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Oponentský posudok 
 

 na pedagogickú a vedecko – výskumnú činnosť  
doc. Mgr. Petra  Juzu, CSc., PhD. 

v súvislosti  s jeho inauguračným konaním   
 

 
 
Doc. Mgr. Peter  Juza, CSc., PhD.  sa  narodil v roku 1959  v Bratislave. V roku 1992 ukončil   
štúdium na  Filozofickej  fakulte  Univerzity  Komenského v Bratislave v  študijnom odbore  
politológia  - história. V roku 2001   úspešne zavŕšil  doktorandské  štúdium na  Fakulte 
politických  vied a medzinárodných  vzťahov  Univerzity  Mateja Bela  v Banskej Bystrici  
získaním  vedecko – akademickej hodnosti PhD. -  philosophie  doctor  v študijnom odbore 67 
– 21 – 9 Medzinárodné  vzťahy. V roku 2002 získal vedecko – pedagogický  titul  docent na 
Akadémii budovania  štátu a sociálneho rozvoja v Taškente, Uzbecká republika.  
 
Pedagogická  činnosť 
 
Od roku  1998 doposiaľ  pôsobil  doc. Mgr. Peter  Juza, CSC., PhD.  na mnohých slovenských  
i zahraničných  univerzitách   ako vysokoškolský  pedagóg. Jeho pedagogická  činnosť  je 
zameraná  na  vedenie  prednášok a seminárov z predmetov: politológia, medzinárodné  
vzťahy a diplomacia.  V Slovenskej republike menovaný  pedagogicky pôsobil na  Filozofickej  
fakulte  Univerzity  Cyrila  a Metoda  v Trnave, na  Fakulte politických vied  a medzinárodných  
vzťahov  Univerzity  Mateja  Bela  v Banskej  Bystrici,  na Stredoeurópskej  vysokej škole 
v Skalici, na  Katedre  politológie  Trenčianskej univerzity  Alexandra  Dubčeka  v Trenčíne. V  
súčasnosti pracuje  ako docent na   Katedre politológie Filozofickej fakulty  Univerzity  Pavla  
Jozefa Šafárika v Košiciach.   
Doc. Mgr. Peter Juza,  CSc., PhD.    počas  svojho  pedagogického pôsobenia získal   renomé   
uznávaného odborníka nielen  na slovenských  vysokých školách  ale i na  mnohých 
zahraničných  univerzitách: na  Fakulte medzinárodných vzťahov Sanktpeterburgskej  štátnej 
univerzite (Ruská federácia), na Akadémii budovania  štátu  a sociálneho rozvoja 
v Taškente,  na Univerzite  svetovej ekonomiky  a diplomacie  pri  Ministerstve zahraničných 
vecí  Uzbekistanu v Taškente (Uzbecká republika),  na  Euroázijskej štátnej univerzite L.N. 
Gumiľova v Nur – Sultane (Kazašská republika).   
Docent  Juza  zabezpečuje  výučbu na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Svoje  
bohaté teoretické  i praktické  skúsenosti z oblasti  politických vied  a medzinárodných  vzťahov  
odovzdáva  i študentom  doktorandského štúdia. Ku koncu roka  2020  eviduje  šesť 
doktorandov, ktorí úspešne obhájili   dizertačnú prácu.  V súčasnosti   je  školiteľom  ďalších 
doktorandov.  
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Členstvo vo  vedeckých  radách a redakčných radách  
 
Ako vysokokvalifikovaný odborník  - praktik  i teoretik  -  pôsobil  resp. pôsobí ako  člen  
redakčných  rád mnohých vedeckých i odborných  časopisov  na Slovensku: Medzinárodné  
otázky (do roku 2006), Politické vedy  (do roku 2010), Studia  Politica  Slovaca   (doteraz)  i 
v zahraničí:  Mezinárodní politika   - Česká  republika (do roku 2000),  Democratization  and  
Human  Rights   - Uzbekistan (doteraz). 
Ako uznávaný   odborník  pôsobil resp. pôsobí doc. Mgr. Peter  Juza, CSc., PhD.  vo  Vedeckej 
rade  Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici a Vedeckej rady  Fakulty  sociálnych  vied 
Univerzity  Cyrila  a Metoda  v Trnave  (doposiaľ).   
Jeho  erudovanosť   je  využívaná  v rámci KEGA  ako  hodnotiteľa  či ako oponenta pri  
oponovaní  prác  domácich  i zahraničných autorov  vo vedeckých  časopisoch. 
 
Ocenenia  
 
Počas  svojej pedagogickej  i odbornej práce získal  doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD. za  svoju  
činnosť mnohé  domáce  i zahraničné ocenenia, ako napríklad  Pamätný list  Trenčianskej 
univerzity  Alexandra  Dubčeka  v Trenčíne (r. 2016), Pamätnú plaketu Univerzity  Mateja  Bela  
v Banskej Bystrici  (r. 2017)  a Zlatú plaketu Univerzity  Cyrila a Metoda v Trnave (r. 2019).  Jeho 
práca  bola ocenená i  v zahraničí:   v  roku 1998 „Medailou  Žukova“ (Ruská federácia),  
Medailou k 25. výročiu kazašskej diplomatickej služby v roku  2018  a tiež  Medailou  k 25. 
výročiu nezávislosti Kazachstanu v roku 2018 (Kazašská republika).  
Počas  jeho pedagogického pôsobenia  v zahraničí   mu  bol  trikrát  udelený titul profesor 
honoris  causa:  na International University  of  Kyrgyzstan  v Biškeku (Kirgizsko), na  L.N. 
Gumilyov Euroasian  University Astana (Kazachstan) a na  Kazašsko – americkej univerzite   Usť 
– Kamenogorsku  tiež v Kazašskej  republike.  
 
