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ponúka možnosť absolvovať 3. stupeň vysokoškolského štúdia 

 

Pre všetkých záujemcov o doktorandské štúdium v Ústave orientalistiky SAV, v. v. i. dávame do 

pozornosti témy dizertačných prác vypísané na akademický rok 2022/2023: 

 

1. Arabská periodická tlač na sklonku Osmanskej éry (školiteľ Mgr. E. Beška, PhD.) 

Súkromne vydávané arabské noviny začali (okrem niekoľkých výnimiek) v rámci osmanskej 

Veľkej Sýrie vychádzať až po mladotureckej revolúcii z júla 1908. V nasledujúcom období 

vzniklo veľké množstvo periodík, z ktorých sa však len časť zachovala. Ide o dosiaľ málo 

preskúmaný zdroj informácií pre toto kľúčové obdobie. Cieľom dizertačnej práce bude po 

dohode so školiteľom preskúmať vybrané témy v dobovej tlači v jednom z regiónov Veľkej Sýrie. 

Arabic Periodical Press in Late Ottoman Era (supervisor Mgr. E. Beška, PhD.) 

With a few exceptions private Arabic newspapers were established in Greater Syria only during 

the Second Constitutional Era. In the years following the Young Turk Revolution of 1908 a large 

number of periodicals were founded. Arabic newspapers and journals are an incredibly rich, but 

underresearched source of information on this key period. The goal of the dissertation thesis will 

be the examination of selected topics covered in the periodical press in one of the regions of 

Greater Syria. 

 

2. Kolonializmus v oblasti afrického Sahelu (školiteľ Mgr. E. Beška, PhD.) 

Africký Sahel je dnes najchudobnejším a najmenej stabilným regiónom na svete. Štáty ktoré tu 

existujú sú výsledkom európskeho koloniálneho delenia afrického kontinentu v 19. a 20. storočí. 

V období kolonializmu tento región prechádzal ekonomickou a politickou transformáciou, ktorá 

zásadným spôsobom ovplyvnila vývoj tunajších spoločností. Cieľom dizertačnej práce bude po 

dohode so školiteľom skúmať vybrané aspekty týchto spoločensko-politických zmien a prispieť 

tak k lepšiemu porozumeniu aktuálnych problémov tohto regiónu.  

Colonialism in the African Sahel (supervisor Mgr. E. Beška, PhD.) 

Today, the African Sahel is the poorest and the most unstable region in the world. The states that 

were established here are the result of European colonial partition of the African continent in the 

19th and 20th centuries. During the colonial period, the region experienced a major economic and 

political transformation, which fundamentally influenced the development of local societies. The 

aim of the thesis will be, in agreement with the supervisor, to examine selected aspects of these 

socio-political changes and thus contribute to a better understanding of the region's problems at 

present.  



3. Teória vládnutia a politická moc v klasických a súčasných islámskych 

spoločnostiach  (školiteľ PhDr. Gabriel Pirický, M.A., PhD.) 

Dejiny sociálneho a politického myslenia moslimov ako svojská tradícia. Klasické teórie 

vládnutia od počiatkov islamu cez vrcholné obdobie za vlády Umajjovcov a Abbásovcov až po 

diela veľkých učencov ako bol al-Fárábí, al-Máwardí, al-Ghazzálí, Ibn Chaldún, Ibn Tajmíja, 

Abd al-Wahháb a ďalší. Politická moc a vláda u osmanských Turkov, ktorí priamo zasiahli aj do 

dejín Slovenska. Súčasné sociálno-politické myslenie v 20. storočí sa môže zamerať na 

teokratické, sekulárne alebo hybridné koncepcie politickej moci v islamskom svete a to tak 

v sunnitskom ako aj v ší’itskom prostredí. 

Theory of Governance and Political Power in Classical and Contemporary Islamic 

Societies (supervisor PhDr. Gabriel Pirický, M.A., PhD.) 

History of Muslim social and political thinking as a specific tradition. Classical theories of 

governance from the beginnings of Islam through the golden age period during the reigns of the 

Umayyads and Abbasids, up to the works of great scholars such as al-Farabi, al-Mawardi, al-

Ghazzali, Ibn Khaldun, Ibn Taymiya, Abd al-Wahhab and others. Political power and 

government of the Ottoman Turks with direct impact on the history of Slovakia. Contemporary 

socio-political thinking in the 20th century can focus on theocratic, secular or hybrid conceptions 

of political power in the Islamic world, both in Sunni and Shiite environment. 

