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N Á V R H 

inauguračnej komisie na vymenovanie 

doc. PhDr. Jarmily Chovancovej, CSc., za profesorku 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 25. 5. 2017 uskutočnilo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave konanie na 

vymenovanie doc. PhDr. Jarmily Chovancovej, CSc., za profesorku 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. Vladimír Leško, CSc. /FF UPJŠ/ 

prof. PhDr. Tibor Pichler, PhD. /FF SAV/ 

prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. /PdF MU Brno/ 

oponenti:  prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. /FP PEVŠ/ 

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. /PrF MU v Brne/ 

prof. PhDr. František Novosád, CSc. /FÚ SAV/ 

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

Plašienková, PhD., za účasti členov inauguračnej komisie, členov Vedeckej rady FiF UK 

(pozri prezenčnú listinu) a ďalších hostí.  

I. Predsedníčka komisie oboznámila prítomných s návrhom stanoviska komisie, ktoré 

dokladuje, že uchádzačka spĺňa a v niektorých ukazovateľoch výrazne prevyšuje kritériá platné 

na FiF UK pre vymenovanie za profesorku. Oponenti vyzdvihli pedagogické i odborné kvality 

uchádzačky a ocenili, že svojou prácou ako jedna z mála prepája filozofický a právny diskurz. 

Ako významný v jej vedeckej práci označili prínos v oblasti konfrontácií liberalizmu 

a komunitarizmu, ktorý v slovenskom prostredí doposiaľ absentoval. Za prínosné tiež považujú 

i analýzy problematiky spravodlivosti, kde doc. J. Chovancová opäť presahuje rámec filozofie 

a prechádza do súvislostí s občianskym a trestným právom. 

II. Inauguračná prednáška Vzťah práva a morálky v právnej filozofii 20. storočia bola 

zameraná na analýzu súčasného morálneho a právneho myslenia a v tomto kontexte na 

hľadanie kritérií spravodlivosti, ktoré je veľmi rôznorodé a vedie k rôznym dôsledkom. Vo 

verejnej diskusii uchádzačka odpovedala na otázky týkajúce sa vzťahu rovnosti 

a spravodlivosti, zjednocovania morálky a práva. Diskutovaná bola i aktuálna téma objavujúcej 

sa občianskej neposlušnosti či reflexia morálky a práva v spojitosti s aktuálnym obrazom 

dôveryhodnosti rezortu spravodlivosti. Uchádzačka v odpovediach prezentovala schopnosť 

interpretovať v širších súvislostiach špecifickú právnu a filozofickú problematiku. 

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 uchádzačky za profesorku), 

vyjadrenia oponentov, posúdenia inauguračnej prednášky a vystúpenia uchádzačky v rámci 

verejnej rozpravy inauguračná komisia dospela k názoru, že doc. PhDr. Jarmila Chovancová, 

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

profesorku. 

Inauguračná komisia odporučila VR FiF UK v počte 7 kladných hlasov zo 7 prítomných 

členov schváliť návrh na vymenovanie doc. PhDr. Jarmily Chovancovej, CSc., za 

profesorku v odbore filozofia. 
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V Bratislave 25. 5. 2017 

  


