
SPRÁVA  HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

CELKOVÉ  ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA 

Mgr. Gabriela Eštoka, PhD. (Katedra politológie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach) 

O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT  

v  odbore politológia 

habilitačnou komisiou  

(podľa § 1, ods. 15 Vyhlášky 246/2019 Z. z. o postupe získavania  vedecko-pedagogických  titulov 

alebo umelecko-pedagogických  titulov docent a profesor1) 

 

 

Habilitačná  komisia  sa zišla  18. 2. 2021 v zložení: 

 

Členovia habilitačnej komisie 

• Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. (Filozofická fakulta UPJŠ, Košice) – 

predsedníčka 

• doc. PhDr. Tatiana Tökolyová, PhD. (Fakulta sociálnych vied UCM, Trnava) 

• doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D. (ARC – Vysoká škola politických a společenských 

věd, s.r.o, Kutná hora, ČR) 

 

oponenti: 

• prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. (Pedagogická fakulta UK, Bratislava) 

• prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (Filozofická fakulta UKF, Nitra) 

• prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 

o. p. s., ČR) 

 

a vypracovala toto hodnotenie: 

 

1. VYHODNOTENIE  PLNENIA KRITÉRIÍ  UCHÁDZAČA  PODĽA  MATERIÁLOV  

DODANÝCH UCHÁDZAČOM 

 

 

1. Základné životopisné údaje   

 

Rok a miesto narodenia: 1985, Bardejov  

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast: 

- 2008 - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - Filozofická Fakulta Prešovskej Univerzity, 

Prešov - politológia (Mgr.) 

- 2013 - vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa - Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach - teória politiky (PhD.) 

Ďalšie vzdelávanie: 

2017 - Kurz akademickej angličtiny, UPJŠ v Košiciach 

2012 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, LS 2011/2012 – medzifakultné štúdium (Katedra 

politológie, Katedra 

histórie) 

2012 - Kurz: Poľský jazyk, certifikát “Polski język dla obcokrajowców” 

2011 - Letná škola: Ako kvalitne učiť, certifikát “Teaching and Learning in Higher Education“ 

2011 - Kurz: Anglický jazyk, certifikát “English Language – upper intemediate“ 

2010 - Prešovská detská univerzita PU v Prešove 

2010 - Letná škola: SUREC, certifikát “EU Eastern Policy: Neighbourdhood, Identity and Security“ 

 

 
1 Vyhláška 246/2019 Z. z. o postupe  získavania  vedecko-pedagogických  titulov alebo umelecko-pedagogických  

titulov docent a profesor. 



Priebeh zamestnaní  

2013 – trvá – odborný asistent na Katedre politológie FF UPJŠ v Košiciach 

 

2. Pedagogická  činnosť  uchádzača. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety) 

 

Pracovisko: Katedra politológie UPJŠ v Košiciach  

Aktuálne otázky medzinárodných vzťahov / 2020/2021; 2019/2020; 2017/2018 / ZS 

Európske integračné procesy / 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2016/2017; 2015/2016 / ZS 

Európska integrácia / 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 

2014/2015; 2013/2014 / ZS 

Geopolitika / 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015; 

2013/2014 / ZS 

Komparatívna politológia I. / 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018 / ZS  

Komparatívna politológia III. / 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018 / ZS 

Medzinárodné ekonomické vzťahy / 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017 / ZS 

Politická geografia / 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017 2015/2016; 2014/2015 

/ ZS 

Regionálne integračné procesy / 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 

2015/2016; 2014/2015; 2013/2014 / ZS 

Teória a prax diplomacie / 2019/2020 / ZS 

Aktuálne otázky medzinárodnej politiky / 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 

2015/2016 / LS 

Bakalárska práca / 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015; 2014/2015; 2013/2014; 2013/2014 

/ LS 

Diplomová práca / 2016/2017; 2015/2016 / LS 

Diplomový seminár / 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2014/2015 / LS 

Geokonfliktológia / 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 

2014/2015; 2013/2014 / LS 

Komparatívna politológia II. / 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018 / LS 

Seminár k bakalárskej práci / 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 

2014/2015; 2013/2014 / LS 

Teórie politických systémov / 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019;  / LS 

 

3. Vedeckovýskumná  a expertízna činnosť  uchádzača 

 

Riešené výskumné úlohy: 

 

• 2020 – 2022 spoluriešiteľ a zástupca vedúcej riešiteľky projektu KEGA (KEGA č. 014UPJŠ-

4/2020)- Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii 

pred nárastom politického extrémizmu u študentov – vedúca riešiteľka: prof. Dr. h. c. PhDr. 