 

4. Zápas o turecký národný štát a vznik Tureckej republiky v historickej spisbe 

(školiteľ PhDr. Gabriel Pirický, M.A., PhD.) 

Prechod od multietnického a nábožensky pluralitného Osmanského impéria k národnému štátu 

moslimských Turkov v historickej spisbe v európskych jazykoch (ideálne vrátane turečtiny). 

Teoretické ukotvenie problematiky, otázky legitimizácie nového usporiadania, štátnych hraníc 

a ľubovoľných ďalších aspektov súvisiacich s etablovaním sa nového štátu. Predpokladá sa práca 

s archívnymi materiálmi. Akcentovať je možné popri „vysokej“ historickej reflexii aj problémy 

každodenného života, parciálne otázky či osudy jednotlivcov. Časové zameranie zhruba na roky 

v intervale 1910-1930. 

The struggle for the Turkish national state and the emergence of the Republic of 

Turkey in historical writings (supervisor PhDr. Gabriel Pirický, M.A., PhD.) 

The transition process from the multiethnic and religiously pluralistic Ottoman Empire to the 

nation-state of the Muslim Turks in historical writings in European languages (ideally including 

Turkish). Theoretical grounding of the issue, the issue of legitimization of the new arrangement, 

state borders and any other aspect related to the establishment of the new state. Archival research 

highly recommended. In addition to the "high" historical reflection, it is also possible to 

emphasize problems of everyday life, partial issues or individual biographies. The time focus is 

roughly on years between 1910-1930. 

 



5. Egypt a mierový proces po októbrovej vojne z arabskej perspektívy (1973-1979) 

(školiteľ prof. PhDr. Karol Sorby, DrSc.) 

Na túto tému už bolo napísaných mnoho článkov a kníh populárneho aj vedeckého charakteru. 

Väčšina týchto prác berie do úvahy názory a hodnotenia ovplyvnené izraelskou a západnou 

optikou. Samozrejme veľa prác napísali aj egyptskí a ďalší arabskí autori, ktorých analýzy 

a hodnotenia sa značne odlišujú od predošlých. Dizertačná práca si kladie za cieľ pokúsiť sa 

o objektivizovanie pohľadu na výsledok mierového procesu, lebo vývoj udalostí v regióne za 

uplynulého polstoročia nenasvedčuje tomu že väčšina Egypťanov prijíma výsledky procesu ako 

triumf spravodlivosti. 

 Egypt and the Peace Process after the October War from Arab Perspective (1973-1979) 

(supervisor prof. PhDr. Karol Sorby, DrSc.) 

Many articles and books of a popular and scientific nature have already been written on this topic. 

Most of these works take into account the views and evaluations influenced by Israeli and 

Western optics. Of course, many works were also written by Egyptian and other Arab authors, 

whose analyzes and evaluations differ considerably from the previous ones. The dissertation aims 

to try to objectify the view of the outcome of the peace process, because the development of 

events in the region over the past half century does not indicate that most Egyptians accept the 

results of the process as a triumph of justice. 

 

6. Kríza a vojna v Zálive (1989-1991). Medziarabské a medzinárodné  aspekty 

konfliktu (školiteľ prof. PhDr. Karol Sorby, DrSc.) 

Na túto tému už bolo napísaných mnoho článkov a kníh populárneho aj vedeckého charakteru. 

V týchto prácach sa využívali väčšinou otvorené zdroje, t. j. dobová tlač, oficiálne vyjadrenia 

politikov, prípadne pamäti aktérov udalostí. Chýba však pohľad na udalosti z druhej strany, lebo 

jednostranné prijímanie názoru víťaza nemusí viesť k odhaleniu pravdy. Cieľom výskumu bude 

úsilie o skĺbenie pohľadu obidvoch strán konfliktu, v konfrontácii s vývojom v arabských štátoch 

s ohľadom na medzinárodno-politickú situáciu do vyváženej analýzy.     

The Crisis and the War in the Gulf. Inter-Arab and International Aspects of the 

Conflict. (1989-1991) (supervisor prof. PhDr. Karol Sorby, DrSc.) 

Many articles and books of a popular and scientific nature have already been written on this topic. 

