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Stanovisko školitele k průběhu studia v doktorském studijním programu 

Mgr. Jan Čížek 

 

Mgr. Jan Čížek nastoupil do doktorského studia v roce 2010, jeho disertační práce nese název 

Filosoficko-teologická koncepce člověka v  emendačním díle Jana Amose Komenského. Již od 

počátku svého studia se intenzivně zaměřil na téma svého výzkumu.  

 

V roce 2011 řešil Mgr. Jan Čížek grantový projekt FF_2011_006 v rámci SGS-IGA 

(Studentská grantová soutěž Interní grantové agentury Univerzity Palackého v Olomouci) 

s názvem „Johann Heinrich Alsted - prostředník mezi Franceskem Patrizim a J. A. 

Komenským?“, který byl ukončen výstupem Jan ČÍŽEK, Johann Heinrich Alsted: A Mediator 

between Francesco Patrizi and J. A. Comenius?, Acta Comeniana 26 (L), 2012, s. 69-88. 

Výsledky projektu také přednesl na v rámci cyklu přednášek Jednoty filosofické na katedře 

filosofie FF UP dne 14. března, přednáška „Johann Heinrich Alsted – prostředník mezi 

Franceskem Patrizim a J. A. Komenským?“, a jako zvaný přednášející na Oddělení pro 

studium a edici díla Jana Amose Komenského Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze 

dne 12. března 2012.  

 

Jako perspektivní doktorand získal v letech 2012 a 2013 na podporu své vědecké činnosti také 

Stipendium Husovy nadace.  

 

Během svého doktorského studia se aktivně účastnil jedné mezinárodní konference 

v zahraničí,  

„21
st
 Days of Frane Petrić – From Petrić to Bošković: Croatian Philosophers in the 

European Context“ pořádaná Croatian philosophical society ve dnech 26. – 29. 9. 

2012 na chorvatském ostrově Cresu (příspěvek „Johann Heinrich Alsted and John 

Amos Comenius: Two Cases of the Reception of Franciscus Patricius in Early Modern 

Central Europe“),  

tří mezinárodních konferencí v Čechách a na Moravě:  

XVIII. mezinárodní komeniologické kolokvium na téma „Komenský a soudobá 

politická teorie a praxe“ pořádané Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě, 

Filozofickým ústavem AV ČR, v. v. i., v Praze, Centrem pro práci s patristickými, 

středověkými a renesančními texty CMTF UP v Olomouci, Historickým ústavem a 

Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy FF MU v Brně ve dnech 12. a 13. 

října 2011 v Uherském Brodě. (Referát „Myšlenka nenásilí a postoj k moci světa 

v Jednotě bratrské: Od Chelčického ke Komenskému“);  

Mezinárodní konference na téma „Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti 

filosofie“ pořádaná Katedrou filozofie FF UP Olomouc a Centrem pro práci s 

patristickými, středověkými a renesančními texty, CMTF UP Olomouc ve dnech 5. - 

7. 10. 2011. (Referát „Pojetí svobody rozhodování v Komenského Obecné poradě o 

nápravě věcí lidských“);  

The international conference „Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance“ 

pořádaná Centrem pro práci s renesančními texty na Katedře filozofie FF Univerzity 

Palackého v Olomouci ve dnech 24. až 26. dubna 2014 (příspěvek „Patricius – 
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Alstedius – Comenius. A Few Remarks on Patricius’ Reception in Early Modern 

Central Europe“), 

a dvou tuzemských konferencí: 

Konference na téma „Filosofie přírody mezi aristotelismem a darwinismem“ pořádaná 

Katedrou filozofie FF UP v Olomouci dne 2. 12. 2011. (Referát „Přírodně-filosofický 

systém Franceska Patriziho“); 

Kolokvium „III. Dies bibliographicus“ pořádané Oddělením pro dějiny starší české a 

evropské filosofie, FLÚ AV ČR, v. v. i, Collegium Europaeum FF UK a FLÚ AV ČR 

a Oddělením pro studium a edici díla J. A. Komenského FLÚ AV ČR dne 8. 3. 2013 

v Praze (recenzní příspěvek „Pavel Floss, Meditace na rozhraní epoch, Brno 2012“). 

