
Návrh inauguračnej komisie na vymenovanie 

doc. PhDr. Miroslava Karabu, PhD. 

za profesora vo vednom odbore systematická filozofia 
 

 
16. marca 2022 o 10.00 hod. sa v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Bratislave konala inauguračná prednáška doc. PhDr. Miroslava Karabu, PhD. 
Aplikácia vybraných vedeckých metodológií na náboženské presvedčenia a zasadnutie 

inauguračnej komisie a oponentov v zložení: 

 

Inauguračná komisia: 

 

Predseda: prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. zamestnanec VŠ 

  Teologická fakulta Trnavskej univerzity 

  Kostolná 1 

  Bratislava 

 

Členovia:  prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

  Filozofická fakulta  

Univerzita Komenského 

Gondova 2 

Bratislava 

 

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD. zahraničný člen 

Fakulta humanitních studií 

Universita Karlova 

Pátkova 2137/5 

Praha , Česká republika 

 

prof. PhDr. František Novosád, CSc. 

Filozofický ústav SAV 

Klemensova 19 

Bratislava 

 

Oponenti: 

 

  prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD. 

Právnická fakulta 

Univerzita Komenského 

Šafárikovo nám. 6 

Bratislava 

 

prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. zahraničný oponent 

Teologická fakulta 

Jihočeská univerzita 

České Budějovice, Česká republika 

 

prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek 

Filozofická fakulta 



Katolícka univerzita v Ružomberku 

Hrabovská cesta 1B 

Ružomberok 

 

Vzhľadom k zlej epidemiologickej situácii ohľadom covid-19, sa niektorí členovia 

vedeckej rady, inauguračnej komisie a oponenti, nemohli zúčastniť inauguračného 

konania osobne ale online. Hlasovanie prebehlo kombinovane, tak isto online.  

Posúdenie inauguračnej prednášky sa uskutočnilo v miestnosti P2.   

 

Inauguračná komisia vzala na vedomie vyhlásenie o morálnej bezúhonnosti  

doc. PhDr. Miroslava Karabu, PhD. 

 

 

Odborné posúdenie úrovne prednesenej inauguračnej prednášky vykonali: 

 

1.  doc. Lukáš Jeník, PhD. predseda  

2. prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th.  

3. doc. Jozefa Žuffu, PhD. 

 

Všetci pozitívne hodnotili prednesenú inauguračnú prednášku doc. PhDr. Miroslava Karabu, 

PhD. (pozri priložený posudok). 

 

Podklady k návrhu: 

 

Inauguračná komisia preskúmala podklady, ktoré odovzdal uchádzač so žiadosťou 

o začatie inauguračného konania zo dňa 22.9.2021. Jeho žiadosť prijala a odsúhlasila Vedecká 

rada TF TU dňa 7.10.2021 a postúpila inauguračnej komisii, ktorá sa stretla 8. novembra 

2021.  

 

Analýza naplnenia kritérií na inauguračné konanie: 

 

Komisia na svojom zasadnutí pozorne preštudovala predložené materiály k 

inauguračnému konaniu. Preverila a zhodnotila úplnosť predložených dokladov, ich 

relevanciu a splnenie predpísaných kritérií. Preštudovala bibliografický zoznam položiek 

dokladujúci vedeckovýskumnú prácu uchádzača v odbore. Relevanciu výsledkov vedeckej 

činnosti dokladujú citácie a ohlasy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť materiálov ako doklad o 

akceptácii výsledkov vedeckej činnosti. Zoznam jeho vedeckej činnosti dopĺňajú podklady o 

vedecko-pedagogických aktivitách s relevantnými potvrdeniami. Potvrdenia sú priložené aj k 

zoznamu grantových projektov, na riešení ktorých sa inaugurant aktívne podieľal. Komisia 

zhodnotila výstupy z hľadiska požadovaných kritérií na otvorenie inauguračného konania 

a kvalitu jednotlivých položiek podľa Zákona o vysokých školách a vnútorných predpisov 

Teologickej fakulty TU i Trnavskej univerzity v Trnave. Komisia na základe svojej analýzy 

a po diskusii konštatuje, že predložené materiály sú úplné a zodpovedajú týmto požiadavkám. 

 

 

Pedagogická prax: (minimum 3 roky po habilitácii) 

 

Požadované  kritérium pedagogickej praxe po habilitácii (3 roky) splnil, jeho 

docentská prax je 10 rokov.  V predmetoch, ktoré vyučoval, sa zameriaval na problematiku 



filozofie prírody, novovekej a súčasnej filozofie a problémov dotýkajúcich sa vzťahu viery 

a rozumu, respektíve interdisciplinárneho dialógu. 

 

Preukázanie vedeckej produktivity: 

 

Inauguračná komisia zhodnotila publikačnú činnosť doc. Karabu nasledovne:  

inaugurant predložil dve zahraničné vedecké monografie a dve domáce, okrem toho jednu 

kolektívnu monografiu s tretinovým podielom. Okrem toho kandidát predložil dve domáce 

vysokoškolské učebnice v požadovanom a doloženom rozsahu a učebné texty predložil 

v počte 4. Z vedeckých prác inauguračná komisia prijala 40, z toho 8 vydaných v zahraničí, 

medzi ktorými okrem iného boli aj 4 práce evidované v indexovaných databázach WoS 

a Scopus. Inaugurant sa podieľal v jednom prípade na redakčných a zostavovateľských 

prácach, vedecky recenzoval viacero publikácií (v počte 7) a bol aj oponentom troch 

dizertačných prác. 

