
 

Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení Filosofického ústavu AV ČR 

a 

Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu  

 

si vás dovolují pozvat na kolokvium s diskusním tématem 

 

ARISTOTELÉS DNES 
 

Se samostatnými příspěvky – náměty do následné společné diskuse – vystoupí:  

 Riccardo Paparusso, Řím / Archiv Jana Patočky  na téma Patočka a Aristotelova koncepce pohybu  

 Petr Dvořák, FlÚ / ČSSA na téma Aristotelés a tertium non datur 

 Tomáš Marvan, FlÚ na téma Aristotelská  koncepce vědomí (dnes)  

 Filip Svoboda, Ostrava / ČSSA na téma České a slovenské aristotelské bádání  

 Marek Otisk, FlÚ / Ostrava / ČSSA na téma Druhé analytiky a unum argumentum 

 Josef Petrželka, Brno / ČSSA na téma Smysl studia Platóna a Aristotela dnes  

 Pavel Vaverka, Plzeň / ČSSA na téma Aristotelés jako vojenský teoretik  

 Kryštof Boháček, FlÚ / Plzeň / ČSSA na téma Aristotelés a Rhetorical turn 

 Štěpán Holub, Praha na téma ENERGEIÁ a PRÁXIS v Ethice Níkomachově 

Kolokvium moderuje Pavel Hobza, FlÚ / Olomouc / ČSSA 

Téma zahrnuje jak reflexi aristotelské tradice z posice současného autonomního myslitele, tak relevanci 
aristotelských konceptů v současném bádání. Dalším relevantním uchopením tématu je současný stav 
aristotelských studií, a to jak v rámci bádání o antické peripatetické tradici, tak i středověkého 
aristotelismu. Posledním velkým směrem možného pojetí je osobní vztah pisatele k Aristotelovi jakožto 
mysliteli a filosofické instituci sui generis.  

Téma je záměrně voleno tak, aby nabízelo spojující články mezi graecisty a mediaevisty, mezi analytiky a 
textovými interprety, mezi logiky či psychology a např. historiky, tedy pokrývalo celé spektrum kýžených 
aktivit jak na poli ČSSA, tak Oddělení antického a středověkého myšlení i širších badatelských směrů v 
rámci FlÚ. Formát se bude řídit již zavedeným stylem minulých kolokvií Oddělení antického a 
středověkého myšlení, tj. blok dvou diskusních příspěvků v pojetí "work in progress" v rozsahu 10-20 min. 
s následnou společnou diskusí také v rozsahu cca 20-30 minut. 

Kdy: 16.V.2014 od 10:00 do cca 16:00 (podle délky diskusí; cca v 12:30-13:00 začne hodinová pauza) 

Kde: Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha (první patro, chodba vlevo). 


