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N Á V R H 

inauguračnej komisie na vymenovanie 

doc. Mgr. Martina Slobodníka, PhD., za profesora v odbore orientálne jazyky a kultúry 

 

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

sa dňa 17. 12. 2015 uskutočnilo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave konanie na 

vymenovanie doc. Mgr. Martina Slobodníka, PhD., za profesora v študijnom odbore 

orientálne jazyky a kultúry. 

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

dekan fakulty, vymenoval komisiu v zložení: 

predsedníčka: prof. Mgr. Janka Benická, PhD., /FiF UK/ 

členovia:   doc. Lucie Olivová, MA, PhD., DSc. /FF MU/ 

 doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc. /ÚO SAV/  

 PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. /HÚ SAV/ 

oponenti:   PhDr. Marián Gálik, DrSc. /ÚO SAV/ 

 prof. PhDr. Olga Lomová, PhD. /FF KU, Praha/ 

 prof. Raoul David Findeisen, PhD. /FiF UK/ 

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedla jej predsedníčka, prof. Mgr. Janka Benická, 

PhD., 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, ktorý sa stal medzinárodne uznávanou vedeckou osobnosťou 

v odbore sinológie. Jeho výskum so zameraním na históriu čínsko-tibetských vzťahov až do 

súčasnosti a tiež skúmanie českoskoslovensko-čínskych vzťahov má v mnohých smeroch 

priekopnícky charakter. Osobitne vyzdvihli jeho prácu s málo známymi archívnymi materiálmi, 

prvotnými prameňmi v klasickej čínštine a tibetčine, či terénny výskum, vďaka čomu doc. M. 

Slobodník prináša nové poznatky v sinológii i tibetológii. Šírku jeho záujmu o sinológiu 

dopĺňajú preklady čínskej a tibetskej literatúry. 

II. Inauguračná prednáška Inštitúcia dalajlamu v kontexte čínskej náboženskej politiky 

v Tibete: kontinuita diskontinuity sa zamerala na analýzu politických a náboženských 

súvislostí v rôznych historických obdobiach Tibetu až do súčasnosti, ich vplyv na spôsob 

výberu dalajlamu a konflikty sprevádzajúce jeho výber. Inaugurant načrtol, ktorý historický 

postup by mohol poslúžiť ako model pri výbere 15. dalajlamu. V diskusii rezonovala téma 

vzťahov medzi Čínou a  Československom v druhej polovici 20. storočia, spôsob terénneho 

výskumu v nedemokratických podmienkach a reakcie čínskych politických kruhov na 

vystupovanie terajšieho dalajlamu vo svete. 

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 inaug. komisia dospela k názoru, že doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD., spĺňa 

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

Inauguračná komisia odporučila VR FiF UK v počte 6 kladných hlasov zo 6 prítomných 

členov schváliť návrh na vymenovanie doc. Mgr. Martina Slobodníka, PhD., za profesora 

v odbore orientálne jazyky a kultúry. 
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V Bratislave, 17. 12. 2015 

  