 

Během svého studia vedl Mgr. Jan Čížek na katedře filosofie následující kurzy, ve kterých 

prokázal dostatečné pedagogické kompetence:  

 Filosofie vrcholné renesance a raného novověku (seminář, povinný předmět – typ A) 

– LS 2013/2014 

 Filosofie od Augustina po Machiavelliho (seminář, povinný předmět – typ A) – ZS 

2013/2014 

 Osobnost J. A. Komenského (seminář, povinně volitelný předmět – typ B) – LS 

2010/2011; ZS 2011/2012 

 Obecná porada o nápravě věcí lidských J. A. Komenského (seminář, povinně volitelný 

předmět – typ B) – LS 2011/2012 

 

Výrazným způsobem se Mgr. Jan Čížek zapojil do organizace studentské soutěže „Nebojme 

se myslet“, kterou od roku 2011 pořádá katedra filosofie pro středoškolské studenty s cílem 

podpořit studium filosofie na středních školách. Mgr. Jan Čížek byl klíčovým 

spoluorganizátorem soutěže, měl na starosti jak administrativní stránku tak odborné 

hodnocení studentských prací. Jako člen české delegace se následně účastnil Mezinárodní 

filosofické olympiády (IPO), kterou pořádá mezinárodní filosofické sdružení pod patronací 

UNESCO, nejprve v roli pedagogického doprovodu vybraných českých studentů na IPO ve 

Vídni (2011), v Oslo (2012), v Kodani (2013) a následně v roli vedoucího delegace ČR ve 

Vilniusu (2014).    

 

Věnoval se také popularizaci oboru, jak svědčí uskutečnění přednášek „Jan Amos Komenský 

– známý neznámý“ v rámci projektu ESF OP VK CZ.1.07/2.3.00/35.0011 „Univerzita 

Palackého - centrum vědy pro všechny“ na celkem sedmi základních a středních školách 

v ČR.  

 

Od roku 2012 se stal Mgr. Jan Čížek členem Centra pro práci s renesančními texty (projekt 

ESF OP VK), kde se svědomitě účastnil aktivit projektu – workshopy, konference, semináře, 

přednášky, spolupracuje také na vydání překladu díla Gaspara Contariniho, De immortalitate 

animae.  

Od dubna 2014 je také členem řešitelského týmu projektu GAČR 14-37038G „Mezi renesancí 

a barokem. Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext“, kde se 

zabývá speciálně filosofií Jana Amose Komenského. V rámci projektu podal návrh na 
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zařazení příspěvku s názvem „The Concept of Panaugia by Francesco Patrizi and John Amos 

Comenius” do panelu “The conception of light between Renaissance and Baroque” na 

konferenci Renaissance Society of America, která se uskuteční v Berlíně, v březnu 2015.  

  

Během svého doktorského studia publikoval následující práce:  

 

Jan ČÍŽEK, Filosofie Franceska Patriziho a Jana Amose Komenského ve světle jejich 

vrcholných děl, Studia Comeniana et Historica 83-84 (XXXX), 2010, s. 2145. 

Jan ČÍŽEK, The Teachings of Petr Chelčický and Its Reception in the Tradition of the Czech 

Philosophical Thought, Czech and Slovak Journal of Humanities – Philosophica 1/2011, s. 

4959.  

Jan ČÍŽEK, Johann Heinrich Alsted: A Mediator between Francesco Patrizi and J. A. 

Comenius?, Acta Comeniana 26 (L), 2012, s. 69-88. 

  

Do recenzního řízení byla odevzdána práce Jan ČÍŽEK, Koncepce lidské přirozenosti 

v emendačním díle J. A. Komenského (pro Studia Comeniana et Historica). 

 

Dále publikoval tyto recenze:  

Jan ČÍŽEK, Recenze: Pavel Floss, Meditace na rozhraní epoch, Brno, Centrum pro studium 

demokracie a kultury 2012, 437 pp. ISBN 978-80-7325-286-1. In: Acta Comeniana 26 (L), 

2012, s. 186-191. 

Jan ČÍŽEK, Recenze: Christian Schäfer – Uwe Voigt (Hg.), Schriften zur Triadik und 

Ontodynamik : Memoria – Intellectus – Voluntas. Band 29, Frankfurt am Main 2011. In: 

Studia Comeniana et Historica 85 (XXXXI), 2011, s. 152–153. 

 

Postup na své disertační práci Mgr. Jan Čížek průběžně konzultoval se svým školitelem a také 

s dalšími odborníky na dané téma v Čechách i zahraničí (např. během své pasivní účasti na 

konferenci v Naardenu „Keys to the thoughts of Jan Amos Comenius in our time“ pořádané 

Deutsche Comenius-Gesellschaft e.V.).  

 

Samotný výčet prací a aktivit Mgr. Jana Čížka prokazuje, že se svého doktorského studia 

zhostil svědomitě a že v jeho průběhu prokázal odborné vědecké i pedagogické kompetence. 

Z těchto důvodů plně doporučuji jeho disertační práci k obhajobě.  

 

V Olomouci, dne 25. 6. 2014. 

 

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. 

Katedra filosofie FF UP 


