Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1
Research/art/teacher profile of a person 2
Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ.
The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak Accreditation Agency
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Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update:

I. Základné údaje / Basic information
I.1 Priezvisko / Surname

Knapík

I.2 Meno / Name

Ján

I.3 Tituly / Degrees

PhDr. Mgr., PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth

1969

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace

Katedra spoločenských vied, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Hlavná 89, 041 21 Košice
Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace
I.7 Pracovné zaradenie / Position

docent

I.8 E-mailová adresa / E-mail address

jan.knapik@ku.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7893

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff

I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
/ Name of the study field in which a person works at the university

učiteľstvo a pedagogické vedy

I.11 ORCID iD 3

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast /
Higher education and further qualification growth
II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie /
Name of the university or institution
II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého
stupňa / First degree of higher education

II.b Rok / Year

-

II.c Odbor a program /
Study field and programme

-

Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta

2002

1.1.4 Pedagogika

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka
cyrilometoská bohoslovecká fakulta

1997

Katolícka teológia

Prešovská univerzita v Prešov, Fakulta humanitných a
prírodných vied

2013

Pedagogika

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa / Second degree of higher
education

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa / Second degree of higher
education

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho
stupňa / Third degree of higher education

II.4 Titul docent / Associate professor
II.5 Titul profesor / Professor

-

-

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.)

-

-

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position

III.b Inštitúcia / Institution

III.c Časové vymedzenie /
Duration

docent

Katedra spoločenských vied, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v 2022
Ružomberku, Hlavná 89, Košice

odborný asistent

Katedra spoločenských vied, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v 2000 - 2022
Ružomberku, Hlavná 89, Košice

odborný asistent

Inštitút edukológie a sociálnej práce (čiastočný pracovný úväzok),
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
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2018 - 2019

výskumný pracovník

Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (čiastočný pracovný
úväzok)

2014 - 2019

asistent

katedra edukačných vied, RKCMBF Univerzity Komenského v
Bratislave, Teologická fakulta Košice

1998 - 2000

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /
Activity description, course name, other

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

IV.c Rok / Year

Erasmus+

Univerzita Karlova v Prahe, ČR

študijný pobyt

Universidad Católica de Ávila, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, 2016
Ávila, Španielsko
Riqa Hiqher Institute of Reliqious Sciences. Riga, Lotyšsko
2014

Erasmus+
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2018

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
/ Overview of activities within the teaching career at the university
V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses
taught in the current academic year according to study programmes
V.1.a Názov profilového predmetu /
Name of the profile course

V.1.b Študijný program /
Study programme

V.1.c Stupeň /
Degree

Pedagogika 1

učiteľstvo jednoodoborový/teaching the
subject

I.

Pedagogická antropológia

učiteľstvo jednoodoborový/teaching the
subject

I.

Filozofia výchovy

učiteľstvo jednoodoborový/teaching the
subject

I.

Pedagogika voľného času

učiteľstvo jednoodoborový/teaching the
subject

I.

Seminár k bakalárskej práci 1

učiteľstvo jednoodoborový/teaching the
subject

I.

Metodika písania záverečnej práce

učiteľstvo jednoodoborový/teaching the
subject

I.

Pedagogika 4

učiteľstvo jednoodoborový/teaching the
subject

I.

Dejiny pedagogiky v kontexte kresťanskej Európy

učiteľstvo jednoodoborový/teaching the
subject

I.

Seminár k bakalárskej práci 2

učiteľstvo jednoodoborový/teaching the
subject

I.

Seminár k bakalárskej práci 3

učiteľstvo jednoodoborový/teaching the
subject

I.

Metodológia pedagogického výskumu a pedagogická
diagnostika

učiteľstvo jednoodoborový/teaching the
subject

II.

Seminár k diplomovej práci 1

učiteľstvo jednoodoborový/teaching the
subject

II.

Seminár k diplomovej práci 2

učiteľstvo jednoodoborový/teaching the
subject

II.

