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Stanovisko školitele k průběhu studia v doktorském studijním programu 

Mgr. Jiří Michalík 

 

Mgr. Jiří Michalík nastoupil do doktorského studia v roce 2014 poté, co 

v předchozím období DSP nedokončil, přestože měl většinu povinností již splněnu, 

vyjma dokončené disertační práce. Avšak vzhledem k pokročilému stavu jeho 

disertační práce, která nese název Johannes Kepler a Robert Fludd: dvě podoby 

platónské tradice byl znovu do doktorského studijního programu přijat.  

 

Ve své vědecké činnosti se zaměřil na filosofii období renesance a raného novověku, 

především pozdní renesance a jejího vlivu a vztahu k rodící se moderní vědě. 

Aktivně se zúčastnil osmi konferencí, z nichž dvě byly v zahraničí a dvě tuzemské 

s mezinárodní účastí:  

 

1) K dějinám a současnosti kosmologie, Dub nad Moravou 2008; referát:  
“Geometrický vesmír mezi Kusánem a Keplerem.” 

2) Koncepce člověka v dějinách a současnosti filosofie, Olomouc 2009; referát: 
„Člověk jako mikrokosmos v pozdní renesanci: dílo Roberta Fludda”. 

3) Filosofie a věda v raném novověku, Plzeň 2011; referát: “Scientia 
quantitativa vel qualitativa: hledání povahy novověké vědy”. 

4) Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení, Olomouc 2011; 
referát: “Erasmus a Agrippa”. 

5) Věda, technika a umění v Rudolfínské době, Praha 2012; referát: “Tycho 

Brahe a alchemie”. 

6) IV. ESSWE conference: Esotericism and health, Göteborg 2013; referát: „The 
fortress of health: Robert Fludd´s conception of medicine.“ 

7) Latinská alchymická literatura české provenience, Olomouc 2014; referát: 
„Václav Lavín z Ottenfeldu a jeho Pozemské nebe“. 

8) V. ESSWE conference: Western esotericism and East, Riga 2015; referát: „W. 
Pauli, C. G. Jung and interpreting scientific mandalas“. 
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Publikoval čtyři články:  

1) “Geometrický vesmír mezi Kusánem a Keplerem,” in T. Nejeschleba, J. 

Michalík et al. (eds.), Kosmologie v dějinách a současnosti filosofie, Olomouc 

2009, 51-85. 

2) “Člověk jako mikrokosmos v pozdní renesanci: dílo Roberta Fludda,” in: T. 

Nejeschleba et al. (eds.), Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie I., 

Brno 2011, 125-139. 

3) “Scientia quantitativa vel qualitativa: hledání povahy novověké vědy,” in: 
Kuděj 2/2011, 168-190. 

4) “Erasmus a Agrippa,” in: J. Makovský and T. Nejeschleba (eds.), Erasmovo 

dílo v minulosti a současnosti filosofie, Brno 2012. 

 

Další tři články byly přijaty k publikaci:  

1) “Tycho Brahe a alchemie,” in: Práce z dějin techniky a přírodních věd. 
Národní technické museum v Praze (v tisku). 

2) “Kepler versus Fludd: harmonie a věda,” in: Studia comeniana et historica 
45/2015 (v tisku). 

3) “Václav Lavín z Ottenfeldu (1550-1602) and his Earthy heaven,” in: T. 
Nejeschleba (ed.), Latin alchemical literature of Czech provanance, Olomouc 
2015 (in print). 

 

Mgr. Jiří Michalík se spolupodílel se na editaci sborníku:  

- T. Nejeschleba, J. Michalík et al. (eds.), Kosmologie v dějinách a současnosti 

filosofie, Olomouc 2009 

a spolupodílí se na editaci dalšího sborníku:  

- T. Nejeschleba, J. Michalík, (ed.), Latin alchemical literature of Czech 

provanance, Olomouc 2015 

 

Svou disertační práci Johannes Kepler a Robert Fludd: dvě podoby platónské tradice 

vydal tiskem, Olomouc 2014.  

 

Od roku 2012 se stal Mgr. Jiří Michalík členem Centra pro práci s renesančními texty 

(projekt ESF OP VK), kde se svědomitě účastnil aktivit projektu – workshopy, 

konference, semináře, přednášky, spolupracoval také na vydání překladu díla 

Gaspara Contariniho, De immortalitate animae, Tomáš Nejeschleba – Paul Richard 

Blum (eds), Olomouc 2014, kde měl na starosti část poznámkového aparátu.  
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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 Cornelia Agrippy z Nettesheimu a Jana 

Keplera.  

 

Na katedře filosofie vedl Mgr. Jiří Michalík kurz 

- Kapitoly ze středověké filosofie (KSF) 

a spolupodílel se na výuce v kurzech:  

 Kapitoly z renesanční filosofie (KRN),  

 Četba z děl renesančních filosofů 2 (CVD2),  

 Filosofie vrcholné renesance a raného novověku (FRN) 

Ve výuce osvědčil své pedagogické schopnosti.  

 

Mgr. Jiří Michalík se také dlouhodobě podílí na organizace Letní filosofické školy 

Sázava / Dub nad Moravou, kterou založil doc. Karel Floss.   

 

Samotný výčet prací a aktivit Mgr. Jiřího Michalíka prokazuje dostatečné odborné 

vědecké i pedagogické kompetence. Z těchto důvodů plně doporučuji jeho 

disertační práci k obhajobě.  

 

V Olomouci, dne 1. 6. 2015. 

 

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. 

Katedra filosofie FF UP 

  


