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---------------------------------------------------------------------------------Oponentský posudek vychází z dokumentů poskytnutých
Pedagogickou fakultou Univerzity Konštantina filosofa v Nitře, které
dokládají dosavadní odbornou, pedagogickou či vědecko-výzkumnou
činnost uchazečky.
Paní docentka Tureková je dlouholetým akademickým pracovníkem.
Před patnácti lety byla jmenována docentem pro obor „Zabezpečovacia
technika“. Je proděkankou pro vědecko - výzkumnou činnost na PdF
UKF v Nitře a působí na katedře techniky a informačních technologií.
Před nástupem na UKF v Nitře působila v Pozemních stavbách Trnava,
dále na SOU Voderady a později v akademickém prostřední MTF STU
v Trnavě.
Na UKF vykonává bohatou pedagogickou činnost, zahrnující
přednášení a garantování řady předmětů i studijních programů, vedení
bakalářských, diplomových i disertačních prací, nebo tvorbu
vysokoškolských učebnic.
Je členkou oborových rad a školitelkou v doktorandském studiu, při
výchově vědeckých pracovníků.
Systematicky se věnuje tvůrčí činnosti i publikování získaných
výsledků, vycházejíc zejména z řešení grantů např. KEGA, VEGA a
dalších grantových agentur. Je respektovanou osobností v oblasti
oborové didaktiky nejen na Slovensku, ale i v zahraničí o čemž svědčí
její mezinárodní vědecká spolupráce a ohlasy na výsledky její vědecké
práce.
Je členkou mnoha redakčních rad, vědeckých časopisů a konferencí.
Publikační činnost paní doc. Ing. Turekové je bohatá a odráží její
širokou odbornou erudici. Rovněž publikační ohlasy jsou bohaté.
Velmi pozitivně hodnotím plnění kriterií pro konanie a vymenovanie
profesorov (schválené usnesením č.6/2014 Vedeckej rady Pedagogické

fakulty UKF v Nitře dňa 27. februára 2014, schválené usnesením č.8
12/2014 Vedeckej rady UKF dňa 5. marca 2014 s platňostou po
ukončení komlexné akreditace UKF v Nitre).
Konstatuji, že uchazečka splňuje a ve většině požadavků překračuje
bodová hodnocení výše uvedených kriterií. Komplexní profil
uchazečky o inaugurační řízení doplňují i další pozitivně hodnocené
aktivity.
Po zralé úvaze jsem dospěl jednoznačně k názoru, že paní Doc. Ing.
Tureková, Ph.D., MBA je významnou osobností v oblasti vědeckopedagogické a z uvedených důvodů vyjadřuji kladné stanovisko k
udělení titulu profesor.
Závěrečné stanovisko
Doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., MBA prokazuje dlouhodobě svojí
vědecko-výzkumnou, publikační, pedagogickou činností, jakož i
osobním profilem, všechny předpoklady pro získání titulu profesor a
splňuje ve všech bodech kriteria inauguračního řízení na Fakultě
Pedagogické Univerzity Konštantina filosofa v Nitře. Na základě
uvedených skutečností, doporučuji jmenovat doc. Ing. Ivanu
Turekovou, PhD., MBA. za profesora v oboru „Oborová didaktika“.
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