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Oponentský posudok inauguračného konania 

doc. Ing. Ivany Turekovej, PhD., MBA za p r o f e s o r k u v odbore odborová didaktika 

 

 Posudok inauguračného konania bol vypracovaný na základe menovacieho dekrétu 

dekana PF UKF v Nitre pána doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD., zo dňa 1.4.2021. 

 Pri posudzovaní a zhodnotení pedagogickej, publikačnej, vedecko-výskumnej a inej 

odbornej činnosti doc. Ing. Ivany Turekovej, PhD., MBA som vychádzala z Minimálnych 

kritérií pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na UKF v Nitre 

schválených uznesením č. 1/11/2014 Vedeckej rady UKF v Nitre a podľa kritérií Akreditačnej 

komisie na minimálne podmienky na získanie titulu profesor stanovených na počty 

publikovaných vedeckých prác alebo výstupov kategórie A. Súčasne pri posúdení som 

vychádzala z predchádzajúcich poznatkov, ako aj z predložených materiálov inaugurantky, 

ktoré boli súčasťou menovacieho dekrétu. 

 

 Pedagogická činnosť a vedecká škola 

 Doc. Tureková pôsobí ako vysokoškolský učiteľ 23 rokov, z toho 15 rokov ako 

docentka. Od skončenia vysokej školy CHTF SVŠT v Bratislave, pôsobila v praxi 10 rokov, 

čo určite bolo prínosom pre jej odbornú a pedagogickú orientáciu. Zaviedla a zabezpečovala 

technicky orientované predmety, či už na predchádzajúcom pracovisku na MTF Trnava so 

sídlom v Trnave (napr. Inžinierstvo pracovného prostredia a Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 

práci), tak aj na terajšom pracovisku na UKF v Nitre.   

Od roku októbra 2013 pôsobí na PF UKF v Nitre ako interný zamestnanec a od roku 

2014 rozvíja a zavádza ako docentka na Katedre techniky a informačných technológií do 

rôznych študijných programov najmä predmety týkajúce sa bezpečnosti a hygieny práce, 

ochrany zdravia pri práci, manažérstva rizík, osobných ochranných, záchranných prostriedkov 

a systémov manažérstva. 

Súčasné pedagogické zameranie inaugurantky je najmä príprava študentov 

neučiteľského odboru bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, odboru ktorý garantuje a ktorý 
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je jediným akreditovaným odborom zaradeným medzi profesijne orientované programy na PF 

UKF v Nitre. Docentka Tureková participuje aj na výučbe spoločenských predmetov v 

učiteľskom programe Učiteľstvo praktickej prípravy. Svoje nemalé praktické skúsenosti a 

odborné znalosti prenáša na študentov vedením bakalárskych, magisterských 

a doktorandských prác (viac ako 200, z toho na pracovisku PF UKF v Nitre 40 bakalárskych  

a 4 diplomové práce). Pod jej vedením úspešne absolvovali s obhájenými doktorandskými 

prácami šiesti študenti, z toho jeden na PF UKF v Nitre v odbore 1.1.10 Odborová diadaktika. 

Didaktika technických predmetov.   

Docentka Tureková sa významne zaslúžila o výchovu a vzdelávanie odborníkov v 

problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP). Je členkou Rady pre 

vzdelávanie  SR v BOZP a ako garant odboru sa zaslúžila o získanie oprávnenia na výchovu 

a vzdelávanie bezpečnostných technikov na UKF v Nitre. 

Na základe poskytnutých inauguračných podkladov, je možné prehlásiť, že 

pedagogická a vedecká orientácia inaugurantky súvisí s akútnymi  potrebami spoločnosti ako 

sú faktory pracovného prostredia, kvalita vo vzdelávaní v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a manažérstvo rizík.       

Na podporu výchovy a vzdelávania publikuje učebnice, skriptá a ďalšie odborné 

publikácie (celkovo 21), z ktorých vysoko vyzdvihujem tri vysokoškolské učebnice zamerané 

na bezpečnostné a zdravotné riziká, bezpečnosť a ochranu zdravia, kultúru bezpečnosti 

v školskom prostredí a faktory pracovného prostredia.   

Kritéria pre inauguračné konanie v časti I. Pedagogická činnosť a II. Vedecká škola, čo sa 

týka požiadaviek a počtu, sú vo  všetkých položkách splnené.  

 

Publikačná činnosť a ohlasy 

Publikačná činnosť docentky Turekovej zasahuje do 4 výskumných oblastí, a to 

technická bezpečnosť, celoživotné vzdelávanie v bezpečnosti práce, skúmanie 

a objektivizácia faktorov vnútorného prostredia v školách technické vzdelávanie s akcentom 

na manažérstvo bezpečnosti.  