V.1.d Študijný odbor / Field of
study

učiteľstvo a pedagogické
vedy/Teacher Training and
Education Science
učiteľstvo a pedagogické
vedy/Teacher Training and
Education Science
učiteľstvo a pedagogické
vedy/Teacher Training and
Education Science
učiteľstvo a pedagogické
vedy/Teacher Training and
Education Science
učiteľstvo a pedagogické
vedy/Teacher Training and
Education Science
učiteľstvo a pedagogické
vedy/Teacher Training and
Education Science
učiteľstvo a pedagogické
vedy/Teacher Training and
Education Science
učiteľstvo a pedagogické
vedy/Teacher Training and
Education Science
učiteľstvo a pedagogické
vedy/Teacher Training and
Education Science
učiteľstvo a pedagogické
vedy/Teacher Training and
Education Science
učiteľstvo a pedagogické
vedy/Teacher Training and
Education Science
učiteľstvo a pedagogické
vedy/Teacher Training and
Education Science
učiteľstvo a pedagogické
vedy/Teacher Training and
Education Science

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom
roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current
academic year 4
V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

V.2.b Stupeň /
Degree

V.2.c Študijný odbor / Field of
study

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the
responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year
V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania /
Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure
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V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený /
Study field to which it is assigned

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses
V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)
/ Bachelor's (first degree)

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác
/ Number of currently supervised theses
V.4.2 Počet obhájených prác
/ Number of defended theses

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)
/ Diploma (second degree)

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)
/ Dissertation (third degree)

1

0

0

26

16

0

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a Názov predmetu
/ Name of the course

V.5.b Študijný program
/ Study programme

V.5.c Stupeň
/ Degree

V.5.d Študijný odbor
/ Field of study

I.

učiteľstvo a pedagogické
vedy/Teacher Training and
Education Science

učiteľský jednoodborový/ teaching the subject
Spolupráca rodiny a školy
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VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs
VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.b Za posledných šesť rokov
/ Over the last six years

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs

64

28

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus /
Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases

7

6

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the
research/artictic/other outputs

92

62

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej
činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases

15

15

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures
at the international, national level

12

4

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

1.

ADM
Knapík, J. 2020. The moral value orientations of university students. In AD ALTA: journal of interdisciplinary research, vol. 10, no. 1, pp. 128-131.

2.

ADM
Kosturková, M., Knapík, J. (2018). The application of critical thinking in pedagogical students` essays on sociocultural problems. In: , vol. 8, no. 2, pp. 120-123.
[Kosturková, M. (50%) – Knapík, J. (50%)]

3.

AAB
Knapík, J. 2020. Hodnotová orientácia študentov vysokých škôl . Ružomberok: Verbum. 220 s. ISBN 978-80-561-0781-2.

4.

ADM
Kosturková, M., Knapík, J. 2018. Verifying the development of the argumentation abilities of teaching students [print] / Martina Kosturková, Ján Knapík. - In: AD
ALTA [print, elektronický dokument] : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis . - ISSN 1804-7890. - ISSN 2464-6733. - Roč. 8,
č. 1 (2018), s. 133-136.
Kosturková Martina (50%), Knapík Ján (50%)

5.

ADM
Knapík, J., Kosturková, M. 2021. Examining the relationship between moral reasoning and dcritical thinking teacher study programmes in slovakia [print] / Ján
Knapík, Martina Kosturková, - In: AD ALTA [print, elektronický dokument] : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis . - ISSN
1804-7890. - ISSN 2464-6733. - Roč. 11, č. 2 (2021), s. 116-118.
Knapík Ján (50%), Kosturková Martina (50%)

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6

1.

ADM
Knapík, J., Kosturková, M. (2019). The activity of the university in relation to pastoral care of university students. AD ALTA: journal of interdisciplinary research 9(1),
120-124.
[Knapík, J., (50%) – Kosturková, M. (50%)]

2.

ACB
Knapík, J. (2021). Pedagogika voľného času: Vysokoškolská učebnica. Košice: Verbum. 167 s. [7,22 AH].

