TISKOVÁ ZPRÁVA
VÝZKUMNÉ CETRUM PRO TEORII A DĚJINY VĚDY
Plzeň 26. 8. 2013 – v červnu roku 2012 byl na Fakultě filozofické ZČU zahájen projekt
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.3.00/20.0138
„Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy“. Projekt umožnil vytvoření Výzkumného
centra pro teorii a dějiny vědy na katedře filozofie FF ZČU. Podpora projektu směřuje
zejména ke zvýšení konkurenceschopnosti výzkumného týmu Centra v oblasti současného
mezinárodního výzkumu teorie a dějin vědy. Zároveň se orientuje i na zvýšení odborné
připravenosti mladých akademických pracovníků.

Jednou z klíčových aktivit Výzkumného centra je pořádání přednášek a školení v oblasti teorie a dějin
vědy. Cílem je především zpřístupnit široké odborné veřejnosti témata z oblasti vědy a výzkumu
a zároveň umožnit jejich diskuzi. Během uplynulého roku se uskutečnila celá řada akcí, které
vycházely z odborného zaměření Výzkumného centra. Na jeho půdě tak byly prosloveny přednášky,
které se mimo jiné týkaly oblastí kosmologie, metodologie, ale i současné fyziky. Spolu s nimi se
rovněž uskutečnila řada školení, která se zaměřovala na vybrané aspekty spojené s vědeckou
činností. Jednalo se zejména o možnosti podávání nových projektů z oblasti VaV, vlastní prezentaci
nebo školení na téma autorských práv v akademickém prostředí.
V rámci přednášek Výzkumného centra, mimo pracovníků Fakulty filozofické ZČU, také vystoupili
Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. (FIT ČVUT), doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. a PhDr. Alena
Hadravová, CSc. (Astronomický ústav, Historický ústav AV ČR), doc. M. Karaba, PhDr. Mojmír Dočekal,
Ph.D. (FF MU), Dr. J. Tomin , nebo Mgr. L. Motl, Ph.D.
Své přednášky rovněž proslovili studenti doktorského studijního programu, kteří tak mohli
prezentovat výsledky svého výzkumu. Je přitom pravidlem, že některé přednášky jsou prosloveny
v anglickém jazyce. Studenti tak mají příležitost své příspěvky uvést a případně korigovat ještě před
jejich prezentací na mezinárodním fóru.
Vzhledem k tomu, že jednou z dalších klíčových aktivit Centra je prohlubování zahraniční spolupráce,
přednášeli na půdě Centra i někteří ze zahraničních odborníků. Mezi ně patřili Raffaele Pisano, Paolo
Bussotti nebo Michał Kokowski. Paolo Bussotti následně v Centru uskutečnil i krátkodobý výzkumný
pobyt.
Na další období přitom Centrum připravuje podobné akce se širším zapojením zahraničních badatelů.
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