Marcela Gbúrová, CSc. 

• 2016 – 2018 spoluriešiteľ projektu VEGA (VEGA č. 1/0658/16)- Výskum sekundárneho 

analfabetizmu v Slovenskej republike (stav – kontexty – perspektívy) - vedúca riešiteľka: 

prof. Dr. h. c. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. 

• 2016 – 2018 spoluriešiteľ projektu KEGA (KEGA č. 021/UPJŠ-4/2016)- Modernizácia 

politologického vzdelávania na UPJŠ v Košiciach- vedúca riešiteľka: prof. Dr. h. c. PhDr. 

Marcela Gbúrová, CSc. 

• 2014 – 2017 spoluriešiteľ projektu VEGA (VEGA č. 2/0187/14)- Formovanie slovenskej 

politiky v rokoch 1989-1994- vedúci riešiteľ: doc. PhDr., DrSc. Vladimír Goněc, J. M. Chair, 

Ústav politických vied SAV 



• 2014 – 2016 spoluriešiteľ a zástupca vedúceho riešiteľa projektu KEGA (KEGA č. 017UPJŠ-

4/2014)- Antológia textov medzinárodných vzťahov a geopolitiky-  vedúci riešiteľ: doc. 

PhDr. Tomáš Koziak, PhD.  

• 2014 – 2015 vedúci riešiteľ projektu VVGS (VVGS-2014-214)- Volebný cenzus 

v 21. storočí- vedúci riešiteľ: Mgr. Gabriel Eštok, PhD.  

• 2012 – 2015 spoluriešiteľ projektu VEGA (VEGA č. 1/0675/12)- Spravodlivosť distribúcií v 

podmienkach modernej demokracie – filozofické, politologické a sociologické aspekty- 

vedúca riešiteľka: doc. PhDr. Eva Bolfíková, CSc. 

• 2012 – 2015 spoluriešiteľ projektu ITMS (ITMS 26110230075)- Inovácie pre vedomostnú 

spoločnosť (IRES) 

 

• 2013 – 2015 spoluriešiteľ projektu ITMS (ITMS 26110230101)- Rozvoj inovatívnych foriem 

vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach (RIFIV) 
 

 

 

Výber najdôležitejších  prác je nasledujúci: 

 

AAB1 (Ne)dávne hľadanie strednej Európy / Gabriel Eštok ; recenzenti Jozef Lysý, 

Vladimír Goněc. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

2020. - 192 s. [7,31 AH]. - ISBN 9788081529245. 

AAB3 Projects For European Integration in the First Half of the 20th Century / Tomáš 

Koziak, Gabriel Eštok ; recenzenti Marcela Gbúrová, Ján Liďák. - 1. vyd. - Košice : 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - 156 s. - Projekt: Iné granty 

domáce IRES ITMS 26110230075. - ISBN 9788081523243. 

[KOZIAK, Tomáš (55%) - EŠTOK, Gabriel (45%) ] 

ABD1 Euroskepticizmus v kontexte sekundárneho analfabetizmu / Gabriel Eštok ; 

recenzenti Jozef Lysý, Peter Horváth. 

In: Sekundárny analfabetizmus alebo o príčinách a dôsledkoch nízkeho záujmu 

verejnosti o politiku na Slovensku. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach, 2018. - ISBN 9788081526992. - S. 85-117. 

[EŠTOK, Gabriel (100%) ] 

AEC1 Vojna a zahraničné vzťahy v myslení Niccola Machaivelliho / Gabriel Eštok ; 

recenzenti Ján Liďák, Tomáš Koziak et al. 

In: Morálka, etika a politika: 500 let Machiavelliho díla "Il Principe". - Kolín : 

Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium - Vysoká škola 

politických a společenských věd, 2013. - ISBN 9788086879413. - S. 454-472. 