In these works, mostly open sources were used, i.e. periodical press, official statements of 

politicians, or memories of actors of events. However, the view of the events from the other side 

is missing, because the unilateral acceptance of the winner’s opinion does not have to lead to the 

revelation of the truth. The aim of the research will be to concentrate efforts to combine the views 

of both sides of the conflict, in confrontation with developments in the Arab states with regard to 

the international political situation into a balanced analysis. 

 



7. Vývoj námorných technológii v regióne juhovýchodnej Ázie a západnej Oceánie v 

kontexte austronézskej migrácie (školiteľka Mgr. Martina Bucková, PhD.) 

V súčasnosti prijímaná téza o pravlasti Austronézanov na Taiwane a rozšírení ich potomkov od 

Madagaskaru na západe až po ostrovy Polynézie na východe predpokladá námorné technológie 

na rôznom stupni vývoja v jednotlivých migračných fázach. Cieľom dizertačnej práce bude 

pokúsiť sa na základe interdisciplinárneho prístupu o ich rekonštrukciu a komparáciu 

v jednotlivých geografických oblastiach, s ťažiskom na západnú Oceániu, ktorá je v tomto smere 

menej prebádaná, hoci bola východiskovým bodom pre veľkolepé námorné cesty Polynézanov. 

Predpokladá sa využitie dobových písomných prameňov, predovšetkým lodných denníkov a 

kroník námorných výprav Číny v 15. storočí a európskych námorných výprav zo 16.-18. storočia, 

rozbory mýtov austronézskeho sveta súvisiacich s námornými výpravami a analýza relevantných 

archeologických a lingvistických štúdií. 

The evolution of naval technologies in the region of Southeast Asia and Western 

Pacific in the context of the Austronesian migration (supervisor Mgr. Martina Bucková, 

PhD.) 

The theory of Austronesian homeland on Taiwan and distribution of their descendants from 

Madagascar on the west to Polynesian islands on the east implies naval technologies on 

a different level throughout the particular migration phases. The aim of this thesis is to 

reconstruct and compare the naval technologies in particular time and region, based on an 

interdisciplinary approach, with the focus on Western Pacific, since previous research has 

focused mainly on other regions so far, although it was a starting point of the great Polynesian 

voyages. The analysis of contemporary sources is assumed, especially the naval logbooks and 

chronicles of the Chinese naval expeditions in the 15th century and the European voyages from 

the 16th-18th centuries as well as the analysis of the Austronesian myths related to seafaring and 

also analysis of relevant archaeological and linguistic studies. 

 

8. Vybrané kultúrne fenomény domorodého obyvateľstva ostrovnej juhovýchodnej 

Ázie a Oceánie v dobových prameňoch zo 16.-17. storočia (školiteľka Mgr. Martina 

Bucková, PhD.) 

Správy o domorodom obyvateľstve, ktoré z priestorov Oceánie a juhovýchodnej Ázie prenikali v 

priebehu 16.-17. storočia na európsky kontinent vytvárali určité predpoklady pre formovanie 

politík kolonializmu a obchodných a misijných aktivít. Cieľom práce je analýza vybraných 

kultúrnych fenoménov v záznamoch z dobových písomných prameňov s akcentom na kultúru 

predkresťanských, neislamizovaných domorodých spoločenstiev v austronézskom svete ostrovnej 

juhovýchodnej Ázie a Oceánie a ich vplyv na obchodnú, misijnú a koloniálnu politiku zo strany 

mocností Európy, ale aj imperiálnej Číny v kontexte svojej doby. 

Selected cultural phenomena of the indigenous populations of insular Southeast Asia 

and the Pacific in contemporary sources of the 16th -17th century (supervisor Mgr. 

Martina Bucková, PhD.) 



Reports about indigenous populations of Pacific and Southeast Asia that were brought to the 

European continent in the 16th-17th century helped to form preconditions for colonial policies and 

trade and missionary activities. The aim of this thesis is to analyze selected cultural phenomena 

of contemporary written sources with an accent on the cultures of pre-Christian, non-Islamic 

societies in the Austronesian world of insular Southeast Asia and the Pacific and their influence 

on trade, missionary, and colonial policies from the European perspective, but also the from the 

perspective of Imperial China, both within the context of its time. 

 

Bližšie informácie o podávaní prihlášok, prijímacom konaní a termínoch nájdete na 

nasledujúcej stránke (prihlášky sa podávajú prostredníctvom Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave): 

https://fphil.uniba.sk/studium/pk/doktorandske-studium/. 

 

https://fphil.uniba.sk/studium/pk/doktorandske-studium/