3.

ADM
Kosturková, M., Knapík, J. Verifying the development of the argumentation abilities of teaching students [print] / Martina Kosturková, Ján Knapík. - In: AD ALTA
[print, elektronický dokument] : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. - ISSN 1804-7890. - ISSN 2464-6733. - Roč. 8, č. 1
(2018), s. 133-136.
Kosturková Martina (50%), Knapík Ján (50%)

4.

AAB
Knapík, J. (2019). Voľnočasová edukácia vysokoškolákov v univerzitnom pastoračnom centre. Ružomberok: Verbum. 136 s. [6,67 AH].

5.

ADM
Kosturková, M., Knapík, J. The application of critical thinking in pedagogical students` essays on sociocultural problems [print] / Martina Kosturková, Ján Knapík. In: AD ALTA [print, elektronický dokument] : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. - ISSN 1804-7890. - ISSN 2464-6733. Roč. 8, č. 2 (2018), s. 120-123.
Kosturková Martina (50%), Knapík Ján (50%)

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs 7

1.

ADM
Knapík, J. 2020. The moral value orientations of university students. In AD ALTA: journal of interdisciplinary research, vol. 10, no. 1, pp. 128-131.
[2] Lapko, R. (2020). Čistý a nečistý vo svätom písme. Slavica Slovaca 55(3), s. 311.
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2.

ADM Kosturková, M., Knapík J. 2018. Verifying the development of the argumentation abilities of teaching students [print] / Martina Kosturková, Ján Knapík. - In:
AD ALTA [print, elektronický dokument] : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. - ISSN 1804-7890. - ISSN 2464-6733. Roč. 8, č. 1 (2018), s. 133-136.Kosturková Martina (50%), Knapík Ján (50%)
[1] FERENCOVÁ, Janka, ŠUŤÁKOVÁ, Valentína, PETRÍKOVÁ, Anna 2019. School culture in Slovakia from perspective of innovations of educational processes. In [bez
zostavovateľa]: Social and Cultural Transformations in the Context of Modern Globalism : elektronický dokument, ISSN 2357-1330. 1. vyd. Londýn : Future Academy,
2019, s. 701-709. Dostupný na internete <https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/SCTCMG2018FA079.pdf>
[3] RUSNÁKOVÁ, Natália, KUČERKOVÁ, Magda 2021. Reading Literacy in the Foreign Language. The Key Position of the Input Text and its Selection. In Luis Goméz
Chova, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres: INTED2021 Proceedings : print, elektronický dokument, ISSN 2340-1079. 1. vyd. Valencia : IATED, 2021, s.
8762-8767. ISBN 978-84-09-27666-0.
ADE
Knapík, J. (2014). Parental control of pre-school children’s viewing of programmes in electronic media

3.

4.

[1] Fuertes, W., Quimbiulco, K., Galárraga, F., García-Dorado, J. L. (2016). On the Development of Advanced Parental Control Tools. In: J. Ryoo, H. Kim (Eds.), The
first International Conference on Software Security and Assurance (ICSSA), Suwon, South Korea. New York: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
DOI: 10.1109/ICSSA.2015.011, s. 6.
AFD
Knapík, J. (2018). Edukácia adolescentov v akademickom prostredí so zameraním na náboženskú hodnotovú orientáciu
[2] Feník, J., Lapko, R. (2019). Víno zachované až na túto chvíľu: analýza a návrh prekladu Jn 2,10. Slavica Slovaca 54(2), s. 142.

ADM
Knapík, J. (2020). The moral value orientations of university students.
5.
[1] Kosturková, M. (2020) The integration of critical and moral thinking: the attitudes of the teacher students to the development of their critical and moral
thinking. Ad alta: journal of interdisciplinary research 10(2), s. 203.

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting
(leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8
1.

VEGA 1/0174/20 Integrácia morálneho usudzovania a kritického myslenia do pregraduálnej prípravy študentov učiteľstva
Riešiteľská pozícia: zástupca vedúceho projektu
Doba riešenia (od – do): 2020 – 2022

2.

