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VÝZKUMNÉ CETRUM PRO TEORII A DĚJINY VĚDY  

POŘÁDÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCI  
THE VIENNA CIRCLE IN CZECHOSLOVAKIA 

 
 
Plzeň, 19. 2. 2015 – Ve dnech 26. – 28. února 2015 se v konferenčních prostorách hotelu Angelo v 
Plzni uskuteční mezinárodní konference s názvem The Vienna Circle in Czechoslovakia. Konferenci 
pořádá Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy při Katedře filozofie Fakulty filozofické ZČU 
v Plzni ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou, resp. Institutem Vídeňského kroužku. Výzkumné 
centrum vzniklo za podpory stejnojmenného projektu, který se uskutečňuje v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.3.00/20.0138. 
 
Myšlenky, které byly rozvíjeny a diskutovány v rámci Vídeňského kroužku ve 20tých a 30tých letech 

minulého století, stále podstatně ovlivňují způsob, jakým nahlížíme na povahu vědy a filosofie vědy. 

Aktivity kroužku však vyrůstaly z širšího intelektuálního klimatu specifického pro celý středoevropský 

region. Rovněž v českých zemích a v pozdějším Československu žily a působily osobnosti, které byly 

inspirátory (např. Bernard Bolzano, Ernst Mach a Albert Einstein) a významnými členy Vídeňského 

kroužku (zejm. Rudolf Carnap a Philipp Frank).  

 

Mezinárodní konference s názvem The Vienna Circle in Czechoslovakia si klade za cíl zmapovat 

pozoruhodné vazby mezi československým prostředím a odkazem Vídeňského kroužku na filozofické, 

vědecké i umělecké rovině. Zvanými zahraničními přednášejícími jsou Veronika Hofer (University of 

Bielefeld), Dieter Hoffmann (Max Planck Institute for the History of Science, Berlin), Gerald Holton 

(Harvard University), Michael Stoeltzner (University of South Carolina, Columbia) a Friedrich 

Stadler (University of Vienna). Českými badateli, kteří prosloví zvané přednášky, jsou Jaroslav 

Peregrin, Jan Šebestík a Ladislav Tondl.  

 

„Cílem konference, již společně pořádají Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy ZČU a Institut 

Wiener Kreis, Universität Wien, je doložit bohatou tradici mezinárodní vědecké spolupráce ve střední 

Evropě a zároveň tuto tradici dále rozvíjet,“ uvádí Radek Schuster, organizátor konference. 

 

Bližší informace poskytne: Mgr. Radek Schuster, Ph.D., e-mail: schust@kfi.zcu.cz 
Webové stránky konference: http://www.vcic.zcu.cz/ 
 
 
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 
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