
Stanovisko habilitačnej komisie k plneniu kritérií habilitačného konania  
platných na FSEV UK 

 
vypracované v súlade s článkom čl. 20 ods. 1 Vnútorného predpisu č.7/2014 UK v Bratislave 
 
Uchádzač: Mgr. Tomáš Profant, PhD., Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov 
FSEVUK 
 
Habilitačná komisia bola schválená na riadnom zasadnutí VR FSEV UK dňa 23.02.2021 
v zložení:  
Prof. Steven Saxonberg, PhD. – predseda (FSEV UK) 
Doc. Mats Rickard Braun, PhD.  (Metropolitan University, Praha) 
Dr. hab. Anna Durnová, PhD. (IHS, Viedeň) 
 

a) Zoznam podkladov, na základe ktorých komisia vypracovala svoj návrh 
a) Habilitačná práca 
b) Profesijný životopis 
c) Osvedčené kópie o vzdelaní druhého stupňa (Mgr.) a tretieho stupňa (PhD.) 
d) Prehľad pedagogickej činnosti a prehľad dosiahnutých výsledkov vrátane 

prehľadu vo výchovno-vzdelávacej praxi 
e) Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác v danom odbore 

s uvedením ich ohlasov 
f) Zoznam ďalších pôvodných vedeckých, odborných a umeleckých prác 
g) Zoznam ďalších preukázateľných ohlasov na vedeckú činnosť 
h) Charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov 
i) Súbor prác uvedených v zozname publikovaných vedeckých a odborných prác 

s uvedením ich ohlasov  
  

b) Vyjadrenie ku kvalite a hodnovernosti predložených podkladov so zvláštnym 
zreteľom na posúdenie správnosti kategorizácie jednotlivých publikácií, ohlasov, prác 
a činností uvedených uchádzačom podľa čl. 1, ods. 2 písm. d), f), g), h)) 

 
Komisia po dôkladnom preskúmaní a oboznámení sa s podkladmi jednoznačne konštatuje, že 
predložené publikácie sú kvalitné, hodnoverné a správne kategorizované.  
 

c) Analýza plnenia fakultných kritérií, v ktorej sa explicitne vymedzujú uchádzačove 
výkony (odkazmi za zoznamy podľa čl. 1, ods. 2 písm. d), f), g), h)) 

  



 
 

KRITÉRIÁ NA ZÍSKANIE TITULU PROFESOR VNÚTORNÝ 
PREDPIS  
č. 1/2016 

ŽIADATEĽ 

I. PEDAGOGICKÁ PRAX 
1.Kontinuálna vzdelávacia činnosť (po získaní PhD.) – 
prednášky, semináre, cvičenia, vedenie diplomových 
prác, konzultácie, tvorba štud. literatúry 
(vykonávanie kontinuálnej pedagogickej činnosti počas 
doby najmenej troch rokov od získania titulu 
vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa v predmetoch 
zo študijného odboru, v ktorom sa má udeliť titul docent 
alebo v príbuznom študijnom odbore.  

 
3 roky 

 
5 rokov   

II. VEDECKÁ PRODUKTIVITA 
1.zoznam publikácii a výstupov už publikovaných z 
EVIPUB 

áno áno 

2.zoznam vedeckých a vzdelávacích grantov áno áno 
3.zoznam ohlasov kategorizovaných podľa smernice 
rektora RUK č.2/2013 

áno áno 

III. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
a) vedecké publikácie 
1. vedecká monografia v danom odbore vydaná 
v domácom al. zahraničnom vydavateľstve (AAA, AAB) 

1  1 

2. pôvodné vedecké publikácie v danom odbore (vo 
vedeckých  periodických časopisoch, editovaných 
knihách a vedeckých recenzovaných zborníkoch(ABA, 
ABB, ABC 1, ABD, ADC 4, ADD 1, ADE 7, ADF 3, ADM 5, 
ADN, AEC 5, AED, AFA, AFB, AFC, AFD 1) 

 
20 

 
27 

  

- z toho vedeckých publikácií vo svetovom jazyku 
(ABA, ABC 1/0, ADC 4/2, ADD 1/1, ADE 7/3, ADM 
5/2, AEC 5/0, AFA, AFC) 
 

5 8 

- z toho vedecká publikácia v karentovanom 
časopise  (ADC 4, ADD 1)  
 - z týchto v zahraničí mimo ČR  

 
3 
1 

 
5 
2 

b) pedagogické a odborné publikácie 
3. učebný text v rozsahu knižnej publikácie v danom 
odbore – vysokoškolské skriptum (ACA, ACB, BCI 1) alebo 
odborná monografia (BAA, BAB)   

1 1  

4. Odborné publikácie v časopisoch a zborníkoch 
v danom odbore (BBA, BBB, BDA, BDB, BDC, BDD, BDM, 
BDN 1, BDE, BDF, BEC, BED, BEE 1, BEF 3, EAI, EAJ, EDI 
28) 

5 33  

IV. OHLASY 
Ohlasy publikačnej činnosti 20 55 



-z toho max. počet recenzií 5 1 
- z toho min. počet citácií registrovaných v databáze 

Web of Science (SSCI) alebo SCOPUS  
15 

 
 24 

- z toho zahraničné  5 19  
V. MEDZINÁRODNÁ ÚROVEŇ 

1. výučba v cudzom jazyku na zahr. VŠ Áno Áno 
2. významný podiel na organizovaní medzinárodných 
podujatí (vedecko-výskumných a pedagogických) 

Áno Áno 

3. aktívna účasť na činnosti medzinárodných organizácií Áno  Nie 
 

d) Záver o splnení alebo nesplnení kritérií 
 
PhDr. Mgr. Tomáš Profant, PhD. spĺňa kritériá habilitačného konania a kvalita jeho 
vedeckej, publikačnej a pedagogickej činnosti je na požadovanej úrovni.  
 
Habilitačná komisia potvrdzuje a súhlasí s oponentmi predloženej habilitačnej práce:  
Prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, PhD. (Univerzita Hradec Králové, Katedra politologie) 
doc. PhDr. Sarka Cabadova Waisova , Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická 
fakulta, Katedra politológie a medzinárodných vzťahov) 
doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych 
a ekonomických vied) 
 

e) Miesto a dátum vypracovania stanoviska habilitačnej komisie a podpisy všetkých 
členov komisie:  

V Bratislave 15.3.2021 
 
Prof. Steven Saxonberg, PhD. – predseda (FSEV UK) 
 
 
.................................................................................. 
 
Doc. Mats Braun, PhD. (Metropolitan Univresity, Praha) 
 
 
.................................................................................. 
 
Dr. hab. Anna Durnová, PhD. (IHS, Viedeň) 
 
 
.................................................................................. 


