
SPRÁVA  HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

CELKOVÉ  ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA 

PhDr. Kristíny Bosákovej, PhD. (Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta UPJŠ v 

Košiciach)  

O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT  

v  odbore dejiny filozofie 

habilitačnou komisiou  

(podľa § 1, ods. 15 Vyhlášky MŠVVaŠ SR 246/2019 o postupe získavania  vedecko-

pedagogických  titulov alebo umelecko-pedagogických  titulov docent a profesor1) 

 

 

Habilitačná  komisia  sa zišla  29. 6. 2020 v zložení: 

 

Členovia habilitačnej komisie 

• prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. (Filozofická fakulta UPJŠ. Košice) – predseda 

• prof. PhDr. Oľga Sisáková, CSc. (Filozofická fakulta PU, Prešov) 

• doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. (Filozofický ústav SAV, Bratislava) 

 

Oponenti: 

•  prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. (Právnická fakulta UK, Bratislava) 

• doc. Erika Lalíková, PhD. (Filozofická fakulta UK, Bratislava) 

• doc. Mgr. Sandra Zákutná, PhD. (Filozofická fakulta PU, Prešov) 

a vypracovala toto hodnotenie: 

 

 

1. VYHODNOTENIE  PLNENIA KRITÉRIÍ  UCHÁDZAČA  PODĽA  MATERIÁLOV  

DODANÝCH UCHÁDZAČOM 

 

1. Základné životopisné údaje  uchádzača 

 

Rok a miesto narodenia: 1980, Košice  

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast: 

1998 – 2005 Prešovská Univerzita v Prešove, Slovensko  

2000 – 2005 Hlavná špecializácia – Španielsky jazyk 

1998 – 2004 Hlavná špecializácia – Filozofia a Nemecký jazyk 

2010 – získanie titulu PhD.  

 

Ďalšie vzdelávanie: 

Výskumný projekt na NC State University: Education Motives in Hegel´s Preface to the 

Phenomenology of Spirit and Their Practical Transformation in His Pedagogical Writings 

(Gymnasialreden). 

 

Priebeh zamestnaní  
Február 2010 do súčasnosti Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Odborná asistentka pre Filozofickú Hermeneutiku a Filozofickú Antropológiu  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Vyhláška MŠVVaŠ SR 246/2019 o postupe  získavania  vedecko-pedagogických  titulov alebo umelecko-

pedagogických  titulov docent a profesor. 



2. Pedagogická  činnosť  uchádzača. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety) 

 

Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ 

Filozofická Antropológia 

Gadamerova hermeneutika 

Hermeneutické koncepcie človeka 

 

3. Vedeckovýskumná  a expertízna činnosť  uchádzača 

 

1. 2010-2012 VEGA 1/0027/ 10 Filozofické dedičstvo I. Kanta a súčasnosť III., riešiteľka.  

2. 2007-2009 VEGA 1/ 469 107 Filozofické dedičstvo I. Kanta a súčasnosť II., riešiteľka.  

3. 2004-2006 VEGA 1/1306/04 Filozofické dedičstvo I. Kanta a súčasnosť, riešiteľka.  

4. APVV–0480–11 Patočkova asubjektívna fenomenológia a dejiny filozofie; 2012-2013 -riešiteľka.  

5. 2012-2015 IRES- Inovácie pre vedomostnú spoločnosť, riešiteľka.  

6. VEGA 1/0890/12 2012-2014 VEGA 1/0890/12 Intencionalita a interpretácia. Filozofické skúmanie 

povahy jazyka, riešiteľka.  

7. VEGA 1/0678/12 Dejiny filozofie ako filozofický problém (Heidegger, Patočka, Gadamer a Rorty); 

2012-2014 - riešiteľka.  

8. APVV–14–0706 Heidegger, metafyzika a dejiny filozofie; 2015–2018, - riešiteľka.  

9. VEGA 1/0963/16 Slabé myslenie a postmetafyzická filozofia; 2014-2018 - riešiteľka.  

10. Grant Fulbrightovej komisie na výskumný projekt: Education Motives in Hegel´s Preface to the 

Phenomenology of Spirit and Their Practical Transformation in His Pedagogical Writings 

(Gymnasialreden); 2019. 

 

 

Výber najdôležitejších  prác je nasledujúci: 

 

AAB1 Gadamer a grécka filozofia / Kristína Bosáková ; recenzenti Pavol Tholt, Dušan 

Hruška. 

[Gadamer and Greek philosophy]. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, 2013. - 230 s. - Projekt: VEGA 1/0678/12. - ISBN 

9788081520792 (brož.). 

