TISKOVÁ ZPRÁVA
VÝZKUMNÉ CETRUM PRO TEORII A DĚJINY VĚDY
Plzeň 1. 2. 2014 – od června 2012 probíhá na Fakultě filozofické ZČU projekt „Výzkumné
centrum pro teorii a dějiny vědy“, který je realizován v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.3.00/20.0138. Na katedře filozofie FF ZČU
bylo díky němu možné založit stejnojmenné Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy.
Jeho cílem je nejen aktivně působit ve zmíněné oblasti výzkumu, ale rovněž přispívat ke
zvýšení odborné připravenosti mladých akademických pracovníků. Centrum se mimo další
aktivity zároveň orientuje na rozvíjení úzké spolupráce se zahraničními odborníky. Projekt
tak významně podporuje zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivých členů výzkumného
týmu.

Stalo se již pravidlem, že na půdě Výzkumného centra jsou v pravidelných čtrnáctidenních cyklech
pořádány zvané přednášky, které hostí jak tuzemské, tak zahraniční odborníky. Jejich cílem je
zpřístupnit odborné veřejnosti témata, která spadají do oblasti výzkumu Centra. V uplynulém období
se proto opět představila celá řada osobností, která zde prezentovala výsledky svých výzkumů.
Proslovené přednášky přitom zahrnovaly široké pole témat, která se týkala kosmologie, problému
emocí, kognitivních schopností, logiky nebo metodologie vědy. Byla zahrnuta i historická témata
z oblasti renesanční medicíny, alžbětinské poetiky nebo konceptu diety v 17. století. Vzhledem
k aktuálnosti nové metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje na roky 2013 – 2015 bylo také
realizováno školení, které bylo na novou metodiku zaměřené.
V rámci přednášek Výzkumného centra tentokrát vystoupili Tomáš Nejeschleba (FF UP), Petr Dvořák
(AV ČR), Martina Kastnerová (FF ZČU) nebo Michal Polák (FF ZČU). Vzhledem k tomu, že se Výzkumné
centrum také orientuje na spolupráci se zahraničními odborníky, byl jim i tentokrát ponechán širší
prostor. Své přednášky tak mohli proslovit Heleen J. Pott (Erasmus University Rotterdam a Maastricht
University), Dirk L. Couprie (Amsterdam), Wolfgang Theis (Universität für künstlerische und
industrielle Gestaltung Linz,) nebo Molly Taylor-Poleskey (Stanford University). Spolupráce za
zahraničními odborníky se rovněž projevila ve společné publikační činnosti.
V dalším období jsou plánovány přednášky s podobným odborným zaměřením. Pozvání Centra již
přijali zahraniční badatelé Robert Hahn (Southern Illinois University Philosophy), Gábor Almási
(The Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies) nebo Morten Overgaard (Aarhus University).
Z tuzemských odborníků na půdě Centra vystoupí zejména Tomáš Dvořák (AV ČR) nebo Ondřej
Havlíček (Ludwig-Maximilians-Universität München). Plánována je rovněž přednáška Ladislava
Kvasze.
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