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Vedecko-výskumné aktivity a profesionálna kariéra pána doc. PhDr. Štefana Juska, 
PhD. sú spojené s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Magisterský titul získal na 
Univerzite Komenského v Bratislave. Titul doktora filozofie (PhDr.) však už získal na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v roku 1986. Od roku 2007 pracuje na Katedre filozofie 
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Jeho vedecký záujem sa od obdobia získania doktorátu 
sústreďuje na problematiku široko chápaných dejín filozofie v spojení s estetikou a históriou 
ideí. Výskumné aktivity doc. Juska nerozlučne spadajú do tradície košickej školy filozofie dejín 
filozofie, v jeho prípade so špeciálnym dôrazom na filozofiu Friedricha Nietzscheho a jej 
kritickú interpretáciu. 

Doc. Štefan Jusko je autorom piatich monografií, troch vysokoškolských učebníc, 
hlavným editorom alebo spoluzostavovateľom niekoľkých vedeckých zborníkov a tiež autorom 
početných časopiseckých štúdií v slovenských ako aj zahraničných odborných periodikách. 
Celková publikačná činnosť doc. Juska obsahuje takmer sedemdesiat vedeckých a odborných 
výstupov. 

 

Hodnotenie vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti 

Predložené výsledky vedeckého skúmania, prezentované ako základ pre uchádzanie sa 
o titul profesora, majú u doc. Juska charakter korpusu publikácií, ktorých hlavným predmetom 
záujmu je starogrécka filozofia, myslenie Friedricha Nietzscheho a filozofia Jána Patočku. V 
monografiách, ktorých autorom je doc. Jusko, je jasne vymedzený zámer, čo znamená, že nie 
sú len náhodnými počinmi. Jeho publikácie sú v rámci odborného diskurzu pozoruhodné, mám 
na mysli predovšetkým práce Nietzsche a grécka filozofia (2014), Mýtus v Patočkovej filozofii 
(2015) a Sokratovská otázka ako filozofický problém (2018). Uvedené knihy nielenže 
prezentujú zaujímavý pohľad na dejiny filozofie ako na dejiny problémov, ktoré sú stále 
aktuálne, ale taktiež ponúkajú inšpiratívne názorové pozície smerom ku klasickému 
myšlienkovému prepojeniu: Gréci – Nietzsche – Súčasnosť. Tieto knihy sú obšírnym, poctivým 
a spoľahlivým vodítkom k filozofickému pochopeniu súčasného sveta. 

V celkovej vedeckej tvorbe doc. Juska je možné vytýčiť aj ďalšie významné 
myšlienkové línie, ktoré predstavujú tematické doplnenie, rozšírenie a prehĺbenie problémov, 
zaujímajúcich popredné miesto v jeho hlavných monografiách. Prehľad publikačnej činnosti 
doc. Juska si zasluhuje vysoké hodnotenie a jednoznačne sa v ňom nachádza uchádzačov veľký 
vedecký potenciál. 

 



Hodnotenie dalších činností 

Aktivita doc. Juska v odbornom filozofickom dianí sa neombedzuje výlučne na jeho 
publikácie, ale spočíva tiež v účasti na medzinárodnom a národnom vedeckom živote. V 
minulom období sa doc. Jusko zúčastnil na viacerých vedeckých konferenciách. Prevažná 
väčšina z nich bola organizovaná so zahraničnými partnermi, a to predovšetkým s kolegami z 
Čiech a Poľska. Znova chcem v tejto súvislosti poukázať na dominantnú rolu filozofického 
pracoviska, na ktorom uchádzač pôsobí. S uznaním je potrebné hodnotiť úlohu doc. Juska ako 
organizátora, resp. spoluorganizátora mnohých filozofických iniciatív. Pozornosť si zaslúži 
uchádzačova činnosť na poli popularizácie filozofie, zlášť pokiaľ ide o Nietzcheho myslenie. 
Ak navyše vezmeme do úvahy účasť vo výskumných tímoch ako aj študijný pobyt v pražskom 
Archíve Jana Patočku, je náležité veľmi vysoko hodnotiť didakticko-organizačné aktivity doc. 
Juska.  

 

Hodnotenie pedagogickej činnosti 

 Doc. Jusko spĺňa taktiež požiadavky v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Bol 
školiteľom dvoch doktorandov, v súčasnosti školí ďalšieho doktoranda. V posudzovanom 
období realizoval prednášky, cvičenia, semináre či konzultácie. Viedol mnohé bakalárske a 
diplomové práce. Bol členom v početných skúšobných komisiách, bol tiež súčasťou 
vzdelávacích projektov. To, aké funkcie doc. Jusko zastával, ako aj zoznam úloh, ktoré úspešne 
splnil, svedčí o tom, že počas svojho pôsobenia na UPJŠ sa aktívne podieľal na pedagogickej 
činnosti. 

 

Záver 

Predložené materiály sú výsledkom hlbokého ponoru do skúmanej problematiky. Autor 
prác sa dokonale orientuje v analyzovanej tematike, o čom okrem iného svedčia špeciálne a 
originálne interpretácie konkrétnych problémov a termínov. Čo je však podstatné, vedecké 
výstupy doc. Juska nemajú čisto opisný charakter, ich dôležitou súčasťou je aj zaujímavá 
interpretačná pozícia. Dá sa povedať, že jeho skúmanie široko chápaného nietzscheanizmu 
predstavuje pozoruhodné východisko pre nové bádateľské projekty. Nepochybujem o tom, že 
výsledky práce doc. Juska, so špeciálnym dôrazom na vedecké monografie, oprávňujú ku 
konštatovaniu, že v jeho prípade ide o vyzretú vedeckú odobnosť. S patričnou pozornosťou je 
potrebné sledovať aj jeho ďalší vedecký rozvoj.  

 

Preto jednoznačne odporúčam, aby bol doc. PhDr.  Štefan Jusko, PhD. vymenovaný za 
profesora v obore dejiny filozofie. 

 

 
Dariusz Bęben 


