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Doc. Ing. Mgr. Lie Ľuboš Rojka, PhD je absolventomElektrotechnickej fakulty

SVŠT v roku 1989, kde ziskal titul Ing. V roku 1995 ziskal Mgr. z teológie na Pápežskej

Gregorovej univerzite v Ríme V roku 1998 ziskal Lic. z filozofie na Papežskej Gregorovej

univerzite v Ríme . V roku 2005 získal PhD. na Boston College V USA. V roku 2011 sa

habilitoval na TF TU v systematickej filozofie. Stal sa znamym najmä svojimi publikáciami

z oblasti filozofie náboženstva, monografiami aj viacerými vedeckými štúdiami. Jeho

monografia The Eternity ofGod vyšla na Slovensku aj v Nemecku v angličtine. ako aj

v Taliansku v talianskom preklade. Okrem tohoje ešte autorom alebo spoluautorom 3

domacichmonografií. Vydal aj dve vysokoškolské učebnice z oblasti filozofie náboženstva

a dve skriptá z oblasti metódy filozofie. Významné sú jeho vedecké štúdie v angličtine alebo

taliančine v prestížnych zahraničných časopisochForum Philosophicum. Gregorianum

(Scopus). Aquinas. Významne sú aj zahraničné ohlasy na jeho prácu. Tým preukazuje

vzbudený záujem vo svete o svoje dielo. Takisto sú významné aj jeho vedecké články
v domácich časopisoch, najmä Studia Aloisiana, ktoré vzbudili niekedy aj polemiku. Spolu

má 161 citácii, z čoho 5 v zahraničných a 3 v domacich publikaciach registrovaných

v databázachWoS alebo Scopus, Preložil aj učebnicu metafyziky od Emericha Coretha, čim

sa pričinil aj k tvorbe terminológie v kresťanskej filozofii.

Ľuboš Rojka absolvoval aj viacero zahraničných výskumných pobytov, z ktorých

vyzdvihnem pobyty v Oxforde (1996-1997, 2014), v Bostone (2007, 2008) a Toronte (2013).



Pedagogickú činnosť vykonával na Teologickej fakulte TU V Bratislave (2005-2012),

Filozofickej fakulte TU v Trnave (2014-2019) a na Pápežskej Gregorovej univerzite V Ríme

(od r. 2014). Zúčastnil sa aj na viacerých významných vedeckých konferenciách doma
i v zahraničí. Má dvoch ukončených doktorandov a troch po schválení projektu. Tým sa

potvrdzujejeho schopnosť školiť doktorandov a viesť ich k vedeckej činnosti a k úspešnému
zavŕšeniu doktorandského štúdia ]e aj úspešným riešitel'om domácich i zahraničných

vedeckých grantov. Vie sa zapojiť do tímovej prace. Vystúpil na viacerých vedeckých
konferenciách. Významné sú jeho vyžiadané prednášky na konferenciách v zahraniči (Cluj
2006, Londýn 2010, Rím 2013—2016, 2018, Krakov 2014. Frankfurt 2016) a účasť na
zahraničných konferenciach (napr. Los Angeles 2008, Mainz 2007, Boston 2008, Cambridge,
Mass. 2015, Bologna 2018, Salamanca 2018). Významnaja aj jeho účast" na organizácii
domácich a zahraničných vedeckých konferencii. Preukazuje tak vedecké, pedagogické i

organizačné schopnosti. Venuje sa interpretácii diela Bernarda Lonergana, Richarda

Swinbuma, filozofii náboženstva, spirituálnej teológii, filozofii mysle, dejiny jezuitov.
Niektore publikacie obohatil aj vlastnými fotografiami. Aj keď niektorými myšlienkami
vzbudil aj nesúhlasne stanovisko, ukazuje to, že vo filozofii je možných Viacero pristupov.
Jeho prispevok spočíva v nových a originálnych pohľadoch na témy, ktoré sú vo filozofi živé

už stáročia a potrebujú neustale nove' pohľady a riešenia. Kritériá na inauguráciu spĺňa

a v mnohých oblastiach vysoko aj prekračuje (napr. počet ohlasov).
Doc. Ing. Lic. Mgr. Ľuboš Roj ka, PhD. vykazuje kvalitnú vedeckú, pedagogickú

a organizačnú činnosť v oblasti filozofie. Je významným odbornikom vo svojej oblasti. Na
základe týchto skutočností vyjadrujem odporúčanie na inauguráciu doc. Ing. Lic. Mgr
Loboša Rojku, PhD. za profesora v odbore systematická filozofia na Teologickej fakulte

Trnavskej univerzity.
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