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SYLABY PRE KREDITOVÝ SYSTÉM ŠTÚDIA 

 

Učiteľ:                       doc. PhDr. Ivan  BURAJ, PhD. 

Názov kurzu:             Pravda a „režim pravdy“ 

Semester:                   LS  

Odporúčaný semester 4 magisterského štúdia 

Prerekvizity:               0  

Vuučujúci jazyk:        slovenský 

Kredity/ hodiny:          6/2 

Forma výučby:           P/S 

Formy hodnotenia:    aktívna účasť a záverečná úvaha  

Spôsob hodnotenia:   váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100% 

Stručná charakteristika kurzu: Kurz je zameraný na hlavné otázky a problémy existencie 

a fungovania pravdy, a zvlášť politickej pravdy (reprezentovanej pojmom „režim pravdy“) 

v teórii a v praxi  

                                              

Podmienky  k udeleniu kreditov: 

1. Povinná účasť na všetkých seminároch, pričom vyučujúci môže ospravedlniť maximálne 2 

neúčasti, resp. vo výnimočnom prípade 3 neúčasti na hodinách kurzu. V prípade neúčasti (z 

akýchkoľvek dôvodov) poslucháč je povinný spravidla najbližšiu hodinu ospravedlniť svoju 

neúčasť a kompenzovať ju výpiskami (konspektom) z preberanej látky na hodine, na ktorej 

chýbal. V prípade individuálneho plánu je študent povinný každú neúčasť kompenzovať 

(minimálne dvojstrannými) výpiskami z danej hodiny a zaslať ich na e-mail vyučujúceho 

podľa možnosti po každej hodine.  

2. Aktivita na prednáškach a seminároch.  

 

3.Úspešné absolvovanie záverečnej písomnej práce (eseje) (nie horšie ako E). Esej bude 

hodnotená na základe zhodnotenia úrovne poznania danej problematiky  a stupňa 

samostatného, tvorivého prístupu k nej 

Harmonogram výučby: 

I Úvodný seminár: oboznámenie s obsahom kurzu, s literatúrou, s podmienkami udelenia 

kreditov 

II. Čo je pravda?  

 Literatúra: Martin Šimsa (ed.): Relativismus a (post)pravda v demokracii. Ústí  n. Labem: 

Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně 2018. 

  

III. Dejiny pravdy 

Literatúra: Martin Šimsa (ed.): Relativismus a (post)pravda v demokracii. Ústí  n. Labem: 

Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně 2018. 

 

 

 



 

 

2 

IV. Nietzsche: Vôľa k pravde 

Literatúra: Ivan Buraj: Vôľa k pravde/nepravde ako vôľa k poznaniu, moci a k životu. In: 

Nuhlíček, M.- Greif, A.- Sklutová, K. (eds.): Naturalistický obraz sveta. Výzvy a limity. 

Bratislava: Univerzita Komenského 2022, s. 134-153.  

 

V. Nietzsche: Vôľa k nepravde 

Literatúra: Ivan Buraj: Vôľa k pravde/nepravde ako vôľa k poznaniu, moci a k životu. In: 

Nuhlíček, M.- Greif, A.- Sklutová, K. (eds.): Naturalistický obraz sveta. Výzvy a limity. 

Bratislava: Univerzita Komenského 2022, s. 134-153.  

 

VI. „Režim pravdy“  

Literatúra: Ivan Buraj: „Režim pravdy“ – pojem, štruktúra a mechanizmy jeho produkcie (Na 

motívy myšlienok Michela Foucaulta). In: Filozofia 2007 (7), str. 569-578. 

 

VII. Režim pravdy ako diskurz. 

Literatúra: M. Foucault: Rád diskurzu. Bratislava: Agora, 2006. 

 

VIII. Mediálna pravda, režim pravdy a manipulácia v médiách 

 Literatúra: Martin Kasarda (ed.): Pravda & lož v kontexte moderných technológií. Bratislava: 

 Paneurópska vysoká škola 2018. 

IX. Záverečná písomná práca (esej) 

X. Hodnotenie. Udeľovanie kreditov 

 

 


