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OPIS ODBORU HABILITAČNÉHO KONANIA A INAUGURAČNÉHO KONANIA 

SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA 

 

Univerzita Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta Filozofická fakulta 

Názov odboru HIK systematická filozofia 

Študijný odbor/odbory, ku ktorému je 

odbor HIK priradený 
6107. filozofia 

Študijné programy 3. stupňa v odbore, ku 

ktorému je HIK priradený 
filozofia (denná a externá forma) 

Študijné programy 2. stupňa v odbore, ku 

ktorému je HIK priradený 
filozofia (denná a externá forma) 

 

Obsah odboru HIK 

Názov odboru HIK: systematická filozofia 

Obsah odboru HIK systematická filozofia je určený odbornými oblasťami tvoriacimi jadro 

študijného odboru filozofia. Patrí do nich na jednej strane špičkový a vysoko kvalifikovaný 

výskum na poli súčasnej filozofickej logiky, kritiky, metodológie alebo epistemológie, 

ontológie, etiky, ale aj filozofie kultúry, filozofických otázok týkajúcich sa problému 

vedomia, umelej inteligencie a nových technológií, antropologických skúmaní, estetiky či 

politickej a sociálnej filozofie. Na druhej strane tu patria aj výskumy zaoberajúce sa 

dejinným utváraním týchto odvetví filozofického myslenia so zreteľom na jeho súčasné 

podoby, prípadne na ich normatívne rektifikácie, doplnenia alebo revízie. 

Obsahovú náplň odboru tvorí okrem tematického zamerania zodpovedajúceho študijnému 

odboru filozofia aj reflexia a spôsobilosť využívania, zlepšovania alebo utvárania nových 

metodologických a interpretačných nástrojov, argumentačných postupov, zdôvodneného 

kritického postoja, ako aj spôsobilosti v práci s informačnými zdrojmi vysokej relevancie 

v tých oblastiach filozofického myslenia, do ktorej daný výskum spadá. 

Do obsahu odboru HIK systematická filozofia patrí okrem dôrazu na výskumnú 

a publikačnú činnosť v odbore (s ohľadom najmä na špičkovú medzinárodnú úroveň) aj 

zameranie na kvalifikovanú pedagogickú schopnosť odovzdávať poznatky širšie či užšie 

vymedzenej odbornej obci fundovanými, prípadne aj inovatívnymi spôsobmi, ďalej tu patrí 

reflexia formovania filozofickej vedeckej školy, ako aj prenosu etických hodnôt založených 

na ideovom základe humanizmu, demokracie, slobody a spravodlivosti. 

 

Vymedzenie odboru HIK 

Odbor HIK systematická filozofia je obsahovo vymedzený opisom študijného odboru 

filozofia, ku ktorému je priradený. V súlade s týmto opisom sa zameriava na systematickú 

prácu s poznatkami teoretickej povahy vo všetkých oblastiach filozofických výskumov a im 

zodpovedajúcich konceptuálnych, interpretačných, normatívnych a dejinných analýz. 

Odbor HIK systematická filozofia umožňuje uchádzať sa o kvalifikačný proces 

nadobudnutia vedecko-pedagogického titulu „docent“ alebo „profesor“ len účastníkom, 

ktorí preukázateľne, merateľnými výsledkami svojej vedecko-pedagogickej práce pôsobia 

v študijnom odbore filozofia a aktívne ho rozvíjajú. Z tohto dôvodu nie je určený 
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účastníkom vedecko-pedagogicky pôsobiacim v iných odboroch uvedených v sústave 

študijných odborov, spravovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, a to ani v prípade, že spadajú do rovnakej alebo tematicky príbuznej 

skupiny študijných odborov z oblasti humanitných vied a umenia. Výskumy vykonané 

v týchto a v iných súvisiacich odboroch však môžu slúžiť ako interdisciplinárna 

a transdisciplinárna súčasť vedeckej práce účastníka HIK v odbore systematická filozofia, 

keďže ich filozofická reflexia umožňuje hlbšie a presnejšie analyzovať, interpretovať, 

kriticky posúdiť a systematizovať poznatky teoretickej povahy v oblastiach, ktoré sú určené 

nosnými témami jadra študijného odboru filozofia, resp. ako sú opísané v obsahu odboru 

HIK systematická filozofia. 

 

Osoby, ktoré majú zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HIK 

prof. Mgr. et Mgr. Peter Šajda, PhD. 

prof. Dr. Mgr. Tomáš Hauer  

doc. Mgr. Anton Vydra, PhD.  

doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.  

doc. Mgr. Milan Petkanič, PhD. 

 

VUPCH sú dostupné na webových stránkach katedry pri jednotlivých profiloch pedagógov: 

http://ff.truni.sk/kontakty/peter-sajda 

http://ff.truni.sk/kontakty/tomas-hauer 

http://ff.truni.sk/kontakty/anton-vydra 

http://ff.truni.sk/kontakty/jaroslava-vydrova 

http://ff.truni.sk/kontakty/milan-petkanic 

 

Kritériá – „docent“ a „profesor“ 

Kritériá na získanie vedecko‐pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko‐ 

pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Filozofickej fakulty, sú 

dostupné na webovej stránke: 

 

http://ff.truni.sk/legislativa 
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