
Návrh inauguračnej komisie na vymenovanie 

doc. Dr. theol.  Glorie Braunsteiner,PhD. 

za profesorku vo vednom odbore katolícka teológia 
 

 
16. apríla 2018 o 13.30 hod. sa v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Bratislave konala inauguračná prednáška doc. Dr. theol. Glorie Braunsteiner, PhD. 
„Pojem Tradície v duchu Druhého vatikánskeho koncilu“,  a zasadnutie inauguračnej 

komisie a oponentov v zložení: 

 

Inauguračná komisia: 

Predseda: prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. 

  Slavistický ústav Jána Stanislava 

  Slovenská akadémia vied 

a Pedagogická fakulta  

Univerzita Komenského 

Členovia:  1) zahraničný člen: prof. Pavel Ambros, ThD. 

  Katedra pastorální a spirituální teologie 

  Cyrilometodějská teologická fakulta  

Univerzita Palackého v Olomouci 

  Česká republika 

  2) zamestnanec VŠ: prof. dr. hab. Józef Kulisz 

  Katedra pastorálnej teológie  

Teologická fakulta Trnavskej univerzity 

  3) prof. PhDr., ThDr. Peter Zubko, PhD. 

  Filozofická  fakulta  

Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave 

  

Oponenti: 

  1) prof. ThDr. Anton Adam, PhD. 

  Katedra dogmatickej teológie  

  Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

Univerzita Komenského 

  2) prof. ThDr., RNDr. Jana Moricová, PhD. 

Katedra religionistiky a náboženskej výchovy  

Filozofická fakulta  

Katolícka univerzita v Ružomberku 

3) zahraničný člen: Em prof. Dr. Bernhard Körner 

Institut für Dogmatik 

Katholisch – Theologische Fakultät 

Karl-Franzens Universität Graz 

Rakúsko  

 

 

Inauguračná komisia vzala na vedomie vyhlásenie o morálnej bezúhonnosti  

doc. Dr. theol. Glorie Braunsteiner, PhD. 

 

 

 



Odborné posúdenie úrovne prednesenej inauguračnej prednášky vykonali: 

 

1. prof. Ladislav Csontos, PhD. 

2. doc. Mária Šmidová, PhD. 

3. doc. Rastislav Nemec, PhD. 

 

Všetci pozitívne hodnotili prednesenú inauguračnú prednášku doc. Dr. theol. Glorie 

Braunsteiner, PhD. (pozri priložený posudok). 

 

Analýza naplnenia kritérií na inauguračné konanie: 

 

Komisia na svojom zasadnutí podrobne preštudovala predložené materiály k 

otvorenému inauguračnému konaniu, preštudovala bibliografický zoznam vedeckej činnosti 

spolu s uvádzanými citáciami, zoznam jej vedecko-pedagogických aktivít spolu s priloženými 

potvrdeniami, jej účasť na riešení a vedení grantových projektov, hodnotila výstupy 

z hľadiska požadovaných kritérií na otvorenie inauguračného procesu a kvalitu jednotlivých 

sumarizovaných položiek. Komisia na základe svojej analýzy a po diskusii konštatuje, že 

predložené materiály sú úplné a zodpovedajú aktuálnemu predpisu, ktorý schválila Vedecká 

rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. 

 

Pedagogická aktivita: (minimum 3 roky) 

Požadované  3 roky, splnených 9 rokov.  

Inauguračná komisia konštatuje, že kandidátka na inauguračné konanie kritérium 

pedagogickej praxe splnila a prekračuje ho. 

