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Hodnocení vědecké kvalifikace uchazeče
Uchazeč Mgr. Radim Bělohrad, Ph. D. (*1977) absolvoval studium na Masarykově univerzitě,
kde v roce 2001 zakončil dvouoborové magisterské studium filozofie – anglistikaamerikanistika a v roce 2010 obhájil doktorskou dizertační práci v oboru filozofie s názvem
Osobní identita a její praktická hodnota.
Od roku 2010 je zaměstnán jako odborný asistent na Katedře filosofie FF MU. Několik let také
působil na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně jako externí vyučující teorie
argumentace, neformální logiky a angličtiny a krátce také na Fakultě humanitních studií UTB.
Jeho vědeckovýzkumnou činnost reprezentují doposud řešené granty a projekty. Byl hlavním
řešitelem post-doktorského grantu GA ČR Osobní identita, jednota a praktické zájmy.
V současné době je hlavním řešitelem standardního grantu GA ČR Neurčitá identita. Dále byl
spoluřešitelem projektu Výzkumná síť teorie a dějin vědy (2012–2014).
Hlavní vědecká činnost se týká průniku mezi metafyzikou a etikou a je možné ji charakterizovat
obecnou otázkou, jaké metafyzické či konceptuální předpoklady mají naše teorie morálky a
racionality. Otázce metafyzických předpokladů několika typů (mezi)lidských praktik
(zodpovědnost, kompenzace či zájem o vlastní existenci) se věnují jeho dvě monografie Osobní
identita a její praktická hodnota (2011) a Lidské identity, lidské hodnoty (2016).

K partikulárním problémům, které tyto knihy shrnují, publikoval uchazeč také řadu článků,
některé z nich v kvalitních zahraničních žurnálech (Ethical Perspectives, Prolegomena).
V současné době se ve svém výzkumu věnuje problematice neurčitosti, opět v aplikaci na
otázky identity, ale také konceptuálním a morálním aspektům manipulace.
Uchazeč přednesl zvané přednášky v Německu (Essen), Chorvatsku (Záhřeb) a na Slovensku
(Bratislava). Aktivně se účastnil významné konference aplikované etiky v japonském Sapporu,
workshopu o identitě v Lisabonu a několika konferencí aplikované etiky v chorvatském
Záhřebu; na jedné se podílel jako člen organizačního týmu. Absolvoval řadu studijních pobytů
na britských univerzitách (Oxford, Cambridge, Sheffield) a na amerických univerzitách
(Tulane, University of Illinois in Chicago). Navázal kvalitní pracovní vztahy s profesorkou M.
Schechtman (University of Illinois in Chicago), profesorem E. Olsonem (University of
Sheffield), profesory T. Janovićem a T. Bracanovićem (University of Zagreb) a profesorem F.
Klampferem (University of Maribor).
Závěr: Vědecká kvalifikace uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na
uchazeče v rámci habilitačních řízení v oboru filozofie.
Hodnocení pedagogické způsobilosti uchazeče
Pedagogická činnost uchazeče vychází z jeho orientace na anglofonní prostředí, kde se ve
filozofii klade důraz na pojmovou jasnost a analýzu. Přednáší současnou anglo-americkou
filozofii, normativní etiku, meta-etiku a sociální a politickou filozofii a pravidelně vypisuje
výběrové kurzy k aplikované etice, filozofii přirozeného jazyka či osobní identitě. Vyučuje také
předměty v angličtině – pravidelně úvod do filozofie pro posluchače nefilozofických oborů a
v minulosti také úvod do aplikované etiky. V minulosti přednášel také teorii argumentace a
kritické myšlení na UTB. Ve své pedagogické činnosti se snaží představovat obtížné filozofické
problémy jednoduchým a populárním způsobem a před frontální výukou dává přednost diskuzi,
ve které si studenti mohou filozofické otázky a odpovědi odhalit vlastní cestou. Jeho hodnocení
ve studentské anketě se obvykle pohybuje v zelených barvách.
Závěr: Pedagogická způsobilost uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na
uchazeče v rámci habilitačních řízení v oboru filozofie.
Hodnocení habilitační práce uchazeče
Všichni oponenti oceňují a explicitně vyzdvihují, že autor organicky doplňuje kritiku
zavedených přístupů vlastními návrhy a interpretacemi, na kterých prof. Jemelka oceňuje
„přesah abstrakcí redukcionistického pohledu i možnost řešení problému plurality ve prospěch
vývojového pohledu na lidskou existenci“, profesorka Sisáková přednost práce vidí ve
skutečnosti, že autor rozvíjí vlastní koncepce v kontextu aktuální filosofické diskuse a současně
připomíná i méně preferovaná řešení, vše podáno věcně s akcentem na etickou a právní oblast
řešení problémů praktického života. Doc. Petrů si všímá metodologie, kterou autor práce zvolil
a i přes to, že ani tato zvolená metoda neumožňuje dokonalé řešení představených problémů,
považuje ji oponent za velmi přínosnou pro debatu nejen v rámci české filosofické obce, ale
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svou propracovaností a promyšlenou kritikou by mohla oslovit v anglickém překladu i mnohé
zahraniční čtenáře. Všichni oponenti se bezvýhradně shodují ve svých závěrech, a to
Závěr: Úroveň habilitační práce uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na
habilitační práce v oboru filozofie.
Výsledek tajného hlasování komise
Počet členů komise
Počet odevzdaných hlasů
z toho

kladných
záporných
neplatných

5
5
5
0
0

Návrh komise
Na základě výsledku tajného hlasování následujícího po zhodnocení vědecké kvalifikace,
pedagogické způsobilosti a úrovně habilitační práce uchazeče předkládá komise Vědecké radě
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity návrh
x

jmenovat uchazeče docentem v oboru filozofie.
na zastavení řízení.

V Brně 4. 12. 2018

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
izv. prof. dr. sc. Tomislav Bracanović
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
doc. PhDr. Peter Korený, PhD.
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