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Správa o priebehu doktorandského štúdia v študijnom programe  
európske štúdia a politiky na FSV UCM 

 
 
Doktorandské štúdium na FSV prebehlo v AR 2020-2021 úspešne, aj napriek ťažkostiam 
spôsobených pandémiou. Dvaja naši študenti úspešne obhájili dizertačné práce a koncom 
akademického roka v auguste 2021 nás potešil veľký počet záujemcov  o doktorandské 
štúdium, z ktorého sme si vybrali najperspektívnejších kandidátov na interné a externé 
doktorandské štúdium. Druhý rok externého doktorandského štúdia potvrdil záujem 
o túto formu štúdia a podarilo sa nám vyriešiť niektoré problémy, ktoré sa objavili. 
 
Denní študenti v študijnom programe Európske štúdiá a politiky v AR 2020-2021 
 
Študenti 3. a 4. ročníka: 
Mgr. Boris Kolman („Politické etablovanie a ideová profilácia ĽSNS“, školiteľka doc. PhDr. 
Tatiana Tökölyová, PhD.) 
PhDr. Alexandra Matejková („Európska politika rodovej rovnosti: paradigmy 
v preferenciách atribútov platenej práce vo vybraných krajinách Európskej únie“, školiteľ 
doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.) 
Mgr. Matúš Jankoľa (“Inštitucionalizácia politických strán na Slovensku a  v Českej 
republike: problematické elementy ich fungovania v súčasných podmienkach”, školiteľ doc. 
PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. – štúdium prerušil) 
 
Mgr. Kolman a PhDr. Matejková úspešne obhájili dizertačné práce v auguste r. 2021.  
 
Študenti 2. ročníka: 
Mgr. Markéta Mackuľaková („Brexit v kontexte vnútropolitickej diskusie v UK“, školiteľka 
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.). 
Mgr. Natália Brovina Mulínová („Kvalita života mladých ľudí v kontexte modernej Európy: 
prípadová štúdia Slovenskej republiky“, školiteľ doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.) 
 
Mgr. Mackuľaková a Mgr. Mulínová absolvovali dizertačnú skúšku v marci 2021 roku. 
 
Študenti 1. ročníka:  
Mgr. Anežka Borošová („Regionálna samospráva a uplatnenie žien vo volených, nevolených 
funkciách /komparácia vybraných krajín“, externí školiteľ doc. PhDr. Daniel Klimovský, 
PhD.) 
Ondřej Hynek, MA („The geopolitical conquering of the Arctic region: The European Union 
as a (non) actor in Arctic Security“, školiteľ doc. Peter Juza, PhD.)  
Mgr. Matúš Novák (“Potenciál využitia moderných manažérskych metód v miestnej 
samospráve, školiteľka doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. - prestúpil z verejnej politiky 
a verejnej správy na ESPO v máji 2021.) 
Mgr. Barbora Blašková  (“Motivačné aspekty rozhodovania pre vysokoškolské 
štúdium”, školiteľ prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. - prestúpila z verejnej politiky a verejnej 
správy na ESPO v máji 2021.) 
 
V septembri 2021 boli prijatí na denné štúdium ďalší traja študenti:  
Mgr. Stela Olejárová (“Národná identita v demokratizačných procesoch”, školiteľka doc. 
PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.)  



Mgr. Monika Kmeťová (“Mládežnícke organizácie v systémoch politických strán: národná a 
medzinárodná dimenzia”, školiteľ: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.) 
Mgr. Tomáš Janči (“Digitálna demokracia a jej dopady”, školiteľka doc. PhDr. Tatiana 
Tökölyová, PhD.)  
 