 

Preukázanie vedeckej produktivity: 

 

Publikačná činnosť: 

 

Kandidátka na inauguračné konanie sa špecializuje na problematiku „katolíckej teológie“, 

venuje sa systematickej teológii s presahmi do pastorálnej teológie, cirkevnej hudby a 

biblickej vedy  a v tejto vedeckovýskumnej oblasti publikuje svoje výskumy v periodických 

a neperiodických publikáciách. Medzi významné vedecké výsledky jej činnosti patrí vedecká 

monografia vydaná v zahraničnom vydavateľstve a ďalšie štyri monografické práce, ku 

ktorým inauguračná komisia priradila aj štúdiu monografického charakteru v rozsahu 4 AH 

„Teológia domova“, ktorá tvorí súčasť ucelenej monografickej práce viacerých autorov 

s názvom „Domov ako priestor bytia“. Z hľadiska plnenia tohto kritéria docentka Gloria 

Braunsteiner vysoko prekračuje požiadavky na otvorenie inauguračného konania. Aj 

v ostatných položkách plní stanovené kritériá, osobitne treba skonštatovať, že kritérium počtu 

vedeckých prác v zahraničných časopisoch a zborníkoch prekračuje o vyše jednu tretinu, čo 

preukazuje akceptáciu jej vedeckého výskumu v medzinárodnom prostredí.  

 

Ohlasy na publikačnú činnosť: 

V súvislosti s publikačnou činnosťou docentky Glorie Braunsteiner komisia konštatuje, že 

prekračuje požadované kritéria, pričom ohlasy, ktoré uvádza, dokumentujú akceptovanie 

výsledkov jej vedeckého výskumu v domácim i širšom medzinárodnom kontexte. Túto 

skutočnosť dokladuje 38 citácií v zahraničnej vedeckej a odbornej literatúre. 

    

 

 



Ostatná odborná činnosť: 

 

 

Aktívna účasť na konferenciách: 

 

Docentka Gloria Braunsteiner sa aktívne s referátmi zúčastnila na 11 zahraničných 

konferenciách a na 19 domácich konferenciách. Táto jej aktívna účasť poukazuje na 

skutočnosť, že výsledky svojej vedeckej činnosti pravidelne a cielene predkladala na 

medzinárodnú i národnú oponentúru. Zárukou tohto jej vedeckého pôsobenia formou 

vystúpení na konferenciách realizovala nielen prezentáciu svojich vedeckých výsledkov, ale 

aj jej publikačné výstupy z týchto konferencií sú priestorom pre využitie výsledkov jej 

bádania v ďalšej recepcii tohto vedeckovýskumného okruhu. 

 

Prednáškový pobyt v zahraničí: 

Komisia konštatuje, že kandidátka na inauguračné konanie absolvovala zahraničné 

vedeckovýskumné a prednáškové pobyty, ktoré pre domáce vedeckovýskumné prostredie na 

Teologickej fakulte TU sú dôkazom sieťovania s podobnými vedeckovýskumnými 

pracoviskami v Európe. 

 

Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedeckých a vedecko-pedagogických hodností: 

 

Doc. G. Braunsteiner v rámci svojej vedecko-pedagogickej činnosti sa pravidelne podieľa na 

činnosti komisií doktorandského a habilitačného konania. 

 

Členstvo v organizačných výboroch vedeckých konferencií: 

Akceptovanie vedeckej erudície inaugurantky dokumentuje aj skutočnosť, že bola vedeckým 

garantom a koncepčne i tematicky pripravila a zorganizovala konferencie, na ktorých sa 

zúčastnili odborníci zo Slovenska i zo zahraničia. 

 

Riešenie resp. spoluriešenie vedecko-výskumných úloh v národných (napr. VEGA, 

KEGA) alebo medzinárodných grantových agentúrach: 

G. Braunsteiner bola a je riešiteľkou vedeckých projektov financovaných grantovými 

schémami na Slovensku a je aj zodpovednou riešiteľkou viacerých takýchto projektov, ktoré 

úspešne vyriešila. 

 

Vedecká škola uchádzača: 

 

Teologickú vedeckú školu dokumentujú dvaja skončení doktorandi a dvaja licenciáti 

v odbore, ktorému sa G. Braunsteiner venuje. Vo výchove doktorandov a svojich študentov 

ďalej úspešne kontinuuje.  

 

Rozhodnutie komisie: 
 

Na základe podrobného štúdia predložených materiálov, hodnotenia kvantifikovateľných 

kvalifikačných a ďalších merateľných ukazovateľov pre otvorenie inauguračného konania na 

TF TU a v súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov inauguračná komisia konštatuje, že docentka Dr.theol. Gloria Braunsteiner, PhD., 

spĺňa všetky podmienky na naplnenie týchto predpisov a komisia odporúča predsedovi 

vedeckej rady Teologickej fakulty TU v Bratislave pokračovať v otvorenom inauguračnom 

konaní v odbore katolícka teológia. 



