
Stanovisko školitele k průběhu doktorského studia Mgr. Hany Dobiášové 

Hana Dobiášová nastoupila do doktorského studijního programu v roce 2011. Během svého 

studia pravidelně publikovala výsledky své akademické práce, vystoupila na pěti konferencích, byla 

zapojena do dvou grantů, učila a rovněž absolvovala dvě zahraniční stáže. 

Společným jmenovatelem těchto aktivit bylo systematické hledání a zkoumání argumentů a 

poznatků souvisejících s hlavní hypotézou její disertace, která tvrdí, že pojetí svobody v díle J. S. 

Milla je důsledkem jeho epistemologické koncepce. I když tento pohled sám o sobě není úplně nový, 

v českém prostředí, ve kterém se svoboda v Millově pojetí chápe spíše jako samostatná hodnota či 

východisko, je téměř neznámý. H. Dobiášová ve své interpretaci navazuje na dílo Johna Skorupského, 

renomovaného britského filozofa, se kterým hlavní ideje své disertace osobně konzultovala, a to jak 

během své první stáže na univerzitě v St Andrews, tak během druhého studijního pobytu v Londýně. 

Klíčové poznatky svého zkoumání, které jsou jádrem její disertace, publikovala ve Filosofickém 

časopise (1/2015). 

Hana Dobiášová během svého doktorského studia projevila značnou samostatnost, a to nejen 

volbou tématu disertace, ale také samotným stylem svého výzkumu. Dále prokázala schopnost tvořivě 

reagovat na připomínky a rady těch, se kterými svou práci konzultovala. Prokázala rovněž spolehlivost 

při včasném plnění úkolů, ke kterým se zavázala například v grantech. Ke svému studiu přistoupila 

nejen odpovědně, ale také s neobyčejným osobním zaujetím, jehož určujícím motivem byl hlubší 

smysl celé práce: Rozšířit a prohloubit poznání v dané oblasti, a tím přispět k porozumění 

filozofickému problému svobody, což je nepochybně problém trvalé hodnoty a významu. 

 

Publikace 

1) Svobodná společnost, poznání a život. In: Andragogika (odborný recenzovaný časopis při katedře 

společenských věd Stavební fakulty ČVUT v Praze), Praha 2013. (Jedná se o třídílný článek; 1. díl 

vyšel v březnu 2013, druhý v červnu 2013, třetí v září 2013.) 

 

2) J. S. Mill a T. G. Masaryk: Ideály společenské. In: Demokracie jako hodnota a problém II. 

(recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference 2012), Technická univerzita v 

Liberci, Liberec 2014.  

3) Similarities in the Approaches of J. S. Mill and T. G. Masaryk to a Free Society. In: Czech and 

Slovak Journal of Humanities II/2013 (odborný recenzovaný časopis při Filozofické fakultě UP 

Olomouc), Olomouc 2013.  

4) Poznání jako klíčová hodnota Millova liberalismu. In: Filosofický časopis 1/2015 (odborný 

recenzovaný časopis), Praha 2015. 

 

Vystoupení na konferencích 

1) Povaha súčasnej filozofie a jej metódy. Mezinárodní doktorandská konference. Uspořádal 

Filosofický ústav Slovenské akademie věd. Bratislava 15. - 16. 3. 2012. Příspěvek Kudy k praktické 

filosofii?  

 



2) Demokracie jako hodnota a problém II. Mezinárodní konference. Uspořádala Katedra filozofie 

Fakulty přírodovědně-humanitní  a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Liberec 18. - 19. 10. 

2012. Příspěvek J. S. Mill a T. G. Masaryk: Ideály společenské. 

3) Filozofická východiska moderní demokracie. Uspořádala Katedra filosofie Fakulty filosofické 

Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 7. 12. 2012. Příspěvek  J. S. Mill a T. G. Masaryk - nástin 

důležitých hodnot pro svobodnou společnost. 

4) Interpretace svobody, řádu a rovnosti v liberální tradici. Uspořádala Katedra filosofie Fakulty 

filosofické Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 12. 12. 2013. Příspěvek Vztah svobody a 

poznání v Millově liberalismu.  

5) Teoretická východiska moderní demokracie. Uspořádala Katedra filosofie Fakulty filosofické 

Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 18. 12. 2014. Příspěvek Usnadňuje epistemologický 

charakter Millova liberalismu jeho realizaci? 

Vystoupení v olomoucké pobočce Jednoty filosofické s přednáškou Epistemologické aspekty Millovy 
koncepce společnosti (5. 3. 2014) 
 

Zapojení do grantů 

1) Filozofická východiska moderní demokracie. Jednoletý grant v rámci Studentské grantové soutěže 

na Univerzitě Palackého v Olomouci (IGA, SGS). Číslo projektu: FF_2012_028. Spoluřešitelka. 

2) Interpretace svobody, řádu a rovnosti v liberální tradici. Dvouletý grant v rámci Studentské 

grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci (IGA, SGS). Číslo projektu: FF_2013_077. 

Spoluřešitelka. 

Výuka 

Výuka předmětu Kudy k praktické filozofii byla realizována v zimním semestru 2012. 

 

Mgr. Hana Dobiášová splnila kvalitativní i kvantitativní kritéria, která jsou na doktorské 

studium kladena. Přístupem, ale především výsledky své akademické práce plně prokázala své 

odborné i pedagogické kompetence. Proto její disertační práci Epistemologické aspekty Millova pojetí 

svobody doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Olomouci 24. 8. 2015                                                                         

  

Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. 

                                                                                               školitel 


