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Ciele projektu (najlepšie podľa projektového spisu/žiadosti):  

Hlavným cieľom projektu bolo dokázať, že dnešné chápanie a uskutočňovanie demokracie 

popri zachovaní niektorých základných princípov vyžadujú zohľadniť rozmanitosť ich foriem, 

ktoré zasa vyplývajú z odlišných civilizačných, historických, ideových, náboženských, 

etických a iných tradícií. V prvej etape sme sa snažili zmapovať celú problematiku z hľadiska 

literatúry, kľúčových tém, otázok a pojmov. Ako vyplývalo z názvu centrálnej problematiky, 

predovšetkým sme sa tu zamerali na rôzne prístupy k obsahu demokracie v rozličnom 

sociokultúrnom kontexte. V druhej etape výskumu sme pokračovali v analýzach takto 

ponímanej hlavnej problematiky prostredníctvom interdisciplinárneho výskumu, avšak dôraz 

sa kládol viac na výstupy a systémové riešenia nastolených otázok, pričom našou úlohou bolo 

odpovedať predovšetkým na otázku, či je možné a oprávnené zovšeobecniť západný model 

demokracie vychádzajúci z európskej kultúrnej tradície na všeobecný globálny model 

progresívneho a spoločensky funkčného vývoja moderného sveta. Cieľom tejto etapy grantu 

teda bolo v širšom kontexte problému predstaviť mnohotvárnosť a rozmanitosť rozličných 

podôb demokracie, jej miestnu a kultúrnu podmienenosť a možnosť, prípadne nemožnosť 

prenosu západného – liberálneho modelu demokracie do týchto rozmanitých svetových 

sociokultúrnych prostredí. 
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Výstupy projektu:  

Hlavným výstupom projektu bolo publikovanie e- monografie pod názvom Buraj, I. – 

Plašienková, Z. – Hubina, M.: Fragmenty o demokracii. K niektorým aspektom liberálnych a 

neliberálnych teórií demokracie. Bratislava: Stimul 2011. Popri nej boli tiež uverejnené 

viaceré štúdie autorov projektu súvisiace s jeho kľúčovou témou, ako napr. Hubina, M.: 

Racionalizmus a empirizmus budhistického kanónu. In: Filozofia, 2012, roč. 67, č. 1, s. 72-

82; Buraj, I.: Spoločenský pokrok a demokracia. In: Za zrkadlom modernity - Philosophica 

XXXVI. Bratislava: Univerzita Komenského 2011 a iné.  

 
 


