedeckej výchove: 

 

Zavedenie a realizácia programov dvojitých doktorandských diplomov v študijnom odbore 2.1.29 

Neslovanské jazyky a literatúry, v študijnom programe Britské a americké štúdiá, v schéme 

Cotutelle de thèse so 6 európskymi univerzitami: 

 

V rámci projektu DOKTORAND - Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a 

humanitných vedách na UPJŠ, ITMS kód: 26110230013, Agentúra Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, trvanie 2010-2013, odborná garantka aktivity, 

školiteľka doktorandov v schéme dvojitých diplomov:  



Université Paris Diderot, Francúzsko (1) 

Universidad de Jaén, Španielsko (1) 

Ostravská universita, ČR (1) 

Utrecht University, Holandsko 

V rámci projektu KVARK – Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a 

postdoktorandov na UPJŠ, ITMS kód: 26110230084, Agentúra Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, trvanie 2012-2015, odborná garantka aktivity, 

školiteľka doktorandov v schéme dvojitých diplomov:  

Université Paris Diderot, Francúzsko  

Universidad de Jaén, Španielsko (1) 

Ostravská universita, ČR 

Utrecht University, Holandsko 

Universitat de les Illes Balears, Španielsko (1) 

University of Patras, Grécko 

 

Účasť na riešení projektov:  

a) výskumný projekt medzinárodnej grantovej agentúry: 

1. Výskumný projekt Developing gender studies within cultural studies. Global 

Supplementary Grant Program (1998-1999), Nadácia otvorenej spoločnosti, Budapešť, Maďarsko.  

Zástupkyňa zodpovednej riešiteľky.  

 

b) výskumné projekty domácich grantových agentúr: 

1. Projekt VEGA (prebiehajúci) č. 1/0447/20 (2020-2022) Globálne a lokálne v 

postmileniárnych anglofónnych literatúrach, kultúrach a médiách. Zodpovedná riešiteľka.  

2. Projekt VEGA (úspešne ukončený) č. 1/0336/16 (2016-2018) Postmileniárna sensibilita 

v anglofónnych literatúrach, kultúrach a médiách. Zodpovedná riešiteľka.  

3. Projekt APVV (prebiehajúci) č. APVV-16-0035 (2017-2021) Výskum mimojazykových 

faktorov tvorenia a interpretácie nových pomenovaní. Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Pavel 

Stekauer, DrSc. Riešiteľka.  

4. Projekt VEGA (úspešne ukončený) č. 1/4692/07 (2007-2010). Súčasné umenie vo 

filozofických a estetických reflexiách a nová stratifikácia medzidisciplinárnych komunikácií. 

Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Jana Sošková, CSc.Riešiteľka.  

5. Projekt VEGA (úspešne ukončený) č. 1/1307/04 (2004-2006). Filozofia-estetika-umenie 

II. Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Jana Sošková, CSc.Riešiteľka.  



6. Projekt VEGA (úspešne ukončený) č. 1/9344/02 (2002-2004). Sociolingvistické aspekty 

produktivity v slovotvorbe. Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc. Riešiteľka.  

7. Projekt KEGA (úspešne ukončený) č. 153/2001 (2001-2003) Zvukovo-intonačné, 

štylisticko-pragmatické, literárnoestetické a sociokultúrne dimenzie fungovania textu v médiách. 

Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc. Riešiteľka. 

8. Projekt VEGA (úspešne ukončený) (1995-1998) Komparatívna analýzy lingvo-

pragmatických, socio-pragmatických a psycho-gramatických prostriedkov školskej a masmediálnej 

komunikácie. Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Teodor Hrehovčík, CSc. Riešiteľka. 

 

c) výskumný inštitucionálny projekt UPJŠ: 

Projekt VVGS (prebiehajúci) IPPH2020 č. vvgs-2020-1637 (11/2020 – 10/2021). 

Udržateľná inštitucionálna zmena prostredníctvom plánov rodovej rovnosti na malých a stredných 

univerzitách.Zodpovedná riešiteľka.  

 

Ostatné projekty: 

1. Projekt RIFIV - Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity 

štúdia na UPJŠ, ITMS kód: 26110230101, Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (2013-2015).  

Odborná garantka aktivity.  

2. Projekt KVARK – Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a 

postdoktorandov na UPJŠ, ITMS kód: 26110230084, Agentúra Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (2012-2015).  

Odborná garantka aktivity, školiteľka doktorandov v schéme dvojitých diplomov.  

3. Projekt EXPERT - Výskum a vzdelávanie na UPJŠ - smerovanie k excelentným 

európskym univerzitám, ITMS kód: 26110230056, Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (2012-2014).  

Odborná garantka aktivity. 

