
 

 

Program Dne otevřených dveří FLÚ AV ČR 2015 

 

2. 11. 2015, 14 h. 

Marek Hrubec, Milan Kreuzzieger: Praha jako globální město  

Panelová diskuse se zaměří na Prahu jako "globální město" ("global city") a na to, jak se liší od jiných "globálních 
měst", například Paříže nebo Šanghaje. Bude se přitom věnovat také pražské architektuře, která napomáhá 

globální rys Prahy spoluvytvářet. Bude se koncentrovat na kosmopolitizaci měst se zaměřením na Prahu. Bude 
ukazovat souvislosti mezi společností a pražskou architekturou a ukáže příklady represivní architektury. 

 

9. 11. 2015  

10.00 

Kryštof Boháček: Měl Sókratés přátele? Filosofie a přátelství u kořenů Evropy 

Přátelství je obvykle chápáno na způsob antropologické konstanty, tedy jako všeobecně rozšířený a 

interkulturně srozumitelný vztah, jenž nicméně vyrůstá z individuálních a rozumově obtížně postižitelných 
vzájemných sympatií. Ve starém Řecku ovšem hrálo přátelství roli významné a formálně zakotvené společenské 
i politické instituce. V počátcích naší kultury tak nacházíme dnešnímu čtenáři obtížně přístupný fenomén 

několika druhů "přátelství", mezi nimiž Řekové pečlivě rozlišovali. Zvláštní význam pak celý problém získává na 
filosofické půdě, neboť filosofie se zrodila v lůně řecké kultur jakožto "přátelství s moudrostí". Rozumíme tedy 
vůbec oné typicky řecké perspektivě, na jejímž základě se zrodilo sebevědomé evropské lidství? Tuto otázku 

budeme zkoumat na postavě Sókrata, jenž měl snad nejvíce přátel ze všech, možná ale, že jen jediného? 

11.30 

Radim Hladík: Komunikace ve vědě aneb proč už si vědci neposílají dopisy 

Přednáška se zaměří na způsoby vědecké komunikace a jejich historické kořeny. Nastíní význam technologie 
knihtisku pro vznik moderní vědy a ukáže, jak se prosadil, ale také proměňoval model článku v odborném 
časopise jako hlavní publikační platforma. Přednáška dále upozorní na rozdíly mezi učebnicemi, monografiemi a 

časopisy. V závěru se bude věnovat otázce hodnocení vědění a novým publikačním možnostem, jež nastoupily s 
digitálními technologiemi. 

15.30 

Centrum medievistických studií: 1. Jak se bádá o středověku v internetové době 

2. Jan Hus: Mediální proměny národního hrdiny 

První část semináře představí interdisciplinární medievistiku jako obor a Centrum medievistických studií. Druhá 

část bude věnována obrazu husitství od 19. století v médiích, umění a politice a jeho konfrontaci se současnými 
badatelskými poznatky. 

 

 



 

 

Komentované prohlídky Archivu Jana Patočky v 10, 14 a 16 h. 

Spojené s prohlídkou Centra pro teoretická studia, jehož je archiv součástí. Zaměstnanci centra Vám ukážou 
rukopisy, obrazový materiál a další dokumenty spojené s životem Jana Patočky a jeho filosofickým usilováním.  

 

Prosíme zájemce, aby svou návštěvu předem ohlásili na kollmann@flu.cas.cz. Změna programu 
vyhrazena. Více informací na www.flu.cas.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


