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habilitačnej komisie na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 

Mgr. Andrzejovi Borkowskému, PhD.  

v odbore slovanské jazyky a literatúry  

 

 

V zmysle vyhl. MŠ SR č. 6/2005 Zb. § 1 odst. 15 a „Zásad UK“ k citovanej vyhl. čl.18 ods. 2, 

sa dňa 28. 4. 2016 uskutočnilo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné konanie 

na udelenie titulu „docent“ Mgr. Andrzejovi Borkowskému, PhD., v študijnom odbore 

slovanské jazyky a literatúry. 

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

dekan fakulty, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 

predsedníčka: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. /FiF UK/ 

členovia:  prof. PhDr. Marta Keruľová, PhD. /FF UKF/ 

doc. PhDr. Valerij Kupko, CSc. /FF PU/ 

oponenti:  prof. dr. hab. Ludmiła Łucewicz /IKSiI Uniwesytet Warszawski/ 

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD. /FF UMB/ 

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. /FF MU/ 

Zasadnutie komisie v zmysle citovanej vyhlášky viedla jej predsedníčka, prof. PhDr. Mária 

Kusá, CSc., za účasti členov Vedeckej rady FiF UK a ďalších hostí (pozri prezenčnú listinu). 

 

I. Habilitačná prednáška „Symbolika zvierat v epoche baroka: predstavivosť – poznatky – 

estetika“ prezentovala pohľad na hĺbku reflexie mysliteľov a tvorcov na tému iných živých 

bytostí než človek. Habilitant v úvode predstavil chápanie baroka ako syntézy stredoveku 

a renesancie. Zaoberal sa otázkou interpretácie odlišností človeka a sveta zvierat na základe 

podstatných prameňov európskej kultúry – Biblie, antickej filozofie, kultúry stredoveku 

a renesančného humanizmu. Zdôraznil identitu literárneho subjektu odhaľujúceho rozpoltenosť 

medzi zmyslovým svetom (zvieracie, hriešne) a mimozmyslovou skutočnosťou (božské, 

dokonalé). Habilitant predstavil koncept symboliky zvierat v barokovej kultúre z aspektu 

predstavivosti, vecných poznatkov i estetiky a poukázal na pozíciu reálnych i mytologických 

zvierat ako významného prvku symbolických obrazov tej doby poučujúcich o morálnych 

a duševných princípoch. Prednášku hodnotili 5 členovia vedeckej rady: prof. PhDr. Zlatica 

Plašienková, PhD., prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc., prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc., prof. 

PhDr. Ondrej Mészáros, PhD., prof. PhDr. František Gahér, PhD. 

 

II. Priebeh obhajoby: Habilitant predstavil svoju habilitačnú prácu „Лабиринты дискурсов в 

славянских литературах эпохи барокко. Религия – политика – общество“, v ktorej sa 

pokúsil o pohľad na slovanské literatúry obdobia baroka (poľskú, českú, slovenskú, ruskú, 

ukrajinskú) najmä z hľadiska komparatistiky diskurzu. Sledoval tri línie barokového diskurzu: 

náboženstvo, politiku, spoločnosť, ktoré sa, podľa habilitanta, vzájomne prelínajú, pričom 
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v literatúre tohto obdobia prevláda náboženský diskurz determinujúci oblasť politiky 

a spoločenských problémov. Oponenti formulovali svoje otázky k obsahovým a formálnym 

zložkám pojmu slovanský barok, k výberu kultúr skúmaných v monografii či k problematike 

vzájomných  inšpirácií i odlišností medzi západným a východným literárnym diskurzom. 

Oponenti vyslovili spokojnosť s odpoveďami. V následnej diskusii zazneli otázky prof. Z. 

Plašienkovej týkajúce sa vzťahu ľudí vtedajšej doby k zvieratám z etického hľadiska 

a o možnostiach inšpirovať sa týmto postojom v súčasnosti. Ďalej otázky prof. I. Pospíšila 

k metodológii práce či docenta V. Zvaru o vplyve zmenenej konštelácie prirodzeného 

a nadprirodzeného v baroku na literatúru. Habilitant fundovane reagoval na všetky diskusné 

príspevky. 

 

III. Záver: Na základe uvedeného zoznamu (životopis, prehľad pedagogickej činnosti, zoznam 

publikačnej činnosti, zoznam ďalších pôvodných odborných a umeleckých prác, zoznam 

ďalších ohlasov, charakteristiky najdôležitejších vedeckých výsledkov a charakteristiky k 

návrhu na vymenovanie uchádzača za docenta) habilitačná komisia vypracovala návrh na 

udelenie Mgr. Andrzejovi Borkowskému, PhD., vedecko-pedagogický titul docent v odbore 

slovanské jazyky a literatúry a v počte hlasov 6 kladných zo 6 prítomných členov komisie 

odporúčala uchádzača VR FiF UK. 

 

 

V Bratislave dňa  28. 4. 2016                              

 

 

 prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. 

 predsedníčka habilitačnej komisie                                                               


