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Predkladaná práca habilitanta Michala Vivodu vyšla knižne, pričom sa na odbornom 

recenzovaní podieľali odborníci 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 si zvolil interdisciplinárnu metódu pre analýzu súcitu a sebasúcitu, a to 

z pohľadu religionistického, filozofického, z pohľadu humanitných vied a teológie. Po odbornej 

stránke uvádza dostatok literatúry z príslušných odborov od domácich a zahraničných 

odborníkov. Oceňujem zvlášť odkazy na domácich autorov. Dielo má logickú štruktúru.  

Práca prináša tri prínosy. Prvým je rozsah, akým sa snaží habilitant predstaviť súcit 

a sebasúcit z interdisciplinárneho prístupu v kontexte etiky cností. Je to možno prvá 

„lastovička“ v slovenskom jazyku s takýmto širokým záberom na danú tému. Práca poskytuje 

bohaté informácie z rozličných odborov, z ktorých ako z dobrého základu bude môcť čerpať 

nový výskum v danej oblasti. 

Druhým prínosom je pokus habilitanta prepojiť poznatky humanitných vied, 

predovšetkým psychológie s metafyzickým prístupom, ktorý tak môže ostať aj naďalej 

základom pre morálnu teológiu. Po Druhom vatikánskom koncile sa pokúsili niektorí významní 

autori moralisti (napr. Haring, Vidal) „aggiornovať“ morálnu teológiu tým, že sa usilovali jej 

základy stavať na poznatkoch humanitných vied. Tento prístup nemusí byť bezpečným 

riešením, a to jednak kvôli tomu, že rast poznatkov v humanitných vedách neustále akceleruje, 

pričom sa môžu aj radikálne meniť pohľady na skúmanú problematiku. Druhým dôvodom je, 

že aj v humanitných vedách existuje pluralita komunít, ktoré zo získaných faktov nemusia 

dospieť k rovnakej filozofickej interpretácii. Habilitantovi sa podarilo naznačiť možné spojenie 

tradičného metafyzického prístupu v základoch morálky s príspevkom humanitných vied, 

predovšetkým ich fenomenologickým popisom súcitu a sebasúcitu a náznakom, ako tieto cnosti 

zrealizovať v praxi.  
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Pri treťom prínose by som začal trochu z praxe. Človek, ktorý je vystavený 

„rozdávaniu“ súcitu (lekári, zdravotné sestry, nemocniční kapláni, kňazi, terapeuti), sa môže 

časom týmto rozdávaním „unaviť“. Aby chránil svoj emotívny život, vytvorí sa v ňom určitý 

cynický prístup k pacientovi či penitentovi. Tento cynický prístup môže nechtiac ublížiť tomu, 

kto súcit očakáva a potrebuje. Z tohto dôvodu je potrebné nájsť iný prístup. Habilitant uvádza, 

že americký psychológ Charles R. Figley potvrdil dlhoročnými výskumami vyčerpanosť zo 

súcitu (compassion fatigue), nakoľko v takomto stave sa súcit stáva deštruktívnym. Ľudia, ktorí 

prejavujú voči trpiacim súcit s empatiou, si potrebujú zvyšovať odolnosť voči vyčerpanosti zo 

súcitu tak, že sa budú starať o svoje psychické, fyzické a sociálne zdravie, vytvoria odstup od 

pomáhajúcej osoby; že budú hľadať podporu u druhých (s. 137). Katechéta, ktorý bude 

poskytovať súcitnú službu, môže mať takéto zázemie vo vlastnej rodine, v modlitbovom 

spoločenstve, u kňaza. V osobnej rovine zasa v meditácii, modlitbe, ale aj relaxe, napr. 

prostredníctvom koníčku. Rozvoj tejto emócie dostal názov sebasúcit (self-compassion), ktorý 

zaviedla americká psychologička Kristin N. Neffová. Je to súcit, ktorý vzťahuje človek sám na 

seba ako objekt starostlivosti a záujmu s vedomím, že nedokonalosť je súčasťou ľudskej 

skúsenosti. Pri seba-súcite človek ďalej uznáva vzájomnú prepojenosť, nie nejaký pocit 

nadradenosti nad druhými. Upozornenie na sebasúcit pokladám v práci za veľmi významný 

prínos pre pastoračnú a terapeutickú prax, ktorá je vhodnou témou k podrobnejšiemu štúdiu.  

