Výpis zo zápisnice č. 18
zo zasadnutia Vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU konaného 10. 4. 2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Počet členov VR: 25, ospravedlnení: 7, prítomní: 18, hostia: 6
Program:
1. Otvorenie a kontrola uznesení
2. Habilitačné konanie a habilitačná prednáška PhDr. Markéty Šauerovej, Ph. D.
(predkladá: prof. Pupala, príloha č. 1)
3. Správa o výsledkoch vzdelávacej činnosti za rok 2013 (predkladá: prof. PaedDr.
René Bílik, CSc., príloha č. 2)
4. Správa o vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti PdF TU za rok 2013 (predkladá:
doc. Rajský, príloha č. 3)
5. Schvaľovanie ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych záverečných
skúškach (predkladá : prof. PaedDr. René Bílik, CSc., príloha č. 4)
6. Záver
K bodu 2
Habilitačné konanie viedol prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc., predseda habilitačnej komisie,
ktorý informoval o podaní žiadosti PhDr. Markéty Šauerovej, PhD., predstavil jej osobný
a profesijný profil, zhodnotil plnenie kritérií pre habilitácie docentov. Konštatoval
uznášaniaschopnosť habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce a odovzdal slovo
habilitantke.
PhDr. Markéta Šauerová, PhD.
predstavila prítomným tézy svojej habilitačnej práce
Rozvíjení čtenářství u dětí mladšího školního věku. ktorá reprezentuje dlhodobé a stabilné
ťažisko jej vedeckej práce počas vlastnej akademickej kariéry. Rozsah práce (254 strán)
signalizuje skutočnosť, že ide o ucelené a komplexné dielo dimenzované teoreticky,
empiricko-výskumne i metodicky, v ktorom sa objavuje snaha uchopiť všetky základné
parametre vplyvu na rozvoj čitateľstva detí, s osobitným dôrazom na vplyv rodinného
zázemia a kultúrnych aktivít odohrávajúcich sa v nej vo vzťahu k podpore čitateľstva. Tento
aspekt je predmetom empirických skúmaní prezentovaných v habilitačnej práci založených
na realizácii a vyhodnocovaní projektov, ktoré sú rôznym spôsobom zamerané na podporu
čitateľstva detí v mladšom školskom veku.
Nasledovalo vystúpenie jednotlivých oponentov so svojimi posudkami, pričom sa všetci
zhodli na tom, že habilitačná práca je komplexným a všestranne kvalitným dielom.
V žiadnom z posudkov sa neobjavilo zásadnejšie spochybnenie ktoréhokoľvek aspektu
práce, všetky otázky nachádzajúce sa v posudkoch sú skôr námetmi na objasnenie,
doplnenie či interpretáciu podnetov, ktoré čítanie akejkoľvek vedeckej práce vždy u čitateľa
evokujú. Habilitantka v plnom rozsahu reagovala na otázky oponentov, pričom títo
konštatovali jej erudovanosť a kompetentnosť pri vedení vedeckej polemiky. Nasledovala
verejná rozprava, v ktorej vystúpil predseda VR prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
Nasledovala habilitačná prednáška PhDr. Markéty Šauerovej, PhD. na tému Využití vplyvu
vrstevníka při rozvíjení čtenářství. Uchádzačka preukázala schopnosť uceleného výkladu
témy v stanovenom rozsahu 20 minút. Výklad bol koncipovaný proporčne so zohľadnením
nevyhnutnej argumentačnej výstavby zohľadňujúcej pojmový a teoretický fundament témy,
ako aj reálny vzťah k aplikáciám, ktoré téma ako taká evokovala a vyžadovala. Uchádzačka
pritom dokladovala vlastný vklad do skúmania súčasnej témy prezentujúc čiastkové
relevantné výsledky svojich vlastných bádaní, ktoré priamo súviseli s tematickým jadrom
prednášky. Aj na úrovni prednášky teda zdokumentovala vlastný prínos v oblasti skúmania
čitateľstva a špecifických stratégií ich rozvoja v súčasnej detskej populácii. Dobrá štruktúra

a jasné obsahové vymedzenie prednášky dokázali pritiahnuť pozornosť poslucháčskeho
auditória a obhájiť významnosť témy a relevantnosť jej akademického spracovania.
Prezentácia vyvolala primeranú diskusiu do ktorej sa zapojili doc. Ing. Ján Reguli, CSc., doc.
PhDr. Oľga Zápotočná, CSc., doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc. prof. PhDr. Gabriela
Petrová, CSc. doc. Mgr. Václav Martinec, prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD., prof. PaedDr.
René Bílik, CSc. a prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
Nasledovalo neverejné zasadnutie habilitačnej komisie, na ktorej boli prítomní aj oponenti
habilitačnej práce.
Po skončení jej zasadnutia predseda habilitačnej komisie prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
oboznámil prítomných so závermi zasadnutia a predložil
vedeckej rade
návrh
s odporúčaním vymenovať PhDr. Markétu Šauerovú, PhD. za docentku vo vednom odbore
1.1.4. pedagogika.
Po prerokovaní návrhu habilitačnej komisie určil predseda VR PdF TU prof. PaedDr. René
Bílik, CSc. skrutátorov, doc. RNDr. Miroslavu Ožvoldovú, PhD. a doc. Blažeja Baláža, akad.
mal., a členovia vedeckej rady pristúpili k tajnému hlasovaniu.
Výsledky tajného hlasovania:
Počet členov VR/ počet prítomných členov: 25/18
Počet rozdaných hlasovacích lístkov: 18
Počet platných hlasov: 17
Počet neplatných hlasov: 1
Súhlasím: 15
Nesúhlasím: 2
Uznesenie č. 1
VR PdF schválila v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov
vedeckej rady návrh na vymenovanie PhDr. Markéty Šauerovej, PhD. za docentku vo
vednom odbore 1.1.4. pedagogika.

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
predseda Vedeckej rady PdF TU

Trnava 10. 4. 2014