Komisia konštatuje splnenie kritérií a v jednotlivých bodoch aj prekročenie stanovených 

požiadaviek na inauguračné konanie. 

 

 

Inauguračná komisia počtom hlasov za (4) proti (1) – v tajnom hlasovaní navrhuje 

Vedeckej rade Teologickej fakulty Trnavskej univerzity kladne uzavrieť inauguračné 

konanie a návrh na vymenovanie doc. Dr. theol. Glorie Braunsteiner, PhD. za 

profesorku v odbore katolícka teológia postúpiť rektorovi Trnavskej univerzity na 

najbližšie zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity. 

 

 

 

Zapísala: Ing. Miroslava Fabianova 

 

Overil: prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. 

predseda inauguračnej komisie 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 16. apríla 2018 

 

 

Inauguračná  komisia 

 

Predseda: prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.  ........................................................ 

Členovia: prof. Pavel Ambros, ThD.   ........................................................ 

  prof. dr. hab. Józef Kulis   ........................................................ 

prof. PhDr., ThDr. Peter Zubko, PhD. ........................................................ 

 

Oponenti: prof. ThDr. Anton Adam, PhD.  ........................................................ 

  prof. ThDr., RNDr. Jana Moricová, PhD. ........................................................ 

  Em prof. Dr. Bernhard Körner  ........................................................ 

 

      

 

 

 

 

 
   



         

 

P R E Z E N Č N Á   L I S T I N A 

 

zo zasadnutia inauguračnej komisie na vymenovanie  

za profesora 

 
 

 

 

Miesto a dátum konania:  miestnosť P2 Teologickej fakulty TU, 1. poschodie, 

     Kostolná 1,  Bratislava 

     16. 04. 2018 

 

Meno kandidáta:   doc. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD. 

 

Vedný odbor:   katolícka teológia 

 

Inauguračná  komisia 

 

Predseda: prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.  ........................................................ 

Členovia: prof. Pavel Ambros, ThD.   ........................................................ 

  prof. dr. hab. Józef Kulis   ........................................................ 

prof. PhDr., ThDr. Peter Zubko, PhD. ........................................................ 

 

Oponenti: prof. ThDr. Anton Adam, PhD.  ........................................................ 

  prof. ThDr., RNDr. Jana Moricová, PhD. ........................................................ 

  Em prof. Dr. Bernhard Körner  ........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hodnotenie inauguračnej prednášky 
 

 

16. apríla 2018 o 13.30 hod. sa v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Bratislave konala inauguračná prednáška doc. Dr. theol Glorie Braunsteiner, PhD. „Pojem 

Tradície v duchu Druhého vatikánskeho koncilu“.   
Okrem členov Vedeckej rady Teologickej fakulty TU sa na inauguračnom konaní zúčastnili aj 

členovia inauguračnej komisie, oponenti a hostia. Priebeh inaugurácie viedol predseda 

inauguračnej komisie prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. 

Vedecká rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity zvolila troch členov, ktorí 

hodnotia inauguračnú prednášku kandidátky. Sú to: 

 

1. prof. Ladislav Csontos, PhD.  

2. doc. Mária Šmidová, PhD.  

3. doc. Rastislav Nemec, PhD. 

 

 Po diskusii sa odobrali členovia komisie pre hodnotenie inauguračnej prednášky do 

miestnosti P2, aby napísali svoje hodnotenie (pozri priložený posudok).  

Komisia pre hodnotenie inauguračnej prednášky konštatuje, že inauguračná prednáška 

splnila požiadavky kladené na inauguračnú prednášku v danom odbore.  

 

 

 

Zapísala: Ing. Miroslava Fabianová 

 

Overil: prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc..  

predseda inauguračnej komisie 

 

 

 

 

 

Bratislava 16. apríl 2018 

 


