UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FILOZOFICKÁ FAKULTA

NÁVRH
habilitačnej komisie pre udelenie vedecko-pedagogického titulu docent
Mgr. Marekovi Babicovi, 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,
sa dňa 27. 4. 2017 uskutočnilo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné konanie
na udelenie titulu „docent“ Mgr. Marekovi Babicovi, 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, CSc. /FiF UK/

členky:

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. /FF MU v Brne/
doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. /FF TU/

oponenti:

prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. /FiF UK/
doc. PhDr. František Šimon, CSc.. /FF UPJŠ/
doc. PhDr. Lubor Kysučan, PhD. / FSS MU v Brne/

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedol jej predseda prof. PhDr. Miroslav Daniš,
CSc., za účasti členov Vedeckej rady FiF UK a ďalších hostí (pozri prezenčnú listinu).
I. V habilitačnej prednáške „Historické interpretácie zániku Západorímskej ríše“ habilitant
predstavil vývoj interpretácií zániku Rímskej ríše v historiografii od čias humanizmu, cez
osvietenstvo, kritický pozitivizmus 19. storočia (Mommsen, Seeck), 1. a 2. polovicu 20.
storočia (Rostovcev, Piganiol, Courcelle...). Pomenoval kultúrne a historické súvislosti a
poukázal na dobovú, svetonázorovú, politickú i osobnostnú determináciu historikov
pokúšajúcich sa o rekonštrukciu minulosti.
Prednášku hodnotili 5 členovia Vedeckej rady FiF UK: prof. PhDr. Mária Botiková, CSc., doc.
Mgr. Vincent Múcska, PhD., prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., prof. Mgr. Martin Slobodník,
PhD., prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD.
II. Priebeh obhajoby: Habilitant prezentoval svoju prácu „Od antiky k stredoveku. Dejiny
neskorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284 - 476“, v ktorej zúročil svoj dvadsaťročný
záujem o túto problematiku. Nosnými témami publikácie sú kristianizácia a barbarizácia
rímskej spoločnosti. Autor štruktúrovane podal charakteristiku svojej práce, predstavil
východiská a metodológiu. Prístupom k spracovaniu a poňatím dejín neskorej antiky sa
priklonil ku škole P. Browna, ktorý vniesol do problematiky neskoroantickej historiografie
inovatívny pohľad.
Po prednesení oponentských posudkov habilitant odpovedal na pripomienky oponentov
k prepisu latinských a gréckych mien, na otázky týkajúce sa uprednostnenia textov
nekresťanských autorov, škodlivosti olova ako jedného z dôvodov pádu Rímskej ríše,
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postavenia strednej vrstvy v spoločnosti, ekonomiky ríše a okrajového spomenutia tejto témy
v práci. Oponenti vyjadrili spokojnosť s odpoveďami.
V následnej bohatej verejnej diskusii vystúpili členovia habilitačnej komisie, členovia vedeckej
rady i hostia (prof. J. Bednaříková, prof. J. Bátora, prof. O. Mészáros, doc. V. Múcska, doc. J.
Šedivý, doc. P. Valachovič). Habilitant odpovedal na položené otázky a diskusné príspevky
týkajúce sa dôvodov úspešného ovládnutia Západorímskej ríše novými hegemónmi a ich
neúspechu v prípade Východorímskej ríše, vplyvu poľnohospodárskej krízy a ekonomických
faktorov, či názoru samotného habilitanta na zánik ríše, resp. či sa prikláňa k niektorej
z prezentovaných teórií. Tiež bola prediskutovaná možná analógia so súčasnou migračnou
situáciou a migráciami v priebehu dejín, vplyv kresťanstva na rímsku kultúru i proces
barbarizácie vs. romanizácie. Uchádzač kompetentne odpovedal na všetky otázky a podnety
v diskusii.
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. Marekovi Babicovi, PhD., vedecko-pedagogický titul docent v odbore
všeobecné dejiny a v počte hlasov 6 kladných zo 6 prítomných členov komisie odporúčala
uchádzača VR FiF UK.
V Bratislave 27. 4. 2017
prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc.
predseda habilitačnej komisie

