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Zhodnotenie vedecko-pedagogickej spôsobilosti
Doc. RNDr. Petra Chrastinu PhD.,
pracovníka Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre
v rámci vymenúvacieho konania za profesora
vo vednom odbore 2. 1. 7 história
na Filozofickej Fakulte Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre
Vedecko-výskumná a odborná činnosť
Vedecký profil Doc. RNDr. Petra Chrastinu, PhD. sa formoval najmä na troch domácich
pracoviskách. V roku 1995 ukončil štúdium v študijnom odbore učiteľstvo
všeobecnovzdelávacích predmetov kombinácia v študijnom programe história – geografia
a v roku 1997 ukončil štúdium v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích
predmetov v študijnom programe archeológia na FHV VŠPg/UKF v Nitre. Rigoróznu skúšku
vykonal v roku 1999 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (študijný odbor geografia a
kartografia). Doktorandské štúdium ukončil v roku 2004 na Fakulte humanitných
a prírodných vied PU v Prešove z odboru 13-01-9 fyzická geografia a geoekológia.
Habilitačné konanie absolvoval na Filozofickej fakulte PU v Prešove v roku 2009.
V súčasnosti pôsobí na Katedre histórie FF UKF v Nitre. Z uvedenej štruktúry vzdelania
vyplýva, že vedecko-výskumná práca uchádzača je začlenená do dvoch paralelných prúdov
a oba majú interdisciplinárny charakter. Spoločným znakom oboch prúdov je výskum krajiny
z aspektu jej využívania v prehistorickom a historickom období.
Prvý prúd reprezentujú u doc. RNDr. Petra Chrastinu, PhD. práce z oblasti rekonštrukcie
a hodnotenia zmien využívania prehistorickej a historickej krajiny a modelovaniu jej
budúceho vývoja. Významná je najmä uchádzačova habilitačná práca, ktorá je
charakteristická interdisciplinárnym prístupom k výskumu krajiny z hľadiska historickej
geografie, histórie a geografie.
Druhú skupinu vedeckých prác predstavujú tie, ktoré vznikli na báze metód výskumu
krajiny rýdzo v historickej geografii. Obe línie vedeckého výskumu sú vzájomne späté. Za
významný počin uchádzača považujem ním koncipované metódy výskumu rekonštrukcie
krajiny: modelovanie využitia zeme na nanogeochóre a na profiloch kultúrnych vrstiev
krajiny. Tieto metódy výskumu hodnotím ako excelentne interdisciplinárne; ich význam
spočíva v aplikácii do spoločenskej praxe, najmä v oblasti územných a krajinných plánov
a pri tvorbe dokumentov ÚSES a iných príloh k tejto plánovacej dokumentácii.
Doc. RNDr. Peter Chrastina, PhD. je aj významným popularizátorom vedy, napr.
prostredníctvom prednášok pre verejnosť alebo vystúpeniami vo verejnoprávnych
a privátnych médiách.
Významným momentom vedecko-výskumnej práce Doc. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
sú študijno-prednáškové pobyty v zahraničí, napr. pobyt vo Výskumnom ústave Slovákov
v Maďarsku, Békešská Čaba v rokoch 2010 a 2011. V roku 2012 sa zúčastnil študijnoprednáškového pobytu v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade
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v Srbsku. V aplikačnej oblasti spolupracoval inaugurant s Úradom pre verejné obstarávanie
a zaujal odborné stanovisko k viacerým predmetom obstarávania, napr. Technická pomoc pri
zabezpečovaní účinného programovania SOP, Vytvorenie geologického informačného
systému ŠGÚDŠ, Automatická meteorologická stanica, Odborné poradenstvo (recenzia
obsahu máp) pri príprave súboru dejepisných nástenných máp pre ZŠ a SŠ, Odborná príprava
(recenzia obsahovej náplne) interaktívnych dejepisných atlasov pre ZŠ a SŠ, Cartographia
Tankönvkiadó Kft. Budapest a i.
Vedecko-výskumná činnosť inauguranta v zahraničí sa týkala najmä lokalít v Maďarsku
napr. Čerňa (Bakonycsernye) v roku 2005, Békešská Čaba (Békéscsaba) v roku 2008,
Senváclav (Piliszentlásló) v roku 2009, Šára (Dabas-Sári) v roku 2011. Ďalšie terénne
výskumy realizoval v Srbsku (slovenská enkláva Pivnica/Pivnice, 2009) a Rumunsku
(Borumľak, Varzaľ/Borumlaca, Vărzari, 2006, Butín/Butin, 2007 a Nová Huta/Şinteu,
od roku 2007 doposiaľ).
Široký vedecký obzor doc. RNDr. Petra Chrastinu dokumentuje aj jeho rozsiahla
publikačná činnosť. Ako spoluautor vydal monografiu v zahraničnom vydavateľstve, dve
v domácich vydavateľstvách a jednu kapitolu v monografii v zahraničnom vydavateľstve.
V zahraničných nekarentovaných časopisoch vydal 7 prác, v domácich tiež 7 prác.
V zahraničných recenzovaných zborníkoch mu vyšlo 10 vedeckých prác, v domácich 24.
Publikovaných vedeckých prác zo zahraničných konferencii má uchádzač 15, z domácich 17.
Je tiež autorom desiatich odborných prác v časopisoch. Napísal (v spoluautorstve) dve
vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach SCOPUS. Odborných
knižných prác vydaných v domácich vydavateľstvách má uchádzač 8 a vypracoval 5
