SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE
CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA
PhDr. Radoslava Štefančíka, MPol., Ph.D.
(Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita, Bratislava)
O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT
v študijnom odbore 3.1.6. politológia
habilitačnou komisiou
(podľa § 1, ods. 15 Vyhlášky 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických
titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor1)
Habilitačná komisia sa zišla 1. 12. 2016 v zložení:
Predseda komisie:
 prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika, Košice)
Členovia komisie:
 prof. RNDr. Robert Ištok, PhD. (Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská
univerzita, Prešov)
 prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. (Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského,
Bratislava)
Oponenti:
 prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. (Vysoká škola politických a společenských věd,
s. r. o., Kutná Hora, ČR)
 prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa,
Nitra)
 doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika, Košice)

a vypracovala toto hodnotenie:
1.

VYHODNOTENIE PLNENIA KRITÉRIÍ UCHÁDZAČA PODĽA MATERIÁLOV DODANÝCH
UCHÁDZAČOM

1. Základné životopisné údaje uchádzača
Dátum narodenia: 1976, Brezno
•
1997 – 2002: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbor: politológia –
nemecký jazyk a literatúra, 2002 štátna skúška s vyznamenaním, (magister)
•
2005 – 2006 : štúdium politológie na Friedrich-Schiller-Universität v Jene (Master of
Politics) – štipendium Nadácie Konrada Adenauera
•
2007: rigorózna skúška z politológie na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v
Trenčíne
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•
2004 – 2010: doktorandské štúdium na Fakulte medzinárodných vzťahov Vysokej
školy ekonomickej v Prahe. Dizertačná práca (Politické aspekty migrácie v Českej republike
a na Slovensku), obhájená v júni 2010. Ph.D. – odbor politológia
Ďalšie vzdelávanie
•
Marec – august 2003: Medzinárodné parlamentné štipendium Nemeckého Spolkového
snemu v Berlíne (IPS), odborné školenia nemeckých politických nadácií na rôznych
miestach v Spolkovej republike Nemecko, v Dánsku a v Bruseli, sprievodné štúdium na
Humboldt Universität zu Berlin
•
Apríl – September 2011 – postdoktorandské štipendium Ernsta Macha akcie Rakúsko
– Slovensko na Viedenskej univerzite
•
Február – Marec 2012 – Herder Institut v Marburgu – postdoktorandské štipendium
5. Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti
•
2002 – 2012 odborný asistent, Katedra politológie, Filozofická fakulta, Univerzita sv.
Cyrila a Metoda v Trnave,
•
2012 – 2014 odborný asistent, Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita sv.
Cyrila a Metoda v Trnave
•
jún – december 2012 – prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na FF UCM
•
2012 – 2015 odborný asistent, Katedra jazykovedy a translatológie, Fakulta
aplikovaných jazykov Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013 – 2014 – vedúci katedry,
•
od 2015 Katedra interkultúrnej komunikácie, Fakulta aplikovaných jazykov
Ekonomická univerzita v Bratislave
•
od decembra 2014 dekan Fakulty aplikovaných jazykov EU BA
•
2006 – 2008: čiastočný úväzok na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v
Trenčíne, katedra politológie a sociológie
•
2003 – 2010 : výkonný redaktor časopisu Slovenská politologická revue, 2010-2012
zástupca hlavného redaktora
•
Jeseň 2007: nemecká redakcia Slovenského rozhlasu – externý redaktor
Priebeh zamestnaní:

2002-2012 odborný asistent, Katedra politológie, Filozofická fakulta, Univerzita sv.
Cyrila a Metoda v Trnave,

2012-2014 odborný asistent, Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita sv.
Cyrila a Metoda v Trnave

jún – december 2012 – prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na FF UCM

2012-2015 odborný asistent, Katedra jazykovedy a translatológie, Fakulta
aplikovaných jazykov Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013 – 2014 – vedúci
katedry,

od 2015 Katedra interkultúrnej komunikácie, Fakulta aplikovaných jazykov
Ekonomická univerzita v Bratislave

od december 2014 dekan Fakulty aplikovaných jazykov EU BA

2006 – 2008: čiastočný úväzok na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v
Trenčíne, katedra politológie a sociológie

2003-2010: výkonný redaktor časopisu Slovenská politologická revue, 2010-2012
zástupca hlavného redaktora

Jeseň 2007: nemecká redakcia Slovenského rozhlasu – externý redaktor
2. Pedagogická činnosť uchádzača. Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

