
Zápisnica zo stretnutia habilitačnej komisie  
k návrhu na vymenovanie za docenta 

ThDr. Miroslava Lyka, PhD. 
 
Habilitačná komisia: 
 
Predseda habilitačnej komisie:  prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD. 
Členovia:           prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 
            prof. ThDr. Anton Adam, PhD. 
          
Zasadnutie komisie:  10.2.2014  
 
 
 VR TF TU v Trnave v elektronickom hlasovaní zo dňa 13.1.2014 a  na základe 
žiadosti ThDr. Miroslava Lyka, PhD. o začatie habilitačného konania menovala habilitačnú 
komisiu v zložení: 
Predseda habilitačnej komisie: prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD. 
Členovia habilitačnej komisie: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 
     prof. ThDr. Anton Adam, PhD. 
 
 
 
 Habilitačná komisia sa stretla dňa 10. 2. 2014, aby posúdila, či predložený spis 
a relevantné prílohy k habilitačnému konaniu zodpovedajú kritériám TF TU v Trnave pre 
habilitačné konanie. Na základe oboznámenia sa s predloženým materiálom habilitačná 
komisia konštatovala nasledovné: 

1) Z profesijného profilu uchádzača vyplýva, že sa pedagogicky angažoval od roku 
2005 do roku 2010 v Ústave romologických štúdií Fakulty sociálnych vied 
a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a od roku 2010 na katedre 
náboženských štúdií Filozofickej fakulty tej istej univerzity.  

2) Práce predložené k habilitačnému konaniu po obsahovej stránke eminentne 
smerujú do oblasti sociálnej práce a do pedagogických vied. Do oblasti katolíckej 
teológie, v ktorej sa ThDr. M. Lyko, PhD. uchádza o habilitáciu, je možné zaradiť 
len niektoré práce uchádzača. Toto stanovisko komisie sa vzťahuje rovnako na 
domáce i zahraničné publikácie autora. 

3) Ohlasy na vedeckú prácu uchádzača zaradené v habilitačnom spise sú obsiahnuté 
v prácach autorov, ktorí sú publikačne činní v oblasti sociálnej práce 
a pedagogických vied. Komisia konštatuje, že pre oblasť katolíckej teológie je  
ThDr. M. Lyko, PhD. ako autor buďto neznámy, alebo neprináša žiadne podnety 
rozvíjajúce tento odbor. Ohlasy na jeho publikačnú činnosť u autorov pôsobiacich 
v oblasti katolíckej teológie takmer absentujú. 

4) Členovia komisie sa oboznámili aj s predloženou habilitačnou prácou uchádzača 
a konštatovali, že teologická i empirická časť danej práce nespĺňa požiadavky 
kladené na habilitačnú prácu. 

5) Komisia zistila nedôslednosť zaraďovania niektorých publikácií do jednotlivých 
kategórií., ako aj nedôslednosť uvádzania citácií. Niektoré publikácie vyžadujúce 
dvoch recenzentov ich nemajú. 

 
 
 



Záver: 
 
  

Na základe zistených faktov a najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že medzi 
minimálne požiadavky pre účely habilitačného konania Akreditačná komisia zaradila:  
„ vykonávanie výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a publikovanie výsledkov 
vrátane ohlasov v príslušnom vednom  odbore“  (Kritérium KHKV-A3, bod. e), habilitačná 
komisia neodporúča VR TF TU v Trnave pokračovať v habilitačnom konaní ThDr. Miroslava 
Lyka, PhD. v odbore katolícka teológia. 
 
 
 
 
Bratislava 10. 2. 2014 
 
 
 
Podpísaní členovia habilitačnej komisie: 
 
Predseda:  prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD.  ............................................. 
 
Členovia:  prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. .............................................
     

prof. ThDr. Anton Adam, PhD.  ............................................. 
   


