
Návrh inauguračnej komisie na vymenovanie 

doc. PhDr. Rastislava Nemca, PhD. 

za profesora vo vednom odbore systematická filozofia 
 

 
20. mája 2019 o 14.00 hod. sa v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Bratislave konala inauguračná prednáška doc. PhDr. Rastislava Nemca, PhD. 
Problematika stredovekého textu a jeho čítania v kontexte dnešnej hermeneutiky., a 

zasadnutie inauguračnej komisie a oponentov v zložení: 

 

Inauguračná komisia: 

 

Predseda: prof. Ladislav Csontos, PhD., zamestnanec VŠ 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity 

Kostolná 1 

814 99 Bratislava 

Členovia:   

1) prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

Filozofická fakulta UK 

Gondova 2 

811 02 Bratislava 

2) prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD. 

Katedra elektronické kultury a sémiotiky 

Fakulta humanitních  studií Univerzity Karlovej 

U Kříže 8 

158 00 Praha 5 

3) prof. Pavel Ambros, ThD., zahraničný člen 

Katedra pastorální a spirituální teologie 

Cyrilometodějská teologická fakulta  

Univerzita Palackého v Olomouci 

Univerzitní 244/22 

771 11 Olomouc 

Česká republika 

 

Oponenti: 

 

1) prof. Józef Bremer,  zahraničný oponent 

Akademia Ignatianum w  Krakowie  

ul. Kopernika 26 

31-501 Kraków    

  2) prof. Dr. phil. fac.theol. Peter Volek 

Katedra filozofie 

Katolícka univerzita v Ružomberku 

Nám. A. Hlinku 1159/60 

034 01 Ružomberok  

3) prof. Michal Chabada, PhD. 

Filozofická fakulta UK 

Gondova 2 

811 02 Bratislava 



Inauguračná komisia vzala na vedomie vyhlásenie o morálnej bezúhonnosti  

doc. PhDr. Rastislava Nemca, PhD. 

 

Odborné posúdenie úrovne prednesenej inauguračnej prednášky vykonali: 

 

1. prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., predseda  

2. prof. Dr. hab. Józef Kulisz  

3. doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. 

 

Všetci pozitívne hodnotili prednesenú inauguračnú prednášku doc. PhDr. Rastislava Nemca, 

PhD. (pozri priložený posudok). 

 

Podklady k návrhu: 
Inauguračná komisia preskúmala podklady, ktoré odovzdal uchádzač so žiadosťou 

o začatie inauguračného konania dňa 25.1.2019. Jeho žiadosť prijala a odsúhlasila Vedecká 

rada TF TU dňa 29.1.2019 a postúpila inauguračnej komisii.  

 

Analýza naplnenia kritérií na inauguračné konanie: 

 

Komisia na svojom zasadnutí pozorne preštudovala predložené materiály k 

inauguračnému konaniu. Preverila a zhodnotila úplnosť predložených dokladov, ich 

relevanciu a splnenie predpísaných kritérií. Preštudovala bibliografický zoznam položiek 

dokladujúci vedeckovýskumnú prácu uchádzača v odbore. Relevanciu výsledkov vedeckej 

činnosti dokladujú citácie a ohlasy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť materiálov ako doklad o 

akceptácii výsledkov vedeckej činnosti. Zoznam jeho vedeckej činnosti dopĺňajú podklady o 

vedecko-pedagogických aktivitách s relevantnými potvrdeniami. Potvrdenia sú priložené aj k 

zoznamu grantových projektov, ktoré inaugurant viedol, alebo sa na ich riešení aktívne 

podieľal. Komisia zhodnotila výstupy z hľadiska požadovaných kritérií na otvorenie 

inauguračného konania a kvalitu jednotlivých položiek podľa Zákona o vysokých školách 

a vnútorných predpisov Trnavskej univerzity v Trnave. Komisia na základe svojej analýzy 

a po diskusii konštatuje, že predložené materiály sú úplné a zodpovedajú týmto požiadavkám. 

