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inauguračnej komisie na vymenovanie 

doc. MPhil. Jozefa Bátoru, PhD. za profesora v odbore politológia 

 

V zmysle vyhl. MŠ SR č. 6/2005 Zb. § 1 odst. 15 a "Zásad UK" k citovanej vyhl. čl.18 ods. 2, 

dňa 25. 6. 2015 prebehlo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave konanie na vymenovanie doc. 

MPhil. Jozefa Bátoru, PhD. za profesora v študijnom odbore politológia. 

Na základe súhlasu Vedeckej rady FiF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., 

dekan fakulty, vymenoval komisiu v zložení: 

predseda: prof. PhDr. Darina Malová, CSc. /FiF UK/ 

členovia:  prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. /FF UPJŠ/ 

prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. /FSV UK/ 

prof. PhDr. Peter Kulašik, CSc. /ARC-VŠPSV/ 

oponenti:  prof. Johannes Pollak, PhD. /IHS/ 

prof. Iver B. Neumann, PhD. /LSE/ 

prof. PhDr. Soňa Szomolányi, CSc. /FiF UK/ 

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedla jej predsedníčka, prof. PhDr. Darina 

Malová, CSc., za účasti členov inauguračnej komisie, členov Vedeckej rady FiF UK (viď 

prezenčná listina) ako aj ďalších hostí.  

I. Predsedníčka komisie oboznámila prítomných s návrhom stanoviska komisie, ktoré 

dokladuje, že uchádzač spĺňa a v niektorých ukazovateľoch výrazne prevyšuje kritériá platné na 

FiF UK pre vymenovanie za profesora. Oponenti sa zhodli v posúdení prínosu vedeckej ako aj 

pedagogickej činnosti uchádzača. Vyzdvihli jeho odborné kvality a inovatívny prístup pri 

obohacovaní politickej teórie a tvorbe nových konceptuálnych rámcov v oblasti politických 

inštitúcií. Ocenili jeho riadiace a organizačné schopnosti, ako aj jeho výskumné a publikačné 

aktivity medzinárodného charakteru, ktorými sa zaslúžil nielen o rozvoj a zvýšenie kredibility 

Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, ale i vednej disciplíny ako takej.  

II. Inauguračná prednáška „Medzipriestorové organizácie a inovácie v politických 

inštitúciách“ sa zamerala na vysvetlenie konceptu medzipriestorových organizácií vznikajúcich 

v kontexte funkčných kríz etablovaných inštitucionálnych usporiadaní. Inaugurant ilustroval 

koncept na príklade diplomatickej služby EÚ a privátnych vojenských korporácií. Uchádzač 

preukázal svoje kvality v dynamickej, náležite vizualizovanej prezentácii i v následnej verejnej 

rozprave, pričom rezonovala aj spoločensko-politická aktuálnosť zvolenej témy. Diskusia 

k prednáške sa rozvinula najmä o charakteristických črtách medzipriestorových organizácií 

v kontexte rezonujúcej problematiky Islamského štátu či konfliktu na Ukrajine. 

III. Záver: Na základe predloženého inauguračného spisu (životopis, prehľad pedagogickej 

činnosti, zoznam publikačnej činnosti, zoznam ďalších pôvodných odborných a umeleckých 

prác, zoznam ďalších ohlasov, charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov, doklad 

o vedeckej škole a charakteristika k návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora), 

vyjadrenia oponentov, posúdenia inauguračnej prednášky a vystúpenia uchádzača v rámci 

verejnej rozpravy inauguračná komisia dospela k názoru, že doc. MPhil. Jozef Bátora, PhD. 

spĺňa bez výhrad pedagogické, vedecké, publikačné a ďalšie kritériá pre vymenovanie za 

profesora. 

 

Inauguračná komisia odporučila VR FiF UK v počte 5 kladných hlasov z 5 prítomných 

členov schváliť návrh na vymenovanie doc. MPhil. Jozefa Bátoru, PhD. za profesora 

v odbore politológia. 
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V Bratislave, 25. 6. 2015 

  


