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OPONENTSKÝ POSUDOK HABILITA ČNEJ PRÁCE 
v odbore katolícka teológia 
 
Autor habilitačnej práce: ThDr. Michal Vivoda 
 
Názov habilitačnej práce:  
INTERDISCIPLINÁRNA ANALÝZA ĽUDSKÉHO SÚCITU A SEBASÚCITU 
 
„Srdce sa vo mne obracia a budí sa moje zľutovanie. Nevylejem svoj rozpálený hnev, 
neznivočím zase Efraim, veď som ja Boh, a nie človek, Svätý uprostred teba.”  
(Oz 11, 8-9) 
“ Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.”  
(Mt 25, 40) 
 
1. Predmet a rozvrh habilitačnej práce 
 

Uvedené dva výroky zo SZ a NZ (na s. 43 a 50) by mohli obrazne predstavovať 
rámcové zdôvodnenie celej habilitačnej práce (HP), ktorá je syntézou mnohoročného 
vedeckého a pedagogického úsilia jej autora. Dr. Vivoda predložil ako HP svoju 
monografiu (2021), ktorej som bol jedným z recenzentov. Ide o originálne dielo, ktoré je 
na Slovensku jedinečné svojím zameraním (ľudský súcit a sebasúcit z pohľadu nielen 
teológie, ale aj iných vied), ale aj architektúrou logicky štrukturovaného vedeckého 
postupu.  

Cieľ práce je dvojitý: 1. Analyzovať pojmy súcitu a sebasúcitu a zhodnotiť ich 
význam v medzináboženskom a medzikultúrnom rámci a v interdisciplinárnom a 
transdisciplinárnom rámci pri hľadaní integrálneho antropologického modelu, ktorý by 
bol predpokladom pre integrálny etický model. 2. Zdôvodniť aplikácie daného etického 
modelu prostredníctvom mravných cností, ktoré disponujú konajúceho k správnemu 
konaniu (s. 5). Tento cieľ bádania, ktorý si autor explicitne sformuloval, dosahuje 
interdisciplinárnym  prelínaním viacerých vedeckých oblastí, ktoré charakterizujú 
a integrujú obsahové a procesuálne zložky morálneho formovania v jeho celku: teológie 
(morálnej teológie a biblistiky), etiky (morálnej filozofie), komparatívnej religionistiky, 
somatológie, sociológie, psychológie a pedagogiky (morálnej výchovy). Toto prelínanie 
nie je v práci náhodné či difúzne, ale logicky a metodologicky zorganizované. 
V monografii sa teda zbiehajú rozličné vedné disciplíny a prístupy smerom k jednej 
ústrednej téme, ktorá ich predmetovo spája. Navyše, hneď v úvode (s. 8-9) autor 
podrobne predstavuje 2+6 teologických kritérií, za pomoci ktorých interpretuje a hodnotí 
jednotlivé čiastkové prístupy a uvádza ich do jedného ideového celku. Tento 
transdisciplinárny prístup k jednému analyzovanému fenoménu pri podobných 
publikáciách spravidla združuje viacerých autorov z rozličných vedných odborov, čo nie 
je prípad predkladaného spisu. Autor si nástrahu „polyhistorizmu“ uvedomuje a veľmi 
umne sa jej vyhýba – jednotlivé čiastkové prístupy, prezentované v jednotlivých 
kapitolách a podkapitolách práce, dôsledne konzultoval s odborníkmi v dotknutých 
špecializáciách. To je aj dôvod, pre ktorý na posúdenie rukopisu pozval až štyroch recen- 
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zentov z rôznych vedných oblastí. Takto rozvrhnutú metodiku svojho postupu aj úspešne 
uplatnil, a tak skoncipoval vydarené dielo, ktoré je metodicky konzistentné.  