[EŠTOK, Gabriel doktorand (100%) ] 

 



Štatistika kategórií publikačnej činnosti: 

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 3 

ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 1 

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 5 

ACD - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich 

vydavateľstvách 
1 

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 
1 

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 
5 

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 4 

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 6 

BCI - Skriptá  a učebné texty 2 

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch 2 

EDJ - Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v 

časopisoch, zborníkoch 
3 

FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru(bibliografie, encyklopédie, 

katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 
12 

GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií 
2 

 
C E L K O M 

47 

 

 

Štatistika ohlasov:  

[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných 

indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS 
1 

[2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch 

Web of Science a v databáze SCOPUS 
1 

[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch 
23 

[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 75 

[5] Recenzie v zahraničných publikáciách 1 

[6] Recenzie v domácich publikáciách 1 

 
C E L K O M 

102 
 

 

 

 

V zhrnutí o vedeckovýskumných a vzdelávacích aktivitách (pozri  tabuľku plnenia minimálnych 

kritérií na získanie  titulu docent v odbore habilitačného a inauguračného konania politológia  možno 

konštatovať, že uchádzač  Mgr. Gabriel Eštok, PhD., spĺňa scientometrické  kritériá na udelenie titulu 

docent  v odbore  habilitačného a inauguračného konania politológia. 

 

 



UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

 

Prehľadová tabuľka plnenia minimálnych kritérií na získanie titulu docent 

v odbore habilitačného a inauguračného konania politológia 

 
 

 

_________________________________________________________________________ 
1  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 
7 1 monografia, 20 pôvodných vedeckých prác 
8 alebo zahraničné pôvodné vedecké práce (nevzťahuje sa na ŠO Sociálnu psychológiu a psychológiu práce) 
9 pre ŠO Sociálna psychológia a psychológia práce: alebo publikácie evidované v databázach WoS a 
 SCOPUS alebo uverejnené v časopise evidovanom v databáze  ERIH  
10 alebo citácie v časopisoch evidovaných v databáze ERIH 
11 alebo citácie v zahraničných publikáciách (nevzťahuje sa na ŠO Sociálnu psychológiu a psychológiu práce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
požadované   plnenie uchádzačom 

1. Pedagogická činnosť 
  

Minimálny počet rokov 
vykonávania pedagogickej 
činnosti od získania titulu 
PhD. 

3 7 

VŠ učebnice, skriptá, učebné 
texty (min. súhrnný počet AH) 

1 (3) 8 (13,82 AH) 

Počet ukončených vedených 
diplomových prác 

5 25 

2. Publikačná činnosť 
  

Celkový počet pôvodných 
vedeckých  prác  

1+207 1+25 

Počet výstupov kategórie A1 
38,9 4 

3. Ohlasy na publikačnú 

činnosť 

  

Ohlasy spolu 
30 102 

Ohlasy uvedené v citačných 

databázach WoS, SCOPUS 

810 2/22 

4. Grantové projekty  - 
účasť na riešení 

2 9 



II. ZÁVERY OPONENTSKÝCH POSUDKOV NA HABILITAČNÚ PRÁCU UCHÁDZAČA 

 

Na habilitačnú prácu Mgr. Gabriela Eštoka, PhD., s názvom: Sekundárny analfabetizmus ako aspekt 

demokratického deficitu EÚ, posudky vypracovali: 

 

• prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. (Pedagogická fakulta UK, Bratislava) 

• prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (Filozofická fakulta UKF, Nitra) 

• prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 

o. p. s., ČR) 

 

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. – záver posudku 

  

Mgr. Gabriela Eštoka PhD., poznám aj z iných stránok jeho osobnosti. Okrem kvalitnej pedagogicko 

vedeckej činnosti je výborný organizátor života katedry Politológie na FF UPJŠ. Je náročný k sebe, ale 

zároveň empatický ku kolegom, kolegyniam a študujúcim politológiu. Jeho verejným vystúpeniam vždy 

predchádza dôkladná odborná príprava. 

Predloženú habilitačnú prácu Mgr. Gabriela Eštoka PhD. odporúčam na obhajobu a po jej úspešnom 

vykonaní odporúčam udeliť vedecko-pedagogický titul docent v odbore politológia. 

 

prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. – záver posudku 

 

Gabriel Eštók je zrelý autor. Predložený text odporúčam ako vstup do habilitačného konania. V prípade 

úspešného priebehu obhajoby odporúčam udeliť akademický titul docent v odbore politológia. 

