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OPIS ODBORU HABILITAČNÉHO KONANIA A INAUGURAČNÉHO KONANIA 

SLOVENSKÉ DEJINY 

 

Univerzita Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta Filozofická fakulta 

Názov odboru HIK Slovenské dejiny  

Študijný odbor/odbory, ku ktorému je 

odbor HIK priradený 

7115. Historické vedy 

Študijné programy 3. stupňa v odbore, ku 

ktorému je HIK priradený 

103334 Slovenské dejiny – denná/externá 

forma 

Študijné programy 2. stupňa v odbore, ku 

ktorému je HIK priradený 

103338 História – denná/externá forma  

 

Obsah odboru HIK 

Názov odboru HIK: Slovenské dejiny  

Obsah odboru HIK Slovenské dejiny je zameraný na skúmanie základných konceptov, teórií 

a metód historického výskumu, a to v jeho podobe akademickej vedy, pedagogickej praxe 

a aplikačných oblastí. Nevyhnutné je získavanie poznatkov zo samotnej histórie 

(slovenských a všeobecných dejín), ale aj z príbuzných odborov historickej vedy, konkrétne 

z pomocných vied historických, archívnictva, základné poznatky z dejín umenia apod.   

Odbor sa venuje abstrahovaniu základných a spoločných východísk všetkých historických 

odvetví a disciplín, ale tiež skúmajú ich odlišností v porovnaní so spoločnými prvkami. 

Priamou a neoddeliteľnou súčasťou tohto odboru je dôraz na metodologické aspekty histórie, 

resp. slovenských dejín, ako aj formulovanie inovatívneho metodologického inštrumentária  

schopného reflektovať úlohu dejín v meniacich sa spoločenských kontextoch, ktoré vyžadujú 

prispôsobovanie historických pojmov a metód v synchrónnom a diachrónnom aspekte 

a vzájomnej komparácii. Minulé skúsenosti zo vzájomného vzťahu spoločnosti a histórie 

sleduje osobitne na úrovni dejín jednotlivých krajín, osobností, inštitúcií, konceptov, tradícií, 

konvencií, noriem a ich prehodnocovania. Okrem deskripcie vývoja a súčasného stavu 

histórie aj za využitia empirických metód formálnej analýzy, pomocných vied historických, 

sociológie, filozofie dejín a kognitívno-vedných prístupov k histórii má tiež za cieľ 

identifikovanie a pomenovanie filozofických východísk historického skúmania.  

Kryštalizovaním základných pojmov, princípov, metód histórie, historickej kritiky 

a východísk dejín tiež formuluje podnety pre rozvoj jednotlivých zložiek histórie 

v podmienkach meniaceho sa obsahu, rozsahu a vzťahov pluralitných historických 

a mimohistorických javov. Obsah odboru je zameraný na pestovanie slobodného kritického 

myslenia a nezávislého historického výskumu dejín Slovenska v širšom kontexte strednej 

Európy. Prispieva k formovaniu verejného priestoru na Slovensku.  

 

 

 

Vymedzenie odboru HIK 

Obsah odboru HIK je v súlade so zameraním študijného odboru História, resp. Slovenské 

dejiny, ku ktorému je priradený. Obsah odboru je pritom vymedzený tak, aby 
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korešpondoval s nosnými témami jadra znalostí študijného odboru História, resp. Slovenské 

dejiny. Hlavné obsahové prvky odboru HK a IK sú najmä:  

- teoretické koncepty využívané naprieč všetkými historickými obdobiami a odvetviami 

histórie, resp. slovenských dejín, ale aj špeciálne koncepty využívané v rámci jednotlivých 

pomocných vied historických  

- metodologické a metodické východiská histórie, ktorých poznanie a pochopenie je 

nevyhnutné pre chápanie minulosti, ale aj súčasnosti, ale je aj zárukou ďalšieho rozvoja 

histórie, resp. slovenských dejín takým spôsobom, ktorý bude reflektovať vedecké 

štandardy rešpektované aj v príbuzenských odvetviach  

- históriu, resp. slovenské dejiny v zmysle interdisciplinarity s dejinami umenia, teológiou, 

dejinami práva, filozofie, sociológie atď. a osobitne aj históriu v jej inštitucionálnom, 

spoločenskom a kultúrnom ponímaní  

 

 

 

 

Osoby, ktoré majú zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HIK 

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.  

doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD., univ. prof.  

doc. Mgr. Miloš Marek, PhD., univ. prof.  

doc. Mgr. Peter Labanc, PhD.  

doc. Mgr. Pavol Jakubčin, PhD.  

 

VUPCH dostupné na webových stránkach katedry: 

 

http://ff.truni.sk/personalne-zabezpecenie-katedry-historie  

 

 

 

 

Kritériá – „docent“ a „profesor“ 

Kritériá na získanie vedecko‐pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko‐ 

pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Filozofickej fakulty, 

dostupné na: 

 

http://ff.truni.sk/legislativa  
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