
Vyjádření školitele 

 

Mgr. Jan Herůfek, PhD. (3. 4. 1980) vystudoval v letech 2001-2006 obor filosofie-latinská 

filologie na FF UP v Olomouci a v letech 2006-2010 obor filosofie a dějiny přírodních věd 

(Ph.D.) na PřF UK v Praze,. V letech 2008-2011 působil jako vědecký pracovník na katedře 

filosofie a dějin přírodních věd PřF UK v Praze a v letech 2012–2015 byl postdoktorandem na 

katedře filosofie FF OU v Ostravě. Má již na svém kontě bohatou pedagogickou činnost: 

v letech 2008-2009 učil na PřF UK v Praze a od roku 2012 působí na FF OU. Přednáší řeckou 

a latinskou filosofickou terminologii a zejména filosofii italské renesance. Participoval na 

řadě grantových projektů, účastnil se řady domácích i mezinárodních konferencí a absolvoval 

několik zahraničních stáží (Herzog August Bibliothek, Wolfenbuettel, Università degli Studi 

di Firenze, Università di Pisa, Università di Ferrara). Publikoval překlady z latiny, redigoval 

odborné sborníky, přispěl svými studiemi do renomovaných časopisů a vydal několik 

knižních publikací (Proces Giovanniho Pica della Mirandola, Ostrava, Ostravska univerzita 

2014; Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost, Ostrava, Ostravska univerzita 2015; 

Scientia prohibita G. Pica della Mirandola, Ostrava, Ostravska univerzita 2018). 

 Do doktorského studia nastoupil Jan Herůfek na Ústavu románských studií FFUK 

v roce 2011. Korektně absolvoval všechny vyžadované atestace a soustředěně a samostatně 

pracoval na svém tématu. Výrazně se podílel i na pedagogických úkolech Ústavu romanistiky: 

spolu s J. Pelánem vedl kurz Renesance: ideje a a literatura a průběžně psal oponentské 

posudky na diplomové a disertační práce. 

Jeho disertační práce Commento sopra una canzone d´amore v kontextu své doby je 

nadstandartním výkonem zralého badatele, jež vyhoví i nejpřísnějším kritériím. Spis Pica 

della Mirandela týkající se Cavalcantiho básně je tu zasazen do širokého filosofického 

kontextu,. jehož články jsou jak Aristoteles, tak Platon, ale také přírodní filosofie v širokém 

dobovém výměru, florentský platonismus či hebrejská myšlenková tradice. Kol. Herůfek je 

bezchybně obeznámen s primární i sekundární literaturou, ale otázky, jež si klade, řeší 

samostatně a původnost jeho práce je v tomto ohledu značné. Jde o mimořádně kvalitní 

výstup, který si nesporně zaslouží knižní vydání. 
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