 

prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. - záver posudku 

 

Na základe vyššie uvedeného oponentského posudku odporúčam predloženú habilitačnú prácu k 

obhajobe a na základe posúdenia doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti, odbornej 

angažovanosti a takisto osobnostných kvalít uchádzača, po splnení všetkých podmienok, navrhujem 

udeliť Mgr. Gabrielovi EŠTOKOVI, PhD. vedecko-pedagogickú hodnosť docent  v odbore politológia. 

 

 

 

III. ODBORNÉ POSÚDENIE HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE – NÁVRH 

HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

Prednáška habilitanta, Mgr. Gabriela Eštoka, PhD., bola venovaná téme Vplyv euroskepticizmu na 

volebné procesy na Slovensku. Cieľom prednášky bolo charakterizovať mieru vplyvu euroskepticizmu 

na vybrané volebné procesy v Slovenskej republike.  

Prednáška sa orientovala na tri základné argumentačné línie. Prvá línia predstavila euroskepticizmus 

ako heterogénny jav, ktorý má okrem všeobecných, celoeurópskych charakteristík a prejavov, aj svoje 

špecifiká na úrovni národných štátov. Preto habilitant v prednáške zdôraznil potrebu pristupovať 

k problematike euroskepticizmu nielen optikou celoeurópskych prejavov nespokojnosti s európskym 

integračným procesom, ale aj akceptáciou národného rozmeru prejavov euroskepticizmu. V rámci 

druhej línie sa habilitant zameral na vnútornú nejednotnosť v rôznych chápaniach pojmu 

euroskepticizmus, na ktoré je potrebné pri pohľade na výskum jeho prejavov euroskepticizmu prihliadať 

a ako na nich nazerá politologická teória. Habilitant upozornil na zaujímavý fakt, že síce v politologickej 

teórii sa euroskepticizmu venuje náležitá a dlhodobá pozornosť, no aj napriek tomu žiaden z hlavných 

prístupov nedokáže pokrývať problematiku vnútornej heterogenity euroskepticizmu ako celku. Tretia 

línia habilitačnej prednášky predstavila mieru vplyvu a dôsledky euroskepticizmu na volebné procesy 

v Slovenskej republike. V tejto časti habilitant vychádza z predpokladu, že európska politika ovplyvňuje 

domácu politiku na Slovensku, čo sa nevyhnutne prejavuje aj vo volebných kampaniach a straníckych 

programoch relevantných politických strán a kandidátov. Autor prezentoval viacero príkladov týchto 

prepojení. Rovnako habilitant poukázal na fakt, že politické strany a kandidáti siahajú po 

euroskeptických témach ako po jednoduchom nástroji zameranom na zisk významných politických 



bodov bez výraznejšej možnosti a záujmu atakovaného aktéra, európskych inštitúcii, na prezentovanie 

opozičného stanoviska. Za prelom vo využívaní euroskeptických tém vo voľbách v slovenskom 

prostredí habilitant označil parlamentné voľby 2012 a predvolebnú kampaň pred týmito voľbami, 

pričom poukázal na postupný odklon pozitívneho vnímania európskych inštitúcií medzi obyvateľstvom 

a nárast euroskeptických postojov v slovenskom straníckom mainstreame, ktorý však nedosahuje 

úroveň radikálnych antieurópskych postojov. Záver prednášky poukázal na možné dôsledky 

analyzovaných procesov na politický vývoj na Slovensku a na samotnú občiansku spoločnosť.  

 

 

 

V. NÁVRH UDELIŤ UCHÁDZAČOVI TITUL DOCENT V ODBORE HABILITAČNÉHO A INAUGURAČNÉHO 

KONANIA 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 MŠVVaŠ SR z 22. 7. 2019 číslo 246/2019 Z. z. 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 Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

týkajúcich sa vedeckej, pedagogickej a organizátorskej činnosti uchádzača, posudkov oponentov a 

prednesenej habilitačnej prednášky konštatuje, že uchádzač Mgr. Gabriel Eštok, PhD., 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 habilitačného a inauguračného konania 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 Mgr. Gabrielovi Eštokovi, PhD., v odbore habilitačného 

a inauguračného konania politológia. 

 

 

Košice 18. 2. 2021 

 

 

Členovia habilitačnej komisie: 

 

Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.  - predsedníčka .................................................. 

 

doc. PhDr. Tatiana Tökolyová, PhD.     .................................................. 

 

doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D.       .................................................. 


