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NÁVRH
habilitačnej komisie pre udelenie ved.-ped. titulu docent
Mgr. Jaroslavovi Nemešovi, PhD.
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 30. 10. 2014 prebehlo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné konanie na
udelenie titulu docent Mgr. Jaroslavovi Nemešovi, PhD. v študijnom odbore všeobecné
dejiny.
Na základe súhlasu Vedeckej rady FIF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.,
dekan fakulty, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení:
predseda:

prof. PhDr. Miroslav Daniš, PhD. /FiF UK/

členovia:

prof. PhDr. Dušan Škvarna, CSc. /FF UMB/
prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc. /FF TU/

oponenti:

prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc. /FF TU/
doc. Vincent Múcska, PhD. /FiF UK/
PhDr. Ján Steinhübel, CSc. /HÚ SAV/

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedol jej predseda, prof. PhDr. Miroslav Daniš,
PhD. za účasti členov Vedeckej rady FIF UK a ďalších hostí (viď prezenčná listina).
I. Habilitačná prednáška „Tridentský koncil (1545-1563) a Uhorsko“ sa venovala téme účasti
uhorských biskupov na tomto koncile a analýze jeho prínosu pre Uhorsko. Uchádzač oboznámil
publikum nielen s priebehom koncilu a jeho výsledkami tak pre krajinu ako aj pre laických
veriacich ale aj so širším historickým kontextom, v ktorom sa táto udalosť konala. V prednáške
ďalej predstavil aj literatúru venujúce sa problematike a historické pramene. Prednáška
vhodným spôsobom a vyvážene kombinovala naratívne a argumentačné pasáže, a poskytla tak
veľmi prínosný a kvalifikovaný pohľad na toto kontroverzné historické obdobie. Diskusia sa
rozvinula k problematike uvádzania uhorských mien a nesúladu slovenského pravopisu
s historickým kontextom a uhorskými špecifikami. Prednášku hodnotili títo 5 členovia vedeckej
rady: prof. PhDr. Marta Botiková, PhD., prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., prof. PhDr.
Miroslav Dudok, DrSc., prof. PhDr. Darina Malová, PhD., prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
II. Priebeh obhajoby: Uchádzač predstavil zámer, štruktúru a obsah svojej habilitačnej práce
„Kodex von Neutra: Geistige Erbschaft der italienisch-griechischen Mönche und ihrer
Nachfolger von Aachen“. Oponenti v rámci posudkov vyzdvihli najmä kvalitné spracovanie
a originálne závery, ktoré priniesla habilitačná práca. Ďalej predseda otvoril verejnú diskusiu, v
ktorej vystúpili nielen členovia habilitačnej komisie, ale aj členovia vedeckej rady. Docent J.
Šedivý vyzdvihol najmä uchádzačove spracovanie rozsiahleho množstva prameňov ku
kalendárom a v tejto súvislosti ho zaujímalo, či medzi menami v kalendároch uchádzač našiel
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niečo špecificky uhorské. Diskusia sa ďalej zamerala na problém akceptácie záverov vedeckej
práce o pamiatkach považovaných za súčasť národného dedičstva a sprístupňovania týchto
historických prameňov. Uchádzač kvalifikovane odpovedal na otázky a relevantne vystupoval
v celej diskusii, čím preukázal svoje odborné kvality.
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 uchádzača za docenta) habilitačná komisia vypracovala návrh na
udelenie Mgr. Jaroslavovi Nemešovi, PhD. ved.-ped. titul docent v odbore: všeobecné dejiny a
v počte hlasov 6 kladných zo 6 prítomných členov komisie odporúčala uchádzača VR FiF UK.
V Bratislave dňa 30. 10. 2014
prof. PhDr. Miroslav Daniš, PhD.
predseda habilitačnej komisie