 

Pedagogická prax: (minimum 3 roky po habilitácii) 

 

Požadované  kritérium pedagogickej praxe po habilitácii (3 roky) splnil, jeho 

docentská prax je 6 rokov.  

 

Preukázanie vedeckej produktivity: 

 

Publikačná činnosť: 

 

Inaugurant sa vo svojej vedeckej práci v rámci odboru systematická filozofia 

špecializuje na témy neskorého stredoveku súvisiace s filozofiou jazyka, vedy a etiky. 

Výsledky svojej bádateľskej práce publikoval v dvoch zahraničných a v dvoch domácich 

monografiách, v jednej monografickej štúdii charakteru monografie ako i v dvoch kapitolách 

vo vedeckých monografiách. Sústreďuje sa na problémy filozofického diela Wiliama 

Ockhama a jeho žiakov i oponentov v kontexte prvej polovice 14. storočia. Popri tom  

publikoval 40 vedeckých prác, pričom požadovaných je 40. Z celkového počtu 40 vedeckých 

prác sú štyri v karentovaných časopisoch, jedna práca v databáze WOS a deväť 

v zahraničných časopisoch. Inaugurant publikoval päť učebných textov a dve vysokoškolské 



učebnice, čím spĺňa a v niektorých ukazovateľoch (monografie a učebnice) v počte aj 

prekračuje požadované kritériá. 

 

Ohlasy na publikačnú činnosť:  
 

Význam vedeckej práce inauguranta dokumentuje citačný ohlas v domácej 

i zahraničnej literatúre. Požadované kritérium je 40 ohlasov, z toho 10 v zahraničnej odbornej 

literatúre. Kandidát nielen spĺňa, ale aj výrazne prekračuje počtom 145 citácií a z toho 36 

zahraničných.  

 

Ostatná odborná činnosť: 

 

Aktívna účasť na konferenciách: 

 

Výsledky svojich výskumov doc. Rastislav Nemec predniesol na viacerých domácich 

a zahraničných konferenciách a sympóziách, na ktorých sa zúčastnil nielen aktívne 

s referátom, ale podieľal sa aj na ich organizovaní. 

 

Prednáškové pobyty v zahraničí: 

 

Inaugurant absolvoval dva prednáškové pobyty v zahraničí na Juhočeskej univerzite 

v Českých Budějoviciach. 

 

Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedeckých a vedecko-pedagogických hodností: 

 

Docent Rastislav Nemec je členom Vedeckej rady Teologickej fakulty TU, pôsobí ako člen 

odborových komisií a komisií na obhajobu diplomových a dizertačných prác, posudzuje 

výsledky vedeckovýskumnej a projektovej činnosti v oblasti filozofických vied a pracuje aj 

ako člen redakčnej rady časopisu Studia Aloisiana. 

 

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

VEGA, KEGA) alebo medzinárodných grantových agentúrach: 

 

Inagurant sa podieľa na riešení projektu APVV Vybrané faktory prorodinnej stratégie 

a stability rodiny v multikultúrnom prostredí, ako zástupca riešiteľa projektu VEGA Vybrané 

prieniky stredovekej a súčasnej filozofie. Je zodpovedný riešiteľ zahraničného projektu 

Sémantická analýza diela Petra Jána Oliviho Quaestio: An sit in homine liberum arbitrium a 

jeho dôsledky pre stredovek. Bol riešiteľ fakultného projektu Antológia – Patristika 

a scholastika, a projektu VEGA Podoby recepcie aristotelizmu v stredovekej filozofii. 

 

Vedecká škola uchádzača: 

 

Vedeckú školu doc. Rastislava Nemca dokumentujú dve ukončené doktorandky 

a jedna pokračujúca.  

 

Rozhodnutie komisie: 

 

Na základe podrobného preskúmania predložených podkladov a zhodnotenia 

kvalifikačných predpokladov a kvantifikovateľných ukazovateľov vedeckej a pedagogickej 

produktivity doc. PhDr. Rastislava Nemca, PhD. inauguračná komisia v súlade so Zákonom č. 



