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V Praze, dne 15. 8. 2019 

 

 

Oponentský posudek pro jmenovací řízení doc. PhDr. P. Horvátha, PhD. v oboru Veřejná 

politika a veřejná správa  

 

 

Doc. PhDr. P. Horváth se dlouhodobě zaměřuje na problematiku politologie, v níž ukončil své 

vysokoškolské vzdělání, a historie (v tomto oboru získal titul PhDr.). Svá politologická vysokoškolská 

studia ukončil získáním titulu PhD. v oboru teorie politiky, což jednoznačně dokládá jeho široké 

oborové zaměření, které mu posléze umožnilo se odborně profilovat v poměrně rozsáhlém „prostoru“, 

který zahrnuje jak čistě politologická témata, tak disciplíny, které na tuto orientaci navazují a rozvíjejí 

ji (jako je v jeho případě veřejná politika).  

Ve svém profesním zaměření se dlouhodobě zaměřuje na oblast spojenou s problematikou 

politologického výzkumu (své profesní zaměření na politologické analýzy dovršil habilitací v daném 

oboru). V posledních letech se zaměřuje rovněž na problematiku analýzy veřejné politiky a veřejné 

správy, která nesporně patří v mezinárodním kontextu k preferovaným specializacím 

společenskovědního výzkumu současnosti. Právě v tomto dnes již samostatném oboru patří doc. PhDr. 

P. Horváth, PhD. nesporně mezi přední slovenské odborníky a je i „zakladatelem“ tohoto oboru na 

FSV UCM – v oboru veřejná politika a veřejná správa působil a působí jako spolugarant a garant, což 

přispívá k rozvoji nejen daného studijního oboru na UCM, ale na Slovensku obecně.  

Pedagogická činnost doc. PhDr. P. Horvátha, PhD. odráží jednoznačně obě jeho hlavní 

specializace, a to politologii a veřejnou politiku – v obou oborech vede základní povinné i povinně 

volitelné kurzy a svou pedagogickou aktivitu doplňuje přirozeně i vedení četných bakalářských i 

magisterských prací, které nyní doplňuje i vedení prací disertačních (působí rovněž jako oponent 

studentských prací).   
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Co se publikační činnosti týká, i v tomto ohledu splňuje doc. PhDr. P. Horváth, PhD. 

požadavky kladené na žadatele o jmenovací řízení: je autorem četného počtu monografií a článků 

v odborném tisku, a to jak slovenských, tak zahraničních. Některé ze svých prací vydal i jako 

spoluautor, což svědčí rovněž o jeho schopnosti vést mladší autory k výzkumné a publikační činnosti. 

Sám doc. Horváth, PhD. byl a je nositelem několika grantových projektů a jeho práce má výrazné 

ohlasy nejen na Slovensku, ale především v zahraničí.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že se doc. PhDr. P. Horváth, PhD. rovněž aktivně zapojuje do 

prezentace výsledků svých výzkumů v rámci slovenské i mezinárodní scény, pravidelně se účastní 

konferencí (včetně prestižních, které pořádají mezinárodní odborné organizace jako je International 

Political Science Association). Tato jeho aktivita je doplněna i samozřejmým členstvím v předních 

světových odborných politologických asociacích.   

Důležitá pro posouzení profesních schopností doc. PhDr. P. Horvátha, PhD. jsou rovněž jeho 

organizační aktivity, které dokládá mimo jiné úspěšný rozvoj FSV UCM jakožto relevantního 

vysokoškolského a výzkumného pracoviště. Svou soustředěnou odbornou i organizační prací doc. 

PhDr. P. Horváth, PhD. bezesporu nejen oslovil, ale i pozitivně oslovil mnoho mladších kolegů, 

některým z nich tak otevřel cestu k vědecké profesní dráze, jiným pomohl najít profesní uplatnění i 

mimo vysokoškolské prostředí. Právě tento jeho přístup je dle mého soudu jedním z klíčových – 

pedagogická a publikační aktivita je nesporně pouze základem, bez něhož se odborník na úrovni 

profesora nemůže obejít. Žadatel o jmenovací řízení by měl rovněž doložit, že jeho vliv v oboru dává 

prostor pro budoucí rozvíjení jím reprezentované společenskovědní disciplíny. A tyto požadavky 

nesporně doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. splňuje. I to je důvod, proč jeho žádost o jmenovací řízení 

v oboru veřejná politika a veřejná správa na základě prostudovaných materiálů i skutečnosti, že ho 

znám a sledují jeho profesní růst již od dob studia na FSV UK v Praze, doporučuji.   
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