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Oponentský posudok habilitačnej práce: 

ThDr. Michal Vivoda: Interdisciplinárna analýza ľudského súcitu a 
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Predkladateľ habilitačnej práce je pedagógom na Katedre systematickej teológie Rím-

skokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave a špecializuje sa na morálnu teológiu, etiku - bioetiku a aj pastorálnu 

medicínu. 

Predkladaná práca bola už pred knižným publikovaním recenzovaná odborníkmi 

z jednotlivých vedeckých disciplín: prof. Júlia Kanovská Halamová, psychológia; prof. 

Ľubomír Lisý, medicína; doc. Andrej Rajský, novoveká, moderná a súčasná filozofia; 

doc. Monika Zaviš, religionistika - nábožensko-filozofické systémy. 

Habilitant použil relevantnú zahraničnú i domácu (aj najnovšiu) literatúru a internetové 

zdroje, väčšinou v jazyku anglickom, nemeckom, talianskom, latinskom 

a, samozrejme, v českom. 

Keďže predkladaná práca ma interdisciplinárny charakter, habilitant vhodne rozdelil 

použitú literatúru na kategórie: 

teologická primárna (23 titulov, magisteriálne dokumenty), sekundárna (32 titulov), 

terciárna (22 titulov – monografie a články). Náboženská a religionistická literatúra je 

podobne delená na primárnu (8 titulov – pramenné náboženské texty), sekundárnu (33 

titulov – odborné a vedecké texty z religionistiky). Humanitná literatúra je tiež delená 

na primárnu (70 titulov) la sekundárnu (78 titulov); Pedagogická literatúra (17 titulov), 
Lekárska literatúra (23 titulov); Psychologická a sociologická literatúra (95 titulov). 

Poznámkový aparát je nadmerne rozsiahly (459 poznámok), je vynikajúcou pomôckou 

pre čitateľa k ďalšiemu štúdiu. Všetky údaje je možné verifikovať v zozname použitej 

literatúry – v bibliografii. 

Z formálneho hľadiska je vedecká monografia Dr. Michala Vivodu logicky členená na 

kapitoly a podkapitoly. 

Predkladateľ konštatuje: „Súcit sa nachádza ako dôležitá ľudská hodnota vo všetkých 

významných náboženských systémoch (zoroastrianizmus, hinduizmus, buddhizmus, 

konfucianizmus, judaizmus, kresťanstvo a islam)“ (s.5). Z toho dôvodu bolo vhodné, 

aby primeranú časť svojej monografie venoval práve fenoménu súcitu a sebasúcitu 

v týchto nábožensko-filozofických systémoch. 

Habilitant v kapitole venovanej Starému zákonu vysvetlil najzákladnejšie hebrejské 

a grécke termíny, ktoré súvisia s pojmami citu, súcitu a emócií (rechem, chesed, emet, 

ale aj hámal a hús, chánan a gr. splanchna, splanchnizomai). Zdôraznil centrálny 

význam udalosti exodu a veľkú pozornosť venoval aj posolstvu starozákonných 

prorokov, hlavne textom proroka Ozeáša.   



V časti venovanej pojmu súcitu v Novom zákone sa autor monografie prirodzene 

sústredil na terminologickú explikáciu najdôležitejších gréckych termínov (éleémon, 

éleos, splanchnizomai, oiktirmon). Dáva veľký priestor predovšetkým predstaveniu 

osoby Ježiša Krista ako toho, kto zosobňoval a reprezentoval Božie milosrdenstvo 

a súcit voči všetkým núdznym. V tejto línii pokračoval aj v  analýze apoštolských listov 

a jedným z hlavných prameňov pre spracovanie témy bol hlavne List Jakubov. 

Niektoré formálne chyby - preklepy: Lekárka literatúra (s. 204); pozn. 93 a 94: 

...Slovacca; „vo osobe“ (s. 46); gréc. polisplagchnós (s. 49); Nadprirodzeného zjavenia 

(s. 151, s. 168) (v prídavných menách by som nepísal majuskulu); základne mravné 

cnosti (s. 153). 

Kritické pripomienky a celkové hodnotenie: 

Texty viacerých cirkevných spisovateľov habilitant uvádza zo slovenského prekladu 

Liturgie hodín a z Katechizmu Katolíckej Cirkvi. 

Podkapitola o Pánových blahoslavenstvách celá spočíva na jedinom diele: 

J. Ratzinger/Benedikt XVI.: Ježiš Nazaretský, I. diel (s.171-176). 

Je diskutabilné, či bol historický exkurz „Krátky historicko-kultúrny exkurz (14. – 19. 

storočie)“ potrebný v rozsahu 67 – 72 strán. 

Habilitant sa prejavil hlavne ako morálny teológ a zároveň rozhľadený vysokoškolský 

pedagóg, ktorý dokáže svoje postoje a myšlienky formulovať na úrovni zodpovedajúcej 

akademickej pôde a zároveň jasným a jednoznačným spôsobom sa snaží 

interdisciplinárne interpretovať fenomén ľudského súcitu a sebasúcitu. Predkladaná 

monografia je veľkým prínosom pre katolícku teológiu, špeciálne pre morálnu teológiu, 

etiku a religionistiku. 

Otázka na obhajobu: 

Na s. 64 čítame: „Možno preto právom tvrdiť, že väčšinou má súcit náboženské 

pozadie“. A na s. 180: „Súcit je súčasťou prosociálneho správania nezištnej 

dobroprajnej a dobročinnej pomoci. Často sa u poskytovateľa súcitu objavuje na pozadí 

jeho ľudskosti ako najhlbší motív ten náboženský: ako Boh sa zmilúva nad nami 

všetkými, tak sa máme aj my zmilúvať nad druhými so súcitom“. 

Habilitanta by som sa chcel spýtať: aké sú (alebo, možno predpokladať, že sú) najhlbšie 

motívy súcitu voči ostatným u ľudí, ktorí sú explicitne agnostici alebo jednoznačne 

ateisti? 

 

Vedecká monografia ThDr. Michala Vivodu spĺňa kritériá kladené na habilitačné práce 

a odporúčam pokračovanie habilitačného konania v nádeji úspešného ukončenia 

udelením titulu „docent“ v odbore katolícka teológia. 

 

V Bratislave 19. novembra 2021 


