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Návrh habilitačnej komisie na vymenovanie  
Mgr. Vladimíra BAČÍKA, PhD. 

z Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja 
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, 

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 
 za docenta v odbore habilitačného konania  

„Humánna geografia“ 
 

V súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov docenta a profesora, ako aj Zásadami Univerzity 
Komenského k vyhláške č. 246/2019 o habilitácii docentov a vymenúvaní profesorov, uverejnenými 
vo Vnútornom predpise UK č. 7/2014, sa dňa 4.3.2022 uskutočnila na Prírodovedeckej fakulte UK 
v Bratislave habilitačná prednáška Mgr. Vladimíra BAČÍKA, PhD. z Katedry ekonomickej a sociálnej 
geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave na tému 
„Charakteristika vybraných geografických aspektov e-Governmentu na Slovensku s dôrazom na 
obecné samosprávy“ a obhajoba jeho habilitačnej práce s názvom „Dátová vizualizácia a jej 
aplikácie v geografickom výskume“. 

Habilitačná komisia bola dekanom PríF UK vymenovaná v zložení:  

Predseda: prof. RNDr. Ján BUČEK, CSc.  
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja PríF UK,  
Bratislava 

Členovia: doc. Mgr. Milan KOREŇ, PhD. 
Katedra plánovania lesných zdrojov a informatiky, Lesnícka fakulta Technická  
 univerzita Zvolen 

doc. RNDr. Petr RUMPEL, PhD. 
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta,  
Ostravská univerzita, Ostrava 

Za oponentov habilitačnej práce boli dekanom PriF UK vymenovaní: 
prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD.   
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta Univerzita P. J. Šafárika, Košice 

 doc. RNDr. Jaroslav BURIAN, PhD.   
Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého,  
Olomouc, ČR 

  doc. Mgr. Daniel KLIMOVSKÝ, PhD.  
Katedra politológie, Filozofická fakulta UK, Bratislava 
 

Habilitačná prednáška Mgr. Vladimíra BAČÍKA, PhD. sa zaoberala vybranými geografickými 

aspektami e-Governmentu na Slovensku s dôrazom na obecné samosprávy.   

 V úvode uchádzač predstavil hlavné okruhy prednášky, charakterizoval základnú 

terminológiu, najčastejšie témy výskumu, hlavné indikátory, a to aj v širšom medzinárodnom 

kontexte.  Bolo poukázané na význam eGovernmentu z hľadiska občianskej participácie aj z hľadiska 

rastúceho významu internetu a sociálnych sietí v spoločnosti. K ťažiskovým témam prednášky 

patrilo predstavenie dotazníkového prieskumu zameraného na internetové stránky obcí na 
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Slovensku. Pozornosť sa venovala metodickým otázkam, stavu a samotnej dynamike vývoja v tejto 

oblasti. Uchádzač poukázal na veľkostné a priestorové diferencie i legislatívnu stránku tohto procesu 

z hľadiska zverejňovania informácií. Následne sa prednáška sústredila na problematiku distribúcie 

výsledkov, vrátane vybraných technických detailov a predstavenia vybraných tematických máp. 

Jednotlivé aspekty boli dokumentované originálnymi mapami a ďalšími výstupmi uchádzača. V 

závere prednášky uchádzač poukázal na problémy využitia e-Governmentu na Slovensku. 

Sumarizoval kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú jeho rozmach. Vychádzal z vlastnej výskumnej 

činnosti, pričom poukázal napr. aj na vplyv aktivity predstaviteľov samosprávy, či susedský efekt pri 

presadzovaní sa internetových stránok a využívaní sociálnych sietí samosprávami.   

Habilitačná prednáška uchádzača mala veľmi dobrú odbornú aj didaktickú úroveň. 
Demonštrovala jeho spôsobilosť na kvalitnú pedagogickú prácu vo funkcii docenta. Odborné 
problémy prednesené v prednáške vyvolali zaujímavú a podnetnú diskusiu. V nej uchádzač pohotovo 
reagoval a preukázal široký prehľad v prezentovanej problematike i v jej širšom spoločenskom 
kontexte. Uchádzač sa počas prednášky i v diskusii prejavil ako vyzretá vedecká osobnosť, ktorá má 
hlboké znalosti skúmanej problematiky. 

