
Oponentský posudok 

na doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD. v rámci vymenúvacieho konania za 

profesora v odbore 3.1.7. verejná politika a verejná správa 

 

          Na základe žiadosti podpísanej doc. PhDr. Jaroslavom Mihálikom, PhD., 

dekanom Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, predkladám 

nasledovný posudok uchádzača doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD. v rámci 

vymenúvacieho konania za profesora v odbore 3.1.7. verejná politika a verejná 

správa. 

 

          Pedagogické aktivity 

          Doc. Horváth je dlhoročný a skúsený pedagóg pôsobiaci vo všetkých formách 

a stupňoch výučby, ktoré Fakulta sociálnych vied realizuje. Zabezpečuje výučbu 

viacerých povinných a povinne voliteľných študijných predmetov, dominantne výučbu 

študijného predmetu Politický systém Slovenskej republiky a študijných predmetov, 

ktoré s ním súvisia, resp. predstavuje pre ne východiskový základ. Vo svojej 

pedagogickej práci prepája najnovšie vedecké poznatky s potrebami spoločensko-

politickej praxe, pričom túto vníma v európskom priestore, osobitne v priestore krajín 

V4. Je autorom jednej vysokoškolskej učebnice a ďalších dvoch vysokoškolských 

učebných textov. Druhú vysokoškolskú učebnicu napísal v spoluautorstve.  

          Počas svojho pedagogického pôsobenia úspešne viedol viac ako 160 

záverečných prác (bakalárskych a diplomových). Ako školiteľ v doktorandskom štúdiu 

viedol a vedie študentov – doktorandov, z ktorých 6 svoje dizertačné práce už 

obhájili. Dizertačné práce obsahovo nadväzujú hlavne na problematiku, ktorá je 

predmetom vedecko-výskumného záujmu inauguranta. Možno konštatovať, že svojim 

školiteľských pôsobením vytvára vlastnú vedeckú školu, čím vedecké výsledky svojej 

práce nielen rozvíja, ale zároveň ich prenáša do aplikačnej praxe. V triáde svojej 

vedeckej činnosti – vedeckej výchovy doktorandov – potrieb spoločensko-politickej 

praxe, rozvíja odbor verejná politika a verejná správa, v ktorom sa uchádza 

o vymenovanie za profesora. 

          Uchádzač je garantom bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe 

manažment verejnej správy a spolugarantom magisterského štúdia v študijnom 

programe ekonómia verejných politík a doktorandského štúdia v študijnom odbore 

verejná politika a verejná správa. Naviac je spolugarantom habilitačného 

a vymenúvacieho konania v odbore verejná politika a verejná správa.  

 



          Vedecký výskum a publikačné aktivity 

          Vo všeobecnosti možno povedať, že pôsobenie inauguranta v oblasti vedeckého 

výskumu vrátane jeho publikačných aktivít je obsahovo rôznorodé, z formálneho 

hľadiska spĺňajúce, resp. prevyšujúce stanovené kritéria (požiadavky) a z pohľadu 

kvality pozitívne hodnotené akademicko-vedeckou komunitou v odbore politológia, 

ako aj v odbore verejná politika a verejná správa. Toto všeobecné konštatovanie je 

možné doložiť konkrétnymi údajmi (faktami).  

          Takými sú výsledky riešenia domácich i zahraničných vedeckých projektov, ktoré 

sú prínosné pre rozvíjanie vedných odborov, ktorých sa týkajú. Pozitívne sa dá 

hodnotiť aj publikačná produktivita uchádzača, vykazujúca požadovaný rozsah, ale aj 

– či hlavne – požadovanú kvalitatívnu úroveň. Osobitne chcem oceniť vklad vedecko-

výskumného pôsobenia inauguranta z pohľadu jeho zahraničných aktivít majúcich 

trojaký rozmer: 

- uchádzač sa zúčastnil na 20 vedeckých konferenciách v zahraničí, okrem iných 

štátov vystúpil opakovane na vedeckých podujatiach v USA a Kanade, raz 

v Austrálii, 

- celkom publikoval v zahraničí 30 výstupov, z toho 6 v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus a 1 vedeckú prácu 

v zahraničnom karentovanom časopise, 

- na jeho vedecko - publikačnú činnosť možno v zahraničí evidovať okolo 130 

ohlasov (citácie, recenzie), z toho 45 v zahraničných publikáciách 

registrovaných v citačných indexoch (WoS, Scopus). 

Aj keď je vedecko – výskumná činnosť uchádzača pomerne rôznorodá, 

tématicky v nej dominujú štyri oblasti: politický systém, hlavne fungovanie 

výkonnej moci so zameraním na postavenie prezidenta v politickom (ale 

i právnom) systéme SR, priame formy demokracie s osobitným zreteľom na 

lokálnu (miestnu) úroveň, problematika volieb, ako aj sociálna politika 

a súvislosti, ktoré ju ovplyvňujú. Jednotlivé oblasti inaugurant skúma 

a následne analyticky hodnotí z pohľadu vzájomného prepojenia teórie 

a aplikačného dosahu pre prax, vníma a hodnotí ich ako súčasť európskeho 

priestoru, osobitne ich komparuje s podmienkami v krajinách V4, zároveň 

využíva právne poznatky, hlavne poznatky z ústavného práva (najmä pri prvých 

dvoch oblastiach). 

 

         

 

 



         Ďalšia odborná činnosť, iné odborné aktivity 

         Na takom mieste považujem za potrebné uviesť niektoré skutočnosti 

dotvárajúce charakteristiku doc. Horvátha ako pedagogickej a vedeckej 

osobnosti: 

- absolvoval 5 prednáškových zahraničných pobytov, ktoré mu umožnili 

prezentovať svoje vlastné poznatky na zahraničných vysokých školách, ale 

zároveň boli preňho zdrojom inšpirácie a nových skúseností, ktoré využil vo 

svojej pedagogickej a vedecko – výskumnej práci, 

- je členom redakčných rád vedeckých časopisov (zborníkov) na vlastnej fakulte 

(univerzite), ale aj na iných vysokých školách (inštitúciách),  

- je členom viacerých vedeckých rád, ako aj členom odborových komisií pre 

doktorandské štúdium,  

- bol prvým dekanom novovytvorenej Fakulty sociálnych vied, ktorú viedol 8 

rokov. Počas tejto doby sa mu podarilo fakultu etablovať pedagogicky 

i vedecky v priestore slovenských vysokých škôl, nasmerovať ju k ďalšiemu 

rozvoju, čoho potvrdením sú jej výsledky na poli vzdelávania, vedy 

i zahraničných vzťahov. FSV je prvou fakultou na Slovensku, ktorá získala 

oprávnenie na habilitačné a vymenúvacie konanie v odbore 3.1.7. verejná 

politika a verejná správa. 

 

          Záver  

          Z toho čo som v posudku uviedol vyplýva, že uchádzač je uznávanou 

pedagogickou i vedeckou osobnosťou doma i v zahraničí. Spĺňa kritéria, ktoré určuje 

pre vymenovanie za profesora § 4 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 v znení neskorších 

predpisov, ako aj kritéria schválené vedeckou radou Univerzity sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave. Preto odporúčam, aby komisia na vymenúvacie konanie a následne vedecká 

rada Fakulty sociálnych vied, predložili návrh vedeckej rade Univerzity sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave na vymenovanie doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD. za profesora 

v odbore 3.1.7. verejná politika a verejná správa.  

 

 

Košice 25.7.2019                                                                                 prof. JUDr. Igor Palúš, Csc. 


