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inauguračnej komisie na vymenovanie 

doc. Mgr. Michala Chabadu, PhD., 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, 

sa dňa 17. 12. 2015 uskutočnilo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave konanie na 

vymenovanie doc. Mgr. Michala Chabadu, PhD., za profesora v študijnom odbore filozofia. 

Na základe súhlasu Vedeckej rady FiF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., 

dekan fakulty, vymenoval komisiu v zložení: 

predsedníčka: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., /FiF UK/ 

členovia:   prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. /FF MU/ 

 prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc. /FF UPJŠ/  

 prof. RNDr. Ladislav Csontos, PhD. /TF TU/ 

oponenti:   prof. Dr. Dr. h. c. Ludger Honnefelder /RFW Uni Bonn/ 

 prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. /FiF UK/ 

 prof. Dr. phil. fac. theol Peter Volek /FF KU/ 

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedla jej predsedníčka, prof. PhDr. Zlatica 

Plašienková, PhD., za účasti 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 odborných kvalít 

a vedeckej i pedagogickej činnosti uchádzača. Vyzdvihli jeho vedecký záber, ktorý presahuje z 

dejín filozofie do systematickej filozofie. Diela stredoveku skúma dejinne i s ohľadom na 

súčasné postoje, napr. v etike, a je originálny v ich interpretácii. Doc. M. Chabada sa etabloval 

aj ako prekladateľ latinských medievalistických textov, ktoré medzi slovenskými filozofickými 

prekladmi doposiaľ chýbali a obohatil jazyk odbornej terminológie novými termínmi. Jeho 

práce sú významné doma i v medzinárodnom meradle. Ako pedagóg utváral profil výučby 

stredovekej filozofie a zaslúžil sa o to, aby dostala náležité miesto vo vzdelávaní študentov. 

II. Inauguračná prednáška Problém blaženosti v kontexte stredovekých diskusií o dvoch 

pravdách  sa zamerala na ozrejmenie hlavných prístupov v diskusii o pravdách vedy/filozofie 

a pravdách viery/teológie. Inaugurant predstavil umiernené a radikalizujúce stanoviská, ktoré 

prechádzali do prakticko-etických debát. V diskusii zazneli otázky k historickým súvislostiam 

k téme s presahom do súčasnosti, ako by percepcia vedeckého modelu mohla slúžiť 

v súčasných debatách o náboženskom a nenáboženskom spôsobe uvažovania, napríklad 

v súvislosti s radikalizovaným islamom. 

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), 

vyjadrenia oponentov, posúdenia inauguračnej prednášky a vystúpenia uchádzača v rámci 

verejnej rozpravy inauguračná komisia dospela k názoru, že doc. Mgr. Michal Chabada, PhD., 

spĺňa bez výhrad pedagogické, vedecké, publikačné kritériá a ďalšie pre vymenovanie za 

profesora. 

Inauguračná komisia odporučila VR FiF UK v počte 6 kladných hlasov zo 6 prítomných 

členov schváliť návrh na vymenovanie doc. Mgr. Michala Chabadu, PhD., za profesora 

v odbore filozofia. 
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V Bratislave, 17. 12. 2015 

  


