
 

Charakteristika kategórií kvality publikačných výstupov na Filozofickej fakulte UKF v Nitre 

 

1. Kategória A+  

Výstup je hodnotený ako A+, ak platí minimálne jedno z nasledovných  kritérií: 
a) vedecká monografia, alebo publikácia charakteru vedeckej monografie s rozsahom 

najmenej 3 AH, alebo kapitola vo vedeckej monografii vydaná v renomovanom 
zahraničnom vydavateľstve v svetovom jazyku, citovaná najmenej trikrát zahraničnými 
autormi alebo autormi z domácich medzinárodne renomovaných akademických inštitúcií1 
v zahraničných publikáciách;  

b) vedecký výstup evidovaný v medzinárodných databázach (WoS, Scopus, ERIH PLUS) 
vydaný v zahraničí v svetovom jazyku, citovaný najmenej trikrát zahraničnými autormi 
alebo autormi z domácich medzinárodne renomovaných akademických inštitúcií 
v zahraničných publikáciách;  

c) publikovaná pozvaná prednáška prezentovaná v pléne (dokladované v publikácii alebo 
programom z konferencie) na medzinárodnom vedeckom podujatí (kongrese, 
konferencii, sympóziu a pod.), publikovaná v svetovom kongresovom jazyku, citovaná 
najmenej trikrát zahraničnými autormi alebo autormi z domácich medzinárodne 
renomovaných akademických inštitúcií v zahraničných publikáciách;  

d) vysokoškolská učebnica s rozsahom najmenej 3 AH vydaná v zahraničí v svetovom jazyku, 
zaradená medzi povinnú alebo odporúčanú literatúru na vysokých školách najmenej v 
troch krajinách v zahraničí alebo citovaná autormi najmenej zo štyroch rôznych 
renomovaných inštitúcií v zahraničí; 
 

e) * vedecká monografia, alebo publikácia charakteru vedeckej monografie s rozsahom 
najmenej 3 AH, alebo kapitola vo vedeckej monografii vydaná v renomovanom 
vydavateľstve, citovaná najmenej päťkrát, a to zahraničnými autormi alebo autormi 
z domácich medzinárodne renomovaných akademických inštitúcií; 

f) * vedecký výstup evidovaný v medzinárodných databázach (WoS, Scopus, ERIH PLUS) 
vydaný v zahraničí, citovaný najmenej päťkrát, a to zahraničnými autormi alebo autormi 
z domácich medzinárodne renomovaných akademických inštitúcií; 

g) * publikovaná pozvaná prednáška prezentovaná v pléne (dokladované v publikácii alebo 
programom z konferencie) na medzinárodnom vedeckom podujatí (kongrese, 
konferencii, sympóziu a pod.), citovaná najmenej päťkrát, a to zahraničnými autormi 
alebo autormi z domácich medzinárodne renomovaných akademických inštitúcií; 

h) * vysokoškolská učebnica s rozsahom najmenej 3 AH, zaradená medzi povinnú alebo 
odporúčanú literatúru na troch vysokých školách doma (okrem UKF) alebo v zahraničí 
alebo citovaná autormi najmenej zo štyroch rôznych renomovaných inštitúcií doma alebo 
zahraničí; 

 
 

2. Kategória A 

Výstup je hodnotený ako A, ak platí minimálne jedno z nasledovných  kritérií: 
a) vedecká monografia, alebo publikácia charakteru vedeckej monografie s rozsahom 

najmenej 3 AH, alebo kapitola vo vedeckej monografii vydaná v renomovanom 
zahraničnom vydavateľstve v cudzom jazyku;  

 
1 Vylučujú sa autocitácie a citácie autorov, ktorí v čase vydania publikácie pôsobili/pôsobia na tom istom pracovisku ako autor 
a spoluautori. Platí to aj pre kritériá uvedené v ďalších bodoch.    