 
Externí študenti v študijnom programe Európske štúdiá a politiky v AR 2020-2021 
 
Na externé doktorandské štúdium v AR 2019-2020 boli prijatí 2 zahraniční študenti zo 
SRN a 1 slovenská študentka: 
Lucrece Segning, MA (SRN) („The Economic Impact of Immigration: Case Study of the 
Federal Republic of Germany“, školiteľka: Dr. Karen Henderson). 
Mgr. Wolfgang Storck (SRN) („The reintroduction of the juvenile sentence of the indefinite 
duration. Social necessity by changing society through various factors“, školitelka: doc. 
JUDr. Jana Reschová, CSc.) 
PhDr. Klaudia Mišovičová („Slovensko v druhej česko-slovenskej republike / 1938-1939/. 
O charakteristikách nedemokratického režimu“, školiteľka doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, 
PhD.) 
 
V septembri 2020 boli prijatí ďalší dvaja študenti:  
JUDr. Samuel Csóka („Mládež v antisystémovom aktivizme krajnej pravice“, školiteľ doc. 
PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. - štúdium ukončil) 
Mgr. Bernadeta Nowak (Poľská republika) (“Europeanisation of the operations and 
attitudes of the police in Poland on the example of the Municipal Police Headquarters in 
Gdaňsk“, školiteľ: prof. Dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, Univerzita Gdańsk.) 
 
V septembri 2021 bola prijatá na externé štúdium ďalšia študentka: 
Ing. Denisa Hanáková (“Vplyv kultúr na bilaterálne vzťahy Slovenska a Francúzska”, 
školiteľka doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.) 
 
Hodnotenie a problémy 
Interní študenti sú plne integrovaní do aktivít katedry a podieľajú sa na pedagogickej 
a vedecko-výskumnej činnosti, vrátane organizácie každoročnej medzinárodnej 
konferencie pre doktorandov. Treba zvážiť možnosť pokračovania hybridných aktivít aj 
po skončení pandémie, a to aj vo výučbe, či kurzov pre doktorandov, pri konferenciách, 
keďže tie sú pre externých doktorandov, najmä pre zahraničných, mimoriadne 
nápomocné pri ich integrácii v rámci činností na katedre.  
 
Pri externom štúdiu sa vyskytli problémy u zahraničných doktorandov - mali problémy 
s chápaním a prispôsobením sa komplexnému slovenskému kreditovému systému pre 
doktorandské štúdium; obaja si pôvodne mysleli, že ich prvoradou úlohou je výskum a 
vypracovanie dizertačnej práce. Za posledný rok sme zabezpečili preklad všetkých 
kľúčových dokumentov k doktorandskému štúdiu do angličtiny, preto dúfame, že sa tento 
problém v budúcnosti nebude opakovať. Mohli by sme však prehodnotiť požiadavku 
súvisiacu so získavaním kreditov za pedagogickú činnosť pre externých zahraničných 
doktorandov, keďže nie sú zamestnancami univerzity. Pre študentov, ktorí žijú v zahraničí 
a nevedia po slovensky, je veľmi ťažké takéto kredity získať. Momentálne sa situácia dá 
zvládnuť, pretože súčasné pandemické opatrenia umožňujú vyučovanie online, ale 
situácia by bola problematickejšia s obnovením prezenčného vyučovania. 



Výskumné aktivity (publikácie a účasť na konferenciách) doktorandov neustále 
monitorujeme. Prísny kreditový systém doktorandského štúdia môže viesť k tomu, že 
študenti sa zamerajú na slovenské aj medzinárodné konferencie, ktoré sľubujú publikáciu 
svojich  príspevkov v konferenčných zborníkoch, namiesto toho, aby navštevovali 
konferencie na najvyššej úrovni, kde by si mohli vypočuť a diskutovať s poprednými 
medzinárodnými odborníkmi z vlastnej oblasti výskumu. Bolo by vhodné, aby doktorandi 
publikovali v uznávaných karentovaných časopisoch s medzinárodným dosahom. 
Vzhľadom na relatívne krátke trojročné trvanie doktorandského štúdia si však musíme 
uvedomiť, že s kvalitou časopisu sa podstatne zvyšuje doba medzi odoslaním článku a 
uverejnením v časopise, zatiaľ čo pri takých časopisoch je pravdepodobnosť prijatia 
článku na prvý pokus o veľmi veľa nižšie. 
 