4. Projekt DOKTORAND - Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných 

a humanitných vedách na UPJŠ, ITMS kód: 26110230013, Agentúra Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (2010-2013).  

Odborná garantka aktivity, školiteľka doktorandov v schéme dvojitých diplomov. 

 

 

 



Výber najdôležitejších prác kategórie A:   

AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách ( 2 ) 

AAA1 Postmillennial Media – Discourses Where Food Cultures Meet Everyday Practices / Slávka 

Tomaščíková ; recenzenti Soňa Šnircová, Viacheslav Shevchenko. - 1. vyd. - Samara : Samara 

University Publishing House, 2020. - 72 s. [4,5 AH] - Projekt: The Global and the Local in 

Postmillennial Anglophone Literatures, Cultures and Media - VEGA 1/0447/2020 - ISBN 

9785788314709. 

[TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka (100%) ] 

 FSEP 011061 

AAA2 Representation of Food in Media Discourses: Cognitive and Pragmatic Aspects / 

Schevchenko V., Tomascikova S. recenzenti: Edita Kominarecová, Vladimir M. Savitsky. - 1. vyd. 

- Samara : Samara University Publishing House, 2021. - 216 s. [13,5 AH] - recenzované. - Projekt: 

The Global and the Local in Postmillennial Anglophone Literatures, Cultures and Media - VEGA 

1/0447/20.. - ISBN 9785788315881. 

[TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka (50%) - SHEVCHENKO, Viacheslav (50%) ] 

 FSEP 011356 

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

ABC1 Postmillennial Food Narratives in the Media: Cooking and Feeding Social Practices / 

Slavka Tomascikova. - recenzované. - Projekt: The Global and the Local in Postmillennial 

Anglophone Literatures, Cultures and Media - VEGA 1/0447/20. 

In: The Humanities Still Matter: Identity, Gender and Space in Twenty-First-Century Europe. - 

Oxford : Peter Lang, 2020. - S. 125-145 [1 AH]. 

[TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka (100%) ] 

 FSEP 011371 

 

ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science  

          alebo SCOPUS ( 1 ) 

ADN1 Visualisation of digital media discourses: a case study of Russian language esport media / 

Vera Boguslavskaya, Larisa V. Sharakhina, Slávka Tomaščíková. 

In: SKASE Journal of Theoretical Linguistics : Electronic on-line journal. - ISSN 1336-782X. - 

Roč. 17, č. 5 (2020), s. 192-201. 

[TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka (60%) - BOGUSLAVSKAYA, Vera (20%) - SHARAKHINA, Larisa 

V. (20%) ] 

 FSEP 011369 



ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS ( 1 ) 

ADM1 Evolving and changing paradigms of visual communication and the problem of the Other in 

the postmillennial era / Daniil Dorofeev, Slávka Tomaščíková. 

In: in esse: English Studies in Albania : Journal of the Albanian Society for the Study of English 

(ASSE). - ISSN 2078-7413. - Roč. 10, č. 2 (2019), s. 7-25. 

[TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka (75%) - DOROFEEV, Daniil (25%) ] 

 FSEP 011370 

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch ( 2 ) 

ADE4 British Situation Comedy and the Consciousness of New Class Differences in Slovakia / 

Slávka Tomaščíková. - Článok je registrovaný v databáze Scopus doi: 

10.1080/13825577.2010.517289; v databáze WoS Core Collection;. 

In: European Journal of English Studies = ejes. - ISSN 1382-5577. - Vol. 14, no. 3 (2010), s. 207-

220. 

[TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka (100%)  

 FSEP 001832 

ADE8 Cultural Heritage and Food – New Media Narratives – New Meanings and New Identities / 

Slávka Tomaščíková. - Článok je registrovaný v databáze ERIH+. 

In: The European English Messenger. - ISSN 0960-4545. - Vol. 24, no. 2 (2015), s. 49-57. 

[TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka (100%) ] 

 FSEP 007295 

 

V zhrnutí vedeckovýskumných a vzdelávacích aktivít (pozri nasledujúcu tabuľku plnenia 

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

neslovanské jazyky a literatúry) možno konštatovať, že uchádzačka Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka 

Tomaščíková, PhD., spĺňa scientometrické kritéria na udelenie titulu profesor v  odbore 

habilitačného a inauguračného konania neslovanské jazyky a literatúry. 