Vydala dve monografie, tri učebnice a 11 skrípt, okrem ďalších odborných knižných 

prác (napr. dve učebnice pre základné a stredné školy).  

Celkovo vydala 29 vedeckých prác, z toho v databázach WOS (current contensts) 

jednu so zameraním na bezpečnosť prašného prostredia v priemysle. Aj keď inaugurantka 

neuvádza v žiadosti o začatie inauguračného konania všetky svoje výstupy v databázach typu 
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ISI WORKS (najmä typu ADN), musím na základe aktuálneho preverenia konštatovať, že má 

celkovo 6 významných vedeckých prác v tejto databáze, čo svedčí o jej vysokej odbornosti 

v oblasti bezpečnosti zameranej na prostredie.         

Vo všetkých ďalších oblastiach (napr. publikácie vo vedeckých časopisoch, 

recenzované publikácie), aj keď boli pre účely inauguračného konania vyšpecifikované najmä 

publikácie na ktorých aktívne pracovala v poslednom období so zameraním na odborovú 

didaktiku, vysoko prevyšuje stanovené kritériá. 

Citačný ohlas na jej publikačnú činnosť (viac ako 150 ohlasov) len potvrdzuje 

celoživotné zameranie inaugurantky integrálnym spôsobom pristupovať k bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a dôrazne túto oblasť presadzovať vo vzdelávaní a v príprave na 

vzdelávanie pedagogických odborníkov, čo má významný dopad na celú spoločnosť a jej 

rozvoj.     

Kritéria pre inauguračné konanie v časti III. Publikační činnosť a IV. Ohlasy na publikačnú 

činnosť, čo sa týka počtu, sú vo  všetkých položkách splnené.  

 

 

Koordinácia, resp. riešenie výskumných a vzdelávacích projektov 

V tejto oblasti vydvihujem najmä koordinovanie a spracovanie Projektu výchovy 

a vzdelávanie na vydanie oprávnenia na výkon výchovy a vzdelávanie v oblasti ochrany práce 

v rozsahu 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky 

v zmysle zákona 124/2006 Z. z. v platnom znení, ktorý je významným pre podporu 

vzdelávania budúcich pedagógov a ich uplatnenie v praxi.  Nemenej významným projektom 

je Vzdelávací projekt ESF  (2013 - 2017) so zameraním na skvalitňovanie vzdelávacieho 

procesu na PF UKF v Nitre, kde inaugurantka bola riešiteľkou.     

Na základe dokladovaných výstupov konštatujem, že inaugurantka v danej položke vysoko 

prevyšuje kritéria schválené PF UKF v Nitre  v  odbore 1.1.10 Odborová didaktika. 

 

 

Ďalšie kritériá 

Docentka Ivana Tureková, preukazuje vo svojej žiadosti svoje pôsobenie ako experta 

v 14 prezentovaných posudkoch. Vyzdvihujem jej silnú spoluprácu s technickou praxou, 

členstvo vo významných domácich a zahraničných redakčných radách odborných publikácií 

a časopisov (napr. SPEKTRUM, Delta, Acta UMB), vedeckých výboroch konferencií, kde 

som mala osobnú príležitosť ju spoznať ako odborníka, ktorý zasvätil svoj život vzdelávaniu, 

jeho skvalitňovaniu a rozvoju najmä v oblasti bezpečnosti. 
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Záver 

 Inaugurantka doc. Ing. Ivana Tureková, PhD. MBA svojou pedagogickou, 

publikačnou a vedecko-výskumnou činnosťou dokumentuje, že sa intenzívne a cielene 

podieľa na rozvoji odborovej didaktiky a prispieva k rozšíreniu vedeckého poznania v tejto 

oblasti. Jej zanietenie a pracovné odhodlanie sú predpokladom a veľkým prínosom pre  jej 

ďalší odborný a vedecký rast.  

 Na záver mám česť konštatovať, že doc. Ing. Ivana Tureková, PhD. MBA spĺňa a vo 

viacerých kritériách výrazne prekračuje kritériá VR PF UKF v Nitre na proces 

vymenúvacieho konania za profesora. Súhlasím s otvorením vymenúvacieho procesu a po 

úspešnej prezentácii, obhajobe a diskusii navrhujem v zmysle platnej legislatívy SR 

menovanej udeliť titul profesorka v odbore  odborová didaktika. 

 

 

 

V Košiciach, 28. 4.2021         

                 oponent vymenúvacieho konania 


