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 Doktorand během svého studia průběžně plnil povinnosti dle Studijního a zkušebního 

řádu UP i dle zákona 111/98 Sb. Tj. vykonal tři postupové zkoušky, dále zkoušky z filozofie, 

z anglického jazyka, z fundamentální teologie a konečně i státní doktorskou zkoušku. 

 Jeho pedagogická činnost na domovské katedře obnášela semináře: „Analytický 

teismus a ateismus“ – dvousemestrový a jednosemestrové „Richard Swinburne: Existuje 

Bůh?“ a „Harry G. Frankfurt o žvástu a pravdě“; na CMTF UP to dále byla přednáška „Úvod 

do kosmologie“. 

 Doktorand se zúčastnil s příspěvkem dvou konferencí. Byly to: 

„Praktická hrozba mylné epistemologie?“. Konference Církev a společnost, pořadatel FHS 

UK; Rousínov u Brna 2010. 

„Trinity and Probability“. Mezinárodní konference Philosophy of Religion in the 21
st
 Century, 

pořadatel European Journal for Philosophy of Religion; Krakov 2011. 

 Parciální výsledky své disertace doktorand publikoval takto: 

(2006) „Kosmologický argument a potřeba „nevědeckého“ vysvětlení“. Acta Universitatis 

Palackianae Olomucensis, Philosophica VII, FF UP, Olomouc, str. 115-129. 

(2008) „Noetický problém diskurzivity“. Distance 12 (4), str. 45-56. 

(2009) „Současná křesťanská filozofie v USA a Velké Británii.“ Vedlejší spoluautor: Daniel 

D. Novotný. Salve 2009 (2), str. 53-71. 

(2009) „Plantinga a princip slábnoucí pravděpodobnosti“. Studia Neoaristotelica 6 (1), str. 50-

77. 

(2010) „Snadná kritika evoluce?“ Distance 14 (1), str. 92-97. 

(2012) „On Nihilism Driven by the Magnitude of the Universe“. Vedlejší spoluautor: Pavla 

Vohánková. Vyjde v: Czech and Slovak Journal of Humanities 1 (1); 20 str. 

 Pro podporu svého bádání získal doktorand tyto granty: 

(2009) Interní grant FF UP „Formální metody ve filosofii náboženství“. 



(2011-2013) Grant GA ČR „Možnosti realistické epistemologie tváří v tvář novověké kritice“. 

Spoluřešitel: Lukáš Novák. 

 A konečně doktorand předložil disertační práci „Modality, Logical Probability, and 

theTrinity: A Defence of Weak Skepticism“ (Modality, logcká pravděpodobnost a Trojice: 

obhajoba umírněného skepticismu), která je svým tématem i metodou u nás ojedinělá. 

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji, aby pro její posouzení byli vybráni tito oponenti: 

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D., FlÚ AV ČR a CMTF UP; 

Mgr. Lukáš Novák, Ph.D., ÚFaR FF UK a TF JČU. 

 

V Olomouci dne 29.12.2011 

 

       prof. dr. Jan Štěpán 

        školitel 