Kritické pripomienky. Habilitant uvádza v prvej kapitole pohľad na etiku cností a s tým 

súvisiacu skúmanú tému o súcite. Mohol skrátiť všeobecnú charakteristiku jednotlivých 

náboženstiev a sústrediť sa viac na ich etiku, a to predovšetkým chápanie súcitu. Pri pokuse  

stručne charakterizovať ktorékoľvek náboženstvo hrozí, že dôjde k zjednodušeniu 

a nepresnostiam. Tak napr. pri budhizme sa habilitant odvoláva len na theravedu, pričom 

nespomína mahajánu, ani tantrický budhizmus. Škoda, že nepísal viac o Bodhisattvovi v učení 

školy Čistá zem, teda o adeptovi, ktorý už skoro dosiahol nirvánu, ale zriekol sa do nej vstúpiť, 

aby ju so súcitom pomáhal dosiahnuť ostatným. 

Autor uvádza, že Konfucius po stretnutí s Lao´cem prebral jeho názory (s. 29). Odborná 

literatúra však zväčša uvádza, že Konfucius bol z Lao´ceho názorov šokovaný a že 

konfucionizmus a taoizmus zostali vo vzájomnej opozícii. Škoda, že nedoplnil aj stručnú 

správu o džinizme, v ktorom je súcit etickou hodnotou par excelentne.  

Pri predstavení rozličných filozofov – etikov rozvíjajúcich etiku cností, by som doplnil 

galériu o evanjelického kňaza, pacifistu Jána Maliarika (1869 – 1946). Habilitant mohol pri 

jednotlivých náboženstvách viac citovať primárne texty obsahujúce chápanie cnosti a súcitu. 
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Často sa uspokojil odkazom na sekundárnu literatúru a články, pričom sa dali použiť preklady 

posvätných textov, ktoré existujú v slovenských a českých prekladoch.  

Za vážnejší nedostatok pokladám, že habilitant nevenoval viac priestoru súčasnému 

pápežovi Františkovi, ktorý sa vo svojich encyklikách, príhovoroch a textoch často venuje téme 

súcitu. V doteraz publikovaných textoch možno vytušiť logiku Františkovej teológie o súcite. 

Stačí pozrieť napr. len Bulu misericordiae vultus, kde uvádza pôvod súcitu v srdci Božom (§ 

14) ako súčasť Ježišovej praxe (§8). Na inom mieste opakujúci sa motív príkladu súcitu 

Samaritána (FT § 62. 67 – 68), atď. Pápeža Františka možno bez nadsázky nazvať apoštolom 

súcitu k všetkému živému. Práca vznikla v čase, keď boli texty pápeža Františka už na svete 

(má na pápeža odkaz v poznámke na s. 10), preto je škoda, že habilitant vsadil na pomerne 

stručnú analýzu súcitu v učení pápeža Benedikta XVI., aj to len vo veľmi skromnom zastúpení 

z jeho diel.   

Otázky. Filozoficky a religionisticky existujú opisy súcitu, aké vlastnosti by mal mať 

súcit? Uvádzate, že rastu v súcite napomáha budhistická meditácia. Mohli by ste uviesť nejaké 

klasické a moderné kresťanské prostriedky, ako rozvíjať súcit?   

Odporúčanie. Vedecká monografia ThDr. Michala Vivodu spĺňa kritériá kladené na 

habilitačné práce a odporúčam pokračovanie habilitačného konania v nádeji úspešného 

ukončenia: udelením vedecko-pedagogického titulu „docent“. 

 

Na Červenej Skale 29. novembra 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


