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inauguračnej komisie na vymenovanie 
doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc. za profesora v odbore filozofia 

 
V zmysle vyhl. MŠ SR č. 6/2005 Zb. § 1 odst. 15 a "Zásad UK" k citovanej vyhl. čl.18 ods. 2, 
dňa 24. 4. 2014 prebehlo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave konanie na vymenovanie doc. 
PhDr. Františka Gahéra, CSc. za profesora v študijnom odbore filozofia. 

Na základe súhlasu Vedeckej rady FiF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc., 
dekan fakulty, vymenoval komisiu v zložení: 

predsedníčka: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. /FiF UK/ 
členovia:  prof. PhDr. Jozef  Viceník, PhD. /dôchodca/ 

prof. PhDr. František Mihina, PhD. /FF PU/ 
prof. PhDr. Pavel Cmorej, PhD. /dôchodca/ 

oponenti:  prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. /FF UMB/ 
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. /FÚ AV ČR/ 

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. /FiF UK/ 
Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedla jej predsedníčka, prof. PhDr. Zlatica 
Plašienková, PhD., za účasti všetkých členov inauguračnej komisie, členov Vedeckej rady FiF 
UK (viď prezenčná listina) ako aj ďalších hostí.  

 
I. Predsedníčka komisie oboznámila prítomných s návrhom stanoviska komisie, ktoré 
dokladuje, že uchádzač spĺňa a v niektorých ukazovateľoch výrazne prevyšuje kritériá platné na 
FiF UK pre vymenovanie za profesora. Oponenti sa zhodli v posúdení prínosu vedeckej, ako aj 
pedagogickej činnosti docenta Gahéra, ktorá z neho v česko-slovenskom kontexte robí 
významnú autoritu. 
II. Inauguračná prednáška „Princípy logickej sémantiky“ predstavila hlavné princípy analýzy 
prirodzeného jazyka prostredníctvom logického prístupu. Uchádzač veľmi detailne rozobral 
a ilustroval 9 princípov logickej sémantiky na príkladoch bežnej praxe a histórie, 
prostredníctvom ktorých výstižne priblížil, že pragmatický kontext sa nepodieľa na určení 
analytického významu výrazu, ale iba na určení konkrétneho rozsahu empirického výrazu. 
Prednáška bola vlastným, originálnym, ako aj syntetizujúcim prehľadom logickej sémantiky, 
ktorý nielen potvrdil vysokú kvalifikovanosť uchádzača, ale aj schopnosť priblížiť 
problematiku publiku mimo odbor filozofie a logiky a podnietiť ďalšiu diskusiu. 
III. Záver: Na základe predloženého inauguračného spisu (životopis, prehľad pedagogickej 
činnosti, zoznam publikačnej činnosti, zoznam ďalších pôvodných odborných a umeleckých 
prác, zoznam ďalších ohlasov, charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov, doklad 
o vedeckej škole a charakteristika k návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora), vyjadrení 
oponentov, posúdenia inauguračnej prednášky a vystúpenia uchádzača v rámci verejnej 
rozpravy inauguračná komisia dospela k názoru, že doc. PhDr. František Gahér, CSc. spĺňa bez 
výhrad pedagogické, vedecké, publikačné a ďalšie kritériá pre vymenovanie za profesora. 
 
Inauguračná komisia odporučila VR FiF UK v počte hlasov 7 schváliť návrh na 
vymenovanie doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc. za profesora v odbore filozofia. 
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Inauguračná komisia:  

predsedníčka:   prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc., FiF UK .................PRÍTOMNÁ............. 

členovia:   prof. PhDr. Jozef  Viceník, PhD.       .................PRÍTOMNÝ............. 

   prof. PhDr. František Mihina, PhD., IF PU      .................PRÍTOMNÝ............. 

   prof. PhDr. Pavel Cmorej, PhD.      .................PRÍTOMNÝ............. 

oponenti:   prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc., FF UMB     .................PRÍTOMNÁ............. 

   prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., FÚ AV ČR ................PRÍTOMNÝ.......... 

   prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., FiF UK        .................PRÍTOMNÝ............. 

 

 
V Bratislave, 24.4.2014 
  


