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N Á V R H inauguračnej komisie na vymenovanie  

doc. PhDr. Pavla Tišliara, PhD.za profesora v odbore slovenské dejiny 
 
V zmysle vyhl. MŠ SR č. 6/2005 Zb. § 1 odst. 15 a "Zásad UK" k citovanej vyhl. čl.18 ods. 2, 
dňa 27. 11. 2014 prebehlo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave konanie na vymenovanie 
doc. PhDr. Pavla Tišliara, PhD. za profesora v študijnom odbore slovenské dejiny. 

Na základe súhlasu Vedeckej rady FiF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc., 
dekan fakulty, vymenoval komisiu v zložení: 
predseda:  prof. PhDr. Roman Holec, CSc. /FiF UK/ 
členovia: prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. /FF UMB/ 

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. /FF UK/ 
prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc. /dôchodca/ 

oponenti:  prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc./FF UPJŠ/ 
prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. /FF PU/ 
prof. PhDr. Róbert Letz, CSc. /PdF UK/ 

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedol jej predseda, prof. PhDr. Roman Holec, 
CSc., za účasti členov inauguračnej komisie, členov Vedeckej rady FiF UK (viď prezenčná 
listina) ako aj ďalších hostí. 
I. Predseda komisie oboznámil prítomných s návrhom stanoviska komisie, ktoré dokladuje, že 
uchádzač spĺňa a v niektorých ukazovateľoch výrazne prevyšuje kritériá platné na FiF UK pre 
vymenovanie za profesora. Oponenti sa zhodli v posúdení prínosu vedeckej ako aj 
pedagogickej činnosti  uchádzača, ktorá prináša poznatky a postupy pre rozvoj poznania 
v slovenských dejinách. Docent P. Tišliar svojou činnosťou posúva pomocný odbor historickej 
demografie na úroveň samostatnej disciplíny, ktorá je metodologicky fundovaná a disponuje 
bohatým analytickým výskumom, ako aj zohľadnením medzinárodného kontextu. Doc. Tišliar 
sa vypracoval na medzinárodne akceptovanú osobnosť, ktorá je zárukou kontinuity a rozvíjania 
najlepších tradícií slovenskej historickej demografie. 
II. Inauguračná prednáška „Transformácia reprodukčného správania obyvateľstva 
medzivojnového Slovenska“ sa zamerala na teoretické východiská a na metodologickú stránku 
skúmania reprodukčného správania. Prednáška bola excelentnou ukážkou tak analytickej ako 
aj syntetickej argumentácie. Uchádzač v rámci diskusie kvalifikovane odpovedal na otázky tak 
obsahové (ako napr. vplyv nemanželskej plodnosti, národnostných a kultúrno-konfesionálnych 
rozdielov na reprodukčné správanie v niektorých častiach Slovenska) ako aj technické (napr. 
dostupnosť a kompletnosť archívnych materiálov či niektoré problémy v interpretácii). Docent 
P. Tišliar uviedol, že pokračovaním jeho výskumu je podrobné zmapovanie vybraných 
regiónov a miest, ktoré umožňuje dôkladnú štatistickú analýzu vzťahov medzi demografickými 
premennými ako aj historického kontextu. 
III. Záver: Na základe predloženého inauguračného spisu (životopis, prehľad pedagogickej 
činnosti, zoznam publikačnej činnosti, zoznam ďalších pôvodných odborných a umeleckých 
prác, zoznam ďalších ohlasov, charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov, doklad 
o vedeckej škole a charakteristika k návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora), 
vyjadrenia oponentov, posúdenia inauguračnej prednášky a vystúpenia uchádzača v rámci 
verejnej rozpravy inauguračná komisia dospela k názoru, že doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. 
spĺňa bez výhrad pedagogické, vedecké, publikačné a ďalšie kritériá pre vymenovanie za 
profesora. 
Inauguračná komisia odporučila VR FiF UK v počte 6 kladných hlasov zo 6 prítomných 
členov schváliť návrh na vymenovanie doc. PhDr. Pavla Tišliara, PhD. za profesora 
v odbore slovenské dejiny. 
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V Bratislave, 27.11.2014 

 


