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SPRÁVA Z VEDECKÉHO SYMPÓZIA ZA ZRKADLOM  

MODERNITY  
 
Dňa 9. februára 2011 zorganizovala Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej 

fakulty UK v Bratislave sympózium Za zrkadlom modernity.  
Odborné podujatie otvoril Emil Višňovský a s úvodným príhovorom vystúpil novo-

zvolený dekan Jaroslav Šušol. Hlavný hosť sympózia Václav Bělohradský uviedol prí-
tomných do témy podujatia príspevkom Rétorika modernity. Zameral sa v ňom na „identi-
tárnu paniku“ a charakterizovanie štyroch foriem chaosu, z ktorých pramení. Ďalej sa 
účastníci v štyroch po sebe nasledujúcich blokoch, ktoré končili otázkami a diskusiami, 
pokúsili uchopiť modernitu z rôznych aspektov.  

Prvý blok otvoril Miroslav Marcelli príspevkom Inžinier ako postava modernity, 
v ktorom vyzdvihol úlohu inžiniera ako sprostredkovateľa medzi vládcom a vedcom. 
V príspevku Povaha modernej kultúry verzus subjektivita prírody zachytil Josef Šmajs 
protiprírodnosť kultúry a potrebu vytvoriť nový ontologický koncept kultúry. Břetislav 
Horyna príspevkom Za pozlátkom bieda (Gramatika sociálnych konfliktov) načrtol rieše-
nie biedy a sociálnych konfliktov v modernite, ktoré spočíva v strete, resp. v prieniku 
myšlienkových prúdov. Hana Havelková prostredníctvom montáže a demontáže meštian-
skeho modelu rodiny rozpracovala tému Dvojitý význam pojmu modernizácia z gendero-

vého hľadiska a jeho aplikácia na socialistickú éru.  
Druhý blok otvoril príspevkom Heidegger a fenomén modernity Vladimír Leško, 

ktorý sa sústredil na vymedzenie vzťahu medzi Heideggerovým filozofickým odkazom 
a jeho (neslávnym) príklonom k národnému socializmu. Po ňom Václav Černík prednie-
sol príspevok Kríza modernity a kľúčový problém súčasnej civilizácie, ktorý vypracoval 
spolu s Jozefom Viceníkom. Sústredil sa v ňom na potrebu prejsť k neklasickému typu 
racionality. Témou Experimentálna etika: scientistický obrat v etike Radim Brázda načr-
tol význam experimentálnej etiky v súčasnom etickom diskurze. Ivan Buraj vo svojom 
vystúpení Spoločenský pokrok a demokracia predostrel hypotézu, že prežijú len niektoré 
prvky demokracie, pričom demokracia ako politický režim zanikne. Antropologický roz-
mer priniesol Ľubomír Belás pohľadom na  Dejiny a súčasnosť moderného človeka. Josef 
Coufal sa v príspevku Rýchlosť a čas: otvorené otázky zameral na kvalitatívny význam 
termínov „rýchlosť“ a „čas“ a na spôsob ich merania.  

Tretí blok zameraný na feministické reflexie otvorila Zuzana Kiczková príspevkom 
Habermasov koncept verejnosti v novom poňatí Nancy Fraser. Načrtla v ňom potrebu 
zosúladiť prácu a rodinu za procesu oddeľovania súkromnej a verejnej sféry. Marianna 
Szapuová nadviazala témou Post/Moderné tendencie v myšlienkovom horizonte liberál-

neho feminizmu, v ktorej naznačila existenciu problémov žien v modernej dobe aj napriek 
formálnej genderovej rovnosti. Ľuba Koba sa vo svojom vystúpení stručne zamerala na 
vysvetlenie potreby konceptuálneho rozboru pojmu emancipácie, ktorý absentuje vo fe-
ministickej teórii i vo feministickej politickej filozofii. Lenka Krištofová témou Rod a ko- 
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lektívna identita v súčasnej feministickej filozofii uzatvorila feministický diskurz.  
Príspevok Problematika uznania otvoril posledný blok sympózia. Ľubomír Dunaj 

v ňom analyzoval súčasnú sociálnu situáciu v krajinách rozvinutého kapitalizmu a načrtol 
Honnethov spôsob uvažovania o sociálnej problematike 21. storočia. Peter Kyslan pred-
niesol príspevok Problém verejnej diskusie: Kant a Habermas. Nasledujúci príspevok 
Sandry Zákutnej Koncepcia moderného človeka v myslení škótskeho osvietenstva pred-
stavil a komentoval Fergusonovu Esej o dejinách občianskej spoločnosti. Peter Michalík 
sa pokúsil uchopiť tému mesta v príspevku Modernita ako urbanita.  

Po štyroch blokoch Emil Višňovský ukončil sympózium. Pochopiteľne, prezentácie, 
otázky i diskusie nevyčerpali tému modernity, rozhodne ju však myšlienkovo prehĺbili 
a dali podnety na ďalšie reflexie. Príspevky zo sympózia budú publikované v zborníku. 
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Predbežný plán prednášok SFZ na prvý polrok 2011  
 
Bratislava: 

 

Marec  

Peter Sýkora: Potrebuje Slovensko filozofov? (Katedra filozofie UCM, Trnava) 
Apríl    
Silvia Gáliková: Filozofia – terapeutka (?) (Filozofický ústav SAV, Bratislava)  
Máj     

Panelová diskusia (Filozofia a vyučovanie filozofie na vysokých školách) 
Jún   

Larry Hickman: Democracy and Education (Southern Illinois University Carbondale)  
 
Banská Bystrica: 

 

Apríl  

Jakub Jinek: Je možná politiké techné jako epistémé?  (Ústav filosofie a religionistiky 
FF UK v Prahe, ČR) 
 