V rámci obhajoby habilitačnej práce uchádzač v úvode predstavil základnú štruktúru práce 
pozostávajúcu z úvodnej časti a troch základných tematických celkov. Úvodná časť prednášky 
upozornila na význam dátovej vizualizácie a význam internetu v geografickom výskume. V ďalšej 
časti sa uchádzač venoval prezentácii metodických otázok výskumu samospráv na úrovni obcí 
v Európe a na Slovensku. Následne prezentoval viaceré možnosti dátovej vizualizácie na internete 
s využitím viacerých formátov a jazykov. Dokumentoval použitie distribúcie dát na internete 
v rôznych podobách (napr. v cirkulárnej vizualizácii dát o dochádzke za prácou). Následne 
prezentoval možnosti vizualizácie dát v geografii športu, na príklade analýzy dlhodobých dát 
pretekov Tour de France. Záverom zdôraznil význam presvedčivej dátovej vizualizácie pre úspešnú 
komunikáciu výsledkov výskumu a jej dôležitú úlohu pri práci s dátami, pričom v súčasnosti sa táto 
problematika významne týka online prostredia. Jednotlivé časti prezentácie sa opierali o výsledky 
výskumu zverejnené vo vedeckých publikáciách, ktoré tvorili jednotlivé časti predloženej 
habilitačnej práce. 

Obhajoba habilitačnej práce Mgr. Vladimíra Bačíka, PhD. bola uskutočnená predpísaným 
spôsobom on-line formou. Všetci traja oponenti boli prítomní prostredníctvom on-line pripojenia. 
Vo svojich posudkoch hodnotili kladne odbornú úroveň habilitačnej práce. Uchádzač v primeranej 
miere odpovedal na otázky a pripomienky oponentov, ktoré odzneli v posudkoch a v následnej 
diskusii presvedčil, že je odborníkom v problematike dátovej vizualizácie a jej aplikácie 
v geografických výskumoch.  

Mgr. Vladimír Bačík, PhD. publikoval doterajšie výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti 
prevažne v monografiách a v domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch. V čase podania 
žiadosti mal registrovaných v evidencii publikačnej činnosti celkom 47 záznamov. Z nich bolo 6 
publikácii zaradených do databázy CC a 12 publikácii do databázy Scopus. Podieľal sa na príprave 
troch monografií a dvoch vysokoškolských skrípt. Celkovú štatistiku ohlasov tvorí vyše 100 záznamov 
na všetky doposiaľ publikované odborné a vedecké publikačné výstupy, z toho je vyše 48 ohlasov 
evidovaných v citačných indexoch Web of Science a Scopus.  

Mgr. Vladimír Bačik, PhD. je od roku 2006 kontinuálne zamestnancom PríF UK, najprv na 
pozícii vedeckého pracovníka a neskôr na pozícií VŠ učiteľa (ako odborný asistent). Jeho 
pedagogické aktivity sú spojené s výučbou predmetov v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia. 
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Podieľa sa na výučbe predmetov Počítačová tvorba máp; Dizajn databáz a informačné systémy; 
Informatizácia, sociálne siete a globalizácia; Geoinformatika pre humánnu geografiu 
a demogeografiu; Geografia cestovného ruchu, Geografia športu; Aplikácie GIS nástrojov v 
geografickom výskume. Celkovo doteraz viedol 27 bakalárskych a 33 diplomových prác. Dlhodobo 
patrí k najlepšie hodnoteným učiteľom katedry podľa výsledkov anonymných ankiet medzi 
študentami. 

Na on-line zasadnutí komisie, ktorá nasledovala bezprostredne po habilitačnej prednáške a 
obhajobe habilitačnej práce, participovali všetci členovia komisie a oponenti. Habilitačná komisia po 
zhodnotení pedagogického a vedeckého profilu a taktiež po zhodnotení habilitačnej prednášky a 
obhajoby habilitačnej práce zastáva názor, že uchádzač je pripravený na prácu univerzitného 
docenta, čo sa odzrkadlilo aj v následnom jednomyseľnom hlasovaní.  

V súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, ako aj Zásad habilitačného konania o 
udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v 
Bratislave k vyššie uvedenej Vyhláške MŠ SR, habilitačná komisia odporúča udeliť Mgr. 
Vladimírovi BAČÍKOVI, PhD. titul docent v odbore habilitačného konania „Humánna geografia“.  

 

 

Predseda:  prof. RNDr. Ján BUČEK, CSc.   ........................................ 

Členovia: doc. Mgr. Milan KOREŇ, PhD.   ........................................ 

doc. RNDr. Petr RUMPEL, PhD.  ........................................ 

 

 

V Bratislave, 4.3.2022  

 

 

 

 

 