KEGA Rozvoj morálneho a kritického myslenia študentov v učiteľských študijných programoch
Riešiteľská pozícia: vedúci projektu spolupracujúcej inštitúcie na TF v Košiciach, KU v Ružomberku
Doba riešenia (od – do): 2020 – 2022

3.

KEGA 034KU-4/2014 On-line a e-learning príručka spevov pre žiakov základných
Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ
Doba riešenia (od – do): 2014 – 2016

4.

VEGA 1/0756/14 Premeny stvárňovania duchovnej cesty v západných literatúrach (od stredoveku do súčasnosti)
Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ
Doba riešenia (od – do): 2014 – 2016

5.

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9 /
Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other
activities
VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

VII.b Názov inštitúcie, grémia /
Name of the institution, board

VII.c Časové vymedzenia
pôsobenia / Duration

člen štátnicových komisií

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach

od 2003

člen dizertačných komisií

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach

od roku 2018

člen Centra pre edukáciu a výskum seniorov

Prešovská univerzita v Prešove, Filzofická fakulta

od 2016

člen Slovenskej pedagogickej spoločnosti

Slovenská akadémia vied v Trnave

od 2016 - doteraz

člen Českej pedagogickej spoločnosti

ČPdS Ostrava

od 2016 - doteraz

člen Českej asociácie pedagogického výskumu (ČAPV) českých a slovenských
ČAPV Brno
výskumníkov v oblasti vied o výchove v Brne
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2015 - 2019

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v
študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and
research/artistic/ other activities in the given field of study
VIII.a Názov inštitúcie
/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie
/ Address of the institution

VIII.c Obdobie trvania
pôsobenia/pobytu
(uviesť dátum odkedy
dokedy trval pobyt) /
Duration (indicate the
duration of stay)

VIII.d Mobilitná schéma,
pracovný kontrakt, iné (popísať)
/ Mobility scheme,
employment contract, other
(describe)

Univerzita Karlova v Prahe

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha

9.4.2018 - 12.4.2018

Erasmus +

Universidad Católica de Ávila, Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas

Ávila, Španielsko

6.6.2016 – 17.6.2016

Celoživotné vzdelávanie, študijný
pobyt

Riqa Hiqher Institute of Reliqious Sciences

Riga, Lotyšsko

27.10. 2014 –
31.10.2014

Erazmus +

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10
IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou /
If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

Odborný pedagogický garant Doplňujúceho pedagogického štúdia na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov – architektúry,
urbanizmu, dizajnu a výtvarného umenia na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach
2014 – 2019
Odborný hodnotiteľ MŠ SR - expertízna posudzovateľská činnosť projektov.
Odborný hodnotiteľ PV a UZ – expert – Metodicko-pedagogické centrum Bratislava.
Posudzovateľ rukopisov pre vedecké časopisy
Posudzovateľ projektov v rámci výskumných agentúr VEGA a KEGA (SR).
Organizovanie medzinárodných vedeckých podujatí „Kultivácia charakteru a rozvoj vzdelanej mysle prostredníctvom kritického myslenia“ –
29.4.2021.
Realizácia vedeckých prednášok pre študentov učiteľstva v rámci povinného študijného predmetu na Prešovskej unvierzite v Prešove:
„Sebauvedomenie a sebahodnotenie cez medzikultúrny rozmer cesty do Santiaga de Compostela“ – 9.11.2021 – hlavný prednášateľ PhDr. Mgr.
Ján Knapík, PhD.
Webináre pre intelektuálne nadaných študentov Kolegia Anotna Neuwirtha
Organizácie, plánovanie a lektorovanie v rámci Unvierzity tretieho veku, vedenie a oponovanie záverečných prác, člen komisií na všetkých troch
stupňoch vysokoškolského vzdelávania.
Implementácia inovatívnych prvkov vzdelávania do edukačného procesu akademickej prípravy podľa výziev World Economic Forum – orientované
aj najnovšie výstupy vo vedeckej oblasti.
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