[BOSÁKOVÁ, Kristína (100%) ] 

 Ohlasy: ( 3 ) 

(2014) [1] HRNČIAROVÁ, Katarína. Gadamer and Greek philosophy. In 

Filosofický časopis, 2014, vol. 62, no. 3, s. 467-471. 

(2015) [4] MAYEROVÁ, Katarína. Rorty Truth and Religion. Košice : UPJŠ Košice, 

2015. 62 s. ISBN 978-80-8152-337-3. 

(2015) [5] MIČANINOVÁ, Mária. Kristína Bosáková, Gadamer a grécka filozofia. 

In Reflexe : časopis pro filosofii a theologii, 2015, roč. 30, č. 48, s. 179-182. 

 FSEP 004698 

ABC1 Hegel und Friedrich Feuerbach im Gespräch über Religion, Christentum und Liebe / 

Kristína Bosáková. 

[Hegel a Friedrich Feuerbach vo rozhovore o náboženstve, kresťanstve a láske]. - 

recenzované. 

In: Philosophie und Pädagogik der Zukunft. Ludwig und Friedrich Feuerbach im 

Gespräch. - Münster : Waxmann, 2018. - ISBN 978-3-8309-3779-1. - S. 153-169 

[1,33 AH]. 

[BOSÁKOVÁ, Kristína (100%) ] 

 FSEP 009535 



AEC1 Das Problem der Leiblichkeit in der politischen Philosophie Feuerbachs / Kristína 

Bosáková ; recenzenti Ursula Reitemeyer, Takayuki Shibata, Francesko Tomasoni. 

[Problém telesnosti vo Feuerbachovej politickej filozofii]. 

In: Der politische Feuerbach. - Münster : Waxmann, 2013. - ISBN 9783830928249. - 

S. 79-91. 

[BOSÁKOVÁ, Kristína (100%) ] 

 Ohlasy: ( 2 ) 

(2015) [3] CHAPUT, Emmanuel. Katharina Schneider (dir.), Der politische 

Feuerbach, Münster Waxman, 2013, 167 p. In Philosophiques, 2015, vol. 42, n. 1, s. 

203-207. 

(2018) [3] REITEMEYER, Ursula. Praktische Anthropologie oder die Wissenschaft 

vom Menschen zwischen Metaphysik, Ethik und Pädagogik. Wendepunkte. Muenster 

: Waxmann, 2018. 244 s. ISBN 978-3-8309-3860-6. 

 FSEP 003904 

ACB1 Základy filozofickej antropológie I. [elektronický zdroj] / Kristína Bosáková ; 

recenzenti Róbert Stojka, Vladimír Juhás. 

[Philosophical Anthropology I.]. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, 2019. - 54 s. [3,17 AH], online. - ISBN 9788081527739. - Spôsob 

prístupu: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/FF/filozoficka-antropologia-final.pdf. 

[BOSÁKOVÁ, Kristína (100%) ] 

 FSEP 010518 

ADM2 El concepto de armonía en la recepción hermenéutica gadameriana de la filosofía 

kantiana / Kristína Bosáková. 

[The concept of harmony in Gadamerian hermeneutical reception of Kantian 

philosophy]. 

In: Bajo Palabra. - ISSN 1576-3935. - č. 18 (2018), s. 43-59. 

[BOSÁKOVÁ, Kristína (100%) ] 

 FSEP 010315 

 

Štatistika kategórií publikačnej činnosti: 

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 2 

ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 
1 

ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 5 

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1 

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 1 

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 1 

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 

Web of Science alebo SCOPUS 
2 

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 
1 

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 
14 



AEF - Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 
1 

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 2 

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 1 

AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 1 

BED - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 
1 

BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1 

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch 5 

EDJ - Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v 

časopisoch, zborníkoch 
3 

 
C E L K O M 

43 

 

 

Štatistika ohlasov: 

[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of 

Science a v databáze SCOPUS 
2 

[2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of 

Science a v databáze SCOPUS 
2 

[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4 

[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 15 

[5] Recenzie v zahraničných publikáciách 6 

[6] Recenzie v domácich publikáciách 1 

 
C E L K O M 

30 

 

 

 

V zhrnutí o vedeckovýskumných a vzdelávacích aktivitách (pozri  tabuľku plnenia minimálnych 

kritérií na získanie  titulu docent v odbore literárna veda možno konštatovať, že uchádzačka  PhDr. 