 

Ohlasy na publikačnú činnosť:  
 

Vedeckú prácu inauguranta dokumentuje citačný ohlas v domácej i zahraničnej 

literatúre. Požadované kritérium je 40 ohlasov, z toho 10 v zahraničnej odbornej literatúre. 

Kandidát nielen spĺňa dané kritérium, ale aj vysoko prekračuje počtom 179 citácií, z toho 53 

zahraničných.  

 

Ostatná odborná činnosť: 

 

Aktívna účasť na konferenciách: 

 

Výsledky svojho výskumu doc. Miroslav Karaba predniesol na viacerých 

zahraničných (10) a domácich konferenciách (9) a sympóziách, na ktorých sa zúčastnil.  

 

Prednáškové pobyty v zahraničí: 

 

Žiadateľ o inauguráciu absolvoval štyri prednáškové pobyty v zahraničí, k čomu doložil aj 

potrebné potvrdenia. Menovite na Západočeskej univerzite v Plzni, Teologickej fakulte 

v Splite, na Univerzite kardinála Ś. Wyszyńskieho vo Varšave a na Teologickej fakulte na 

University of  Malta. 

 

 

Členstvo v komisiách a radách: 

 

Docent Miroslav Karaba je členom redakčnej rady zahraničného časopisu Studia 

Theologica indexovaného v databáze WoS a domáceho časopisu Studia Aloisiana. Pôsobí ako 

člen Odborovej komisie pre systematickú filozofiu na TFTU a člen Vedeckej rady TFTU.  

Okrem toho dlhé roky pôsobil vo funkcii predsedu senátu TFTU a aj ako člen univerzitného 

senátu.  Pravidelne pracoval v rôznych odborových komisiách pre doktorandské štúdium, či 

už v rámci dizertačných skúšok (v počte 8) alebo obhajob dizertačných prác (7). 

 

 

 

 



Riešenie, resp. spoluriešenie vedecko-výskumných úloh v národných (napr. APPV, 

VEGA, KEGA) alebo medzinárodných grantových agentúrach: 

 

Bol spoluriešiteľom dvoch zahraničných a jedného domáceho vedeckého projektu, 

menovite sú to tieto: 

 

1) Grantový projekt „Towards Reconciliation of Religion with Science“ v rámci 

medzinárodného projektu inštitútu Metanexus v rokoch 2003-2006 (spoluriešiteľ) 

 

2) Grantový projekt „Faith and Science“ v rámci projektu financovaného Juhonemeckou 

provinciou Spoločnosti Ježišovej v rokoch 2003-2006 (spoluriešiteľ). 

 

3) Projekt APVV-15-0189 Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny 

v multikulturálnom prostredí v rokoch  2016-2020 (spoluriešiteľ). 

 

 

Vedecká škola uchádzača: 

 

Vedeckú školu doc. Miroslava Karabu dokumentuje jeden skončený doktorand 

v odbore katolícka teológia na TF TU PaedDr. Mgr. Tibor Šuba a jeden doktorand Mgr. 

Viktor Binder po dizertačnej skúške v odbore systematická filozofia. 

 

Rozhodnutie komisie: 

 

Na základe podrobného preskúmania predložených podkladov a zhodnotenia 

kvalifikačných predpokladov a kvantifikovateľných ukazovateľov vedeckej a pedagogickej 

produktivity doc. PhDr. Miroslava Karabu, PhD. inauguračná komisia v súlade so Zákonom č. 

131/2002 Z. z.  o vysokých školách v znení neskorších predpisov a v zmysle platných 

predpisov Trnavskej univerzity v Trnave a inauguračných kritérií jej Teologickej fakulty 

konštatuje, že požadované kritériá v odbore systematická filozofia spĺňa. Komisia preto 

odporúča Vedeckej rade TFTU v inauguračnom konaní pokračovať. 

 

 

 

 

Inauguračná komisia počtom hlasov za (6) proti (0), nehlasoval(1) – v tajnom hlasovaní 

navrhuje Vedeckej rade Teologickej fakulty Trnavskej univerzity kladne uzavrieť 

inauguračné konanie a návrh na vymenovanie doc. PhDr. Miroslava Karabu, PhD. za 

profesora v odbore systematická filozofia postúpiť rektorovi Trnavskej univerzity na 

najbližšie zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bratislava, 16.3.2022 

 

 

Podpísaní členovia inauguračnej komisie: 
 

Predseda inauguračnej komisie:   

 

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.   .................................................................... 

 

Členovia:            

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.  .................................................................... 

 

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD.   .................................................................... 

 

prof. PhDr. František Novosád, CSc.   .................................................................... 

 

Oponenti: 

 

prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.    ................................................................... 

 

prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.  ................................................................... 

 

prof. Dr. phil. fac.theol. Peter Volek   ................................................................... 

 

 

V Bratislave dňa 16.3.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

P R E Z E N Č N Á   L I S T I N A 

 

zo zasadnutia inauguračnej komisie na vymenovanie  

za profesora 

 
 

 

 

Miesto a dátum konania:  miestnosť P2 Teologickej fakulty TU 

     Kostolná 1,  Bratislava 

     16. 03. 2022 

 

Meno kandidáta:   doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. 

 

Vedný odbor:   systematická filozofia 

 

 

Podpísaní členovia inauguračnej komisie: 
 

Predseda inauguračnej komisie:   

 

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.   prítomný 

 

Členovia:            

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.  prítomná 

 

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD.   prítomný 

 

prof. PhDr. František Novosád, CSc.   prítomný 

 

Oponenti: 

 

prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.    neprítomný 

 

prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.  prítomný 

 

prof. Dr. phil. fac.theol. Peter Volek   prítomný 

 

 

 

 

 


