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Ciele projektu (najlepšie podľa projektového spisu/žiadosti):  

Základným cieľom projektu bolo dokázať, že uskutočňovanie a chápanie demokracie 

a slobody si nielen v antike, ale aj dnes vyžadujú zohľadniť rozmanitosť ich foriem, ktoré 

zasa vyplývajú z odlišných civilizačných, historických, ideových, náboženských a iných 

tradícií. V prvej etape výskumu sme sa snažili zmapovať celú problematiku z hľadiska 

literatúry, kľúčových tém, otázok a pojmov a konceptov. To znamená, že úlohou každého 

riešiteľa bolo v prvom rade predložiť ostatným členom projektu svoju databázu literatúry, 

otázok a problémov, ktoré majú priamy či sprostredkovaný vzťah k hlavnej téme grantového 

projektu. Za týmto účelom sme usporiadali dve pracovné kolokviá, na ktorých sme sa 

informovali o stave riešenia jednotlivých otázok a koordinovali ďalší postup. V druhej etape 

riešenia projektu sme pokračovali v analýzach hlavnej problematiky na základe textov 

antických, moderných i súčasných autorov. Dôraz sme však už kládli na konkrétne výstupy 

a systémové riešenia nastolených otázok. V tejto časti sme opäť usporiadali jedno pracovné 

kolokvium, na ktorom odzneli finálne prezentácie (spojené s diskusiou) autorov do 

pripravovanej monografie. 
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Výstupy projektu:  

Hlavným výstupom daného projektu bola vydaná monografia autorov riešiteľského kolektívu 

pod názvom Ivan Buraj a kolektív: Antická demokracia a sloboda a súčasnosť. Bratislava: 

Univerzita Komenského 2010. Popri nej boli publikované odborné články spojené s riešením 

čiastkových úloh projektu, medzi inými:  

Buraj, I.: K niektorým charakteristikám antickej filozofie: In: Filozofia 2008, roč. 63, č. 3, s. 
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al.]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010, s. 201-238. 
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Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 63, č. 3 (2008), s. 240-251. 

AFD: CHABADA, M.: Koncepcia prirodzeného zákona podľa Tomáša Akvinského a súčasné 

myslenie. In: Philosophica 34 : éra globalizácie vo filozofickej reflexii. - Bratislava : 

Univerzita Komenského, 2009. - ISBN 978-80-223-2616-2. - S. 153-166. 
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roč. 63, č.1, s. 2-17 a ďalšie.  
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