 

b) vedecký výstup evidovaný v medzinárodných databázach (WoS, Scopus, ERIH PLUS) 
vydaný v zahraničí; 

i) vedecký výstup evidovaný v medzinárodných databázach (WoS, Scopus, ERIH PLUS) 
vydaný na Slovensku v cudzom jazyku, citovaný najmenej dvakrát zahraničnými autormi 
alebo autormi z domácich medzinárodne renomovaných akademických inštitúcií 
v zahraničných publikáciách;  

j) vedecký výstup evidovaný v medzinárodných databázach (WoS, Scopus, ERIH PLUS) 
vydaný na Slovensku, citovaný najmenej trikrát zahraničnými autormi alebo autormi 
z domácich medzinárodne renomovaných akademických inštitúcií v zahraničných 
publikáciách;  

k) vedecký výstup v recenzovaných zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch 
citovaný najmenej trikrát zahraničnými autormi alebo autormi z domácich medzinárodne 
renomovaných akademických inštitúcií v zahraničných publikáciách;  

l) publikovaná pozvaná prednáška prezentovaná v pléne (dokladované v publikácii alebo 
programom z konferencie) na medzinárodnom vedeckom podujatí (kongrese, 
konferencii, sympóziu a pod.), publikovaná v cudzom jazyku;   

m) publikovaná pozvaná prednáška prezentovaná v pléne (dokladované v publikácii alebo 
programom z konferencie) na medzinárodnom vedeckom podujatí (kongrese, 
konferencii, sympóziu a pod.), citovaná najmenej trikrát zahraničnými autormi alebo 
autormi z domácich medzinárodne renomovaných akademických inštitúcií v zahraničných 
publikáciách;  

n) vysokoškolská učebnica s rozsahom najmenej 3 AH vydaná v zahraničnom vydavateľstve 
v cudzom jazyku, zaradená medzi povinnú alebo odporúčanú literatúru na vysokých 
školách najmenej v dvoch krajinách v zahraničí, alebo citovaná autormi najmenej z troch 
rôznych renomovaných inštitúcií v zahraničí; 
 

o) * vedecká monografia, alebo publikácia charakteru vedeckej monografie s rozsahom 
najmenej 3 AH, alebo kapitola vo vedeckej monografii, citovaná najmenej päťkrát, a to 
zahraničnými autormi alebo autormi z domácich medzinárodne renomovaných 
akademických inštitúcií; 

p) * vedecký výstup evidovaný v medzinárodných databázach (WoS, Scopus, ERIH PLUS) 
vydaný na Slovensku, citovaný najmenej päťkrát, a to zahraničnými autormi alebo autormi 
z domácich medzinárodne renomovaných akademických inštitúcií; 

q) * vedecký výstup v recenzovaných zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch 
citovaný najmenej päťkrát, a to zahraničnými autormi alebo autormi z domácich 
medzinárodne renomovaných akademických inštitúcií; 

r) * publikovaná pozvaná prednáška prezentovaná v pléne (dokladované v publikácii alebo 
programom z konferencie) na medzinárodnom vedeckom podujatí (kongrese, 
konferencii, sympóziu a pod.);   

s) * vysokoškolská učebnica s rozsahom najmenej 3 AH, zaradená medzi povinnú alebo 
odporúčanú literatúru na dvoch vysokých školách doma (okrem UKF) alebo v zahraničí 
alebo citovaná autormi najmenej z troch rôznych renomovaných inštitúcií doma alebo 
zahraničí; 

 
 

3. Kategória A- 

Výstup je hodnotený ako A-, ak platí minimálne jedno z nasledovných  kritérií: 
a) vedecká monografia, alebo publikácia charakteru vedeckej monografie s rozsahom 

najmenej 3 AH, alebo kapitola vo vedeckej monografii vydaná v zahraničnom 
vydavateľstve; 



