
Stanovisko školitele k průběhu doktorského studia Mgr. VladimÍra Ješka

Vladimír Ješko nastoupil do doktorského studia od záŤi 2009, všechny své studijní
povinnosti tedy splnil v řádných termínech.

Badatelsky se zajimal o filosofii Jeana-Paula Sartra a pokoušel se o neobvyklou
konfrorrtaci zejménajeho rané tvorby s dílem Richarda Ror1yho. Výsledkem jeho analýz je
disertační práce Kontiltgence jako princip existence člollěka a světa v pojetí raného Sartra a
Richarda Rorýho, kterou předkládá k obhajobě. oponenty práce jsou Daniel Kroupa. Ph.D.
zUIEP v Ustí nad Labem a Martin Jabůrek, Ph.D. z FF UP v olomouci.

Badatelské zaměřeni Vladimíra Ješka se samozřejmě zrači i v jeho dalších výstupech.
Publikoval či bude publikovat ve dvou recenzovaných odborných periodikách (ostium a
Aluze) statt Raný Sartre a problematika socialních rolí resp. Sartre afilosofie bez zrcadel.
Kromě toho příležitostně publikoval v Konzervativních listech a zapojtl se do diskuse
v časopise Referendum. V Jednotě filosofické měl přednášku' na níž volně prezentovaltéma
článku z ostja. Kromě toho přednášel na podobná témata i pro širší odbornou veřejnost na
Vysoké škole finanční a správní v Mostě. V rámci povinné výuky na katedře filosofie měl
přednáškové cykly natéma Raný Sartre: apoštol svobo$l (letní semestr 2010) a Svět jako
.jeviště: raný Sartre a problematika sociólních rolí (zimni semestr 20II).

V rámci výměnného programu absolvoval badatelskou stáž na Departamento de
Filosofia, Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educación' Universidad del País Vasco v San
Sebastianu ve Španělsku, a to ve dnech 2.9.2OIO - 20.I.2OII'

Všechny ostatní povinnosti, spojené s DSP, Íádně splnil (absolvoval dílčí zkoušky,
podílel se na zkoušení v rámci společného zitkladu).

Vladimír Ješko pracoval vždy svědomitě a s evidentní chutí. Třebaže některé jeho
závěry v disertačni prácijsou kontroverzní (1ak naznačují posudky), mají tu výhodu, že
provokuji ke zdravé ťrlosofické diskusi. Ješko se vždy snažil o neotřelé pohledy a
provokativní srovnání, umí se navíc velmi dobře vyjadřovď a je schopen své názory opřít o
solidní četbu zdrojů'

Z uvedených důvodů mohu konstatovat, že Vladimír Ješko absolvoval doktorské
studium úspěšně a podle předepsaných norem a že jeho disertační práci doporučuji
k obhajobě'

V Olomoucl28.8.2012


