
Plnenie kritérií na získanie titulu docent –  Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.  
 

 docent skutočnosť 
Pedagogická činnosť   
1.1 kontinuálna vzdelávacia činnosť 5 rokov 12 let  
1.2 vedenie diplomových prác 5  18 DP a 57 BP  

 1.3 Vysokoškolská učebnica a skriptá (učebné 
texty) ¹ 

1/2 1/2 

1.4 Absolvované prednáškové pobyty v zahraničí 1 - 
1.5 Garancia predmetov 1 2 
1.6 Zavedenie nových študijných predmetov 1 3 
1.7 Vytvorenie mediálnych produktov 1 3 
1.8 Počet stredoškolských učebníc (BCB) 1 - 
Vedecká a publikačná činnosť   
2.1 Vedecká monografia (AAA, AAB) 1 2 
2.2 Vedecké a odborné práce v domácich 
vedeckých časopisoch a recenzovaných 
zborníkoch (ADD, ADF, AED, AFB, AFD) 

20 22,3 

2.3 Vedecké a odborné práce v zahraničných 
vedeckých časopisoch a recenzovaných 
zborníkoch (ADC, ADE, AEC, AFA, AFC) 

15 17,3 

2.4 Redakčné a zostavovateľské práce (FAI) 2 1 
2.5 Expertízna a posudzovateľská činnosť (EDI) 2 3 
2.6 Citácie a ohlasy v domácich publikáciách 20 8 
2.7 Citácie a ohlasy v zahraničných 
publikáciách 

5 11 

2.8 Počet riešených grantových úloh 1 11 
   
3.1 Členstvo vo vedeckých radách - 1 
3.2 Členstvo v redakčných radách časopisov 
(zborníkov) 

1 2 

3.3 Členstvo v komisiách pre štátne skúšky 1 2 (Bc./ Mgr.) 
3.4 Členstvo a aktívna činnosť v zahraničných 
a domácich profesných organizáciách 

1 1 

3.5 Počet pracovných expertných posudkov 2 3 
3.6 Vedecké ocenenia 1 - 

 
¹ v kritériu 1.3 musí uchádzač zdokladovať jednu vysokoškolskú učebnicu a dve skriptá (učebné texty) 
*/ v prípade spoluautorstva uchádzačka musí preukázať autorstvo najmenej 3 AH. Pre splnenie kritérií je pre každého uchádzačka 
potrebné splniť: 

•     bezpodmienečne kritériá: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.7, 2.8 
•     splniť v každej kategórii minimálne 4 kritériá 

 
Materiály potrebné k začatiu habilitačného konania na FMK UCM v Trnave 

1.    žiadosť o habilitačné konanie (žiadosť zaslaná predsedovi VR UCM) 
2.    habilitačná práca (v štyroch vyhotoveniach) 
3.    životopis 
4.    overená fotokópia diplomu a vysvedčenia PhD., PhDr., ArtD. 
5. zhodnotenie vedecko – výskumnej činnosti podpísané prodekanom fakulty pre VVČ, na ktorej uchádzač vykonáva 

vedeckú činnosť 
6.    zhodnotenie publikačnej činnosti podpísané vedúcim príslušnej katedry 
7.    zoznam publikačnej činnosti s čestným vyhlásením o pravdivosti údajov (fyzické výtlačky najvýznamnejších publikácií) 
8.    tri témy habilitačných prednášok s anotáciami 
9.    tabuľka kritérií 
 
Potvrzuji správnost údajů plnění kritérií k zahájení habilitačního řízení dr. Ondřeje Roubala na FMK UCM 
Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.  
děkan FSS VŠFS 
 
………………………  V Praze 19.11 2014  


