
Oponentský posudek 

pro inaugurační řízení doc. PhDr. Petra Čajky, Ph.D. 

 

Znám kolegu doc. PhDr. Petra Čajku, Ph.D. od roku 2016, kdy jsem se s ním seznámil v rámci 

mého pedagogického působení na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Od 

doby našeho seznámení jsem mel moznost jako garant bakalářského studijního programu 

Mezinárodní vztahy a diplomacie a magisterského studijního programu Mezinárodní a 

diplomatická studia sledovat jeho vědecké i pedagogické aktivity. Vysoce jsem si cenil jeho 

aktivního zapojení do přípravy nových akreditačních spisu, kdy jednoznačně prokázal své 

vědeckopedagogické i organizační schopnosti.  

Doc. Čajka systematicky pracoval na svém odborném i pedagogickém růstu, dosáhl titulu a 

hodnosti Mgr. (1999), Ph.D. (2004) a doc. (2008), etabloval se jako špičkový odborník v oboru 

mezinárodní vztahy. Dlouhodobě působil na své domovské Katedre medzinárodných vzťahov 

a diplomacie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v 

Banskej Bystrici. V rámci přednáškové činnosti se zaměřil na politickou geografii Slovenské 

republiky, teritoriální studie Evropy a Ameriky, regionální politiku, regionalistiku a světovou 

ekonomiku. Tím poukázal široký záběr svého pedagogického působení. Vedl pres 40 

bakalářských a pres 30 magisterských prací. Podílí se také na doktorském studiu, má devět 

doktorandů, což je důležitým předpokladem úspěšného inauguračního řízení. Jako vedoucí 

Katedry mezinárodních vztahu a diplomacie Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů 

si cením rovněž jeho působení v rámci této školy, kde je garantem předmětu politická geografie, 

teritoriální studia, regionální dimenze mezinárodních vztahů a mezinárodní migrace. Doc. 

Čajka získal také zkušenosti při výuce v zahraničí, přednášel v Srbsku (2014, 2015, 2016, 2017, 

2018), Chorvatsku (2015, 20 I 8), Polsku (2015, 2017) a Rusku (2018).  

Svou vědeckou erudici doc. Čajka prokázal bohatou a kvalitní publikační činnosti. V seznamu 

jeho publikační činnosti figurují monografie, články ve vědeckých časopisech, studie ve 

sbornících monografického charakteru v domácích vydavatelstvích i v zahraničí, a rovněž 

vysokoškolské učebnice. Ohlasy a citace jeho prací zahrnuji 266 položek, z toho 77 v zahraničí, 

29 WOS a 15 Scopus. V rámci výzkumných projektů byl vedoucím projektu „Bezpečnostné 

aspekty aktuálneho demografickeho vývoja v podmienkach Slovenskej republiky“ a řešitelem 

projektu „Koncept mäkkej moci v kontexte transformujúceho sa medzinárodného prostredia a 

potenciál jeho využitia pre strategie malých štátov.  

Doc. Čajka má nepochybně také velké organizační kvality. V letech 2013-2018 byl proděkanem 

na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, krátce působil 

rovněž jako generální ředitel Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze.  

Závěrem lze konstatovat, ze doc. PhDr. Peter Čajka, Ph.D. je význačnou a uznávanou vědeckou 

a pedagogickou osobností, autorem významných publikací, a proto má všechny předpoklady k 

tomu, aby dosáhl hodnosti univerzitního profesora v oboru Mezinárodní vztahy. Doporučuji 

proto, aby na Univerzitě Mateja Bela proběhlo úspěšné inaugurační řízení. 

V Praze, dne 19. srpna 2020 
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