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habilitačnej komisie pre udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 
PhDr. Branislavovi Malíkovi, CSc.  

__________________________________________________________________________         
pre odbor: filozofia 

___________________________________________________________________________ 
 
V zmysle vyhl. MŠ SR č. 6/2005 Zb. § 1 odst. 15 a "Zásad UK" k citovanej vyhl. čl.18 ods. 2, dňa   
27. 2. 2014 prebehlo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné konanie na udelenie 
titulu docent PhDr. Branislavovi Malíkovi, CSc. v študijnom odbore filozofia. 
Na základe súhlasu Vedeckej rady FIF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc., dekan 
fakulty, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 
predseda:  prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc. /FiF UK/ 

členovia:  prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc. /UPJŠ Košice/ 
prof. PhDr. Milan Zigo, CSc. /emeritný profesor/ 

oponenti:  prof. PhDr. František Novosád, CSc. /SAV Bratislava/ 
prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. /PdF UK/ 

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. /PdF KU Praha, ČR/ 
Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky  viedol jej  predseda, prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc. 
za účasti členov Vedeckej rady FIF UK a ďalších hostí (viď prezenčná listina). 
 
I. Habilitačná prednáška „Môže filozofia prispieť k vytvoreniu unitárnej teórie človeka?“ sa 
venovala preskúmaniu a prehodnoteniu poznávacích možností filozofie v súvislosti s vytvorením 
unitárnej teórie človeka. Uchádzač deklaroval svoj skeptický postoj k vytvoreniu unitárnej teórie, 
ktoré dokazoval analýzou prekážok brániacich teoreticky uchopiť človeka v zmysluplnej a funkčnej 
jednote. V rámci diskusie prof. Meszáros vzniesol námietku, že je na škodu, ak téma prednášky nie 
je blízka téme habilitačnej práce. Okrem toho profesor položil otázku, aká je vlastne definovaná 
unitárna teória, o ktorej uchádzač prednášal, pretože prezentované námietky a argumenty boli veľmi 
heterogénne. Profesorku Plašienkovú zaujímal názor habilitanta na úskalia sociobiológie, ktorá má 
ambície formulovať unitárnu teóriu človeka.  
Prednášku hodnotili títo 5 členovia vedeckej rady: prof. PhDr. Darina Malová, PhD., prof. PhDr. 
Ondrej Meszáros, PhD., prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., doc. PhDr. František Gahér, PhD., 
prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc. 
 
II. Priebeh obhajoby: Uchádzač predniesol základné tézy svojej habilitačnej práce „Mediomorfóza 
sveta. Filozofické, antropologické, sociálne a politické aspekty súčasných médií.“, následne 
oponenti predniesli posudky a uchádzač reagoval na pripomienky v posudkoch. Ďalej predseda 
otvoril verejnú diskusiu, v ktorej vystúpili nielen členovia habilitačnej komisie, ale aj  členovia  
vedeckej rady. Profesora Ruisela zaujímalo, ako uchádzač vníma vplyv médií, ktoré dokážu 
vytvárať novú realitu (napr. keď rozhlasová relácia o invázii marťanov vyvolala paniku v USA, 
alebo aj zábery z námestia v Kyjeve dnes ovplyvňujú ďalší vývoj). Profesor Daniš naznačil, že 
vplyv médií nemusí byť až taký fatálny, ako ho naznačil uchádzač, pretože v histórii vždy existovali 
malé skupiny „osvietených“ ľudí. Uchádzač na otázky odpovedal obšírne. 
 
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 PhDr. 
Branislavovi Malíkovi, CSc. Vedecko-pedagogického titulu docent v odbore: filozofia v počte 
hlasov: 6 kladných zo 6 prítomných členov komisie a odporúčala uchádzača VR FiF UK. 
 

V Bratislave dňa  27. 2. 2014                              
 

prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.            
predseda habilitačnej  komisie                                                               