V rokoch 2002 až 2012 pôsobil na Katedre politológie FF UCM v Trnave a medzi rokmi
2012 až 2014 pôsobil na Katedre histórie FF UCM v Trnave. Počas tohto obdobia
vyučoval na dennom aj externom štúdiu okrem iného aj tieto predmety:
Das politische System der BRD
Diplomový seminár
Európske politické strany
Inštitucionalizácia a organizácia politických strán
Migračná politika
Politické strany a straníckej systémy
Politické systémy krajín Škandinávie
Politický marketing
Politika a médiá
Studená vojna
Textový seminár – Teória demokracie G. Sartoniho
Vláda a politika
Vybrané kapitoly zo všeobecných dejín – Studená vojna
Základy ekonómie
Od roku 2012 pôsobí na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v
Bratislave, kde vyučuje tieto predmety:
Akademické písanie (NJ)
Diplomový seminár (NJ)
Diskusné fórum (NJ)
Európska únia (NJ)
Migračná a integračná politika v Európe a vo svete (NJ)
Oblastné a interkultúrne štúdie v nemeckom jazyku (NJ)
Politika na Slovensku (NJ)
Reálie nemecky hovoriacich krajín /NJ)
Základy politológie (SJ/NJ)
3. Vedeckovýskumná a expertízna činnosť uchádzača
VEGA 1/3590/06 – Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovensku (2006 – 2008) –
spoluriešiteľ v roku 2008
VEGA 1/0347/15 – Parlamentný jazyk v koncepte štiepnych línií (2015 – 2017) – hlavný
riešiteľ
IUVENTA DAVM40 – Multikulturalita na Slovensku a v Európskej únií. Integrácia mladých
ľudí s migračným pozadím a ich vnímanie autochtónnou mládežou (2011 – 2013) – hlavný
riešiteľ
Výber najdôležitejších prác je nasledujúci:
ABC 2 Politische Sprache im Konzept der sozioökonomischen Konfliktlinien - eine
politikwissenschaftliche Perspektive / Radoslav Štefančík ; recenzenti Irena Zavrl, Eva
Ondrčková.
In: Aktuelle Tendenzen in der Sprachforschung. - Eisenstadt : E. Weber Verlag, 2015. - ISBN
978-385253-523-4. - S. 136-156 [1,60 AH].
[ŠTEFANČÍK, Radoslav (100%) ]

ADM 1 Politische Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei im Zuge der ersten großen
Nachkriegsmigra-tion nach Österreich / Radoslav Štefančík.
In: Bulgarian Historical Review – Revue bulgare d'Histoire. - ISSN 0204-8906. - No. 3-4
(2013), s. 90-110.
[ŠTEFANČÍK, Radoslav (100%) ]

ADM 2 The emigration of the Czechoslovak inhabitants in the language of the communist
propaganda / Radoslav Štefančík, Alica Nemcová.
In: Historia y Comunicación Social. - ISSN 1137-0734. - Vol. 20, no. 1 (2015), s. 89-105.
[ŠTEFANČÍK, Radoslav (50%) - NEMCOVÁ, Alica (50%) ]
Štatistika ohlasov:

[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of
Science a v databáze SCOPUS

7

[2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of
Science a v databáze SCOPUS

6

[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

29
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V zhrnutí o vedeckovýskumných a vzdelávacích aktivitách (pozri tabuľku plnenia
minimálnych kritérií na získanie titulu docent v odbore 3.1.6. politológia možno konštatovať,
že uchádzač PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D., spĺňa scientometrické kritériá na
udelenie titulu docent v študijnom odbore 3.1.6. politológia.

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
FILOZOFICKÁ FAKULTA
Prehľadová tabuľka plnenia minimálnych kritérií na získanie titulu docent
v odbore 3.1.6. politológia
Meno uchádzača: PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.
Požadované

Plnenie

1.Pedagogická činnosť
Minimálny počet rokov

3

5,5

1(3)

3

5

61

1+207

3+55

38,9

3

30

43 (registrované na UPJŠ)

810,11

13

2

3

vykonávania pedagogickej
činnosti od získania titulu
PhD.
VŠ učebnice, skriptá, učebné
texty (min. súhrnný počet AH)
Počet ukončených
vedených diplomových prác
2.Publikačná činnosť
Celkový počet pôvodných
vedeckých prác
Počet výstupov kategórie A1

3. Ohlasy na publ. činnosť
Citácie prác spolu
Citácie uvedené v citačných
databázach WoS, SCOPUS
4.Grantové projekty – účasť na
riešení

Podľa Prílohy č. 1 Rozhodnutia rektora č. 7/2014, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov
docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2 Ide o kategóriu podľa odseku 21 a 24 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej
činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy; výstupy kategórie A tvoria súčasť celkového počtu
pôvodných vedeckých prác.
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II. ZÁVERY OPONENTSKÝCH POSUDKOV NA HABILITAČNÚ PRÁCU UCHÁDZAČA

Na habilitačnú prácu PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D., s názvom
Financovanie politických strán v nemecky hovoriacom regióne. Výzva pre Slovensko?
posudky vypracovali:




prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. (Vysoká škola politických a společenských věd,
s. r. o., Kutná Hora, ČR)
prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa,
Nitra)
doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika, Košice)

prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. – záver posudku
Predložená habilitačná práca PhDr. Radoslava Štefančíka, MPol., PhD. spĺňa
požiadavky kladené na formu, obsah a kvalitu habilitačnej práce a preto jeho prácu odporúčam
k obhajobe. Po splnení všetkých podmienok navrhujem udeliť PhDr. Radoslavovi Štefančíkovi,
MPol., PhD. vedecko-pedagogickú hodnosť docent v odbore 3.1.6. politológia.
prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. – záver posudku
V prípade jej úspešného priebehu odporúčam udeliť akademický titul docent v odbore
politológia.
doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD. – záver posudku
Predložená habilitačná práca je ako celok napísaná kvalitne a nemám k nej žiadne
podstatné výhrady. Autor ňou preukázal, že jej zrelou vedeckou osobnosťou a že je schopný
samostatne formulovať kvalitné odborné závery. Na základe uvedeného ju odporúčam k
obhajobe a po jej úspešnom absolvovaní odporúčam PhDr. Radoslavovi Štefančíkovi, MPol.,
Ph.D. udeliť vedecko-pedagogickú hodnosť docent v študijnom odbore 3.1.6. Politológia.
III. ODBORNÉ POSÚDENIE HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE –
NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE

