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habilitačnej komisie na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 

Mgr. Matúšovi Mišíkovi, PhD.  

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, 

sa dňa 22. 2. 2018 uskutočnilo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné konanie 

na udelenie titulu „docent“ Mgr. Matúšovi Mišíkovi, PhD., v študijnom odbore politológia. 

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

dekan fakulty, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 

predsedníčka: prof. PhDr. Darina Malová, PhD. /FiF UK v Bratislave/ 

členovia:  doc. Karen Henderson, Ph.D. /FSV UCM/ 

 doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. /FSS MU Brno/ 

oponenti:  prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. /SÚ SAV/ 

   prof. PhDr. Peter Terem, PhD. /FPVMV UMB/ 

 doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc. /FF PU/ 

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

Malová, PhD., za účasti členov Vedeckej rady FiF UK (pozri prezenčnú listinu) a ďalších 

hostí. 

 

I. V prednáške Energetická politika krajín strednej a východnej Európy po vstupe do 

Európskej únie sa habilitant venoval vývoju energetickej politiky Európskej únie so 

zameraním na vzťahy s tretími krajinami, ktoré dovážajú energetické suroviny do EÚ. Zvlášť sa 

zameral na snahy štátov strednej a východnej Európy zaistiť svoju energetickú bezpečnosť 

v kontexte energetickej politiky celej Európskej únie. Pomenoval determinanty podpory 

prehlbovania integrácie v oblasti externej energetickej politiky, pričom za rozhodujúci činiteľ 

označil najmä faktor vnímanej zraniteľnosti zo strany členských štátov. 

Prednášku hodnotili 5 členovia Vedeckej rady FiF UK: prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD., prof. 

Mgr. Martin Slobodník, PhD., prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD., prof. PhDr. Mária Kusá, 

CSc., prof. PhDr. František Gahér, CSc. 

 

II. Priebeh obhajoby: Habilitant predstavil svoju prácu Rozhodovací mechanizmus 

v Európskej únii po východnom rozšírení, v ktorej sa venoval téme, ako rozšírenie v rokoch 

2004 a 2007 ovplyvnilo rozhodovací mechanizmus v Európskej únii na úrovni Rady EÚ 

a analyzoval vnímanie správania sa nových členských štátov v rozhodovacom mechanizme. Na 

základe výskumu konštatoval, že nedostatok administratívnej kapacity nových členských štátov 

a neznalosť neformálnych pravidiel im znemožňovali byť dostatočne aktívnymi pri 

rozhodovaní a spočiatku boli skôr pasívnymi prijímateľmi legislatívy a zameriavali sa len na 

oblasti národného záujmu. Postupné oboznámenie sa s pravidlami prinieslo efektívnejšie 

zapájanie sa zástupcov nových krajín do rozhodovacieho procesu. 
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Po predstavení práce oponenti predniesli posudky. Za neprítomného prof. P. Terema prečítal 

posudok člen habilitačnej komisie doc. B. Dančák. Oponenti ocenili tému, ktorej sa habilitant 

v monografii venoval, pretože ide o významnú, dynamicky sa vyvíjajúcu oblasť, ktorá je 

napriek tomu zriedkavo predmetom výskumu. V reakcii na posudky dr. M. Mišík 

akceptoval terminologické pripomienky oponentov a odpovedal na otázky týkajúce sa spôsobu 

vedenia výskumných rozhovorov, sumarizácie najdôležitejších neformálnych noriem v rámci 

Rady EÚ, získaných skúseností z predsedníctva SR v roku 2016, ktoré môže Slovensko zúročiť 

v pôsobení v Rade EÚ, vyjadril sa k rozporu medzi odlišným vnímaním elity a verejnosti 

Veľkej Británie v otázke podpory liberalizácie pracovného trhu až po Brexit. Oponenti vyjadrili 

spokojnosť s odpoveďami. 

Vo verejnej diskusii vystúpila doc. K. Henderson s otázkou týkajúcou sa spôsobu získavania  

respondentov na účely výskumu a štruktúry skupiny respondentov. Dr. M. Mišík uviedol, že 

do skupiny respondentov boli zahrnutí úradníci a diplomati zo stálych zastupiteľstiev, vedúci 

pracovníci ministerstiev i bývalý minister, zároveň popísal náročný spôsob kontaktovania 

respondentov a získavania súhlasov na účasť v prieskume. Vyjadril sa k terminologickým 

nepresnostiam, na ktoré poukázal prof. F. Gahér a prof. J. Sopóci. Prof. J. Sopóci sa v diskusii 

ďalej zaujímal o slovenskú stratégiu dosahovania energetickej bezpečnosti, od ktorej sa odvíja 

smerovanie našich zástupcov v EÚ. V odpovedi habilitant objasnil komplikácie s opieraním sa 

o stratégiu z roku 2008, ktorá v mnohých smeroch neodráža potreby vzniknuté po kríze v roku 

2009. Habilitant kvalifikovane zodpovedal 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. Matúšovi Mišíkovi, PhD., vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 

politológia a v počte hlasov 5 kladných z 5 prítomných členov komisie odporúčala uchádzača 

VR FiF UK. 

 

 

V Bratislave 22. 2. 2018                              

 

    prof. PhDr. Darina Malová, PhD. 

 predsedníčka habilitačnej komisie                                            