 
2.  Aktuálnosť voľby zvolenej témy habilitačnej práce 
 

Aktuálnosť habilitačnej práce spočíva jednak vo výbere témy (morálna 
problematika citov) a jednak v špecifickom prístupe (komunikácia teológie s inými 
predmetovo dotknutými vedami). Súčasný sociálny kontext a intrapersonálne zápasy 
dnešného človeka poukazujú na veľkú mieru zmätenosti v prístupe k emocionálnym 
hnutiam, ktoré motivujú ku konaniu, no súčasne ľudské vedomie zahmlievajú a zneisťujú. 
Neistota a ambivalentnosť afektívnej sféry kladú pred nás otázky antropologického a 
morálneho charakteru. Predkladané dielo analyzuje a eticky rehabilituje afektivitu 
človeka tým, že ju začleňuje do integrálneho modelu ľudského bytia a konania, a súčasne 
upozorňuje na jej potenciálne deštrukčné účinky, ak sa z integrujúceho prístupu oddeľuje 
a uniká. V tomto zmysle je nanajvýš aktuálna téma výskumu i jej celostné uchopenie.  

    
3.  Teoretické východiská témy habilitačnej práce 
 

Základný interpretačný rámec čiastkových prístupov autor naznačuje už v úvode, 
kde postuluje súčasnú katolícku mravouku ako jadro etického rozlišovania a dopĺňa ju 
širším hľadiskom z pozície etiky cnosti. Práve tento širší filozofický záber umožňuje 
autorovi metodologicky otvoriť dialogický front medzi teologickými pozíciami a tzv. 
vedami o človeku. Túto metodologickú paradigmu zvýrazňuje už na začiatku diela 
a priebežne, za jednotlivými kapitolami sa k nej vracia (v podobe Zhodnotení na s. 64, 
112, 177). Aplikovanie diskusno-evaluačných kľúčov na záver jednotlivých kapitol do 
monografie vnáša prehľadnosť a teoretickú kompaktnosť. Vymedzený dialogický priestor 
v texte monografie teda nie je len implicitný, ale vedie čitateľa k hodnotiacim postojom, 
resp. mu poskytuje konkrétne kritériá na posúdenie tej-ktorej tézy alebo koncepcie. Na 
druhej strane hodnotiace stanoviská autora nie sú manipulatívne či dominujúce; autor 
uvažuje spolu s čitateľom na základe vyššie uvedených kritérií a prenecháva samotnému 
čitateľovi a jeho kompetentnosti, aby uvedené koncepcie napokon zhodnotil sám, aby 
sám posúdil ich prínosy a limity pri úsilí o pochopenie fenoménu citovosti – najmä súcitu 
– a ich funkcie v komplexe morálnej praxe človeka. Tento citlivý dialogický a zároveň 
podporujúci prístup autora  predstavuje jeden z výskumných prínosov, ku ktorým dielo 
smeruje.  

Samostatnou časťou knihy je kapitola 2, v ktorej autor historicky a analyticky 
načiera do tej filozofickej tradície, ktorá sa osobitne venovala roli emocionality a empatie 
v morálnom konaní ľudského subjektu. Na pozadí celkovej osnovy diela a jeho 
výskumného zámeru nie je celkom jasné zaradenie historickej podkapitoly 2.1 v danom 
rozsahu (s. 67-72). Autor správne odkrýva jej korene už v neskorších stredovekých 
líniách etického myslenia, pričom postupne vysvetľuje jej vývoj v britskom (a neskôr 
anglosaskom) kultúrnom a filozofickom kontexte. Ide predovšetkým o etiku moral sense 
a jej reflexov v dobovom i súčasnom etickom sentimentalizme a emocionalizme. 
Sústreďuje sa hlavne na morálny cit súcit, v jeho egoistických i altruistických poňatiach,  
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pričom vyzdvihuje najmä tie altruistické. Uvedomuje si, že sentimentalistický prístup 
k súcitu (vrátane sympatie a empatie) v sebe skrýva aj potenciálne riziko tzv. 
nemorálneho súcitu (v súvislosti napr. s problematikou eutanázie, eugenického abortu, ale 
aj kriminálnickej vzájomnej sympatie). Okrem toho, empiricko-emocionalistický výklad 
morálky čelí hrozbám subjektivizmu a relativizmu. Autor diela si tieto limity empirickej 
tradície etiky uvedomuje, no nepodrobuje ich explicitnej štrukturovanej analýze a kritike. 
Pri výbere predkladaných a analyzovaných autorov a ich teórií (predstaviteľov britskej 
školy a Schopenhauera) Dr. Vivoda obchádza iné filozofické koncepcie súcitu (napr. 
fenomenologické u M. Schelera, N. Hartmanna, E. Steinovej, vitalistické a intuitivistické 
u H. Bergsona, N. Losského, alebo Pascalovo známe „Srdce má svoje dôvody, ktoré 
rozum nepozná“), no je samozrejmé, že autor nemohol zakomponovať celé spektrum 
filozofov, musel urobiť zámerný výber. Navyše sľubuje, že bude pokračovať vo výskume 
v budúcnosti aj na základe inšpirácií iných autorov (s. 7).     

