
 

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 A TRADICE 

TRADICE A ARISTOTELÉS 
 

Se samostatnými příspěvky - náměty do následné společné diskuse - vystoupí (uvedeni v abecedním pořadí):  

Kryštof Boháček, FlÚ / ZČU / ČSSA na téma: Přítel Aristotelés 

Daniel Heider, FlÚ / TF JCU / ČSSA na téma: Aristoteles, Jan z Jandunu a sensus agens 

Pavel Hobza, FlÚ / FF UPOL / ČSSA   na téma: Je skutečně zjevné, že všichni Aristotelovi předchůdci 

uznávali nějaké principy a příčiny? (Met. 983b3)  

Karolína Jiráková, FF ZČU / ČSSA na téma: Co s nimi? Práce s předchůdci v De Anima 

Radim Kočandrle, FF ZČU / ČSSA na téma: Aristotelova recepce předchůdců  

Marek Otisk, FlÚ / FF OU / ČSSA na téma: Dvě aristotelské disputace na otonském císařském dvoře   

Jiří Stránský,  PřF UK / ČSSA na téma: Kdo je podle Aristotela φυσικός? (De Anim. 403a24-b18)  

Antonín Šíma, FFUK / FF UJEP  na téma: Jedno nebo jsoucí, s ne-jsoucím si platonici poradit 

neumí (Met. M6 a N2) 

Téma zahrnuje jak Aristotelovu reflexi starší filosofické tradice (fysiologové, pýthagorejci, tragikové, 
sofisté, Platón), tak též proměny této Aristotelovy významné metodologické tendence v následující tradici, 
zejména v reversní aplikaci na myšlení Aristotela samotného během středověku.  

Téma je záměrně voleno tak, aby nabízelo spojující články mezi graecisty a medievisty, mezi analytiky a 
textovými interprety, mezi logiky či psychology, a zejména aby kladlo společné otázky historikům filosofie 
i hermeneuticky sebereflexivním badatelům, 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 a konferencí ČSSA, tj. blok dvou diskusních příspěvků v 
pojetí "work in progress" v rozsahu 10-15 min. s následnou společnou diskusí také v rozsahu 10-15 minut. 
Po polední pauze následuje závěrečná panelová diskuse, otevřená volné reflexi předložených témat. 

Kdy: 12.VI.2016  
Program: příspěvky s krátkou diskusí 9:00 do 12:30 (12:30-15:00 pauza), 15:00 začátek závěrečné panelové diskuse 
Kde: Studovna Centra medievistických studií, Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha. 


