TISKOVÁ ZPRÁVA
VÝZKUMNÉ CETRUM PRO TEORII A DĚJINY VĚDY
Plzeň 24. 2. 2014 – od června 2012 vyvíjí na Fakultě filozofické ZČU svoji činnost Výzkumné
centrum pro teorii a dějiny vědy. Centrum vzniklo díky podpoře stejnojmenného projektu
„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. Jednou z aktivit,
které Výzkumné centrum vyvíjí, je spolu s možností krátkodobých výzkumných pobytů
také pořádání pravidelných zvaných přednášek hostujících badatelů. Stalo se přitom již
dobrou tradicí, že na půdě Výzkumného centra vystupují nejen tuzemští, ale rovněž
zahraniční odborníci. S výsledky jejich výzkumů se i tímto prostřednictvím může seznámit
široká odborná veřejnost.
V prvním týdnu měsíce března Výzkumné centrum uvítá hned dva významné zahraniční hosty,
kterými jsou Robert Hahn a Dirk L. Couprie. Robert Hahn přijíždí ze Southern Illinois University
Carbondale v USA, zatímco Dirk L. Couprie je nezávislým holandským badatelem. Oba se přitom
orientují především na období antiky, kde se zaměřují zejména na kosmologickou problematiku.
Mimo jiné jsou autory společné monografie týkající se Anaximandra z Mílétu: Anaximander in
Context (společně s G. Naddafem). Jejich přítomnost na půdě Výzkumného centra by tak měla být
přínosná zejména pro tuzemské badatele, kteří se specializují na obdobná témata.

Robert Hahn navštíví Výzkumné centrum vůbec poprvé, zatímco Dirk L. Couprie na jeho půdě již dříve
hostoval. Během svého pobytu přitom oba zahraniční odborníci rovněž prosloví své přednášky.
Příspěvky jsou věnovány samotným počátkům filosofie a budou se převážně týkat geometrie
a kosmologie Thaléta z Mílétu.
Oba hosté vystoupí dne 3. 3. 2014 v místnosti RJ-209 (Sedláčkova 19). Přednášky začínají ve 14:30.

Robert Hahn: Did Thales Discover the Pythagorean Theorem?
Dirk L. Couprie: Thales and the Solar Eclipse of 28th May 585 BC.
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