Návrh habilitačnej komisie udeliť PhDr. Jurajovi Podobovi, CSc. titul docent
v odbore 3.1.15 Sociálna antropológia
PhDr. Juraj Podoba, CSc., vysokoškolský učiteľ Ústavu sociálnej antropológie
FSEV UK v Bratislave požiadal dňa 15.6.2016 o začatie habilitačného konania v
odbore 3.1.15 Sociálna antropológia.
Dekanka FSEV UK v Bratislave na základe splnenia všetkých požiadaviek
uchádzačom, podľa vyhlášky Ministerstva školstva č. 6/2005 Z.z. o postupe
získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, §1 ods. 2, písm. a-f)
navrhla Vedeckej rade FSEV UK na zasadnutí 28.6.2016 začatie habilitačného
konania. VR FSEV UK schválila začatie habilitačného konania v súlade s
citovanou vyhláškou a odsúhlasila zloženie habilitačnej komisie:
Predsedníčka: prof. PhDr. Viera Feglová, CSc. (FSEV UK)
Členovia:
prof. Michal Buchowski (UAM Poznan, Poľsko)
dr. Oľga Danglová, DrSc. (Ústav etnológie SAV)
Vedecká rada FSEV UK zároveň schválila na danom zasadnutí aj oponentov
habilitačnje práce:
doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD. (UMB Banská Bystrica)
PhDr. Vladimír Krivý, CSc. (Sociologicý ústav SAV)
prof. Josef Kandert, CSc. (Univerzita Karlova v Prahe, ČR)
PhDr. Juraj Podoba predložil habilitačnú prácu: Nezavŕšená modernita:
Slovenská spoločnosť v „dlhom“ 20.storočí (ako súbor 17 publikovaných prác v
období 1985 – 2015) a predniesol habilitačnú prednášku: Neoliberalizmus alebo
modernita. „Divadlo demokratizácie túžob“ v kontexte modernizácie
slovenského vidieka.
Habilitačná komisia v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky konštatovala, že PhDr.
Juraj Podoba, CSc. splnil kritériá na udelenie titulu docent. Všetky tri posudky
oponentov sú kladné, aj s kritickými reflexiami a odporúčajú prácu k obhajobe a
po jej úspešnom obhájení odporúčajú udelenie titul docent.
Na základe vyhodnotenia plnenia podmienok podľa §76 ods. 1, 3 a 6 zákona,
kritérií na získanie titulu docent, a na základe predložených dokladov,
oponentnských posudkov, odborného posúdenia úrovne prednesenej
habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby habilitačnej práce habilitačná
komisia odporúča PhDr. Jurajovi Podobovi, CSc. titul docent v odbore 3.1.15
Sociálna antropológia.
Neverejné zasadnutie habilitačnej komisie – hlasovanie:
Počet prítomných členov habilitačnej komisie: 3
Počet prítomných oponentov: 3
Počet kladných hlasov: 6
Počet záporných hlasov: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
V Bratislave, 4.10.2016

prof. PhDr. Viera Feglová, CSc., v.r.
predsedníčka habilitačnej komisie

