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a) Vedecké ciele projektu – 1. etapa 

V prvej etape sa realizácia projektu bude odohrávať v dvoch oblastiach. Tou prvou bude 

interpretácia textov významných filozofov v období stredoveku zaoberajúcich sa človekom 

(Augustín, Tertullian, Albert Veľký, Tomáš Akvinský, Duns Scotus, Rajmund Lullus). 

Samotná interpretácia týchto textov bude špecifická svojím cieľom, ktorým má byť hľadanie 

zdôvodnenia princípu identity človeka ako osoby. Pritom sa bude vychádzať z doteraz 

vykonaných skúmaní, ktoré hraničia alebo sa dotýkajú danej tematiky (Cantens, Finnis, 

Volek). Ako metódy sa použije skúmanie pojmov prevzatých z antickej filozofie, ďalej ako 

nástroj pojmy a metódy analytickej filozofie, ako aj metódy lexikografickej analýzy pojmov. 

Jednotliví členovia riešiteľského kolektívu budú skúmať tento problém u vybraných autorov, 

ktorým sa už dlhšie venujú vo svojej vedecko-výskumnej činnosti. (Volek – Tomáš Akvinský, 

Rajmund Lullus; Omasta, Chabada – Duns Scotus; Kuric – Tomáš Akvinský, Mojžišová – 

Tertullian; Labuda – Augustín). 

V druhej oblasti sa bude analyzovať problém identity osoby v súčasnej analytickej filozofii. 

Porovnajú sa rozličné koncepcie, ich zdôvodnenia, predpoklady a možnosti racionálneho 

obhájenia. Aj tu sa nadviaže na doterajšie skúmania, ktoré sa budú prehlbovať (napr. Rapp, 

Rorty). Ďalší členovia riešiteľského kolektívu sa budú venovať v tejto etape riešeniu týchto 

problémov. (Volek, Labuda, Omasta, Škutka). 

b) Vedecké ciele projektu – 2. etapa 

V druhej etape sa využijú výsledky z prvej etapy projektu. Členovia kolektívu nadviažu na 

predchádzajúce skúmania a budú sa snažiť vo vzájomnom dialógu obohatiť sa doterajšími 

výsledkami. Výsledky dvoch rovín skúmaní z prvej etapy budú navzájom konfrontované. 

Autori sa budú usilovať čerpať podnety z interpretácie stredovekých autorov a aplikovať na 

ne postupy a myšlienky analytickej filozofie identity osoby. Tým sa obohatí daný skúmaný 

priestor o nové podnety a inšpirácie, ktoré prinesú nové hlbšie výsledky. Táto etapa si bude 

vyžadovať vzájomnú diskusiu, predstavenie výsledky analýz a určenie novej syntézy. Pritom 

sa použijú viaceré typy argumentácie, a budú premyslené aj nové druhy argumentov. Túto 

syntézu názorov a aplikáciu predchádzajúcich výsledkov v nových oblastiach budú 

uskutočňovať skúsenejší členovia vedeckého týmu, ktorí už majú za sebou určité skúsenosti s 

takýmto uplatňovaním tvorivého myslenia na tvorbu nových argumentov a výsledkov 

výskumu. Na možnosti takýchto výsledkov upozorňujú doterajšie výsledky výskumu (Volek, 

Chabada, Labuda, Kuric). 
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