UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FILOZOFICKÁ FAKULTA

NÁVRH
habilitačnej komisie pre udelenie vedecko-pedagogického titulu docent
Mgr. Michalovi Habajovi, 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 25. 5. 2017 uskutočnilo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné konanie
na udelenie titulu „docent“ Mgr. Michalovi Habajovi, 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 v Bratislave/

členovia:

Dr. H. C. prof. Vladimír Firmánek, DrSc. /AÚ SAV/
doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. /Vojenský historický ústav/

oponenti:

prof. PhDr. Janka Hečková, CSc. /FF UKF v Nitre/
doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc. /FiF UK v Bratislave/
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 „Metodológia výskumu čišpiovských dejín s ohľadom na obdobie
vlády Kambýsa II.“ habilitant predstavil komplikovanú a metodologicky náročnú prácu pri
interpretácii prameňov k perzským dejinám. Poukázal, že pramenná základňa má veľký časový
i geografický rozptyl (grécke, egyptské, perzské, mezopotámske pramene), čo si vyžaduje
znalosť rozličných kultúrnych, spoločenských, politických i náboženských kontextov a ich
vývoj. To bolo dôvodom dlhodobej stagnácie historiografie Blízkeho východu. Habilitant
v prednáške ďalej charakterizoval kontext, v akom tieto pramene vznikali, aké okolnosti ich
formovali i aký mali vplyv na ďalšie hodnotenie udalostí v priebehu dejín.
Prednášku hodnotili 5 členovia Vedeckej rady FiF UK: doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prof.
Mgr. Martin Slobodník, PhD., prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD., prof. PhDr. Mária Potočárová,
PhD., prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD.
II. Priebeh obhajoby: Habilitant prezentoval svoju prácu „Kambýses II. Od tradície k histórii“,
v ktorej sa zameral na procesy formovania politiky Perzskej ríše a skúmal jej rôzne aspekty,
pričom ťažisko položil do obdobia vlády Kambýsa II. Výsledky výskumu zhrnul do niekoľkých
bodov, z ktorých vyslovil záver, že negatívny obraz Kambýsa bol formovaný Egypťanmi ako
porazeným národom, prevzal ho Herodotos a následne naň nadviazala antická tradícia.
Kambýsova politika v Egypte však podľa všetkého smerovala k obnove hospodárskeho,
náboženského a občianskeho života a jeho zahraničná i domáca politika sa odzrkadlila v dobrej
kondícii ríše.
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Po predstavení práce oponenti predniesli posudky, v ktorých ocenili metodológiu i bádateľský
prínos práce. Posudok neprítomnej oponentky prof. J Hečkovej prečítal doc. P. Valachovič.
Habilitant sa v reakcii na posudky zmienil o pripravovanom prepracovanom vydaní monografie
v anglickom jazyku, rozšírenom o ďalšie výsledky výskumu.
Predseda komisie následne otvoril verejnú rozpravu, v ktorej diskutovali členovia vedeckej
rady, členovia habilitačnej komisie i hostia (prof. J. Bátora, prof. O. Mészáros, doc. V. Múcska,
doc. P. Valachovič a ďalší). V diskusii rezonovala téma prameňov, o ktoré sa opiera výskum
tohto obdobia dejín – ich prístupnosť, forma, jazyk, autorstvo. Habilitant v odpovediach
objasnil, že Peržania boli aliterárne kmene s orálnou históriou. Až po získaní Egypta vznikol
klinopis a bola vytvorená väčšina známych staroperzských nápisov, na niekoľkých tabuľkách
sa objavila aj gréčtina. V prípade antických prameňov upozornil na to, že mnohé Herodotove
postoje sa stali paradigmatické a v neskorších prameňoch sa len preberali. Prof. D. Malová sa
zaujímala, na základe akých materiálov a artefaktov habilitant formuloval závery
o Kambýsovej politike. Habilitant uviedol ako pozoruhodný zdroj mezopotámske
administratívne tabuľky, ktoré poskytujú jedinečný pohľad do hospodárskeho vývoja ríše.
Habilitant na všetky otázky v diskusii kvalifikovane odpovedal.
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. Michalovi Habajovi, PhD., vedecko-pedagogický titul docent v odbore
všeobecné dejiny a v počte hlasov 5 kladných z 5 prítomných členov komisie odporúčala
uchádzača VR FiF UK.
V Bratislave 25. 5. 2017
prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc.
predseda habilitačnej komisie

