
List predsedom obhajobných komisií 

 

 

Vážená pani predsedníčka a vážený pán predseda obhajobnej komisie, 

 

Slovenská komisia pre vedecké hodnosti (SKVH) prerokovala v uplynulom období 

niekoľko žiadostí o obhajoby a niekoľko žiadostí o nostrifikáciu, ktoré boli problematické či 

neadekvátne. 

Žiadosti o nostrifikácie podávajú uchádzači prostredníctvom vysokej školy, ústavu 

SAV alebo výskumnej inštitúcie. Žiadosťami o obhajobu sa obracajú uchádzači na Vás, 

predsedníčky a predsedov obhajobných komisií, ak príslušná komisia alebo predseda ad hoc 

komisie pre daný vedný odbor existuje. 

 

SKVH si vzhľadom na viaceré problematické žiadosti dovoľuje pripomenúť nasledovné: 

1. Hodnosť DrSc. je najvyššia vedecká hodnosť na Slovensku. Uchádzač má byť 

výnimočnou vedeckou osobnosťou v svojom odbore na Slovensku a zároveň 

významnou osobnosťou v svojom odbore vo svete. Toto je najdôležitejšie kritérium 

hodnotenia uchádzača. Či uchádzač je takouto vedeckou osobnosťou, posudzuje SKVH 

na základe všetkých parciálnych ukazovateľov relevantných pre vedu a výskum. 

2. Súbor parciálnych scientometrických kritérií poskytuje len čiastočný pohľad na 

osobnosť uchádzača. Obmedzená množina parciálnych scientometrických indikátorov 

v žiadnom prípade nemôže ani stačiť ani nahradiť komplexné posúdenie toho, či je 

uchádzač výnimočnou vedeckou osobnosťou v svojom odbore na Slovensku a zároveň 

významnou osobnosťou v svojom odbore vo svete a či ide o osobnosť, ktorá na 

Slovensku a vo svete vytvorila pôvodné vynikajúce vedecké dielo a výrazne ovplyvnila 

daný vedný odbor. 

3. Formálne splnenie súčasných odporúčaných hodnôt scientometrických indikátorov 

v žiadnom prípade nezakladá nárok na získanie vedeckej hodnosti DrSc. 

4. Z celkovej charakteristiky osobnosti uchádzača (v zmysle povinnej osnovy) musí byť 

zrejmé, že ide o komplexnú vyhranenú vedeckú osobnosť, ktorá na Slovensku a vo 

svete vytvorila pôvodné vynikajúce vedecké dielo a výrazne ovplyvnila daný vedný 

odbor. 

5. Z charakteristiky, stanoviska predsedu obhajobnej komisie, zoznamu publikácií 

a zoznamu citácií k jednotlivým publikáciám musí byť zrejmé, že uchádzač dosiahol 

odporúčané hodnoty scientometrických indikátorov publikáciami, ktorých je prvým 

alebo preukázateľne vedúcim ideovým autorom. 

6. Za výnimočného vedca nemožno považovať toho uchádzača, ktorý dosiahol splnenie 

odporúčaných hodnôt scientometrických indikátorov priemerným výkonom za dobu 

podstatne dlhšiu, pre akú boli odporúčané hodnoty na základe celosvetovej štatistiky 

pre daný vedný profil určené, t.j. za dobu podstatne dlhšiu ako 17.5 roka. 

7. V súčasnosti je ľahšie dosiahnuť odporúčané hodnoty scientometrických kritérií ako 

v čase štatistickej analýzy publikovania a citovania vo svete a následného určenia 

odporúčaných hodnôt. Je to dôsledok meniacich sa podmienok v organizácii výskumu, 



intenzívnejšej komunikácie a medzinárodnej spolupráce a publikovania výsledkov 

výskumu. 

      Zvláštnym, ale žiaľ čoraz viac zrejmým problémom sú predátorské publikácie 

a predátorské vydavateľstvá. Toto je nový aspekt, ktorý kladie na Vašu prácu aditívne nároky. 

 

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, 

SKVH apeluje na vysokú mieru Vašej odbornej i ľudskej zodpovednosti pri 

posudzovaní žiadostí o obhajobu. Je nanajvýš žiadúce, aby boli SKVH predložené len žiadosti, 

z ktorých je zrejmé, že uchádzač dobre spĺňa vyššie uvedené požiadavky. Len takýto náročný 

prístup pomôže v úsilí o vysokú prestíž najvyššej vedeckej hodnosti a v konečnom dôsledku 

slovenskej vede a výskumu. 

 

 

S pozdravom, 

 

 
 

                                                               prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.   

                                                                  predseda SKVH                     

 