131/2002 Z. z.  o vysokých školách v znení neskorších predpisov a v zmysle platných 

predpisov Trnavskej univerzity v Trnave a inauguračných kritérií jej Teologickej fakulty 

konštatuje, že požadované kritériá v odbore systematická filozofia nielen spĺňa a v niektorých 

položkách aj prekračuje. Komisia preto odporúča Vedeckej rade TFTU v inauguračnom 

konaní pokračovať. 

 

Inauguračná komisia počtom hlasov za (7) proti (0 ) – v tajnom hlasovaní navrhuje 

Vedeckej rade Teologickej fakulty Trnavskej univerzity kladne uzavrieť inauguračné 

konanie a návrh na vymenovanie doc. PhDr. Rastislava Nemca, PhD. za profesora 

v odbore systematická filozofia postúpiť rektorovi Trnavskej univerzity na najbližšie 

zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity. 

 

 

 

Zapísala: Ing. Miroslava Fabianová 

 

Overil: prof. ThDr. Ladislav Csontos, PhD. 

predseda inauguračnej komisie 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 20. mája 2019 

 

 

Inauguračná  komisia 

 

Predseda: prof. Ladislav Csontos, PhD. zamestnanec VŠ ................................................ 

Členovia: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD.      ................................................... 

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

  prof. Pavel Ambros, ThD., zahraničný člen  .................................................... 

 

 

Oponenti: prof. Józef Bremer, zahraničný oponent            ............................................. 

prof. Dr. phil. fac.theol. Peter Volek  ............................................ 

  prof. Michal Chabada, PhD.                                  ............................................. 

 

      

 

 

 
 



 

 

P R E Z E N Č N Á   L I S T I N A 

 

zo zasadnutia inauguračnej komisie na vymenovanie  

za profesora 

 
 

 

 

Miesto a dátum konania:  miestnosť P2 Teologickej fakulty TU 

     Kostolná 1,  Bratislava 

     20. 05. 2019 

 

Meno kandidáta:   doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. 

 

Vedný odbor:   systematická filozofia 

 

Inauguračná  komisia 

 

Predseda: prof. Ladislav Csontos, PhD. zamestnanec VŠ ................................................ 

Členovia: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD.      ................................................... 

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

  prof. Pavel Ambros, ThD., zahraničný člen  .................................................... 

 

 

Oponenti: prof. Józef Bremer, zahraničný oponent            ............................................. 

prof. Dr. phil. fac.theol. Peter Volek  ............................................ 

  prof. Michal Chabada, PhD.                                  ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hodnotenie inauguračnej prednášky 
 

 

20. mája 2019 o 14.00 hod. sa v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Bratislave konala inauguračná prednáška doc. PhDr. Rastislava Nemca, PhD. Problematika 

stredovekého textu a jeho čítania v kontexte dnešnej hermeneutiky. 

Okrem členov Vedeckej rady Teologickej fakulty TU sa na inauguračnom konaní zúčastnili aj 

členovia inauguračnej komisie, oponenti a hostia. Priebeh inaugurácie viedol predseda 

inauguračnej komisie prof. ThDr. Ladislav Csontos, PhD. 

Vedecká rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity zvolila troch členov, ktorí 

hodnotia inauguračnú prednášku kandidátky. Sú to: 

 

1.  prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., predseda 

2.  prof. Dr. hab. Józef Kulisz 

3.  doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. 

 

 Po diskusii sa odobrali členovia komisie pre hodnotenie inauguračnej prednášky do 

miestnosti P2, aby napísali svoje hodnotenie (pozri priložený posudok).  

Komisia pre hodnotenie inauguračnej prednášky konštatuje, že inauguračná prednáška 

splnila požiadavky kladené na inauguračnú prednášku v danom odbore.  

 

 

 

Zapísala: Ing. Miroslava Fabianová 

 

Overil: prof. ThDr. Ladislav Csontos, PhD.  

predseda inauguračnej komisie 

 

 

 

 

 

Bratislava 20. máj 2019 

 


