
  Prihlásenie sa do diskusie 

Meno:  

Pracovisko:  

Kontakt:  

 

 

A) Záujem o aktívnu účasť s príspevkom (print: abstraktu (deadline: 15.8.), print 

príspevku (deadline: 10.10.2019); 

B) Záujem o aktívnu účasť na diskusii vo workshope (print: abstraktu (deadline: 15.8.); 

C) Záujem o pasívnu účasť (bez abstraktu): deadline: 15.8.; 

 

Výber z interdisciplinárnych tematických okruhov:  

 

1. Filozoficko-etické:  

- tekutá modernita osobnej zodpovednosti na Slovensku a jej postmoderné riešenie; 

- etika osobnej zodpovednosti  v tekutej moderne a postmoderne na Slovensku; 

- osobná zodpovednosť ako cnosť a hodnota v rozhodovacom procese dialogickej osoby;  

- pojem tekutá zodpovednosť a návrhy jej postmoderného riešenia; 

   

2. Filozoficko-politologické:  

- diagnostika tekutosti zodpovednosti moderného Slovenska a jej postmoderné riešenie; 

- extrémizmus a populizmus na Slovensku a výhovorka z osobnej zodpovednosti; 

- politologická diagnostika stavu chápania väzby osobnej zodpovednosti vo svedomí verzus 

väzby prostredníctvom verejnej mienky; 

- Typológia zodpovednosti a výhovorka z osobnej zodpovednosti z hľadiska politických vied; 

 

3. Interdisciplinárne: 

- sociálne otázky prenosu zodpovednosti na Slovensku; 

- psychológia výhovorky zo zodpovednosti a jej dôsledky pre slovenskú spoločnosť; 

- sociologická štruktúra spoločnosti a otázka výhovorky z osobnej zodpovednosti; 

- medicínske aspekty vyhovárania sa z osobnej zodpovednosti; 

 

4. Súčasné kauzy vyhovárania sa z osobnej zodpovednosti na Slovensku z oblasti: 

školstva, zdravotníctva, menšín, médií; 

DÔLEŽITÉ 
TERMÍNY 

15. august 2019 

Prihláška 

16. september 2019 

Program a Zborník 

abstraktov 

30. september 2019 

     Kolokvium 

10. október 2019 

Zaslanie príspevkov do 

recenzného konania  

 

Tekutá zodpovednosť na Slovensku 
Pilotná národná interdisciplinárna diskusia 

o výhovorkách z osobnej zodpovednosti 
 

 Projekt KEGA č. 008TTU-4/2019 

                  

30. september 2019 
 

 



Aktívni účastníci:  formálne požiadavky na úpravu abstraktov 

Téma (v slovenskom jazyku):  
Téma (v anglickom jazyku):  
Autor (Meno, Priezvisko, Titul):  
Spoluautori (Meno, Priezvisko, Titul), radení abecedne cez bodkočiarku: 
Pracovisko, pracovné zaradenie: 
Rozsah pre obidve jazykové mutácie:  250 - 500  slov  
Kľúčové slová pre obidve jazykové mutácie: 5 - 7 
 
Obsahová špecifikácia abstraktu:  
1. Terminologicko-metodologické východiská vzhľadom k výberu témy (profesionálna sebaidentifikácia 
z hľadiska vedných disciplín, teoretická základňa príspevku vrátane vysvetlenia využitia metód, metodík                     
a prístupov); 
2. Špecifikácia témy vzhľadom k záujmu na riešení problematiky prenosu osobnej zodpovednosti na Slovensku: 
určenie a zdôvodnenie východiskového stanoviska autora (občan, zástupca záujmovej skupiny, profesijné-
odborné, i stavovské zaradenie a pod.), a to aj vzhľadom k výberu témy a následne orientácii na okruh káuz; 
3. Identifikácia a popis, prípadne i náčrt zdôvodnenia tvorby, aplikácie a následkov výhovoriek z osobnej 
zodpovednosti v skúmanej oblasti; 
4. Návrh konkrétnych káuz (max 3) prenosu osobnej zodpovednosti pre ďalšie spracovanie v širšom 
interdisciplinárnom spektre a zdôvodnenie relevancie ich spracovania vo verejnom záujme a záujme 
konkretizovanej záujmovej skupiny; 
 
Povinné zložky obsahu abstraktu:  
1. Terminologicko-metodologické východiská: review skúmanej problematiky (východiskové zdroje, odkazy na 
štatistiky, výskumy, legislatívu, monitoring médií  (voliteľné) – napr. tlače, sociálnych sietí, rozhlasových alebo 
TV – vysielaní a pod.); zdôvodnenie využitia zdrojov a nadviazania na predchádzajúce prieskumy a výskumy; 
základná terminologická báza a základné východiskové metódy; metodiky a prístupy podľa disciplinárnej 
príslušnosti autora a zadania témy; 
2. Predmet a cieľ: vymedzenie predmetu skúmania; určenie hlavného cieľa a čiastkových cieľov skúmania; 
určenie hypotéz; prípadne východiskových téz skúmania; 
3. Diagnostika stavu prenášania osobnej zodpovednosti formou výhovoriek v skúmanej oblasti na Slovensku, 
dokladovanie monitoringom vybraného typu média, vrátane typizácie a valorizácie podľa autora tzv. 
najzávažnejších prešľapov proti dobrým mravom na Slovensku; 
4. Vysvetlenie zámeru výberu oblasti skúmania témy, špecifikácia návrhu káuz a zdôvodnenie potreby skúmania 
následkov presunu predmetnej osobnej zodpovednosti v skúmanom prostredí. 
5. Použitá literatúra (zoznam ku citáciám, v abstrakte vyznačených v hranatých zátvorkách (Harvardský štýl, 
číselne radené podľa použitia v texte); 
6. kľúčové slová/keywords; 
 
Požiadavky na formálnu stránku:  
Times New Roman 12, jednoduché riadkovanie; 2,5 cm zarovnanie strany,  citácie v abstrakte: ISO 690 – 
uvádzať v hranatých zátvorkách priamo v texte, v zozname použitej literatúry v referenciách - číselne radiť 
podľa použitia v texte abstraktu); Windows RTF, zarovnanie, členenie na odseky; 
 

Zborník abstraktov bude publikovaný so samostatným ISBN pre potreby vzájomnej diskusie.  Vedecký výbor 

kolokvia rozhodne o zaradení príspevku do programu kolokvia do 10. septembra 2019. 

