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SPRÁVA Z DEVIATEHO ROČNÍKA KONFERENCIE Z CYKLU 
POVAHA SÚČASNEJ FILOZOFIE A JEJ METÓDY∗ 

 
V dňoch 15. a 16. marca 2012 sa na pôde Filozofického ústavu Slovenskej akadémie 

vied konal deviaty ročník medzinárodnej konferencie študentov postgraduálneho štúdia 
s tradičným názvom Povaha súčasnej konferencie a jej metódy. Aktuálny ročník nad- 
viazal na predošlý v snahe rozšíriť rady prednášajúcich študentov nielen o kolegov 
z okolitých krajín, ale z celej Európy. Tejto ambícii sa zatiaľ veľmi darí, čoho dôkazom je 
účasť takmer sedemdesiatich prednášajúcich z ôsmich krajín, z dvadsiatich piatich 
rôznych pracovísk. O bohatosti programu svedčí aj tematická rozmanitosť príspevkov: od 
výsostne filozofických tém až po interdisciplinárne presahy filozofie s inými vednými  
odbormi. 

 Konferenciu úvodným slovom otvoril riaditeľ Filozofického ústavu Slovenskej aka- 
démie vied Tibor Pichler. Po krátkom príhovore sa účastníci rozišli do sekcií, ktoré 
v dopoludňajších hodinách každý deň prebiehali v anglickom jazyku.  

Všetky príspevky prednesené v anglickom jazyku boli rozdelené do dvoch sekcií:  
V sekcii A odzneli príspevky zamerané na analytickú filozofiu a epistemológiu a v sekcii 
B  boli príspevky orientované na sociálnu filozofiu, etiku a filozofickú antropológiu.   

V sekcii A počas dvoch dní vystúpili Andrei Moldovan, Christian J. Feldbacher, Na- 
talia Pietrulewicz, Jaroslav Růžička, Juraj Halas, Cristian Timmermann, Paniel Reyes 
Cardenas, Kathy Puddifoot s Svatopluk Nevrkla. V sekcii B svoje príspevky prezentovali 
Ivan Šimko, Elżbieta Filipow, Gregor Sűhs, Veronika Ježková, Magdalena Hoły-Łuczaj, 
Dezső Szenkovics a Maciej Kostyra.  

V popoludňajších hodinách každý deň rokovali paralelne štyri sekcie v slovenskom 
a českom jazyku. Prvý deň konferencie sa účastníci konferencie Lucia Galovičová, Matej 
Drobňák, Vincent Kekeli, Martina Juříková, Tomáš Károly, Katarína Hrnčiarová a Jaro- 
slav Faltin prezentovali v sekcii Analytická filozofia, logika a filozofia vedy. Druhý deň 
v tejto sekcii odzneli príspevky Filipa Svobodu, Marie Benediktovej – Větrovcovej, Jána 
Nikela, Roberta Burgana, Anny Lukešovej, Jiřího Podhajského a Ivany Klimovej.  

Sekcia Etika rokovala podobne obidva dni konania konferencie. Svoje príspevky 
v nej prezentovali Matúš Lakoštík, Miroslav Přikryl, Katarína Vydrová, Miroslava Anto- 
lová, Barbora Baďurová, Miroslava Mináriková, Alexandra Kirňáková, Hana Drobková, 
Otakar Horák, Katarína Šlosiariková a Jana Koišová. 

Početné zastúpenie mala aj sekcia Sociálna a politická filozofia, v ktorej vystúpili vo 
štvrtok Zdeněk Terzijski, Ondrej Čechvala, Kristína Uvírová, Peter Michálik, Martin 
Kubálek, Igor Paulíček, Erik Leško a Matej Cíbik. V piatok sa svojimi príspevkami pre- 
zentovali Jarmila Trizuljaková, Jana Kováčová a Michal Slamena. Túto sekciu doplnili 
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o dejinno-filozofickú perspektívu Petra Klímová, Ondrej Marchevský a Andrea Mlčú-
chová.  

Jednou z tematicky najpestrejších bola sekcia zameraná na filozoficko-antropo- 
logickú tematiku. So svojimi prezentáciami tu vystúpili Ivan Ondrášik, Marta Dercová, 
Jan Votava, Veronika Adamová,  Zuzana Ticháčková a Ján Haluška.  

Sekcia Interdisciplinárne presahy vo filozofii, bola zostavená z účastníkov, ktorých 
zameranie presahuje striktne vymedzené chápanie filozofie. Objavili sa v nej príspevky 
Petra Pavlasa, Jozefa Adámaťa, Lucie Petrišákovej, Jána Ukropca, Andreja Gogoru a Petra 
Mačaja.  

Príspevky prednesené na konferencii vyvolali zanietené diskusie aj mimo pôdy 
Filozofického ústavu SAV, čím vytvorili pôdu pre ďalšiu zaujímavú spoluprácu mladých 
vedeckých pracovníkov v oblasti filozofie v celoeurópskom rozsahu. Očakávania orga- 
nizátorov konferencie sa tak naplnili. 

Eva Prokešová 

 
 
 

OD FILOZOFIE CEZ SOCIÁLNE VEDY  
K SÚČASNEJ KRITICKEJ TEÓRII 

Správa z konferencie Philosophy and Social Science 

 
Vysoká profesionalita, precízne zostavený program, účasť výrazných osobností so-

ciálnej a politickej filozofie, napríklad Charlesa Taylora či Nancy Fraserovej, detailná 
organizácia, prekrásne prostredie, neobyčajne priateľský prístup – aj takto sa dá zhodnotiť 
dvadsiaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie o kritickej teórii spoločnosti Philo-

sophy and Social Science. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 9. – 13. mája 2012 v pries- 
toroch Vila Lanna Akadémie vied Českej republiky v záhradnej štvrti Bubeneč v Prahe.  

Konferencia sa za uplynulých dvadsať rokov stala rešpektovanou udalosťou a zís- 
kala si medzinárodné renomé. Dôkazom toho bola aj tohtoročná početná účasť zahranič-
ných hostí a prednášajúcich, ktorí garantujú, že ide o vôbec najväčšiu konferenciu v ob-
lasti humanitných a sociálnych vied v Českej republike s ročnou periodicitou. Nebýva 
zvykom, že sa na podujatiach tohto typu schádzajú tak bohato zastúpení odborníci, ktorí 
vnášajú svoj pohľad na zdanlivo rozmanité, no pritom kompaktné témy. Interdisciplinárny 
a transdisciplinárny charakter konferencie, ktorý tvorí bazálne východisko kritickej teórie, 
bol ukotvený prednáškami zameranými na rozhranie morálnej, sociálnej a politickej filo-
zofie na jednej strane a na úroveň reflexie sociálnych vied, najmä sociológie, politológie  
a kulturológie na strane druhej. Tieto odbory sa spájali v transdisciplinárnych globálnych 
štúdiách, ktoré sú vzhľadom na ekonomickú globalizáciu, kultúrny dialóg a globálnu krí- 
zu v centre záujmu kritických analýz súčasnej spoločnosti.  

Hlavnými témami konferencie boli Výzvy postdemokracie (Challenges of Post-

Democracy), Súčasná kritická teória (Critical Theory Today), Protest: Filozofické, poli-


