
 
 

 

 

 

 

HABILITAČNÉ KONANIE  

 

Mgr. Adriana Jesenková, PhD. 

Katedra filozofie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 

 

Odbor habilitačného a inauguračného konania: dejiny filozofie 

Doručenie žiadosti: 24. 9. 2020 

Názov habilitačnej práce: Etika starostlivosti v kontexte súčasnej morálnej filozofie 

 
 

 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, tituly  
Adriana Jesenková, rod. Trnavská, Mgr., 

PhD. 

Rok a miesto narodenia 1972, Hnúšťa 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast  

1992 – 1997 

II. stupeň VŠ vzdelania: 

Filozofická fakulta Univerzita Komenského 

v Bratislave 

Odbor a program: história v kombinácii 

s filozofiou 

Diplomová práca: Kritika klasickej koncepcie 

objektivity a niektoré alternatívne koncepcie 

1998 - 2001 

III. stupeň VŠ vzdelania: 

Interné doktorandské štúdium  

Katedra filozofie a dejín filozofie 

Filozofická fakulta Univerzita Komenského 

v Bratislave 

Odbor a program: systematická filozofia 

Dizertačná práca: Metafora siete – 

epistemické, etické a sociokultúrne 

súvislosti ( 2004). 

 

Ďalšie vzdelávanie   

Priebeh zamestnaní  

Febr 2021 – trvá 

- odborná asistentka na Katedre filozofie 

FF UPJŠ v Košiciach 

Sept 2008 – Jan 2021 

- odborná asistentka na Katedre 

aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach 



- Moyzesova 9, 040 59 Košice 

Sept 2006 – jún 2008 

- externá VŠ učiteľka na Katedre sociálnej 

práce a andragogiky FF Prešovskej 

univerzity v Prešove 

- Prešovská univerzita; ul. 17. novembra 

15, 080 01 Prešov 

Apríl 2004 – nov 2004 

- projektová konzultantka pre ľudské zdroje 

- Slovenská agentúra pre životné prostredie 

(SAŽP) v Košiciach 

Alžbetina 25, 040 01 Košice 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety)  

Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ 

v Košiciach: 

 

Povinné predmety 

Dejiny filozofie a etiky I (antika) 

Dejiny filozofie a etiky II (stredovek) 

Dejiny filozofie a etiky III (novovek) 

Dejiny filozofie a etiky IV (19. a 20. stor.) 

Axiológia 

Sociálna etika 

Bioetika 

Úvod do aplikovanej a profesijnej etiky 

 

Povinne voliteľné predmety 

Filozofická antropológia 

Kultúrna antropológia 

Súčasné problémy aplikovanej etiky 

Etika starostlivosti 

Rodové štúdiá 

Sexuálna výchova 

 

Odborné alebo umelecké zameranie  

- skúmanie vzťahov starostlivosti, 

spravodlivosti a moci v historických 

a sociokultúrnych súvislostiach 

- feministická etika starostlivosti s dôrazom 

na kontext výchovy a vzdelávania  

- vzťahy morálky a politiky v historickom 

a sociokultúrnom kontexte 

 



Publikačná činnosť vrátane rozsahu 

(autorské hárky) a kategórie evidencie 

podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR 

č. 456/2012 Z.z.  

1. monografia 

2. učebnica 

3. skriptá 

Monografia. 

Etika starostlivosti; 8,53 AH 

Učebnica: 

Literárny príbeh ako nástroj mravnej 

výchovy; 5,55 AH 

Skriptá: 

Kontextuálne východiská lekárskej etiky 

(spoluautorka – 27%) 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu  

[1] Citácie v zahraničných publikáciách 

registrované v citačných indexoch Web 

of Science a v databáze SCOPUS 

3 

[2] Citácie v domácich publikáciách 

registrované v citačných indexoch Web 

of Science a v databáze SCOPUS 

3 

[3] Citácie v zahraničných publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch 
21 

[4] Citácie v domácich publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch 
43 

 
C E L K O M 

70 
 

Počet doktorandov:  

školených 

ukončených 

(neplatí pre habilitačné konanie) 

 

Kontaktná adresa             Zdoba 144, 04441 Sady nad Torysou 

 
 

 

 


