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Hodnocení doktorského studia Mgr. Zuzany Rybaříkové 

 

 Uchazečka absolvovala doktorské studium v oboru Filozofie v letech 2012-2016. Překročila tedy 

standardní dobu studia o jeden rok, což vůbec neznamená, že by zanedbávala své povinnosti. Rok navíc 

potřebovala k absolvování semestrálního studijního pobytu v zahraničí a dokončení své disertace. 

 V rámci studijních povinností se věnovala výuce, což byl seminář Logika a ontologie (2013/2015), 

seminář Neformální logika a teorie argumentace (2013/2016) a cvičení k předmětu Úvod do formální 

logiky (2014/2015). 

 Dále absolvovala zahraniční stáže na Jagelonské univerzitě v Krakově 2013 (projekt CEEPUS), 

jako hodnotitelka studentských esejů v rámci International Philosophy Olympiad ve Vilniusu 2014, v roce 

2014 studovala v Cambridge University Library a v zimním semestru 2015/2016) studovala na Kodaňské 

univerzitě (Erasmus+). 

 V badatelské činnosti podpořené granty se jednou uplatnila jako hlavní řešitelka (Modální a 

temporální logika A. N. Priora) a pětkrát jako členka řešitelského týmu (Výzkumná síť teorie a dějin vědy, 

Centrum pro práci s renesančními texty, Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce 

logických propedeutik pro mezioborová studia, Neformální logika a teorie argumentace, Historická 

řešení současných filozofických problémů). 

Zúčastnila se následujících konferencí, vesměs s příspěvkem: 

 „Byl Arthur Prior nominalista?“, Povaha súčasnej filozofie a jej metódy, Bratislava, 21. 3. 2013 

 „Łukasiewicz a Leśniewski: Cesta od filozofie k vědě a zase zpátky?“Paralely vědy a filozofie,  
Brno, 22. – 23. 5. 2014 

 „Prior on Aristotle’s Logical Squares“, Arthur Prior Centenary Conference,  
Oxford, 20. – 22. 8. 2014 

 „Prior's Concept of Possible Worlds: between Wittgenstein and  Łukasiewicz“, SOPhiA 2014, 
Salzburg,    4. – 7. 9. 2014 

 „Prior on the Square of Opposition“, Logic Café 2015, Ostrava, 29. – 30.1. 2015 

 „Arthur Norman Prior – the John Buridan of the 20th Century?: The Parallels between Prior 
and Buridan's logic“, Workshop on the History of Scholastic Philosophy, Praha, 30. 5. 2015 

 „…but in any case you will have the Poles on your side: Prior’s Reception of Leśniewski’s Ideas, 
a Comparison of Soboćinski’s and Lejewski’s Influence“, SOPhiA 2015, Salzburg, 2. – 4. 9. 2015 

 „Aristotelův logický čtverec jako spojka “, Σχολή 2016, Praha, 8. - 9. 4. 2016 

 „Polská pomoc Quinovi. Může být rozdíl mezi Leśniewského pojetím jmen a Russellovou teorií 
deskripcí příklad neurčitosti překladu?“, Olomoucká studentská konference,  
Olomouc, 12. - 13. 5. 2016 
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Další její publikační činnost jest tato: 

 „Byl Arthur Prior nominalista?“ in Povaha súčasnej filozofie a jej metódy. Bratislava: Filozofický 
ústav Slovenskej akadémie vied, 2013. 

 „To be the value of the bound variable is to be or sometimes also not to be: The dispute 
between W. V. O. Quine and A. N. Prior about the quantification of individuals“, in Czech and 
Slovak Journal of Humanities: Philosophica 2/2013. 

 „Prior on Aristotle Logical Squares“, in Synthese (online first) DOI 10.1007/s11229-015-0900-4 

 „Priorovo pojetí možných světů: svorník mezi Wittgensteinem a Varšavskou školou“, Pro-Fil 
16/2015. 

 „Prior’s definition of creative definitions: Sobociński-Prior-Lejewski’s discussion on the 
Leśniewskian definitions“, přijato k publikaci v Organon F. 

 Studentův průvodce kurzem klasické logiky, Plzeň: Západočeská Univerzita v Plzni, 2015. 
(učebnice, jako spoluautorka) 

 „The Reception of Stanisław Leśniewski's Ontology in Arthur Prior’s Logic“, in Organon F 
23/2016.  

 

 

Celkově hodnotím Mgr. Zuzanu Rybaříkovou jako úspěšnou badatelku. 
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