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NÁVRH
habilitačnej komisie pre udelenie ved.-ped. titulu docent
PhDr. Jarmile Bobokovej, CSc.
v odbore všeobecné dejiny
V zmysle vyhl. MŠ SR č. 6/2005 Zb. § 1 odst. 15 a "Zásad UK" k citovanej vyhl. čl.18 ods. 2,
dňa 24. 4. 2014 prebehlo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné konanie na
udelenie titulu docent PhDr. Jarmile Bobokovej, CSc. v študijnom odbore všeobecné
dejiny.
Na základe súhlasu Vedeckej rady FIF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc.,
dekan fakulty, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení:
predseda:

prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. /FiF UK/

členovia:

prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. /FF PU/
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. /HÚ SAV/

oponenti:

prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc. /FiF UK/
prof. Galina Viktorovna Rokina, DrSc. /MŠU/
doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc. /FF PU/

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedol jej predseda, prof. PhDr. Ján Lukačka,
CSc. za účasti členov Vedeckej rady FIF UK a ďalších hostí (viď prezenčná listina).
I. Habilitačná prednáška „Tylžský mier 1807. Politické súvislosti a diplomatické pozadie.“ sa
zamerala na významnú historickú udalosť, ktorá znamenala faktický začiatok súčasného typu
diplomacie. Uchádzačka nielen ozrejmila historické súvislosti problematiky, ale analyzovala
vybranú udalosť aj v kontexte vzťahov aktérov, čo obohatilo prezentáciu. Dôkladne oboznámila
publikum s dokumentmi, ktoré tvorili základ pre interpretáciu, čo umocnilo dôkladný charakter
jej analýzy a argumentácie. Prednášku hodnotili títo 5 členovia vedeckej rady: prof. PhDr.
Anton Heretik, PhD., prof. PhDr. Ondrej Meszáros, PhD., prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.,
prof. PhDr. Marta Botiková, PhD., doc. PhDr. Vladimír Zvara, PhD..
II. Priebeh obhajoby: Uchádzačka predstavila monografiu „M. M. Speranskij. Portrét
reformátora“, v ktorej podrobne ilustrovala odbornosť, prácu ako aj život tohto ruského
štátnika, politického mysliteľa a reformátora. Speranskij sa venoval otázkam deľby moci,
participácii občanov na riadení štátu ako aj rozšírení volebného práva a vôbec návrhom
inštitúcií a právnych mechanizmov pre riadenie štátu, ktoré však podľa uchádzačky v danom
čase ruská spoločnosť ešte nebola schopná prijať. Oponenti predovšetkým vyzdvihli, že ide
o prácu, ktorá sa zaoberá dôležitým historickým obdobím a ocenili aj metodický prístup
uchádzačka k historickým prameňom. V rámci reakcie na otázky z posudkov uchádzačka
upozornila, že existuje ešte množstvo prameňov, ktoré boli nedávno sprístupnené a nie sú teda
dostatočne prebádané (ako napr. korešpodencia). Život a prácu Speranského možno teda
skúmať aj ďalej. V diskusii profesora O. Meszárosa zaujímalo, z akej právnej filozofie
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vychádzal Speranskij. Uchádzačky v odpovedi upozornila, že Speranskij kládol dôraz na reálne
uplatňovanie práva a inšpiráciou mu bola tak francúzska ale aj nemecká právna filozofia.
III. Záver: Na základe uvedeného zoznamu (životopis, prehľad pedagogickej činnosti, zoznam
publikačnej činnosti, zoznam ďalších pôvodných odborných a umeleckých prác, zoznam
ďalších ohlasov, charakteristiky najdôležitejších vedeckých výsledkov a charakteristiky k
návrhu na vymenovanie uchádzačky za docentku) habilitačná komisia vypracovala návrh na
udelenie PhDr. Jarmile Bobokovej, CSc. ved.-ped. titul docent v odbore: všeobecné dejiny a v
počte hlasov 5 kladných zo 5 prítomných členov komisie odporúčala uchádzačku VR FiF UK.
V Bratislave dňa 24. 4. 2014
prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.
predseda habilitačnej komisie

