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Meno a priezvisko, rodné 
priezvisko, titul

 Mgr. Tomáš Profant, PhD., rodné priezvisko: Profant

Dátum a miesto narodenia  21.3.1983, Bratislava

Vysokoškolské vzdelanie a 
ďalší akademický rast

2001-2004: Bc. (Medzinárodné teritoriálne štúdiá, Fakulta sociálnych 
štúdií, Masarykova Univerzita)
2004-2008: Mgr. (Medzinárodné vzťahy a európske štúdiá, FSS MU)
2004-2010: Mgr. (Politológia, FSS MU)
2008-2015: PhD. (Politológia, Univerzita v Kasseli)

Ďalšie vzdelávanie
2004-2005: študijný pobyt na Inštitúte politických štúdií v Grenobli 
ukončený ziskom Certifikátu politických štúdií
2006-2007: Erazmus pobyt na Viedenskej univerzite

Priebeh zamestnaní
Od 2013: Výskumný pracovník, Ústav medzinárodných vzťahov, Praha
Od 2015: Odborný asistent, Ústav európskych štúdií a medzinárodných 
vzťahov, FSEV UK

Priebeh pedagogickej 
činnosti
(pracovisko/predmety)

2010: Kurz „Post-development Theory and Practice“, University of 
Vienna
2011: Kurz „Antropológia a politická ekonómia“, FSEV UK
2013: Kurz „Antropológia a rozvoj“, FSEV UK
2013: Kurz „Management rozvojových projektov“, FMV, VŠE, Praha
Od 2015: Kurzy „Medzinárodné vzťahy 2“, „Súčasné teórie 
medzinárodných vzťahov“, „Medzinárodná politická ekonómia“, 
„Metodológia sociálnych vied“, „Geopolitika 21. storočia“, „Rozvojová 
spolupráca v politickej teórii a praxi“, FSEV UK  

Odborné alebo umelecké 
zameranie

Vzťahy medzi globálnym Severom a Juhom
Postkoloniálna teória
Postrozvojová teória
Politická ekonómia EÚ
Politická ekológia

Publikačná činnosť vrátane 
rozsahu (autorské hárky) a 
kategórie evidencie (napr. 
AAB, podľa vyhlášky 
MŠVVaŠ SR č. 456/2012 
Z. z.)
1. monografia
2. učebnica 
3. skriptá 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách (1)
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (4)
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1)
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (7)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (3)
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS (5)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách (5)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)
BCI Skriptá a učebné texty (1)
BDN Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 
Web of Science alebo SCOPUS (1)



BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) (1)
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) (3)
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (28)
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné 
preklady v časopisoch, zborníkoch (1)
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, 
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) (1)
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (1)
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií (1)

Ohlasy na vedeckú / 
umeleckú prácu

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných 
indexoch (19)
[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch 
(5)
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných 
indexoch (22)
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných 
indexoch (8)
[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (1)

Kontaktná adresa
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profant@iir.cz
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