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Oponentský posudek ke jmenovacímu řízení doc. Mgr. Martina Murárského, PhD. 

 

Oponentský posudek ke jmenovacímu řízení 

doc. Mgr. Martina Murárského, PhD. 

 

Dne 21. června 2019 jsem byl pověřen Jmenovacím dekretem děkana Filozofické fakulty 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (v následujícím FF UMB), abych vypracoval 

oponentský posudek na pedagogické, odborné a vědecké působení doc. Mgr. Martina 

Murárského, PhD. ve smyslu požadavků FF UMB na jmenování profesorem. Mým úkolem v 

roli oponenta ve jmenovacím řízení bylo prověřit, zda žádost jmenovaného obsahuje všechny 

relevantní položky a informace, které jsou nezbytné ke jmenování profesorem v oboru 

systematická filosofie. 

 

Ve svém posouzení jsem vycházel z Inauguračného spisu Študijného oboru systematická 

filozofia jmenovaného uchazeče, který zahrnuje: 

 

1. Soubor vybraných prací, které uchazeč předkládá u jmenovacího řízení 

2. Profesní CV 

3. Notářsky ověřené kopie dokladu o VŠ vzdělání 2. stupně 

4. Notářsky ověřené kopie dokladu o VŠ vzdělání 3. stupně 

5. Notářsky ověřené kopie dekretu docenta filosofie 

6. Potvrzení o délce pedagogické praxe 

7. Vědecko-pedagogická charakteristika 

8. Příprava a garantování studijních programů 

9. Jednotky studijního programu, které uchazeč vyučoval / garantoval 

10. Zavedení nových jednotek studijních programů 

11. Učebnice a učební pomůcky 

12. Vedení závěrečných prací studentů 1. a 2. stupně studia 

13. Členství v komisích SSZ 

14. Vedení a dokončení doktorandi 

15. Členství v oborových komisích DS 

16. Členství v komisích pro obhajoby DP 

17. Členství v komisích pro habilitace 

18. Zahraniční spolupráce v oblasti vzdělávání 

19. Seznam publikační činnosti a ohlasů 

20. Přehled realizovaných projektů 

21. Přednášky na konferencích Slovensko 

22. Přednášky na konferencích zahraničí 

23. Pobyty na zahraničních univerzitách 

24. Expertizní a posuzovatelská činnost 

25. Členství v redakčních radách 

26. Pořadatelství národních a mezinárodních konferencí 

27. Členství v odborných a vědeckých společnostech 

28. Jiná členství 

29. Vědecko-popularizační činnost 

30. Minimální kritéria habilitačních a jmenovacích řízení 

31. Výstupu kategorie A relevantní pro řízení na UMB 

32. Návrhy témat inaugurační přednášky 

33. Návrh tří zahraničních odborníků 
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34. Stanovisko UMB k odbornému profilu uchazeče 

35. Spolupráce uchazeče s UMB 

 

Kromě shora jmenované dokumentace, která je přístupná všem členům a členkám VR FF 

UMB, jsem mohl vycházet také z osobních zkušeností s působením uchazeče a ze znalosti 

jeho vědeckého díla, které jsou samozřejmě neúplné, ale přesto zahrnují alespoň 

monografické a některé důležité časopisecké práce. 

V následujícím textu se vyjádřím k jednotlivým oblastem působení uchazeče, tak jak jsou 

předepsané: tzn. k jeho pedagogické činnosti, k publikační činnosti se zvláštním zřetelem 

k ohlasům, které jeho dílo vyvolalo, k vědecko-výzkumné činnosti, tj. především k úspěšnosti 

v plnění grantů a projektů, a konečně k plnění kritérií FF UMB pro jmenování profesorem. 

 

Pedagogická činnost a didaktické schopnosti  
Z přiloženého životopisu vyplývá, že uchazeč zasvětil pedagogické práci celý svůj dosavadní 

produktivní život. Z téhož dokumentu také vysvítá, že doc. Murársky nepovažuje 

pedagogickou práci za pouhou opakující se reprodukci dané sumy poznatků, ale doprovází ji 

dlouhodobá a systematická snaha o zdokonalování a zkvalitňování práce vysokoškolského 

učitele. V dnešní době plné managementů a podobných podivností to bude znít možná jako 

archaismus, ale doc. Murársky má docela prostě zápal: je zapálený pro práci se studujícími od 

bakalářského stupně po doktorandy, je zapálený pro jejich, a co je mimořádně důležité, 

rovněž pro svoje vzdělávání, je zapálený pro filosofii. Jen tak je možné, že se vypracoval od 

doktorátu filosofie v r. 2000 (získaném na základě disertace předložené v němčině a 

pojednávající o I. Kantovi), přes habilitaci v r. 2005 (hab. spis rovněž v němčině, v níž 

zpracoval jednu z částí Heideggerovy reflexe Kantovy filosofie) až k dnešnímu jmenovacímu 

řízení. Během této doby běžně vyučoval, přednášel nebo vedl cvičení 25 vysokoškolských 

předmětů ve slovenském, německém nebo anglickém jazyce, z toho 5 předmětů připravil a 

garantuje a 4 předměty zavedl nebo významně inovoval.  

