
Návrh habilitačnej komisie na vymenovanie  

Mgr. Jána Hrkúta, PhD. za docenta  

vo vednom odbore systematická filozofia  
 

 
27. apríla 2022 o 14.00 hod. sa v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Bratislave konala habilitačná prednáška Mgr. Jána Hrkúta, PhD. Problém efektivity 

(oratio petitionis) v súčasnej diskusii filozofie náboženstva  ktorá je spojená s obhajobou 

jeho habilitačnej práce  Hypotéza o redukovateľnosti východiska dvoch druhov kresťanskej 

filozofie a zasadnutie habilitačnej komisie a oponentov v zložení: 
 

Habilitačná komisia: 

predseda:  

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.,    

Teologická fakulta Trnavskej univerzity 

Bratislava 

členovia:  

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

Univerzita Komenského  

Filozofická fakulta 

Bratislava 

Prof. PhDr. František Novosád, CSc. 

Filozofický ústav 

Slovenská akadémia vied 

Bratislava 

 

Oponenti: 

Prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek, zamestnanec VŠ 

Filozofická fakulta  

Katolícka univerzita v Ružomberku 

Ružomberok 

prof. Ľuboš Rojka, PhD. 

Fakulta humanitných vied 

Žilinská univerzita 

Žilina 

doc. ThDr. Martin Vašek, PhD. 

Filozofická fakulta UKF v Nitre 

Nitra 

 



Vzhľadom na epidemiologickú situáciu ohľadom covid-19, sa niektorí členovia komisie 

a oponenti, nemohli zúčastniť habilitačného konania osobne ale online. Hlasovanie 

prebehlo prezenčne ako aj online.  

Posúdenie habilitačnej prednášky sa uskutočnilo v miestnosti P2.   

 

 

Habilitačná komisia vzala na vedomie vyhlásenie o morálnej bezúhonnosti Mgr. Jána Hrkúta, 

PhD. 

 

Odborné posúdenie úrovne prednesenej habilitačnej prednášky vykonali: 

 

1.  prof. ThDr. Ladislav Csontos, PhD., predseda  

2.  doc. Lukáš Jeník, PhD. 

3.  doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.  

 

Všetci pozitívne hodnotili prednesenú habilitačnú prednášku Mgr. Jána Hrkúta, PhD. 

 

Zasadnutie komisie:  
  

Bratislava, 27. apríl 2022 

 

 

Podklady k návrhu: 

 

Habilitačná komisia preskúmala podklady, ktoré odovzdal uchádzač so žiadosťou 

o začatie habilitačného konania dňa 14.12.2021. Jeho žiadosť prijala a odsúhlasila Vedecká 

rada TF TU dňa 20.12.2021 a postúpila habilitačnej komisii. Komisia konštatuje, že všetky 

predpoklady sú splnené. 

 

Analýza naplnenia kritérií na habilitačné konanie: 

 

Habilitačná komisia podľa predložených podkladov zhodnotila pedagogickú činnosť 

uchádzača ako aj jednotlivé časti publikačnej činnosti podľa platných Kritérií na získanie 

vedecko-pedagogického titulu docent a profesor na TF TU. 

 

Pedagogická aktivita: (minimum 3 roky) 

 

Požadované  3 roky, splnených 16 rokov. Viedol 24 diplomových prác, 8 bakalárskych prác 

a vydal jeden učebný text. 

 

Publikačná činnosť: 

 

Habilitačná komisia podrobne preskúmala publikačné výstupy kandidáta z hľadiska 

kvalitatívneho ako i z hľadiska kvantitatívneho plnenia jednotlivých kritérií a konštatuje, že 

požadované kritériá spĺňa a v niektorých bodoch aj prekračuje. Vo svojej vedeckej 

a publikačnej činnosti sa sústreďuje na oblasť systematickej filozofie a zvlášť na 

problematiku kresťanskej filozofie. Z požadovaných kategórií má splnenú 1 domácu vedeckú 

monografiu a 1 odbornú knižnú publikáciu. Z požadovaných troch zahraničných prác má 

splnené štyri. Z domácich vedeckých prác v požadovanej oblasti výskumu predložil 12, 

dokopy teda miesto požadovaných 15 predložil 16 vedeckých prác. Z nich tvorí až osem prác 



štúdie v karentovaných časopisoch a jeden výstup je evidovaný v databáze Scopus. Okrem 

toho žiadateľ predložil jeden učebný text, ktorý komisia preklasifikovala z VŠ učebnice na 

skriptá,  dve prehľadové práce a odborné preklady, jednu recenziu v domácich zborníkoch 

a časopisoch, dve zostavovateľské práce a 8 výstupov v kategórií D (ostatné sledované 

publikácie).   

 

Ohlasy na publikačnú činnosť: 

 

Dosah jeho vedeckej a publikačnej činnosti dokumentujú ohlasy, ktoré má v domácej 

a zahraničnej odbornej literatúre. Oproti celkovo požadovaným dvadsiatim ohlasom  má 44 

ohlasov a z toho 11 v zahraničí oproti požadovaným 5. Z indexovaných ohlasov preukázal 13, 

z toho tri zahraničné a desať domácich. 

 

Účasť na konferenciách: 

 

Komisia konštatuje, že habilitant vystúpil na 13 domácich vedeckých konferenciách 

a na 9 zahraničných vedeckých konferenciách. 

