TISKOVÁ ZPRÁVA
VÝZKUMNÉ CETRUM PRO TEORII A DĚJINY VĚDY
Plzeň 29. 8. 2014 – v červnu 2012 bylo na Fakultě filozofické ZČU ustaveno Výzkumné
centrum pro teorii a dějiny vědy za podpory stejnojmenného projektu, který se
uskutečňuje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/2.3.00/20.0138. Jednou z klíčových aktivit, které Výzkumné centrum realizuje, je
pořádání odborných akcí. Mezi ně zejména patří semináře, na nichž vystupují odborníci
z celé řady oblastí, které vycházejí ze zaměření Výzkumného centra. Návštěvníci seminářů
se tak mohou seznámit s širokým polem témat a současně nahlédnout současný stav
poznání v daném oboru. Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy se přitom orientuje
nejen na spolupráci s tuzemskými, ale rovněž zahraničními badateli.

Podobně jako tomu bylo v předchozí době, i nyní se semináře sestávaly jak z příspěvků tuzemských,
tak zahraničních odborníků. Výzkumné centrum na své půdě tentokrát nejprve přivítalo Roberta
Hahna (Southern Illinois University Carbondale) a Dirka L. Couprieho, kteří proslovili přednášky
z oblasti antické kosmologie. Dalším zahraničním hostem byl Gábor Almási (The Ludwig Boltzmann
Institute for Neo-Latin Studies), který svůj historický příspěvek věnoval vzniku nového vědeckého
diskurzu v podobě oddělení astronomie a astrologie. Spolu s nimi do Výzkumného centra zavítali též
tuzemští odborníci. Mezi ně v prvé řadě patřil Ladislav Kvasz (Katedra matematiky a didaktiky
matematiky UK), který přednesl inovativní přednášku o charakteru Thalétovy geometrie. Na oblast
jazykovědy se v příspěvku s názvem „Jazykovědci roubují strom vědění“ soustředil Marek Nagy
(Katedra obecné lingvistiky UP v Olomouci). Tomáš Dvořák (Filosofický ústav AV ČR) se pak zaměřil na
tzv. diagramatické myšlení. Vystoupil rovněž Ondřej Havlíček z Ludwig-Maximilians-Universität
München, který svoji přednášku věnoval problematice svobodné vůle.

Vystoupení celé řady odborníků, ať již z tuzemských nebo zahraničních pracovišť, jsou přitom
plánována i na další období. Svou účast mimo jiných již přislíbili Madalina Diaconu (Universität Wien)
nebo Peter Michalovič (FF UK v Bratislavě). Přednášky by měli proslovit rovněž Matjaž Vesel
(Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti) a Veronika Szanto (ELTE).
Plánován je taktéž workshop tematicky navazující na odborné zaměření Výzkumného centra.
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