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Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Inauguračné konanie doc. PhDr. Juraja Šedivého, PhD., pracovníka Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského, v odbore pomocné vedy historické viedol prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc., ktorý 

v úvode predstavil vedeckú a pedagogickú činnosť uchádzača  Po predstavení uchádzača odovzdal slovo 

doc. J. Šedivému, ktorý predniesol  prednášku na tému „Stredoveké epigrafické texty ako indikátory 

úrovne písomnej kultúry“. 

 Vo svojej prednáške  doc. Šedivý úvodom predstavil epigrafiu ako „popolušku“ historického bádania 

na Slovensku a informoval o projektoch, vďaka ktorým rozbehol ako prvý slovenský historik 

systematický výskum stredovekých nápisov na našom území. Na základe doterajšieho bádania 

formuloval originálnu hypotézu  o vývoji dilliterality k literalite, pričom prelomom je preň 13. storočie. 

Prechodom k literalite bola fáza tzv. semiliterality, charakteristická podľa doc. Šedivého 

individualizujúcou piktoralitou najmä na sepulkváliách. Územie Slovenska pritom nepredstavovalo 

„kultúrnu konzervu“, ale bolo priestorom prenikania epigrafickej kultúry do kultúry literálnej či 

písomnej cez „čiastočnú“ oralitu. Stanovuje nový koncept úrovne literálnej a písomnej kultúry, keď 

medzi tradičné úrovne iliterálneho a literálneho obdobia umiestňuje obdobie či úroveň semiliterality, 

chronologicky vymedzené od druhej polovice 13. storočia až do polovice 14. storočia. V súvislosti so 

svojimi výskumami uviedol doc. Šedivý aj najstaršie príklady na Slovenských epigrafických 

pamiatkach. Inauguračná  prednáška doc. Šedivého  poukázala na to, že téma nerieši len model 

fungovania historickej reality, ale má potenciál aj pri chápaní procesu presadzovania sa tzv. sekundárnej 

orality typickej podľa W.J.Onga (1982) pre súčasnú globálnu civilizáciu.  

 

Záverom doc. Šedivý veľmi dômyselne aktualizoval obsah i zmysel výskumu nepísomných, či 

semipísomných pamiatok smerom k súčasnosti a aj týmto dosvedčil svoju všestrannú pripravenosť na 

získanie profesorského titulu.  

 

Po prednesení oponentských posudkov, ktoré boli vo všetkých troch prípadoch kladné, oponenti 

vyzdvihli najmä  prístup, jedinečnosť témy, jej  rozmer a záber a zároveň osobnosť  doc. Šedivého a jeho 

prínos pre odbor pomocné vedy historické . Doc. Šedivý vecne a pohotovo reagoval na pripomienky 

oponentov, ako aj na všetky podnety, ktoré odzneli v rámci diskusie na záver obhajoby.  

 

Inauguračná komisia jednomyseľne odporučila VR FiF UK schváliť návrh na vymenovanie Doc. PhDr.. 

Juraja Šedivého, PhD., za profesora v odbore pomocné vedy historické. VR FiF UK v tajnom hlasovaní 

návrh schválila. 

Zapísala:       Schválil: 
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Oľga Bárdyová MBA      prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
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