Dosud ukončili pod jeho vedením doktorskou disertaci 3 studenti, u jednoho studenta je 

předpoklad brzkého ukončení doktorského studia v tomto roce. Vedla také 12 magisterských a 

bakalářských prací. Uchazeč rovněž dokladuje, že během svého pedagogického působení 

vydal 4 vysokoškolské učebnice ve formě skript a kapitol v odborných učebnicích.  

Na základě shrnutí všech dostupných poznatků o pedagogickém působení uchazeče mohu 

konstatovat, že pan doc. Murársky je vyzrálou a velice schopnou pedagogickou osobností, 

která už v uplynulých letech prokázala pedagogický výkon na úrovni vysokoškolského 

profesora. 

 

Publikační činnost 

Podobně jako pedagogická je bohatá rovněž publikační činnost uchazeče. Seznam publikací 

vykazuje celkem 84 položek, mezi nimi 2 monografie vydané v zahraničí (Německo), 2 

kapitoly v zahraničních monografiích, desítky časopiseckých a sborníkových studií, atd. Chci 

vyzvednout, že v jeho výkazu najdeme rovněž jeden předklad zahraniční vědecké publikace, 

což dokládá, že doc. Murársky jako autor není sebestředný, ale dělá něco pro to, aby byli 

slyšet také jiní. 

Je jen formalitou konstatovat, že doc. Murársky překračuje požadovaná kvantitativní kritéria 

na hodnocení výsledků své vědecko-publikační činnosti i po kvalitativní stránce. To je 

nepochybně moje subjektivní hodnocení a celkově obtížně hodnotitelná věc. Přesto se 

domnívám, že mám k tomuto stanovisku jisté oprávnění, dané jednak tím, že pole 

filosofického zájmu jsou v uchazečově a v mém případě téměř totožná (dějiny německé 

filosofie zpracovávané v němčině), a jednak tím, že doc. Murársky patří ke stejnému, 

relativně rychle vymírajícímu živočišnému druhu filosofů, kteří prokazují, že německá 



3 

 

filosofie je základ pro studium celé novověké evropské (západní) filosofie. Dnešní nastupující 

generace si neuvědomuje, že se znalostí němčiny a německé filosofie posledních dvou století 

ve prospěch škobrtavé angličtiny zavrhla nosnou část evropského vzdělanostního vědomí, a to 

syntézu poznání do celku, který bude mít smysl a účel. Dnes tolik vynášená analytická 

(anglosaská) filosofie je schopná právě jen analýzy; jenže filosofie vždy byla a je dodnes 

rovněž syntéza – jestliže se od filosofie tato její součást odtrhne, zůstane jí pouze jedna noha, 

s kterou daleko neujde. Doc. Murársky to ví a mj. z tohoto důvodu vynakládá tolik práce a 

úsilí na obnovení kontinuity s historickou tradicí středoevropské filosofie. 

 

Ohlasy na publikační vědeckou činnost; projektová a grantová úspěšnost; zvané přednášky 

Uchazeč uvádí 22 citací podle Web of Sciences nebo Scopus, 6 dokončených projektů na 

financování výzkumu, 19 zvaných zahraničních a domácích přednášek. V těchto a dalších 

položkách plně vyhovuje požadavkům kladeným na uchazeče o jmenování profesorem. 

 

Plnění kritérií FF UMB pro jmenování profesorem 

Potvrzuji, že uchazeč, pan doc. Mgr. Martin Murársky, PhD., splňuje kritéria, stanovená ve 

Vyhlášce MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupu získávání vědecko-pedagogických titulů nebo 

umělecko-pedagogických titulů docent a profesor v znění pozdějších předpisů a ve Směrnici 

UMB č. 1/ 2013 o postupu při získávání vědecko-pedagogických titulů nebo umělecko-

pedagogických titulů docent a profesor na UMB v Banskej Bystrici.  

 

Závěr 

Nejen dokumentace, kterou doc. Murársky předložil VR FF UMB ke jmenovacímu řízení 

profesorem, ale celá jeho pedagogická, popularizační, výzkumná, odborná a publikační 

činnost dosvědčují, že je již nyní všestranně výraznou osobností slovenské filosofie a má 

všechny předpoklady k tomu, aby tuto oblast lidského poznání a myšlení dál úspěšně rozvíjel. 

Rovněž s ohledem na formální kritéria může zaznít jen konstatování, že uchazeč nároky 

zákonných norem SR a vnitřních předpisů UMB v Banskej Bystrici splňuje. 

Z těchto důvodů doporučuji vědecké radě FF UMB, aby na základě úspěšného průběhu 

jmenovacího řízení podala návrh na jmenování doc. Mgr. Martina Murárského, Ph.D. 

profesorem v oboru 2.1.2 Systematická filozofia. 

 

V Brně, 10. 8. 2019 

      prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD. 


