
Hodnocení  

pedagogických a vědeckých výsledků dosažených 

doc. PhDr. Peterem HORVÁTHEM, Ph.D. 

Pan doc. PhDr. Peter Horváth, Ph.D. patří k významným odborníkům specializovaným 

především na problematiku teorie a praxe veřejné správy a politologie. Jmenovaný po 

absolvování studia politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy rozšířil své 

znalosti dalším studiem teorie politiky na Filozofické fakultě Univerzity Komenského. V 

dalších letech tyto poznatky a dovednosti si systematicky prohluboval, o čemž svědčí 

především jeho úspěšná pedagogická, vědecká a publikační praxe. Patří k ní nesporně i jeho 

úspěšné habilitační řízení konané v roce 2015 na Filozofické fakultě Univerzity Pavla Jozefa 

Šafaříka v Košicích.  

Kandidát dvacátým rokem působí na Univerzitě Cyrila a Metoda Trnavě, na níž v 

letech 2011 - 2018 byl prvním děkanem Fakulty sociálních věd. V současné době (od roku 

2018) vykonává funkci vedoucí katedry veřejné správy Fakulty sociálních věd. V obou 

zmíněných pozicích doc. PhDr. Petera Horváth, Ph.D. osvědčil své manažerské schopnosti. 

Hodnotíme-li jeho pedagogické znalosti a dovednosti doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. 

,je dnes garantem výuky v bakalářském programu „Management ve:veřejné správě“. 

Současně je spolugarantem následujících tří programů: 

Ph.D. programu „Verejná politika a verejná správa „, 

 HaV konání„Verejná politika a verejná správa“ 

a 

magisterského programu „Ekonómia verejných politik“. 

  

Doc. PhDr. Peter Horváth, Ph.D. dosud vedl 6 doktorandů s udělením Ph.D. a v 

současné době vede 2 doktorandy. Ve studijních oborech politologie a veřejná správa vedl 

celkem 36 diplomových prací a značné množství bakalářských prací. Je mimo jiné autorem 

vysokoškolské učebnice vydané v roce 2007 na Univerzitě Cyrila a Metoda Trnavě s názvem 



„Politický systém Slovenskej republiky“, ISBN  978-80-89220-84-7 s 11 ohlasy z let 

2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2016,2017,2018 a 2019. 

Za významný považuji autorský podíl doc. PhDr. Peter Horvátha, Ph.D. na vydání 

vysokoškolské učebnice: „Transformácia a premeny politických systémov v krajinách 

Vyšehradskej skupiny“ napsáním kapitoly nazvané „Výkonná moc v krajinách Vyšehradskej 

skupiny“, Bratislava 2018, ISBN  978-80-8200-031-6. Kandidát rovněž v Bratislavě a v 

Trnavě publikoval dvě následující vědecké monografie: 

„Aktéri verejnej politiky - Slovensko 2012-2016“, Bratislava 2019, ISBN 978-80-8200-042-2 

a 

„Prezident v systéme výkonnej moci na Slovensku“ Trnava (Spoločnost pre verejnů správu pri 

SAV), 2015, ISBN 978-80-971627-2-6. 

Podílel se dále na publikování monografie „The Practical Dimension of Civic Participation in 

Slovakia after 1989“, vydané v Lublinu v roce 2018, ISBN 978-83 -227-9101-1 a na dvou 

vědeckých monografiích vydaných v domácích vydavatelstvích: 

ABD „Prezident Slovenskej republiky“ in: Pohlady na slovenskú politiku po roku 1989“, II. 

část, Bratislava 2016, ISBN 978-80-224-1513-2 

a 

ABD „Think - tanky na Slovensku“, publikované v roce 2004 v Bratislavě Inštitutem pre 

verejné otázky, ISBN 80-88935-73-39101-1 

Ve světovém jazyce kandidát zveřejnil celkem 15 příspěvků - z nich v databázích 

WoS, a Scopus (impact factor minim. 0,14) pětkrát a v ADM-6 celkem sedmkrát. Kandidát v 

karentovaném časopisu „Problems of Post-Communism“ zveřejnil příspěvek “Ultra-

Nationalism and Geopolitical  Exceptionalism in Mečiar´s Slovakia“, ISSN 1075-8216, roč. 

56, č. 4, který se setkal s ohlasy v letech 2014,2015 a 2017. V nekarentovaných  zahraničních 

časopisech v angličtině publikoval především následující příspěvky: 

ADE “SMER/SD- FIDESZ:The National Interests and Populism in the 2010 Parliamentary 

Elections“ in: Innovative Issues and Approaches in Social Sciences, ISSN 1855-0541 s ohlasy 

z let 2015 a 2017 



ADE “Electoral Paradism and its Impact on Performance on Municipal and Regional 

Administration“ in: Innovative Issues and Approaches in Social Sciences, ISSN 1855-0541 s 

ohlasy z let 2014 a 2017 

ADE “The Support for Tourism Activities in the Czech Republic by the Cohesion Policy“ in: 

International Journal of Public Administration, Management and Economic Development 

(IJPAMED) Economy of Management and Economics, ISSN 2533-4077 - Vol. 2 no.1  (2017). 