 

Prednáškový pobyt v zahraničí: 

 

 Kandidát sa zúčastnil deviatich zahraničných pobytov, z toho troch v rámci programu 

Erasmus, Erasmus+. 

 

Členstvo v organizačných výboroch vedeckých konferencií: 

 

Habilitant v rámci svojej vedecko-organizačnej činnosti pôsobil aj ako organizátor 

dvoch vedeckých konferencií. 

 

Riešenie resp. spoluriešenie vedecko-výskumných úloh v národných (napr. VEGA, 

KEGA) alebo medzinárodných grantových agentúrach: 

 

 Kandidát bol hlavným riešiteľom jedného domáceho grantu z rozhrania KEGA 

(KEGA č. 3-4126-06: Koncepcia rozvoja e-learningu a vytvorenie vzorových kurzov pre 

potreby humanitných študijných odborov, riešený v rokoch 2006-2008) a jedného 

zahraničného výskumného grantu (Christian Philosophy in Central and Eastern Europe. Grant 

Project No.  443.20132321 / 21885 Porticus/Auxilium, z Švajčiarsko v rokoch 2014-2017), 

celkovo sa zúčastnil ako spoluriešiteľ ďalších 7 výskumných grantov. 

 

Rozhodnutie komisie: 
Po starostlivom preskúmaní predložených materiálov habilitačná komisia konštatuje, že 

žiadateľ o habilitáciu v odbore systematická filozofia Mgr. Ján Hrkút, PhD. požadované 

kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent na Teologickej fakulte Trnavskej 

univerzity v Trnave spĺňa. Habilitačná komisia odporúča pokračovať v habilitačnom konaní 

na udelenie titulu docenta vo vedeckom-pedagogickom odbore systematická filozofia. 

 

 

Habilitačná komisia počtom hlasov za (6) proti (0) – v tajnom hlasovaní navrhuje Vedeckej 

rade Teologickej fakulty Trnavskej univerzity kladne uzavrieť habilitačné konanie a návrh 

na vymenovanie Mgr. Jána Hrkúta, PhD. za docenta v odbore systematická filozofia 

postúpiť rektorovi Trnavskej univerzity. 



 

 

Podpísaní členovia habilitačnej komisie: 
 

Predseda habilitačnej komisie:   

 

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.   ...................................................... 

 

Členovia:            

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.  ...................................................... 

 

Prof. PhDr. František Novosád, CSc.  ...................................................... 

           

             

 

Oponenti: 

Prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek  ........................................................ 

 

prof. Ľuboš Rojka, PhD.  ........................................................ 

 

doc. ThDr. Martin Vašek, PhD.  ........................................................ 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

P R E Z E N Č N Á   L I S T I N A 

 

zo zasadnutia habilitačnej komisie na vymenovanie  

za docenta Mgr. Jána Hrkúta, PhD. 

v odbore systematická filozofia 

 
 

 

 

Miesto a dátum konania:  miestnosť P2 Teologickej fakulty TU, 1. poschodie, 

     Kostolná 1,  Bratislava 

     27. 04. 2022 

 

Meno kandidáta:   Mgr. Ján Hrkút, PhD. 

Vedný odbor:   systematická filozofia 

 

Podpísaní členovia habilitačnej komisie: 
 

Predseda habilitačnej komisie:   

 

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.   prítomný 

 

Členovia:            

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.  prítomná 

 

Prof. PhDr. František Novosád, CSc.  prítomný 

           

             

 

Oponenti: 

Prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek  prítomný online 

 

prof. Ľuboš Rojka, PhD.  prítomný online. 

 

doc. ThDr. Martin Vašek, PhD.  prítomný online  

 

 

 

 



Hodnotenie habilitačnej prednášky 
 

 

27. apríla 2022 o 14.00 hod. sa v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Bratislave konala habilitačná prednáška Mgr. Jána Hrkúta, PhD. Problém efektivity 

(oratio petitionis) v súčasnej diskusii filozofie náboženstva  ktorá je spojená s obhajobou 

jeho habilitačnej práce  Hypotéza o redukovateľnosti východiska dvoch druhov kresťanskej 

filozofie a zasadnutie habilitačnej komisie a oponentov. 
 

Priebeh habilitácie viedol predseda habilitačnej komisie prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. 

Vedecká rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity zvolila troch členov, ktorí hodnotia 

habilitačnú prednášku kandidáta. Sú to: 

 

1.  prof. ThDr. Ladislav Csontos, PhD., predseda  

2.  doc. Lukáš Jeník, PhD. 

3.  doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.  

 

 Po prednesení habilitačnej prednášky nasledovala diskusia. Po diskusii sa odobrali 

členovia komisie pre hodnotenie habilitačnej prednášky do P2, aby napísali svoje hodnotenie 

(pozri priložený posudok).  

Komisia pre hodnotenie habilitačnej prednášky konštatuje, že habilitačná prednáška 

splnila požiadavky kladené na habilitačnú prednášku v danom odbore.  

 

 

 

Zapísala: Ing. Miroslava Fabianová 

 

Overil: prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. 

predseda habilitačnej komisie 

 

 

 

 

 

Bratislava 27. apríl 2022 

 


