
Katedra filosofie Fakulty filosofické Univerzity Pardubice 
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pořádají mezinárodní konferenci

Místo Komenského v dějinách evropského 
metafyzického myšlení

Konference se uskuteční ve dnech 13.–14. listopadu 2018 na univerzitě v Pardubicích.

Jan Amos Komenský přisuzoval metafyzice roli „universální normy při budování velkého 
pansofického díla“. K podobě relativně uceleného konceptu trinitární pansofické metafyziky 

pojaté jako vědy o idejích dospěl osobitým pokusem o syntézu řady námětů, jež přejímal 
z rozsáhlého spektra tradičního i současného myšlení. 

Novým podnětem a pramenem pro uvažování nad Komenského koncepcí je nedávné souhrnné 
vydání a překlad jeho nejdůležitějších metafyzických spisů  

(Spisy o první filosofii. Praha, OIKOYMENH, 2017).

Vítány jsou příspěvky týkající se zejména problémů Komenského metafyzických východisek, 
inspirace a návazností, terminologických zvláštností, geneze a osobitého pojetí jeho pansofické 
trinitární metafyziky, případně i jejích souvislostí s pansofií a emendačním programem, a rovněž 
příspěvky srovnávající Komenského metafyziku s jinými dobovými metafyzickými systémy. Doba 
vyhrazená pro přednes příspěvku bude max. 20 minut. Jednacími jazyky konference jsou čeština, 
slovenština a angličtina.

Přihlášku na konferenci spolu se stručnou anotací příspěvku (cca 100 slov) zasílejte (přednostně 
elektronicky) do 15. srpna 2018 Ivetě Marešové či Janě Stejskalové.

Pořadatelé konference si vyhrazují právo výběru příspěvků. Příspěvky projdou standardním 
recenzním řízením a budou publikovány v kolektivní monografii.

S případnými dotazy se obracejte na organizační výbor:
Věra Schifferová, oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, 
Jilská 1, Praha 1, schifferova@flu.cas.cz

Vojtěch Balík, oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, 
Jilská 1, Praha 1, vbalik@flu.cas.cz

Jana Stejskalová, katedra filosofie, FF UPa, Studentská 95, Pardubice,  
jana-stejskalova@centrum.cz

Iveta Marešová, katedra filosofie, FF UPa, Studentská 95, Pardubice, IvcaMaresova@seznam.cz.



Department of Philosophy, Faculty of Arts and Philosophy, University of Pardubice 
and 

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History 
Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences

Call for Papers 
International Conference

The Place of Comenius in the History 
of European Metaphysical Thought

The conference will be held from 13 to 14 November 2018 at the University of Pardubice.

Jan Amos Comenius assigned metaphysics the task of serving as “universal standards 
in building a great Pansophic work”. In his own way, he attempted to synthesize many 

of the themes he had received from the vast spectrum of both traditional and contemporary 
thinking, and thus came to the form of a relatively coherent concept of the trinitarian 

pansophic metaphysics conceived as a science of ideas. 

A new impetus and source for discussing Comenius’s metaphysical concept is the recent 
comprehensive edition and Czech translation of his most important metaphysical writings 

(Spisy o první filosofii [Writings on First Philosophy], Prague, OIKOYMENH, 2017). 

Contributions are welcomed concerning in particular the issues of foundations, inspiration and 
continuity of Comenius’s metaphysical thought, terminological traits, genesis and the distinctive 
concept of his pansophic trinitarian metaphysics, the context of the pansophic and emendation 
programmes, as well as contributions comparing Comenius’s metaphysics with other contemporary 
metaphysical systems. 

The time reserved for each presentation will be a maximum of 20 minutes. The conference 
languages are Czech, Slovak and English.

The application for the conference, together with a brief abstract of the paper (around 100 words) 
should be sent (preferably electronically) by 15 August 2018 to Iveta Marešová or Jana Stejskalová.

The conference organizers reserve the right to select contributions. The papers will go through 
the standard review process and will be published in a collective monograph.

If you have any further questions, please contact the organizers:
Věra Schifferová, Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History, 
Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Jilská 1, Praha 1, schifferova@flu.cas.cz

Vojtěch Balík, Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History,  
Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Jilská 1, Praha 1, vbalik@flu.cas.cz

Jana Stejskalová, Department of Philosophy, Faculty of Arts and Philosophy,  
University of Pardubice, Studentská 95, Pardubice, jana-stejskalova@centrum.cz

Iveta Marešová, Department of Philosophy, Faculty of Arts and Philosophy,  
University of Pardubice, Studentská 95, Pardubice, IvcaMaresova@seznam.cz


