
KATEDRA FILOZOFIE



Modernú filozofiu charakterizuje:

* prísna práca s textom (pozorné a kritické čítanie, ktoré si všíma každý dôležitý detail)

* vyhýbanie sa prevzatým a zaužívaným modelom myslenia (viac sa cení samostatnosť 
a priamy vzťah k skúmaným problémom – ide sa priamo k veci samej)

* presné, zaujímavé a úderné formulovanie vlastných názorov prostredníctvom písania

* vstupovanie do aktuálnych tém a aplikácia osvojených argumentačných postupov a metód 
v praxi

* interdisciplinarita – čiže spolupráca filozofie a iných vedných disciplín (estetika, 
psychológia, história, biológia, teológia...)

* odhodlanosť vystúpiť „s kožou na trh“ prostredníctvom účasti na konferenciách a iných 
vedeckých podujatiach, na ktorých filozofi formulujú svoje názory pred inými

* publikovanie textov v renomovaných časopisoch

* aktívna pedagogika (diskusie, argumentácia, aplikácie)

KATEDRA 
FILOZOFIE

Adresa

Katedra filozofie

Filozofická fakulta

Trnavskej univerzity

Hornopotočná 23

918 43 Trnava

Web

http://fff.truni.sk/odb
orne-pracoviska/

katedra-filozofie/

243.Htm

Facebook 

https://www.facebook.c

om/filozofiatrnava/

E-mail

filozof@truni.sk

Tel. číslo

(+421 33) 59 39 387



Čo zo mňa bude, keď vyštudujem filozofiu?

Naučím sa:

 orientovať sa v hlavných filozofických systémoch, školách, smeroch, prúdoch, 
problémoch a postavách v dejinách filozofie, od staroveku až po súčasnosť

 ovládať základné filozofické pojmy

 špecifikovať konkrétny praktický problém a sformulovať ho ako filozof

 uviesť a objasniť štandardne používané metódy riešenia rôznych problémov na základe 
logických postupov

 aplikovať tieto riešenia v konkrétnych praktických podmienkach

 samostatne formulovať a analyzovať problémy a kriticky zhodnotiť ich možné riešenia
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Čomu sa venujú filozofi na Trnavskej univerzite?

Základné línie činnosti členov Katedry filozofie sú tieto:

 moderný prístup k skúmaniu dejín filozofie (jednotliví členovia katedry sa venujú 
špecifickým oblastiam z dejín filozofického myslenia alebo konkrétnym autorom, pričom 
sa opierajú predovšetkým o priame diela vybraných autorov)

 riešenie kognitívnych a epistemologických problémov (ide o výskumy týkajúce sa 
problematiky mysle, poznávania, logiky a toho, ako sa robí vedecký výskum)

 fenomenologické štúdiá (zaoberajú sa pôvodným zmyslom fenoménov, vecí, sveta –
členovia tohto oddelenia sa venujú rôznorodým témam ako telesnosť, predsudky, 
estetika, náboženská skúsenosť, text...)
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Z akých akreditovaných študijných programov si 
máte možnosť vybrať?

 Bc. program: Filozofia, v slovenskom jazyku, denné, alebo externé štúdium

 Bc. program: Filozofia, v anglickom jazyku, denné, alebo externé štúdium

 Mgr. program: Filozofia, v slovenskom jazyku, denné alebo externé štúdium

 Mgr. program Kognitívne štúdiá, v slovenskom jazyku, denné štúdium

 Mgr. program Cognitive Studies, v anglickom jazyku, denné štúdium

 PhD. program Systematická filozofia, denné alebo externé štúdium

 PhD. program Dejiny filozofie, denné, alebo externé štúdium
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Granty ktoré sme riešili za posledné obdobie:

 ESF: Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní.
 ESF: Zvýšenie kvality Trnavskej univerzity v Trnave.
 KEGA č.015TTU-4/2014: Fenomenológia kapucínskej architektúry a kultúrne dejiny 

Slovenska.
 KEGA č. 004TTU-4/2015: Kognitívne aspekty estetickej skúsenosti
 APVV Kognitívne prehodnotenie krásy: Zjednotenie filozofie a kognitívnych štúdií 

estetického vnímania.

 Spolupracujeme na grantoch aj s inými katedrami: 

 participácia na grante s Katedrou klasických jazykov: Antológia z diel profesorov 
filozofie pôsobiacich na historickej Trnavskej univerzite (1635 - 1777)

 S Katedrou Dejín a teórie umenia : Základné pojmy teórie obrazu v interdisciplinárnej 
reflexii a umenovednej praxi…
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Stručný prehľad našej publikačnej činnosti:

 Game Theory and the Problem of Decision-Making / Andrej Démuth 
 Prolegomena to the Study of Modern Philosophy / Andrej Démuth. - First Edition. - Frankfurt 

am Main : Peter Lang, 2015. - 123 s.  Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/12885.pdf
 Introduction to the Study of the History of Epistemology / Andrej Démuth. - First Edition. -

Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015. - 149 s. Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/12886.pdf
 Philosophical Aspects of the History of Science / Andrej Démuth. Kraków : Towarzystwo 

Słowaków w Polsce, 2013. - 95 s. 
 Cognition in Moral Conduct [elektronický zdroj] / Josef Dolista
 Academic Writing : (Selected topics in writing an academic paper) / Silvia Gáliková. - First Edition. 

- Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015. - 94 s. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/12875.pdf
 The Death and life of the Self : (post-Wittgensteinian investigations) / Silvia Gáliková. - First 

Edition. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015. - 95 s. 
 The History of Medieval Philosophy : Selected Figures of Scholastic Tradition I. / Ladislav Tkáčik. 

- First Edition. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015. - 100 s. - ISBN 978-3-631-67460-4, ISBN 978-
3-653-06646-3. - ISSN 2366-2697.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/12880.pdf

 Introduction to Philosophical Hermeneutics / Ladislav Tkáčik. - First Edition. - Frankfurt am 
Main : Peter Lang, 2015. - 115 s. Spôsob prístupu: ttp://ukftp.truni.sk/epc/12881.pdf

 Priestor, miesto, kláštor / Ladislav Tkáčik. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v 
Trnave, 2016. - 214 s. - ISBN 978-80-8082-981-0.. - Spôsob prístupu: 
http://ukftp.truni.sk/epc/13772.pdf
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Každý semester organizujeme:

"One week with...", ktorého cieľom je 
hosťovanie uznávaných zahraničných expertov 
na pôde katedry a na FF TU. 
Doteraz u nás počas One week 
with...prednášali:
Anjan Chatterjee (Pennsylvania, USA)
Elisabeth Schellekens (Uppsala, SWE)
David Ian Perrett (St. Andrews, UK) 
Semir Zeki (College London, UK)
Dan Zahavi (Copenhagen, DEN)
Alan Hájek (Australian National University, 
AUS)
Paul Thagard (Waterloo, CAN)
Fiona Macpherson (Glasgow, UK), 
Ernest Sosa (Rutgers University, USA)
Ronald Bon de Sousa Pernes (Toronto, 
CAN)
TimothyWilliamson (New College Oxford 

University, UK)
Peter Gärdenfors (Lund, SWE)
Richard Gray (Cardiff, UK)
Anthony Joseph Steinbock (Carbondale 
University, USA)

http://ff.truni.sk/alan-hajek/780.htm
http://ff.truni.sk/ernest-sosa/783.htm
http://ff.truni.sk/peter-gardenfors/785.htm
http://ff.truni.sk/alan-hajek/780.htm
http://ff.truni.sk/anthony-j.-steinbock/787.htm
http://ff.truni.sk/dan-zahavi/786.htm


Čo je „pridanou hodnotou“ základného štúdia filozofie?

Okrem základných študentských povinností organizujeme aj mnohé 
mimoškolské podujatia:

 Filozofické kino
 katedrové výlety študentov a pedagógov do prírody 
 každoročné stretnutie absolventov filozofie „Alumni meeting“
 predvianočné posedenie študentov a kantorov
 Každoročne organizujeme Súťaž o najlepšiu filozofickú esejpre študentov gymnázií
 prednášky pozvaných osobností o vybranom mysliteľovi (doterajšie prednášky sa 

venovali osobnostiam ako Immanuel Kant, Søren Kierkegaard, William Shakespeare, 
Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, David Hume) – všetky vyšli aj v knižnej 
podobe

 cyklus prednášok na uzlové témy (doteraz na témy Paradoxy a hranice racionality a Boh 
a racionalita) – takisto vyšli knižne

 Študentská konferencia Hereditas
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Každoročne organizujeme 

stretnutie pre absolventov

Medzi našich absolventov patria napríklad:

Dag Daniš, redaktor, komentátor

Martin Poliačik, poslanec NRSR

Milan Vrbovský, diplomat

Lucia Berdisová, právnička

https://www.youtube.com/

watch?v=GkTI6hssdz4



Ako sa v súčasnosti uplatním s filozofiou?

Absolvent  filozofie a kognitívnych štúdií môže:

 pokračovať v treťom stupni štúdia filozofie – PhD. – a tak nastúpiť na akademickú dráhu vo 
filozofických pracoviskách na slovenských či zahraničných univerzitách alebo Filozofickom ústave 
Slovenskej akadémie vied

 vyučovať filozofiu na stredných školách a aj v iných nevysokoškolských inštitúciách

 vykonávať povolania vo vládnych či mimovládnych humanitne orientovaných inštitúciách (kultúrno-
spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia) a v inštitúciách zaoberajúcich sa empirickou 
identifikáciou stavu spoločnosti (napríklad výskumom verejnej mienky)

 pôsobiť v politických inštitúciách či v štátnej správe (v oblasti „ľudských zdrojov“)

 vykonávať povolania v kultúrno-spoločenských inštitúciách, nadáciách, občianskych združeniach

 pracovať v redakciách odborných a spoločenských časopisov, vo vydavateľstvách odbornej      
(spoločenskovednej) literatúry

 uplatniť sa v oblasti masmédií či žurnalistiky
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