Publikačná  činnosť 
 
Docent  Juza systematicky   rozvíja   svoju odbornosť,   vďaka čomu   sa    etabloval ako  
medzinárodne  uznávaný odborník  v odbore    politológia  so zameraním  na oblasť politických  
vied, medzinárodných  vzťahov  a diplomaciu.  Svoj hlboký  záujem o danú problematiku  
pretavuje   do  rozsiahlej publikačnej  činnosti. Jeho publikačné  výstupy   zahŕňajú  takmer 
tristo  titulov.  Publikačná  činnosť  docenta  Juzu   zahŕňa  množstvo vedeckých  statí. Chcem  
však  zdôrazniť  a pozitívne hodnotiť i jeho  významný vklad  do popularizácie  vedy, ktorá   
zahŕňa  desiatky popularizačných  statí, dostupných širokej verejnosti.  
Zoznam  jeho publikačnej  činnosti  obsahuje  deväť  vedeckých prác  vydaných  v zahraničných  
časopisoch,  21  vedeckých prác  vydaných v domácich  časopisoch. Výsledky  svojej vedecko -  
výskumnej  činnosti publikoval docent  Juza    v  zahraničných recenzovaných  zborníkoch.  Je 
autorom  6 vedeckých prác   publikovaných  v domácich vedeckých zborníkoch,  11  príspevkov   
publikovaných v zborníkoch zo  zahraničných vedeckých konferencií,  16 príspevkov  
publikovaných v zborníkoch  z domácich  vedeckých konferencií.  Publikácie, ktoré sa venujú  
popularizácii vedy,   môžeme nájsť  v odborných knižných publikáciách (7),  odborných  prácach 
v zahraničných  časopisoch (14), odborných  prácach  v domácich  časopisoch  (121).  Svoju  
prácu  zameriava docent  Juza  i na spracovávanie  recenzií  v časopisoch a zborníkoch,  
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v ktorých  doposiaľ  publikoval  22 výstupov. Je autorom množstva  prehľadových a odborných  
prác  a prekladov,  dostupných  elektronicky, ktoré  tiež popularizujú vedu. 
Konkrétne scientometrické kritériá vyžadujú  od uchádzača na  post univerzitného profesora  
konkrétne  penzum výstupov  najvyššej  teoretickej  kvality.  Tieto  požiadavky doc.  Mgr. Peter  
Juza, CSc., PhD. naplnil  publikovaním   jednej  monografie  vydanej  v zahraničnom 
vydavateľstve,  jednej monografie vydanej v domácom vydavateľstve, publikovaním  
vysokoškolských učebníc  a učebných  textov v domácich  i zahraničných vydavateľstvách.  
V týchto svojich  dielach  ako vysokoškolský  pedagóg   použil svoje mnohoročné   odborné 
skúsenosti a teoretické poznatky  pre  sprostredkovanie  problematiky  politických vied, 
medzinárodných  vzťahov  a diplomacie študentom príslušných študijných  odborov.     
Rozsiahla  publikačná  činnosť  doc.  Mgr. Petra Juzu, CSc., PhD.   dokumentuje jeho vysokú  
erudovanosť   a  schopnosť  premietnuť  svoje   skúsenosti z vedecko – výskumnej  
i pedagogickej činnosti  do  kvalitných výstupov. Jeho  práce sú často citované inými  autormi,   
v celkovom  počte 73  citácií.  
 
Záver 
 
Výsledky  pedagogickej, vedecko -  výskumnej  a publikačnej  činnosti  doc. Mgr. Petra  Juzu,  
CSc., PhD.  sú dôkazom  toho, že  vedecký potenciál uchádzača  je rozvíjaný systematicky  
a koncepčne od  začiatku jeho  vedecko – pedagogického pôsobenia. Vďaka  tomu získal  
renomé v domácom  i zahraničnom  akademickom  a vedecko -  výskumnom prostredí. 
Dlhodobo  rozvíjané zameranie    sa na problematiku   politických  vied  inaugurantovi 
umožňuje  aplikovať najnovšie teoretické prístupy a zručne  a kvalifikovane  narábať s  
metodologickým  aparátom pri  spracovávaní   problematiky  politických vied.   
Uchádzač  vytvoril vlastnú vedeckú školu,   ktorej  súčasťou   je výchova  doktorandov, aktívna 
transformácia  získaných poznatkov  do pedagogického procesu.  
Výsledky  pedagogickej,  vedecko – výskumnej a publikačnej  činnosti  doc.  Mgr. Petra  Juzu, 
PhD. demonštrujú  jeho  nesporný prínos  k rozvoju  poznania  v oblasti politických  vied.  
Publikovaním  vo vedeckých  časopisoch, prezentovaním  svojej  vedecko – výskumnej  činnosti  
na zahraničných i domácich vedeckých  konferenciách, autorstvom vedeckých  monografií 
(domácej i zahraničnej),  aktívnou  pedagogickou  činnosťou  formuje docent Juza  vývojové 
trendy  a vedecký  diskurz  v oblasti  politických  vied  nielen na Slovensku  ale i v zahraničí.   
Docent  Juza   je vysokoškolský pedagóg ,  zrelý  erudovaný vedec  s národnou i medzinárodnou  
akceptáciou. 
 
Vzhľadom   k vyššieuvedenému  navrhujem   doc. Mgr. Petrovi Juzovi, CSC., PhD.  udeliť  po  
úspešnom absolvovaní     inauguračného  konania 
 

titul  profesor v   odbore „politológia“. 
 
 
 
V Bratislave,  14. júla   2021 