V recenzovaných sbornících, resp. v kapitolách ve vědeckých monografiích je doc. 

PhDr. Peter Horváth, Ph.D. zmíněn celkem 40krát, z toho v monografiích a ve sbornících 

vydaných v zahraničí 25krát.  

Ve slovenštině v ostatních domácích časopisech doc. PhDr. Peter Horváth, Ph.D. 

publikoval především následující statě:  

ADF “Stredná Európa a jej integračné pokusy“ in: Slovenská politologická revue: revue pre 

politický a občianský  život „(elektronický zdroj), ISSN 1335-9096-č,2  (2004) s ohlasy v 

letech 2011,2015,2017 a 2019 

ADF „Prezident v moderných dějinách Slovenska“ in: Slovenská politologická revue 

(elektronický zdroj):revue pre politický a občianský život, ISSN 1335-9096 - č.2  (2005) s 

ohlasy v letech 2006,2007 a2008 

 „The Role of the President in the Political Changes in Slovakia“ s ohlasy z let:2015 a 2017. 

V oblasti vědecké činnosti doc. PhDr. Peter Horváth, Ph.D. byl k dnešnímu dni 

řešitelem následujících vědeckovýzkumných úkolů: vedoucím projektu a spoluřešitelem 4 

úkolů  KEGA, hlavním řešitelem 1 projektu OPTP-PO1-SC1-2016-11, spoluřešitelem 1 

projektu VEGA, 1 projektu  FP7-SSH -26683 a spoluřešitelem 1 projektu Visegrad fundu. 

Kandidát pětkrát prokazuje expertizní a posuzovatelskou činnost monografií a 

odborných vědeckých prací (EDI) a pětkrát též redakční práce a editorství vědeckých 

publikací (FAI). 

Doc. PhDr. Pater Horváth, Ph.D. dosud v zahraničí vystoupil na 19 konferencích (10 v 

České republice, 5 ve Spojených státech amerických - včetně Hawaie -, 2 v Kanadě a 2 v 

Austrálii). V jejich průběhu se zúčastnil vědeckých diskuzí následující témata: 70th 

Anniversary.The Politics of Identity, Intergroup Bias, and Conflict and Cooperation; Sociálně 



vědecký kontext evropské integrace; Dny práva 2013; Střední Evropa a evropská integrace; 

Demokracie a Evropa v době globalizace; Ekonomické, sociální a právní problémy 

demografického vývoje v České republice, Evropské unii a ve světě; Divergentní demokracie: 

politika ve 21. století; Proměny komunální a regionální politiky v uplynulém století; 

Organizace a management zdravotních a sociálních služeb a Ekonomika a řízení ve 

zdravotních a sociálních službách. 

Na zahraničních vědeckých konferencích doc. PhDr. Peter Horváth, Ph.D. přednesl 10 

vystoupení, na domácích vědeckých konferencích 20. Pokud jde o vystoupení v zahraničí 

jmenovaný je přednášel v:FFUJEP UL (2008), Vytautas Kaunas (2011), FSV UK 

/2014),Univerzitě Kielce (2018) a v FVP Slezské Univerzitě Opava (2019). Na zmíněných 

vysokých školách současně krátkodobě studoval vybrané vědecké problémy. 

Doc. PhDr. Peter Horváth, Ph.D. je v neposlední řadě členem 6 redakčních rad 

zahraničních a domácích vědeckých sborníků a časopisů, 4 vědeckých společností a více než 

20 vědeckých rad sborníků a konferencí. Je členem několika oborových komisí pro udělování 

vědeckých hodností. 

x                          x                                x 

 

S odvoláním na údaje zaslané mi Univerzitní knihovnou Univerzity Cyrila a Metoda a 

na základě podrobného seznámení s pedagogickou praxí doc. PhDr. Petera Horvátha, Ph.D., 

jakož i s výsledky, jichž ve výuce dosáhl a s vědeckou a publikační činností kandidáta 

konstatuji, že jmenovaný je zejména autorem monografií vydaných v domácích 

vydavatelstvích, několika kapitol ve vědeckých monografiích publikovaných v zahraničních a 

v domácích vydavatelstvích a tří vysokoškolských učebnic zveřejněných v domácích 

vydavatelstvích. Kandidát mimo jiné publikoval příspěvky v zahraničních karentovaných a v 

ostatních zahraničních časopisech, včetně prací v zahraničních a domácích časopisech, které 

jsou registrovány v databázích Web of Science a Scopus. Zmíněné příspěvky byly mnohokrát 

citovány, resp. recenzovány. Doc. PhDr. Peter Horváth, Ph.D. se v neposlední řadě podílel na 

odborných aktivitách spojených s publikováním příspěvků v zahraničních a v domácích 

nerecenzovaných sbornících a na pracích knižního charakteru (zvláště bibliografií a sborníků). 

 



S přihlédnutím ke všem výše uvedeným faktům konstatuji, že doc. PhDr. Peter 

Horváth, Ph.D. splňuje předpoklady pro to, aby mu po přednesení inaugurační přednášky na 

téma „Formy priamej demokracie na lokálnej úrovni“ byl udělen vědeckopedagogický titul 

„profesor“. 

 

V Praze dne 6. srpna 2019 

 

prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. 

 