Kristína Bosáková, PhD., spĺňa scientometrické  kritériá na udelenie titulu docent  v odbore  dejiny 

filozofie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

 

Prehľadová tabuľka plnenia minimálnych kritérií na získanie titulu docent 

v odbore dejiny filozofie 

 

 

 Požadované         Plnenie 

1.Pedagogická činnosť   

Minimálny počet rokov 

vykonávania pedagogickej 

činnosti od získania titulu 

PhD. 

3 9 

VŠ učebnice, skriptá, učebné  

texty (min. súhrnný počet 

AH) 

1(3) 1(3,17) 

Počet ukončených  

vedených diplomových prác 
5 12 

2.Publikačná činnosť   

Celkový počet pôvodných  

vedeckých prác  
1+207 1+25 

Počet výstupov kategórie A1 38,9 3 

3. Ohlasy na publ. činnosť   

Ohlasy spolu 30 30 

Ohlasy uvedené v citačných  

databázach WoS, SCOPUS 
810,11 14 

4.Grantové projekty – 

účasť na riešení 
2 10 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
1  ide o kategóriu podľa odseku 21 a 24 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a 

ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy výstupy kategórie A tvoria súčasť celkového počtu 

pôvodných vedeckých prác 
7 1 monografia, 20 pôvodných vedeckých prác 
8 alebo zahraničné pôvodné vedecké práce (nevzťahuje sa na ŠO Sociálnu psychológiu a psychológiu  práce) 
9 pre ŠO Sociálna psychológia a psychológia práce: alebo publikácie evidované v databázach WoS a 

 SCOPUS alebo uverejnené v časopise evidovanom v databáze  ERIH  
10 alebo citácie v časopisoch evidovaných v databáze ERIH 
11 alebo citácie v zahraničných publikáciách (nevzťahuje sa na ŠO Sociálnu psychológiu a psychológiu  práce) 

 

 

 

 

 

 

 



II. ZÁVERY OPONENTSKÝCH POSUDKOV NA HABILITAČNÚ PRÁCU UCHÁDZAČA 

 

Na habilitačnú prácu PhDr. Kristíny Bosákovej, PhD., s názvom Gadamer a nemecká filozofia 

posudky vypracovali: 

 

 prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. (Právnická fakulta UK, Bratislava) 

 doc. Erika Lalíková, PhD. (Filozofická fakulta UK, Bratislava) 

 doc. Mgr. Sandra Zákutná, PhD. (Filozofická fakulta PU, Prešov) 

 

 

prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.  – záver posudku 

  

Vo svojom posudku, som sa odhodlal postulovať niekoľko pripomienok a otázok k autorke nie 

preto, žeby som chcel vyjadriť svoj postoj k jej interpretáciám, ale skôr preto, že pri takomto type 

kvalifikačnej práce sa očakáva jasné preukázanie schopnosti nielen fundovane interpretovať dané 

diela, primerane zdôvodnene argumentovať, ale aj zaujať k nim samostatné stanovisko a hodnotenie. 

A práve tento posledný moment mi v predkladanej práci najväčšmi absentoval. Autorka nepochybne 

preukázala svoje kompetencie korektne interpretovať aj tie najzložitejšie filozofické texty, svoju 

orientovanosť v téme, analytické myslenie i spôsobilosť jasne a kultivovane sa vyjadrovať (hoci 

predkladanej práci by prospela ešte jedna dôsledná jazyková redakcia, pri ktorej by bolo možné 

eliminovať kde-tu sa vyskytujúce drobné jazykové nedostatky, ako preklepy, čiarky, hrubky, či 

syntakticky nezvládnuté slovné spojenia). To, čo by som však uvítal, je spoznanie autorkinho postoja a 

hodnotení k jednotlivým otázkam, ktoré som si dovolil v posudku formulovať, nakoľko nepochybujem 

o schopnostiach autorky zaujať k nim vlastný zdôvodnený postoj a kritické hodnotenie. A práve k 

tomu môže slúžiť verejná obhajoba habilitačnej práce, po ktorej úspešnom priebehu navrhujem VR FF 

UPJŠ udeliť PhDr. Kristíne Bosákovej, PhD. vedecko-akademický titul docent v odbore Dejiny 

filozofie. 

 

doc. Erika Lalíková, PhD. – záver posudku 

 

Odporúčam habilitačnú prácu PhDr. Kristíny Bosákovej, PhD., Gadamer a nemecká filozofia, 

na habilitačné konanie v študijnom odbore dejiny filozofie, pred vedeckou radou Filozofickej fakulty 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Po úspešnej obhajobe jej navrhujem udeliť vedeckopedagogický titul docentka pre odbor dejiny 

filozofie. 

