
POSUDOK 
 

k predloženej žiadosti  doc.Dr.  hab.  Mariana Wlosinského  k menovaniu za profesora  
v odbore katolícka teológia 

 
Podľa  zákona  č. 131/2002 Z.z.  o vymenovaní  docentov  a profesorov  posudzujem 
preložené materiály menovaného  na začatia  konania tohto vymenovania.  K posúdeniu boli 
predložené  kompletné materiály, ktoré si vyžaduje  Vyhláška  č. 6/2005 Z.z.  a to: 
      -    životopis menovaného 

- doklady o vzdelaní 
- prehľad pedagogickej činnosti 
-    doklady  o vlastnej vedeckej škole 
- zoznam pôvodne publikovaných vedeckých a odborných prác s uvedením ich ohlasov 
- zoznam ďalších  pôvodných vedeckých  prác  a ich ohlasov 
- najdôležitejšie vedecké výsledky 

 
Doklady  o vzdelaní   sú priložené  k materiálom, kde  je aj rozhodnutie MŠ SR  

o rovnocennosti dokladov  o vzdelaní tretieho stupňa, ako aj dekrét  o vedecko-pedagogickom 
titule  docenta  v odbore  katolícka teológia. 
 V pedagogickej  činnosti,  overenej  aj MŠ  SR  spĺňa kritériá  prednáškovej činnosti, 
kde  za zmienku stojí, že  sa  aj pri výučbe sústreďuje  na etiku  učiteľa  a filozofické 
formovanie  človeka, spĺňa kritéria  o pedagogickej vyučovacej činnosti. Učil najmä 
pedagogiku náboženstva, etiku učiteľa, katechetiku  -  čo bezprostredne súvisí  s jeho  
profesionálnou orientáciou. Oponoval a viedol 93 diplomových prác  a štyri  dizertačné práce, 
oponoval  4  dizertačné práce. 
 Jeho doklady  o vlastnej vedeckej školy   súvisia  s doktorandmi, ktoré viedol ako 
v Poľsku  vo  Wroclawi, tak aj  s dizertačnými prácami  na  Pedagogickej fakulte  
v Ružomberku. 
 Publikačná  činnosť, ktorá je dokumentovaná  v kategórií AAB, t.j. monografie 
v domácich  vydavateľstvách obsahuje  5 titulov, jednu kapitolu  v zahraničných 
vydavateľstvách. Má sedem  štúdií  v nekarentovaných zahraničných periodikách  a šesť 
príspevkov  na zahraničných vedeckých konferenciách.  Je objektívne limitujúce publikovania  
v karentovaných zahraničných časopisoch tohto druhu.  Má 84   citácií  v zahraničných  
neregistrovaných  v karentovaných  časopisoch alebo zborníkoch   a 188  citácií  v domácich 
publikáciách.  Oceňujem 21 ohlasov  v zahraničných publikáciách – jednu prácu v Anglii, tri 
v Česku, jednu v Nemecku,   34  v Taliansku (!), 6 na Ukrajine  a 60  na Slovensku. 
 Z odborného hľadiska  pozitívne hodnotím  najmä  jeho učebnicu „Pedagogická  
a etická zodpovednosť“  (2008), ktorá bola vydaná v poľskom a slovenskom jazyku  a prácu 
„Pedagogická  a katechetická  formácia človeka“ (2010).  Obe  tieto práce, ako  aj ďalšie jeho 
významné diela  sa zapodievajú podstatnými otázkami   ľudského bytia, jeho morálky, 
správania.  Oceňujem tieto diela  najmä pre  akcent  na zodpovednosť  človeka, ktorá značne  
absentuje vo svete  biznisu, zábavy  a nezodpovednosti. Svojim spôsobom nadväzuje  v týchto 
prácach   na moderné psychologické  teórie, ktoré skúmajú  ľudské zlo, jeho príčiny  
a prejavy, ako aj  možností  výchovy. Vidím tu  prepojenie  na  humanistické  
a personologické teórie  človeka  XXI. storočia  v pedagogike, psychológii  a sociálnej práci. 
Osobitne  vyzdvihujem jeho myšlienky  o autenticite, samostatnosti  a zodpovednosti človeka  
nielen za svoj  život, ale  pre  život  blízkych  ľudí, spoločenstva.  Zanedbáva  sa  vo 
výskumoch a praxi  axiologická výchova,  absentujú  dialógy medzi učiteľom a žiakom, 
medzi generáciami.  Autor  uvažuje  aj o zaradení náboženskej  výchovy do  škôl  a o tom,  či 
táto výchova  je účinná. Sú  to naše, ľudské, spoločné  problémy, ako čeliť  prenikaniu  



komercionalizácie, dehumanizácie  a  zla  do  života jednotlivca,  rodiny,  komunity  aj 
spoločnosti.  Ako povedal kardinál  Tomko,  sú  to naše spoločné  úlohy  - premýšľať  
a najmä konať  v tom zmysle, aby sa  ľuďom oplatilo robiť  dobro, aby hodnoty  kresťanstva, 
náboženstva a  humanity neboli len ostrovčeky  pozitívnej deviácie, ale aby  sa stali 
vnútornými  hodnotami každého človeka. Etický rozmer  rovnosti medzi katechetickou  
a pedagogickou informáciou  je  v tomto diskurze  riešiteľný  a potrebný.  Ide o humanizáciu   
človeka  v najširšom slova zmysle  a v tomto  poli  stretnutie katechetickej  a pedagogickej  
informovanosti, pri využití zmysluplných dialógov, vidím ako vysoko užitočný. 
 
Záver: 
 Na  základe pozitívneho  zhodnotenia kritérií, celkového zamerania  a prác  odporúčam,   
aby  doc.  Dr. hab. Marianovi Wlosinskému  bol udelený    titul profesora  v odbore 2.1.13 
katolícka teológia. 
  
 
Bratislava, 11.2.2013 
 
     Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., dr.h.c. 


