TISKOVÁ ZPRÁVA
VÝZKUMNÉ CETRUM PRO TEORII A DĚJINY VĚDY
Plzeň, 4. 6. 2012 – Na Fakultě filozofické ZČU byl 1. června 2012 zahájen projekt
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.3.00/20.0138
„Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy“. Cílem projektu je rozvoj výzkumného týmu,
který se vytvořil na katedře filozofie FF ZČU a který nyní získává institucionální oporu ve
Výzkumném centru pro teorii a dějiny vědy. Projekt se zaměřuje především na to, aby se
výzkumný tým shromážděný v Centru zapojil do mezinárodních vědeckých sítí a projektů
v oblasti vědy a výzkumu (VaV). Kromě toho má také zvýšit odbornou připravenost
mladých akademických pracovníků, zejména doktorandů a čerstvých držitelů titulu Ph.D.
Výzkumné centrum vede zahraniční odborník, jehož znalosti a zkušenosti pomáhají týmu
při navazování zahraniční spolupráce. Projekt výzkumného centra tak účinně zvyšuje
konkurenceschopnost celého týmu v současném mezinárodním výzkumu v oblasti teorie a
dějin vědy.
Založení Výzkumného centra pro teorii a dějiny vědy představuje reakci na vývoj v zahraničí, kde
v posledních desetiletích obory teorie a dějiny vědy prodělaly poměrně výrazné metodologické
změny, které jsou v českém prostředí recipovány zatím jen na vybraných pracovištích. Výzkumné
centrum bylo založeno jako autonomní součást katedry filozofie FF ZČU a sdružuje členy katedry,
jejichž hlavní odborné zaměření se týká teorie a dějin vědy, i badatele s obdobným zaměřením, kteří
přišli z jiných pracovišť. Výzkumný tým se rozdělil do několika badatelských skupin, které se orientují
na dílčí problémy teorie vědy a zaměřují se především na dějiny vědy v antice, raném novověku a 20.
století. Cílem projektu je odborně stimulovat rozvoj celého výzkumného týmu tak, aby odborné i
pedagogické výstupy jeho členů byly plně srovnatelné s výsledky zahraničního výzkumu.
Vzhledem k tomu, že nejvýraznějším záměrem projektu je prohlubování zahraniční spolupráce, počítá
se s tím, že Centrum navštíví na kratší i delší období přední zahraniční odborníci. Zahraniční hosté
seznámí členy Centra s aktuálními trendy ve výzkumu dějin vědy a teorie a filosofie vědy, a umožní
tak snadnější zapojení českých pracovníků do současného mezinárodního výzkumu. Tak se přirozeně
zvedne konkurenceschopnost badatelského týmu i celého pracoviště. Vytčené úkoly budou
dosahovány také prostřednictvím odborných akcí, jako jsou mezinárodní konference, workshopy,
semináře, přednášky atp. Součástí projektu je i podpora publikační činnosti členů Centra a podpora
prezentace výsledků jejich práce na zahraničních fórech. Kromě posílení odborných schopností by
projekt měl vést také ke zlepšení manažerských dovedností členů týmu v oblasti přípravy projektů a
řízení VaV.

Aktivity výzkumného centra jsou úzce spjaty i s doktorským studijním programem Teorie a dějiny
vědy a techniky, který je na katedře filozofie akreditován již několik let a který produkuje úspěšné
absolventy. Studentům tohoto doktorského programu projekt umožní výrazné zlepšení jejich
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výzkumných výsledků, protože přímá setkání se zahraničními odborníky jsou při formování mladých
badatelů neocenitelná. Kromě toho projekt doktorandům poskytne i řadu školení zaměřených na
přípravu nových projektů tak, aby se v budoucnu lépe orientovali v možnosti financování VaV a mohli
si lépe opatřovat prostředky na vlastní výzkum.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
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