Pilotná národná interdisciplinárna diskusia: Tekutá zodpovednosť na Slovensku 

30. september 2019 
Hlavní garanti a organizátori: Katedra etiky a morálnej filozofie a Katedra politológie FFTU v Trnave 
 

Projekt KEGA č. 008TTU-4/2019 



Aktívni účastníci:  formálne požiadavky na úpravu príspevkov 
Téma (v slovenskom jazyku):  
Téma (v anglickom jazyku):  
Autor (Meno, Priezvisko, Titul):  
Spoluautori (Meno, Priezvisko, Titul), radení abecedne cez bodkočiarku: 
Pracovisko, pracovné zaradenie: 
Abstrakt pre obidve jazykové mutácie:  do 250 slov 
Rozsah príspevku: od 20 000 do 40 000 znakov, vrátane medzier  
Kľúčové slová pre obidve jazykové mutácie: 5 - 7 
 
Obsahová špecifikácia príspevku:  
Terminologicko-metodologické východiská vzhľadom k výberu témy: review skúmanej problematiky; 
základná terminológia a metodológia podľa disciplinárnej príslušnosti autora; zdôvodnenie využitia zdrojov 
vzhľadom k rešerši v skúmanej problematike (rešerš: východiskové zdroje, odkazy na štatistiky, výskumy, 
legislatívu, monitoring médií);  
Zámer, predmet a cieľ: určenie zámeru výpovede príspevku; vymedzenie predmetu skúmania; určenie 
hlavného cieľa a čiastkových cieľov skúmania; určenie hypotéz; prípadne východiskových téz skúmania; 

A) Jadro v prípade teoreticko-filozofických výkladov k témam:  
Výklad základných téz k téme prenášania osobnej zodpovednosti formou výhovoriek v skúmanej oblasti na 
Slovensku a ich spracovanie v podobe vyvodenia dôsledkov pre súčasnú slovenskú spoločnosť. 
Závery: prínos konkrétnej filozofickej alebo inej vedeckej koncepcie o zodpovednom rozhodovaní sa človeka 
pre skúmanie tekutosti zodpovednosti na Slovensku; zdôvodnenie relevantnosti aplikácie danej koncepcie 
v skúmaní a vyvodenie dôsledkov; 

B) Jadro v prípade teoreticko-praktických spracovaní tém:  
Diagnostika stavu prenášania osobnej zodpovednosti formou výhovoriek v skúmanej oblasti na Slovensku, 
dokladovanie monitoringom vybraného typu média, vrátane typizácie a valorizácie podľa autora 
najzávažnejších prešľapov proti dobrým mravom na Slovensku v skúmanej oblasti. Identifikácia a popis, 
prípadne i náčrt zdôvodnenia tvorby, aplikácie a následkov výhovoriek z osobnej zodpovednosti v skúmanej 
oblasti podľa interdisciplinárnej príslušnosti autora.  
Závery: prínos výsledkov prieskumu alebo výskumu v skúmanej oblasti podľa interdisciplinárnej špecializácie 
autora; návrhy implementácie výsledkov zistení do správnej praxe v interdisciplinárnom kontexte; 
Identifikácia a návrh konkrétnych káuz (max 3) prenosu osobnej zodpovednosti pre ďalšie spracovanie 
v širšom interdisciplinárnom spektre a zdôvodnenie relevancie ich spracovania vo verejnom záujme a záujme 
konkretizovanej záujmovej skupiny; 
Použitá literatúra (zoznam použitej literatúry citovanej v texte); 
  
Požiadavky na formálnu stránku príspevku:  
Times New Roman 12, jednoduché riadkovanie; 2,5 cm zarovnanie strany, ISO 690 – pri odkazoch na výskumy, 
pri odkazovaní na zdroje – formát ´pod čiarou´, Windows RTF, zarovnanie, členenie na odseky; rozsah:  
abstraktu do 250 slov; rozsah príspevku  3 500  - 7 000 slov (max 40.000 znakov); Pri zapracovaní údajov vo 
forme tabuliek, tabuľky označiť číslom a názvom, pri prevzatí uviesť zdroj. V sprievodnom maily je potrebné 
potvrdiť autorskú originalitu a výhradne prvé publikovanie obsahu príspevku. 
 
Príspevky prejdú recenzným konaním, ktoré osvedčí ich jazykovú, obsahovú a formálnu stránku a určí vhodnosť 
ich zaradenia do zborníku, prípadne odporučí na prepracovanie. Vzhľadom k tomu, prosíme, venujte formálnej 
a obsahovej stránke náležitú pozornosť.  

Pilotná národná interdisciplinárna diskusia: Tekutá zodpovednosť na Slovensku 

30. september 2019 
Hlavní organizátori: Katedra etiky a morálnej filozofie a Katedra politológie FFTU v Trnave 
 

Projekt KEGA č. 008TTU-4/2019 
 