 

 

D) HODNOTENIE ODBORNEJ ČINNOSTI 

 

Inaugurantka Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., vo svojej inauguračnej prednáške 

MENIACI SA MEDIÁLNY DISKURZ V POSTMILENIÁRNEJ ÉRE zaradila svoj výskum jedla 

v mediálnych diskurzoch do širšieho kontextu kultúrnych štúdií a výskumu v rámci humanitných 



vied v 21. storočí. Charakterizovala meniace sa postmileniárne paradigmy v ich reflexii 

humanitnými a spoločenskými vedami. Zosumarizovala základné princípy zmien masmediálneho 

diskurzu a ich dopad na kultúrne štúdiá. Podrobne rozanalyzovala interdisciplinárny charakter 

‘Food Studies’ a ich prínos pre kultúrne štúdiá a humanitné vedy. Diskutovala o protichodných 

a napätie spôsobujúcich tendenciách vo výskume humanitných vied, ktorými sú globalizácia 

a lokalizácia, pričom svoje zistenia dokumentovala príkladmi mediálnych naratív. Špeciálnu 

pozornosť v prednáške venovala formovaniu individuálnych a skupinových identít 

prostredníctvom ‘konzumácie‘ mediálneho diskurzu. Výsledky svojho súčasného výskumu 

charakterizovala v kontexte multiplikácie konzumentského správania sa jednotlivcov a skupín 

v mediálnom diskurze súčasnej spoločnosti.  

  

Inauguračnú prednášku doc. Mgr. Slávky Tomaščíkovej, PhD., hodnotíme ako tvorivý 

prínos do interdisciplinárneho výskumu. Prednáška jednoznačne naplnila kritériá inauguračnej 

prednášky, preto odporúčame schváliť návrh na vymenovanie uvedenú uchádzačku za profesorku 

v odbore habilitačného a inauguračného konania neslovanské jazyky a literatúry. 

 

Všetky oponentské posudky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti doc. Mgr. Slávky 

Tomaščíkovej, PhD., na vymenovanie za profesorku v odbore habilitačného a inauguračného 

konania neslovanské jazyky a literatúry sú jednoznačne pozitívne: 

 

Prof. María José Coperías Aguilar, PhD. 

All the academic achievements so far mentioned, and many others stated in the documents 

presented by the candidate, have granted Slávka Tomaščíková a number of awards, among which 

the award as Doctor Honoris Causa by the Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 

Ukraine, in 2018 stands out. 

As stated in Annex 12, the candidate, Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., complies by 

far with the criteria for awarding her the scientific and educational degree of professor in her field 

of study, which I heartily support. 

 

Prof. Vesna Lopičić, PhD. 

This brief overview of the candidate’s activities, pedagogic, academic, research, 

administrative and executive, is not exhaustive because there are certainly some overlooked 

endeavours (paper reviewing, extra-curricular activities…), and many others that fall out of the 

scope of an academic review being related to the character of the candidate and her non-academic 



accomplishments. However, what is mentioned above proves full compliance of Slávka 

Tomaščíková’s references with the criteria for awarding the scientific and educational degree 

professor. She excels in all categories and stands out as an exceptional academic who still has a lot 

to offer. 

It is for all these reasons that I whole-heartedly and with great pleasure recommend the 

candidate, Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., for appointment as professor in the field 

of study Non-Slavic Languages and Literatures. 

 

Doc. José Igor Prieto Arranz, PhD. 

Overall, what can be read between the lines is that the candidate not only has made harself 

a name in Academia. She has also shared her vision and actively contributed to making the British 

and American Studies Department and the whole of UPJS more competitive, striking highly 

strategic international alliances with carefully-selected foreign partners, aligning the aims and 

interests of her home institution with those of the aforementioned partners, thus ensuring that UPJS 

plays a leading role as an academic centre of reference in the region. For all of this, I cannot but 

conclude that the candidate´s appointment as a full professor in the field of Non-Slavic Languages 

and Literatures is more than well desedved. 

 

E) NÁVRH UDELIŤ UCHÁDZAČKE TITUL PROFESOR V ODBORE HABILITAČNÉHO 

A INAUGURAČNÉHO KONANIA NESLOVANSKÉ JAZYKY A LITERATÚRY 

 

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 uchádzačky, posudkov oponentov a prednesenej 

inauguračnej prednášky konštatuje, že uchádzačka Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, 

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 profesor v odbore habilitačného a inauguračného konania neslovanské 

jazyky a literatúry. 

 



Na základe uvedeného inauguračná komisia odporúča predsedníčke Vedeckej rady 

Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach schváliť návrh  na 

udelenie titulu profesor Dr. h. c. doc. Mgr. Slávke Tomaščíkovej, PhD., v odbore 

habilitačného a inauguračného konania neslovanské jazyky a literatúry. 

 

Košice 21.5.2021 

Členovia inauguračnej komisie:  

prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc. – predseda   .................................................... 

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.     .................................................... 

Prof. Nadiya Yesypenko, PhD.     .................................................... 

Doc. María Losada Friend, PhD.     .................................................... 


