
Stanovisko školitele k průběhu doktorského studia Mgr. Otakara Horáka 

 

Intelektuální vývoj Mgr. Otakara Horáka sleduji od počátku jeho studia na Katedře 

filosofie FF UP v Olomouci. Již od prvního ročníku se Horák zajímal o filosofii nejen v jejím 

teoretickém rozměru, ale po vzoru stoiků hledal i možnosti, jak by filosofie mohla prakticky 

kultivovat mysl a zbavovat člověka utrpení. Je proto jen logickým vyústěním, že si za téma 

své disertační práce zvolil analýzu jedné z oblastí „praktické filosofie“: filosofické 

poradenství. V průběhu studia, zejména doktorského, si Horák zcela osvojil schopnost 

kritického myšlení a intelektuálního odstupu, tak typického pro filosofii, o čemž svědčí i fakt, 

že ve svém hledání dospěl od „obdivu“ k možnostem filosofického poradenství až k jeho 

drtivé kritice.  

Cílem doktorského studia je příprava na akademickou kariéru, která spočívá zejména 

ve třech kompetencích: výuka, publikování a grantová aktivita. Ve všech těchto oblastech 

Horák prokázal své schopnosti.  

Hlavním úkolem vyučujícího na vysoké škole je sdělovat studentům výsledky svého 

bádání. To Horák činil po tři semestry ve svých kurzech: Filosofické poradenství. Filosofie 

jako způsob života 1 – 2011/2012 (zimní semestr), Filosofické poradenství. Filosofie jako 

způsob života 2 – 2011/2012 (letní semestr) a Filosofické poradenství. Filosofie jako způsob 

života – 2012/2013 (zimní semestr). 

 

 Odborná veřejnost se může o výsledcích doktorandova bádání dozvědět v osmi 

odborných studiích. 

1. Horák, O. (2011): Epiktétos: kognitívny terapeut. Aither, roč. III, č. 6, s. 121-142.  

2. Horák, O. (2012): Morálne jednanie filozofov a etikov z pohľadu experimentálnej filozofie. 

Ostium, 8 (3), 1-11. Dostupné 

z:<http://www.ostium.sk/index.php?mod=magazine&act=show&aid=440>.  

3.Horák, O. (2012): Viera, rozum a homosexualita. In: Baďurová, B. – Kováčová, D. (eds.): 

Vybrané filozoficko-etické otázky súčasného človeka, Banská Bystrica: FHV UMB, s. 43-59.  

4.Horák, O. (2012): O homosexualite, viere a rozume na univerzitnej pôde. Prometheus: 

Časopis pre občiansku spoločnosť a humanizmus, č. 1, s. 33-37.  

5. Horák, O. (2012): Palkove bezzubé levy. Prometheus: Časopis pre občiansku spoločnosť a 

humanizmus, č. 3, s. 27-29.  

6. Horák, O. (2013): Peniaze ako zdroj šťastia v našich životoch? Ostium, 9 (2), 1-9. 

Dostupné z:  http://www.ostium.sk/index.php?mod=magazine&act=show&aid=478 

7. Horák, O. (2013): Filozofické poradenstvo – kritika. Filosofie Dnes, 5 (2), 62-86.  

8. Horák, O. (v tlači): Introduction to Naturalized Ethics: Selected Topics. In: Hadwiger 

Zámečník, L. et al. (ed.): The Future of Philosophy. Olomouc: VUP 

 

Aktivně také prezentoval své výzkumy na pěti konferencích: 

1. Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filosofie, Olomouc, 5.-7.10.2011. Příspěvek: 

Filozofické poradenstvo ako zvyšovanie miery slobody klienta 

http://www.ostium.sk/index.php?mod=magazine&act=show&aid=440
http://www.ostium.sk/index.php?mod=magazine&act=show&aid=478


2. Aktuálne filozoficko-etické otázky súčasného človeka, Banská Bystrica, SR, 7.-8.11.2011. 

Příspěvek: Viera, rozum a homosexualita 

3. Povaha súčasnej filozofie a jej metódy, Bratislava, 15.-16.3.2012. Příspěvek: Morálne 

jednanie filozofov a etikov z pohľadu experimentálnej filozofie 

4. Povaha súčasnej filozofie a jej metódy, Bratislava, SR, 21.-22.3.2013, Příspěvek: 

Filozofické poradenstvo – kritika 

5. Povaha súčasnej filozofie a jej metódy, Bratislava, SR, 20.-21.3.2014, Příspěvek: Limity 

rozumu v morálke 

Zapojil se do řešení dvou grantových projektů: 

1. „Lingvistická a lexikostatistická analýza ve spolupráci lingvistiky, matematiky, biologie a 

psychologie“ – 2013 Katedra obecné lingvistiky, FF UPOL.  

2. „Síť vědy“, FF UPOL, (2013-2014) 

 

Aktivně se podílel na spoluorganizování dvou ročníků studentské konference 

„Nebojme se myslet“, kterou od roku 2011 pořádá katedra filosofie pro středoškolské 

studenty s cílem podpořit studium filosofie na středních školách. 

Během svého studia působil i dvakrát v zahraničí: Účastnil se vyučování a výcviku 

v existenciálně-humanistické psychotereaii na Regent´s College, London, 2012 (5 týdnů). 

Absolvoval letní školu „Plato´s Academy: a gateway for the applied philosophy in sciences“, 

2012 (2 týdny). 

Oponoval také řadu magisterských a bakalářskách diplomových prací a podílel se na 

zkoušení studentů. 

 

Na závěr tedy mohu prohlásit, že Mgr. Otakar Horák se stal plně samostatným a 

originálním badatelem, který během svého studia průběžně splnil všechny povinnosti dle 

Studijního a zkušebního řádu UP i dle zákona 111/98 Sb. a doporučuji proto jeho disertační 

práci k obhajobě. 

 

 

V Olomouci, 9. 10. 2014                                              Doc., Mgr. Marek Petrů, Ph.D. 

                                                                                   Katedra filosofie FF UP v Olomouci 

  

 