Prednáška habilitanta PhDr. Radoslava Štefančíka, MPol., Ph.D. sa sústredila na
prezentovanie nedostatkov inštitucionalizácie slovenského straníckeho systému. Habilitant
koncentroval svoju pozornosť najskôr na teoretické vymedzenie výskumu straníckych
systémov z pohľadu ich inštitucionalizácie, aby podľa modelu amerického politológa Scotta
Mainwaringa a analyzoval faktory slabo inštitucionalizovaného systému v podmienkach
Slovenskej republiky.
Habilitant odôvodnil svoje tvrdenie o slabo inštitucionalizovanom straníckom systéme
poukázaním na nedostatky politických strán v štyroch dimenziách, ako ich vymedzil Samuel
Huntington a neskôr v podobnom prístupe aj Scott Mainwaring, teda podľa ich adaptability
(časté striedanie strán, vznik nových a zánik predtým etablovaných, vysoká miera volatility,
neschopnosť prežiť po výmene zakladateľov), komplexnosti (absencia regionálnych
straníckych štruktúr u niektorých strán), autonómie (finančná závislosť od jedného finančného
zdroja) a koherencie (absencia mechanizmov na úspešné riešenie vnútrostraníckych rozporov
a následný rozpad politických strán).
Okrem poukázania na slabiny slovenského straníckeho systému habilitant vysvetlil aj
dôvody, prečo tento stranícky systém možno považovať za slabo inštitucionalizovaný. Svoje
argumenty našiel tak na makroúrovni, ako aj na meso- a mikroúrovni.

V prípade makroúrovne ako hlavný dôvod menoval jeden volebný obvod, ktorý
negatívnym spôsobom zasahuje do prirodzeného vývoja slovenských politických strán
a následne determinuje aj meso- a mikroúroveň. Existujúci volebný systém podporuje
centralizáciu politických strán a oslabuje vplyv regionálnych štruktúr.
Cez poukázanie na tento inštitucionálny nedostatok sa postupne dostal na mesoúroveň
vidí ako hlavný dôvod absenciu motivácie politických lídrov budovať stranu ako politickú
organizáciu, t. j. so svojimi horizontálnymi i vertikálnymi štruktúrami. Na tejto úrovni je
rovnako výrazný nedostatok slabá miera koherencie politických strán.
Na mikroúrovni hľadal habilitant dôvody slabo iništitucionalizovaného straníckeho
systému predovšetkým vo voličskom správaní, ktoré je na Slovensku mimoriadne
personalizované. T. j. volič sa rozhoduje skôr podľa sympatií k politickým lídrom, ako podľa
stotožnenia sa s určitými ideami alebo programovými zámermi.
Habilitant v prednáške, ktorá bola z hľadiska obsahu, štylisticky a kompozične dobre
pripravená a prezentovaná, preukázal schopnosť adekvátnej interpretácie vedeckých
poznatkov. Potvrdil tým dosiahnutú kvalitu vedeckej práce, rovnako ako kvalitu jej pôsobenia
ako univerzitného pedagóga.
V. NÁVRH UDELIŤ UCHÁDZAČOVI TITUL DOCENT V ODBORE 3.1.6. POLITOLÓGIA
Habilitačná komisia pracovala podľa postupu ustanoveného zákonom č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 6/2005 o postupe získavania vedecko-pedagogických
titulov docent a profesor.
Habilitačná komisia na základe posúdenia všetkých predložených dokladov
a dokumentov, plnenia scientometrických kritérií a ostatných kritérií Univerzity P. J. Šafárika
v Košiciach týkajúcich sa vedeckej, pedagogickej a organizátorskej činnosti uchádzača,
posudkov oponentov a prednesenej habilitačnej prednášky konštatuje, že uchádzač PhDr.
Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D., spĺňa všetky podmienky stanovené všeobecne záväznými
právnymi predpismi a zároveň aj vnútornými predpismi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.1.6. politológia.
Na základe uvedeného habilitačná komisia predkladá návrh predsedníčke
Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
schváliť návrh na udelenie titulu docent PhDr. Radoslavovi Štefančíkovi, MPol.,
Ph.D., v študijnom odbore 3.1.6 politológia.
Košice 1. 12. 2016
Predseda habilitačnej komisie:
prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.

..................................................

Členovia habilitačnej komisie:
prof. RNDr. Robert Ištok, PhD.

..................................................

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSC.
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