Oceňujem zaradenie podkapitol 3.6 a 3.7, v ktorých autor rozoberá problematiku 
súcitu a sebasúcitu nielen z hľadiska etiky cnosti, ale aj z hľadiska filozofie výchovy. 
Tomistická interpretácia morálnej výchovy a najmä kauzálnej a exemplárnej funkcie 
vychovávajúceho vo vzťahu k vychovávanému je objavným vkladom do slovenskej 
filozoficko-výchovnej spisby. Podobne ako pri vyššie uvedených kapitolách, aj pri 
kapitole 3 by bolo náležité krátko vysvetliť voľbu referenčných autorov a ich textov (sv. 
Tomáša a J. Ratzingera), keďže „katolícka syntéza“ sa iste neobmedzuje len na nich a aj 
iní autori by mohli rovnako dobre reprezentovať pozíciu katolíckej mravouky. 

 
4. Posúdenie výsledkov výskumu habilitačnej práce 
 

Výsledky teoretického výskumu – ako som zmienil na začiatku posudku – sú 
v našich končinách originálne a prinášajú prehĺbené poznanie o afektivite v kontexte 
morálky. Okrem toho poskytujú interpretáciu súcitu z pohľadu integrálnej etiky, a tak 
umožňujú čitateľovi zorientovať sa v spletitej dráme telesno-emocionálno-rozumovo-
sociálno-duchovného prežívania citových javov v súčasnej „tekutej“ dobe, za pomoci 
kritérií, ktoré poskytuje katolícka mravouka. Práca nie je prvoplánovo lineárna a 
moralizujúca, práve naopak, otvára dialogický front medzi teologickými pozíciami a  
vedami o človeku. Nazdávam sa, že práve tento poctivý transdisciplinárny prístup ku 
skúmaniu ľudských fenoménov, zahŕňajúci teologickú reflexiu, je nanajvýš potrebný pre 
lepšie poznanie a koherentnejšiu prax súčasného kresťana, ale aj každého človeka 
otvoreného dialógu.  

 
5. Posúdenie prínosu HP pre rozvoj pedagogickej teórie a praxe 
 

Text predloženej monografie je vysoko odborný, je zostavený s náležitou 
vedeckou erudíciou a bude veľmi prínosný nielen pre záujemcov o teologický a 
filozofický pohľad na úlohu citov v etike, ale aj o pohľad sociálnych vied na 
problematiku súcitu v konaní človeka. Jazyk autora je primerane akademický, no súčasne 
dobre čitateľný aj pre neakademické publikum. Dielo je opatrené bohatým poznámkovým 
aparátom, väčšinou z referencií na pôvodné diela klasických i súčasných autorov.  
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Celkovo možno konštatovať, že habilitačná práca je hodnotným príspevkom 

k rozvoju morálnej teológie a ďalších humanitných vied (etiky, filozofie výchovy, 
morálnej psychológie, pedagogiky), pretože obohacuje etické, teologicko-aplikačné a 
mravnoedukačné bádanie o nové pojmy a poznatky, podnecuje k solídnemu teoretickému 
zdôvodňovaniu pastoračných a pedagogických modelov, organicky spája teologickú 
tradíciu s modernými poznatkami iných vedných disciplín.  

Autorovi HP sa podarilo naplniť zámery a ciele deklarované na začiatku 
svojho výskumu. Dokázal, že vie tvorivo formulovať nové pohľady na etickú teóriu 
i prax. Som presvedčený o prínosnosti a aj vysokej aktuálnosti práce uprostred výziev tzv. 
tekutej a post-povinnostnej morálky.  

  
6.  Záver 
 
Habilita čnú prácu ThDr. Michala Vivodu odporúčam na obhajobu. 
 
Následne, po úspešnej obhajobe práce, odporúčam kandidátovi udeliť vedecko-
pedagogický titul docent v odbore katolícka teológia. 
 
 
    
 
      
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.    V Trnave dňa 08.12.2021  
 
 

     
 

 

 

 


