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Martin Ďurďovič nastoupil do doktorského studia v roce 2004. Po různých přerušeních 

a průtazích, při nichž musel žádat děkanát o povolení zvláštního termínu, předložil po splnění 

dalších povinnosti ke konci loňského roku disertační práci k obhajobě. 

Během studia mohl využít stipendium spolkového státu Bavorsko a rok (2005-2006) 

studoval na Institutu pro filozofii na univerzitě ve Würzburgu (u Prof. Karl Mertense). Tím 

mimo jiné výrazně posílil své jazykové kompetence (aktivně německy a anglicky, pasivně 

francouzsky). 

 V rámci povinné výuky vedl kurzy Úvod do filozofické hermeneutiky; Kauzalita ze 

svobody a transcendentální teorie poznání; Filozofická teorie jednání; Filozofická teorie 

jednání – Paul Ricoeur. 

 Odborně se zabývá především třemi okruhy: Studium formování pozice filozofické 

hermeneutiky a systematické promýšlení jejích teo-retických možností. Interpretace Kantovy 

filozofie v kontextu vývoje německého myšlení. Perspektivy filozofické teorie jednání.  

 Martin Ďurďovič aktivně vystupoval na mnoha domácích i zahraničních konferencích. 

Vybírám alespoň následující: Mezinárodní studentská konference na téma etických hodnot 

v pluralistické společnosti. Pořádalo Deutschsprachiges Forschungszentrum für Philosophie, 

Olomouc, říjen 2004. Příspěvek: Rationale Begründung der Handlungsnormen. - Kolokvium 

Institutu pro filozofii, Würzburg, leden 2006. Příspěvek: Verstehen und Absicht. - Jednota a 

mnohost. Mezinárodní konference k osmdesátým narozeninám Karla Flosse, Olomouc, 6.-

8.12. 2006. Příspěvek: Praxe jako poslední účel teoretického poznání. Ke vztahu mezi 

poznáním a jednáním v Kantově filozofii. - Výzkumy subjektivity. Workshop FF a FHS UK, 

Praha, 21.-23.6. 2007. Příspěvek: Svoboda autentické existence. - Colloquium on 

Phenomenology – Phenomenology, Poetics, and Ethics, Praha, FHS UK a Filosofický ústav, 

19.-21. 11. 2007. Příspěvek: Phenomenology and hermeneutics. 

 Martin už má za sebou i bohatou publikační činnost: publikoval příspěvky mimo jiné 

ve Filosofickém časopise, v Reflexi, v Aluzi nebo v našich Aktech. Prováděl rovněž odbornou 

revizi překlad Gadamerova spisu Pravda a metoda. 



 Disertační práce Martina Ďurďoviče nese název: Hermeneutika a fenomenologie. 

Studie genetických souvislostí formování pozice hermeneutické fenomenologie. Oponenty 

práce byly doc. Jakub Čapek z UK v Praze a dr. Vít Hušek z UP v Olomouci. Oba posudky 

vyzdvihují vysokou odbornou úroveň práce a jednoznačně ji doporučují k obhajobě. 

 Přes časové prodlení považuji práci Martina Ďurďoviče během studia za velmi dobrou, 

neobyčejně bohatou na vedlejší výstupy a završenou nadstandardně kvalitní disertací. 

Doporučuji tedy její přijetí k obhajobě. 

 

 

 

 V Olomouci, 14. 4. 2011                                   Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. 


