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Čl.1  

Úvodné ustanovenie  

Dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „PdF UK“ alebo 

„fakulta“) vydáva v súlade so zákonom 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov §89,  čl. 5  a smernicou  č. 36/2022 MŠVVaŠ SR čl. 11 bod 1c) o periodickom 

hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti nasledujúcu smernicu 

o  metodike uplatňovania jednotných kritérií hodnotenia na zabezpečenie jednotného hodnotenia 

všetkých výstupov v príslušnej oblasti výskumu.   

   

Čl. 2  

Metodika uplatňovania  kritérií hodnotenia všetkých výstupov výskumnej, vývojovej, 

umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v príslušnej oblasti výskumu   

1) Výstupy tvorivej činnosti na PdF UK sa zoraďujú pri každom periodickom hodnotení 

výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti podľa vecných kritérií 

 

2) Vecným kritériom zoradenia výstupov je kombinácia dvoch kritérií:  

a) úroveň kvality podľa smernice 36/2022 MŠVVaŠ SR   

 svetová úroveň, (A+) 
 významná medzinárodná úroveň,  (A) 
 medzinárodná úroveň, (A-) 
 národná úroveň, (B) 
 nezaradené ( C) 

b) obsahová relevancia k poslaniu fakulty 

 

 

 



Čl. 3 

Kritériá na zaradenie výstupov do jednotlivých kategórií pre oblasť pedagogické 

vedy 

 

A+ Do tejto kategórie bude zaradený výstup, ak splní aspoň jednu z nasledujúcich podmienok: 
a) je do piatich rokov od publikovania citovaný najmenej trikrát v databázach,  
b) má aspoň tri citácie od troch autorov v troch rôznych štátoch mimo Slovenska, 
c) ide o vedeckú monografiu alebo vysokoškolskú učebnicu registrovanú v databázach a má 

aspoň dva ohlasy,  
d) ide o vedecký článok v periodickej publikácii registrovanej v databázach CCC, WoS alebo 

Scopus alebo zaradenej do prvého, druhého alebo tretieho kvartilu podľa citačných databáz 
JCR alebo SJR v roku jeho vydania, ktorý je citovaný, 

e) ide o vysokoškolskú učebnicu, ktorá má aspoň tri citácie v dvoch rôznych štátoch mimo 
Slovenska, 

f) ide o umelecký výstup kategórie E:  EM1, EM2, EM3. 
 

A Do tejto kategórie bude zaradený výstup, ak splní aspoň jednu z nasledujúcich podmienok: 
a) je do piatich rokov od publikovania citovaný najmenej dvakrát v databázach autormi mimo 

pracoviska,  
b) má aspoň tri citácie mimo Slovenska, 
c) ide o kapitolu (aspoň 1 AH) v monografii alebo v editovanej knihe alebo kapitolu (aspoň 1 AH) 

vo vysokoškolskej učebnici registrovanej v databázach,  
d) ide o vedecký článok v periodickej publikácii registrovanej v databázach,  
e) ide o vysokoškolskú učebnicu alebo elektronický učebný materiál citované najmenej dvoma 

autormi v dvoch štátoch, 
f) ide o umelecký výstup kategórie: ZM1, ZM2, ZM3.  

 

A-        Do tejto kategórie bude zaradený výstup, ak splní aspoň jednu z nasledujúcich podmienok: 
a) je citovaný v databázach najmenej tromi autormi,  
b) je citovaný najmenej dvoma zahraničnými autormi,  
c) ide o spoluautorstvo vo vedeckej  monografii/editovanej knihe alebo autorstvo kapitoly, či 

spoluautorstvo vysokoškolskej učebnice v rozsahu min.  1 AH vydanej v cudzom jazyku,  
d) ide o vedecký článok v periodickej publikácii alebo v zborníku, ktorý je citovaný zahraničnými 

autormi, 
e) ide o vysokoškolskú učebnicu alebo elektronický učebný materiál, ktoré sa používajú mimo 

pracoviska ako študijná literatúra; uchádzač dokladuje túto skutočnosť hodnoverným 
spôsobom, 

f) ide o umelecký výstup kategórie: SM1, SM2, SM3. 
 

B      Do tejto kategórie bude zaradený výstup, ak splní aspoň jednu z nasledujúcich podmienok: 
a) je citovaný aspoň troma autormi, 
b) ide o recenzovanú vedeckú monografiu alebo vysokoškolskú učebnicu, alebo elektronický 

učebný materiál, 
c) ide o tvorbu významných legislatívnych alebo koncepčných materiálov,  
d) ide o učebnice a edukačné materiály s celoštátnym dosahom, 
e) ide o vedecký článok v recenzovanej periodickej publikácii alebo v zborníku konferencie 

s medzinárodnou účasťou, 
f) ide o kapitolu v editovanej knihe s medzinárodným autorským kolektívom, 
g) ide o všetky kategórie umeleckých výstupov EN1, EN2, EN3, ZN1, ZN2, ZN3, SN1, SN2, SN3.  

 

 

 



Čl. 4 

 Postup pri usporiadaní výstupov 

 

1. Výstupy tvorivej činnosti sa zaradia do skupín podľa kritérií uvedených v článku 4. 

2. V rámci jednotlivých kategórií sa zoradia publikácie podľa nasledovných kritérií 

lexikograficky: výstup podľa počtu plnených kritérií, v prípade zhody výstup s 

obsahovou relevanciou k poslaniu fakulty. 

 

3. Po usporiadaní výstupov sa rozdelí súbor na 5 ekvivalentných častí.  

a. V prípade, že počet výstupov v každej časti je menej ako 10, vyberie sa prvých 

5 publikácií z každej časti.  

b. V prípade, že počet výstupov v jednotlivých častí je 10 alebo viac rozdelí sa 

každá časť na 5 ekvivalentných podskupín a vyberie sa prvý výstup z každej 

podskupiny. Tým je zabezpečené reprezentatívne zastúpenie výstupov všetkých 

skupín. 

c. Ak sa pri tomto postupe vyskytuje výstup od  jedného autora viac ako dvakrát, 

výstup sa nahradí výstupom nasledujúcim v poradí z tej istej podskupiny. 

 

 

Čl. 5 

 Záverečné ustanovenie  

Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania.  

  

  

  

  

V Bratislave 24. 5.2022           …………………………………………   

doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.    

dekanka PdF UK   

  