 

doc. Mgr. Sandra Zákutná, PhD. - záver posudku 

 

Na základe celkového hodnotenia predloženej habilitačnej práce, habilitačnú prácu Gadamer a nemecká 

filozofia PhDr. Kristíny Bosákovej, PhD. odporúčam prijať na 4 obhajobu a po úspešnej obhajobe 

odporúčam PhDr. Kristíne Bosákovej, PhD. udeliť akademický titul docent v študijnom odbore dejiny 

filozofie 

 

 

III. ODBORNÉ POSÚDENIE HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE – NÁVRH 

HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

Prednáška habilitantky PhDr. Kristíny Bosákovej, PhD., bola venovaná téme Gadamer a grécka 

filozofia. Cieľom prednášky bolo poukázať na špecifiká Gadamerovej hermeneutickej interpretácie 

gréckej filozofie z dôrazom na jednotu hermeneutickej a dejinno-filozofickej perspektívy. 

Prednáška bola členená do troch tematických celkov. V prvej časti sa habilitantka venovala 

Gadamerovej recepcii filozofie pred Sokratom spolu s otázkou počiatku filozofie, ktorý je možné 

situovať do rozličných období a učení v rámci antickej Gréckej filozofie. Habilitantka poukázala na 

ideovú jednotu učení Herakleita z Efezu a Parmenida z Elei v Gadamerovej interpretácii, pričom sa 

kriticky vyjadrila k nízkemu záujmu Hansa-Georga Gadamera o učenia predsokratovských prírodných 



filozofov, takzvaných fyziológov. Na konci prvého tematického celku habilitantka skonštatovala, že za 

skutočný počiatok filozofie považoval Gadamer až filozofiu Platona a Aristotela. 

V druhej časti habilitantka analyzovala asi najkomplexnejšiu oblasť Gadamerových 

hermeneutických aktivít nielen na pôde Gréckej filozofie, ale v dejinách filozofie vôbec. Ide o Platonovu 

dialektickú filozofiu. Kedže sám Gadamer bol po celý svoj život dialogickým typom mysliteľa, netajil 

sa tým, ako význame ho inšpirovala práve Platonova dialektika. Svoju filozofickú hermeneutiku chápal 

Gadamer prevažne ako etiku diskurzu. Neprekvapí preto, že jeho chápanie Platona bolo nanajvýš 

pozitívne, miestami, ako podotkla habilitantka, možno až zidealizované.       

V poslednej časti habilitantka rozoberala Gadamerovu interpretáciu Platonovho žiaka, 

Aristotela. Podobne ako v prvej časti prednášky, aj tu sa podľa habilitantky Gadamer snažil o zmierenie 

dvoch, zdanlivo protikladných učení, tentoraz ale Platonovej teórie ideí a Aristotelovej praktickej 

filozofie. V tejto súvislosti habilitantka potvrdila, že pre Gadamera bol Aristoteles síce kritickým, no 

vždy platonikom. V závere prednášky bol prezentovaný Gadamerov projekt filozofickej etiky, jeho 

dosah na súčasné myslenie ako aj možnosti smerovania ďalšieho bádania v tejto oblasti. 

 

 

V. NÁVRH UDELIŤ UCHÁDZAČOVI TITUL DOCENT V ODBORE DEJINY FILOZOFIE 

 

 Habilitačná komisia pracovala podľa postupu ustanoveného zákonom č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyhláškou MŠVVaŠ SR z 22. 7. 2019 číslo 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov docent a profesor. 

 Habilitačná komisia na základe posúdenia všetkých predložených dokladov a dokumentov, 

plnenia scientometrických kritérií a ostatných kritérií Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach týkajúcich 

sa vedeckej, pedagogickej a organizátorskej činnosti uchádzača, posudkov oponentov a prednesenej 

habilitačnej prednášky konštatuje, že uchádzačka PhDr. Kristína Bosáková, PhD., spĺňa všetky 

podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a zároveň aj vnútornými 

predpismi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na udelenie vedecko-pedagogického 

titulu docent v odbore dejiny filozofie. 

 Na základe uvedeného habilitačná komisia predkladá návrh predsedníčke Vedeckej 

rady Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach schváliť návrh na 

udelenie titulu docent PhDr. Kristíne Bosákovej, PhD., v odbore dejiny filozofie. 
 

 

Košice 29. 6. 2020 

 

 

Členovia habilitačnej komisie: 

 

prof. PhDr. Eugen Andreanský, CSc. - predseda    .................................................. 

 

prof. PhDr. Oľga Sisáková, CSc.       ..................................................  

 

doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.     .................................................. 

 


