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Vec: Oponentský posudok vedeckej a pedagogickej činnosti k inaugurácii
doc. PhDr. Rastislava Nemca, PhD.
Je pre mňa cťou i radosťou participovať na inauguračnom konaní kolegu
doc.

PhDr.

Rastislava

Nemca,

PhD.,

ktorý

je

v súčasnosti

interným

zamestnancom Teologickej fakulty TU v Bratislave. Predložený výpočet
vedeckých, publikačných, prekladateľských a pedagogických aktivít napĺňa
kritériá stanovené na získanie titulu profesora. Moje presvedčenie sa opiera nielen
o zoznam dosiahnutých výsledkov, citácií, skončených doktorandov, účasti
v grantoch a na zahraničných i domácich konferenciách, ale aj o osobnú
skúsenosť s inaugurantom. Doc. Nemec si svoje renomé vybudoval systematickou
prácou na viacerých témach svojho vedeckého a odborného bádania.
Je opodstatnené povedať, že doc. Nemec patrí k významným slovenským
bádateľom v oblasti vrcholnej a neskorej scholastiky, najmä v diele V. Ockhama
a vo františkánskej filozoficko-teologickej tradícii (Bonaventura, P. Olivi).
Filozoficko-etickým názorom V. Ockhama venoval niekoľko monografií (Oratio
mentalis u neskorého Ockhama; Ockham on Ethics: Some perspectives on the
context of moral issues; Ius naturale ako východisko politického myslenia u V.
Ockhama). V týchto publikáciách sa Ockhamovej filozofii/etike venuje najmä
z historicko-filozofickej perspektívy (komparácia Ockhama s T. Akvinským či
Dunsom Scotom), no zároveň zaujíma vlastné stanovisko k súčasným
interpretačným zákutiam analyzovanej témy. Nemec je autorom vedeckých
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príspevkov v karentovaných a recenzovaných časopisoch a preložil aj relevantné
pasáže z kritických vydaní starovekých a stredovekých kresťanských autorov
(napr. A. Augustinus: O viere a skutkoch; V. Okcham: Logická suma; V.
Ockham: O prepojení cností; V. Ockham: Princíp biblie). Doc. Nemec preukázal
i preukazuje schopnosť integrovať dejinno-filozofický výskum do širšieho
dejinného i systematicko-filozofického kontextu (napr. K niektorým problémom
mentálneho jazyka u Ockhama a Fodora; K problematike signifikácie u V.
Ockhama). V týchto publikáciách poukazuje tak na analógie medzi stredovekými
a súčasnými riešeniami zvolených problémov (napr. intencionality či otázky
mysle), ale zdôrazňuje na inšpiratívne momenty vychádzajúce zo stredovekých
diskusií pre súčasnosť.
Druhé ťažisko odbornej práce a záujmu doc. Nemca sa dotýka súčasnej
filozofie, najmä filozofických názorov A. N. Whiteheada, ktorému venoval svoju
dizertačnú prácu a niekoľko významných publikácií (napr. Náčrt Whiteheadovej
procesuálnej filozofie; On the Concept of God in Whitehead’s Process
Philosophy). Monografické spracovanie filozofických názorov A. N. Whiteheada
je v slovenskom i českom kontexte jedinečným prínosom. Jeho výskumný záujem
sa však dotkol aj hermeneutiky (napr. Gadamerova subtilitas applicandi verzus
Whiteheadova symbolická referencia; A “method” in Gadamer’s concept of art)
gender-filozofie (Filozofické východisko profamily stratégie) a otázkam filozofie
náboženstva (vzťah filozofie/vedy/rozumu a viery/náboženstva) v dejinách
a súčasných diskusiách.
Treba oceniť, že Nemec venuje prehĺbený záujem aj pedagogickému
poslaniu filozofie, čo sa odrazilo a zúročilo v študijných materiáloch pre
študentov: vo vysokoškolských učebniciach (Úvodné state z filozofickej
hermeneutiky I., II.) a skriptách (napr. Filozofia práva I., II.; Úvod do chápania
náboženstva I., II.). V tomto aspekte svojej práce prejavil schopnosť výstižným
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spôsobom priblížiť postavy i problémy stredovekej a súčasnej filozofie.
Vyjadrujem presvedčenie, že svojim pedagogickým pôsobením na Katedre
kresťanskej filozofie TF TU utváral profil štúdia, o čom svedčí fakt, že oslovil
viacerých študentov, ktorí pod jeho vedením napísali postupové práce. Autorsky
prispel aj vypracovaním niekoľkých hesiel do projektu Encyclopedia Beliana.
Popri kontinuálnej pedagogickej činnosti na Katedre kresťanskej filozofie
Teologickej fakulty TU v Bratislave sa zapojil so niekoľkých projektov tak
filozofického, ako aj teologického či interdisciplinárneho charakteru. Bol
napríklad členom projektov VEGA raz na pozícii riešiteľa (Podoby recepcie
aristotelizmu v stredovekej filozofii), raz na pozícii zástupcu vedúceho (Vybrané
prieniky stredovekej a súčasnej filozofie), ktoré som viedol. Okrem toho bol
členom zahraničných fakultných grantov na Teologickej fakulte TU a na
Filozofickej fakulte UK. Pri riešení projektových úloh preukázal nielen svoje
vedecké kvality, ale aj organizačný talent, bol ochotným a spoľahlivým
spolupracovníkom.
Doc. Nemec pôsobil aj za hranicami Slovenskej republiky (viaceré pobyty
Erazmus v Českej republike). Úzko spolupracoval s českými, poľskými a sčasti
nemeckými odborníkmi a inštitúciami.
Návrh na menovanie doc. PhDr. Rastislava Nemca, PhD., úplne zodpovedá
rozsahu a významu jeho vedeckej, pedagogickej, prekladateľskej a organizačnej
práce doma i v zahraničí a je organickým vyústením jeho doterajšej činnosti. Na
základe preštudovaných materiálov i osobnej skúsenosti navrhujem, aby po
úspešnom inauguračnom konaní bol doc. PhDr. Rastislavovi Nemcovi, PhD.,
udelený vedecko-pedagogický titul „profesor“ v odbore filozofia.

Prof. Michal Chabada, PhD.
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