učebných textov. Inaugurant bol, príp. je riešiteľom dvoch medzinárodných
a šiestich národných projektov (VEGA, KEGA).
Na svoje vedecké práce zaznamenal uchádzač 12 SCI citácií. Z celkovo 179 citácií
a ohlasov na vedecké práce doc. RNDr. Petra Chrastinu, PhD. pripadá 35 na zahraničné a 144
na domáce citácie a ohlasy.
Významná je aj expertízna a posudzovateľská činnosť inauguranta. Bol posudzovateľom
alebo oponentom viacerých národných (VEGA, KEGA) a zahraničných projektov, dizertačnej
práce, vedeckých monografií, atlasov českých miest ako i štúdií v domácich a zahraničných
časopisoch.
Pedagogická činnosť
Kontinuálna vzdelávacia činnosť inauguranta v odbore trvá 19 rokov. V súčasnosti
pôsobí na Katedre histórie FF UKF v Nitre. Jeho pedagogická činnosť je veľmi bohatá.
Od roku 1995 prednášal na Katedre geografie FPV VŠPg v Nitre planetárnu geografiu,
teoretickú a tematickú kartografiu, geológiu a litogeografiu, klímageografiu a hydrogeografiu,
pedogeografiu, biogeografiu, náuku o krajine a starostlivosť o životné prostredie, základy
politickej a regionálnej geografie a viedol výberový seminár z hydrogeografie.
Na Katedre manažmentu kultúry a turizmu na FF UKF v Nitre prednášal napr.
archeológiu, dejiny Slovenska po r. 1918, svetové dejiny po r. 1918, regionálnu geografiu
Slovenska, regionálnu geografiu Európy, Ázie, Afriky, Ameriky a Austrálie, geografiu
cestovného ruchu, kultúrnu geografiu, hospodársku geografiu, transformáciu kultúrnej krajiny
a krajinnú ekológiu.
Na Katedre verejnej správy FSEV TnUAD v Trenčíne prednášal a viedol semináre
z hospodárskej geografie, manažmentu územia a komunikácie v manažmente. Na Katedre
politológie ÚPHV TnU AD v Trenčíne prednášal hospodársku geografiu.
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Na Katedre histórie FF UKF, na ktorej pôsobí v súčasnosti, prednáša predmety:
historická
geografia,
environmentálna
história,
ekohistória,
dejiny
správy,
kultúrnogeografické regióny Slovenska
Doc. RNDr. Peter Chrastina, PhD. je spolugarantom študijného programu 2.1.9 slovenské
dejiny na III. stupni štúdia FF UKF v Nitre. Do pedagogického procesu menovaný prináša
nové trendy a poznatky zo svojej vedecko-výskumnej práce. Za významný prínos považujem
interdisciplinárny výskum a jeho aplikáciu v pedagogickej praxi. Inaugurant je školiteľom
doktorandského štúdia v dvoch študijných odboroch: 2.1.9 slovenské dejiny a 3.1.2
kulturológia. Doteraz viedol 8 doktorandov, z ktorých 4 úspešne obhájili svoje dizertačné
práce. Pod jeho vedení vedením bolo tiež ukončených 58 bakalárskych a 51 diplomových
prác.
Pedagogická činnosť doc. RNDr. Petra Chrastinu, PhD. je inovatívna, zameraná
na rozširovanie obzoru študentov v oblasti teoretických poznatkov i poznatkov potrebných
pre spoločenskú prax o čom okrem pozvaných prednášok (3 domáce a 6 zahraničných) svedčí
jeho práca pri vedení prednášok, záverečných a dizertačných prác. Inaugurant je od roku 2009
členom, príp. predsedom komisií pre dizertačné skúšky a obhajobu dizertačných prác
v odbore 2.1.7 história. Rovnaké funkcie zastáva i v komisiách pre rigorózne skúšky. Od roku
2000 figuruje v komisiách pre štátne záverečné skúšky a obhajoby bakalárskych (Bc.)
a diplomových prác (Mgr.).
Organizátorská činnosť
Inaugurant preukázal svoje organizátorské schopnosti vo viacerých oblastiach.
Za najvýznamnejšiu oblasť považujem jeho koordinovanie a vedenie výskumných tímov
v projektoch národného významu (VEGA, resp. KEGA). K ďalším významným aktivitám
Doc. RNDr. Petra Chrastinu, PhD. patrí členstvo vo vedeckých komisiách, radách
a redakčných radách časopisov doma i zahraničí. Je členom redakčných rád, príp.
medzinárodnej poradnej rady českých vedeckých časopisov Historická geografie a Klaudyán.
Na Slovensku figuruje ako člen redakčnej rady časopisu Geoinformation i ako predseda
redakčnej rady časopisu Studia Historica Nitriensia. V roku 2012 bol predsedom
organizačného výboru 1. slovensko-českého informačného seminára o historickej geografii.
Záver
Vychádzajúc z vyššie uvedeného hodnotenia vedecko-výskumnej, pedagogickej
a organizátorskej činnosti Doc. RNDr. Petra Chrastinu, PhD. konštatujem, že inaugurant
je významnou vedeckou osobnosťou, ktorá je uznávaná doma i v zahraničí. Výsledky jeho
práce a ich kvalita vo všetkých posudzovaných oblastiach svedčia o vysokom prekročení
plnenia kritérií pre vymenúvacie konanie za profesora na Univerzite Konštantína Filozofa
v Nitre v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a vyhlášky Ministerstva
školstva SR č. 6/2005 o získavaní vedecko-pedagogických titulov. Navrhujem preto, aby doc.
RNDr. Petrovi Chrastinovi, PhD. bol udelený titul profesor v odbore 2.1.7 história.

V Prešove 7.3. 2014

Prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD.

3

