Oponentský posudok k inauguračnému konaniu doc. PhDr. Ladislava Lenovského, PhD. z
Filozofickej fakulty UKF v Nitre v študijnom odbore 3.1.2 kulturológia na Filozofickej fakulte
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

K spracovaniu oponentského posudku som mala dokumenty podľa Vyhlášky Ministerstva
školstva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických
titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a príslušnej zmeny (Zmena
457/2012 Z.z.).
Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. absolvoval štúdium etnológie v r. 2002, vo vede začal
aktívne pôsobiť v roku 2005, počas svojho interného doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte
UKF v Nitre v odbore kulturológia. Jeho vedecká práca sa spočiatku zamerala na problematiku na
pomedzí etnológie a kulturológie, neskôr rozšíril svoj vedecký záujem o témy multikulturalizmu,
kultúrnej identity, globalizácie ale i praktických otázok riadenia kultúrnych procesov.
Inaugurant potvrdzuje svoje kvality tak v pedagogickej činnosti, ako i v rámci publikačných
aktivít, kde má v súčasnosti registrovaných 90 výstupov. Posudzované podklady doc. Lenovského
obsahujú súbor 9 vybraných vedeckých prác z obdobia 2005-2014 (autor v tomto období celkovo
publikoval do 40 vedeckých prác vo vedeckých časopisoch a konferenčných zborníkoch), ktoré sú
zamerané na aplikáciu metód etnológie, kultúrnej antropológie a kulturológie, na problematiku
lokálnej kultúry, osobností slovenskej kultúry, kultúrnej identity a multikulturalizmu. Adekvátny je
ohlas týchto publikácií (podľa SCI Scopus : 2, v zahraničných publikáciách 77), celkovo ohlasy
obsahujú 162 citácií. Doc. Lenovský je autorom monografie vydanej v domácom vydavateľstve a
spoluautorom monografie vydanej v zahraničnom vydavateľstve, samostatnými kapitolami
participoval na 6 vedeckých monografiách vydaných v zahraničí a 3 monografiách domácich.
Neopomenuteľná je aj jeho publikačná aktivita v pedagogickej oblasti: je autorom a spoluautorom
7 učebných textov (vrátane 3 zverejnených na internete). Je členom viacerých redakčných rád a
vedeckých grémií. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych domácich a zahraničných vedeckých
konferenciách, má študijné a prednáškové pobyty v zahraničí.
Získavanie grantovej podpory je dôležitou súčasťou vedeckej práce a úspešnosť grantových
projektov je dokladom ich kvality. Lenovského zainteresovanosť v základnom výskume
prostredníctvom viacerých domácich (KEGA -1, VEGA - 4) i medzinárodných projektov (2) dáva
predpoklad na získanie nových poznatkov ale aj na rozvoj uvedených vedných disciplín – etnológie,
kultúrnej antropológie a kulturológie. Výsledky svojho výskumu doc.Lenovský pravidelne
prezentuje na odborných domácich aj zahraničných fórach, ale aj na pozvaných prednáškach.

Pedagogická činnosť uchádzača prezrádza jeho zaangažovanosť na skvalitnení výučby
vyššie uvádzaných disciplín na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V tejto
súvislosti treba zdôrazniť inaugurantov vklad do kreovania obsahu štúdia zavedením

nových

prednáškových cyklov, ktoré vychádzajú z jeho vedeckovýskumnej orientácie a zároveň funkčne
napĺňajú potreby študijného odboru Manažment kultúry a turizmu (napr.: Kultúrne dedičstvo,
Etnokultúrne tradície, Aktuálne otázky kultúry na Slovensku, Kultúrna identita a dedičstvo).
Dôležitá je i jeho činnosť školiteľská - vedenie záverečných bakalárskych, diplomových, i
dizertačných prác, cez ktoré orientoval svojich študentov k témam kultúrneho dedičstva, tradičnej
kultúry, kultúrneho turizmu ako aj marketingu a manažmentu kultúry. Práve z dôvodu, že táto
dimenzia činnosti vysokoškolského pedagóga je najmä v ostatnom období,

poznačenom nie

najadekvátnejším prístupom slovenskej spoločnosti a jej príslušných inštitúcií k vede i k vzdelaniu,
považujem za potrebné

túto oblasť aktivít zdôrazniť.

Podklady, ktoré doc.PhDr. Ladislav

Lenovský, PhD. predložil k svojej žiadosti o začatie inauguračného konania dokumentujú
skutočnosť, že ide o vyprofilovanú vedeckú a pedagogickú osobnosť.
Po komplexnom posúdení diela a vedecko-výskumnej činnosti doc. Ladislava
Lenovského, PhD. konštatujem, že jeho vedecká, odborná, pedagogická a popularizačná
práca dosahuje požadovanú odbornú úroveň a spĺňa stanovené kritériá na vymenovanie za
profesora na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Preto odporúčam,
aby bol inaugurovaný a vymenovaný za profesora v odbore 3.1.2 kulturológia.

Bratislava, 26.8.2015
prof. PhDr. Viera Gažová, CSc.