 

vedecká monografia, alebo publikácia charakteru vedeckej monografie s rozsahom 
najmenej 3 AH, alebo kapitola vo vedeckej monografii vydaná v domácom vydavateľstve, 
citovaná najmenej dvakrát zahraničnými autormi alebo autormi z domácich 
medzinárodne renomovaných akademických inštitúcií v zahraničných publikáciách;  

b) vedecký výstup evidovaný v medzinárodných databázach (WoS, Scopus, ERIH PLUS) 
vydaný na Slovensku; 

c) vedecký výstup v recenzovaných zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch; 
vedecký výstup v recenzovaných domácich vedeckých časopisoch a zborníkoch citovaný 
najmenej trikrát zahraničnými autormi alebo autormi z domácich medzinárodne 
renomovaných akademických inštitúcií v zahraničných publikáciách;  

d) vedecký výstup v nerecenzovaných vedeckých časopisoch a zborníkoch citovaný autormi 
najmenej z troch rôznych renomovaných pracovísk v zahraničí alebo troch rôznych krajín 
v zahraničí;  

e) vysokoškolská učebnica s rozsahom najmenej 3 AH zaradená medzi povinnú alebo 
odporúčanú literatúru na vysokých školách aspoň v jednej krajine v zahraničí alebo 
citovaná autormi najmenej z dvoch rôznych renomovaných inštitúcií v zahraničí; 
 

f) * vedecká monografia, alebo publikácia charakteru vedeckej monografie s rozsahom 
najmenej 3 AH, alebo kapitola vo vedeckej monografii vydaná v domácom vydavateľstve, 
citovaná najmenej trikrát, a to zahraničnými autormi alebo autormi z domácich 
medzinárodne renomovaných akademických inštitúcií; 

g) * vedecký výstup v recenzovaných domácich vedeckých časopisoch a zborníkoch citovaný 
najmenej päťkrát, a to zahraničnými autormi alebo autormi z domácich medzinárodne 
renomovaných akademických inštitúcií; 

h) * vysokoškolská učebnica s rozsahom najmenej 3 AH, zaradená medzi povinnú alebo 
odporúčanú literatúru aspoň na jednej vysokej škole doma alebo v zahraničí (okrem UKF) 
alebo citovaná autormi najmenej z dvoch rôznych renomovaných inštitúcií doma alebo 
zahraničí; 
 
 

4. Kategória B 

Výstup je hodnotený ako B, ak platí minimálne jedno z nasledovných  kritérií: 
a) vedecká monografia, alebo publikácia charakteru vedeckej monografie s rozsahom 

najmenej 3 AH, alebo kapitola vo vedeckej monografii vydaná v domácom vydavateľstve; 
b) odborná monografia, alebo publikácia charakteru odbornej monografie s rozsahom 

najmenej 3 AH, alebo kapitola vo odbornej monografii, citovaná najmenej dvakrát 
autormi z medzinárodne renomovaných akademických inštitúcií; 

c) vedecký výstup v recenzovaných/nerecenzovaných domácich vedeckých časopisoch a 
zborníkoch; 

d) vysokoškolská učebnica s rozsahom najmenej 3 AH; 
 
 

5. Kategória C 

Ak sa publikačný výstup nedá zaradiť do kategórie A+, A, A- alebo B. 
 
 
* V národne orientovanom výskume (viažucom sa napríklad na kultúrne a národné hodnoty a tradície, 
na výskum slovenského jazyka a literatúry a pod.) môžu byť ako alternatíva predložené aj iné výstupy, 
pričom miera a povaha alternácie bude dôsledne posúdená so zreteľom na charakter, podobu a 
špecifiká takéhoto výskumu. 



 

** V prípade nových publikačných výstupov je podmienka ohlasov vypustená. 
 
 

Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom schválenia v Rade pre vnútorné overovanie kvality 
vysokoškolského vzdelávania FF UKF dňa 30. mája 2022. 

     
  ………………………………………………… 
  doc. PhD. Jarmila Maximová, PhD. 
                                                                                                                                           
  
 


