Kandidáti a kandidátky do Rady Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i., pro funkční
období 2022-2027 (abecední řazení) - INTERNÍ

PhDr. Pavel Baran, CSc. je členem předsednictva Akademické rady
AV ČR a předsedou Vědecké rady AV ČR. Podílel se na znovuobnovení
činnosti Filosofického ústavu AV ČR, v letech 2005–2013 vykonával
funkci ředitele tohoto ústavu. V roce 2014 byl jmenován členem Rady
pro výzkum, vývoj a inovace, v září 2016 byl zvolen jejím
místopředsedou. Byl a je členem řady odborných a poradních orgánů
vlády ČR, MŠMT, RVVI, GA ČR, působí ve vědeckých radách vysokých
škol a jejich společných pracovišť. Dlouhodobě se zabývá
problematikou vědní politiky v České republice, na různých úrovních se zasazuje o
odpovídající postavení vědy a výzkumu v rámci veřejných politik. Do oblasti jeho
odborného zájmu patří zejména dějiny filosofie, morální a politická filosofie, filosofie v
českých zemích 20. století, filosofie hodnot a filosofie dějin. Věnoval se překladatelské
činnosti odborné literatury a rovněž činnosti pedagogické, a to na VŠE v Praze a na
Ostravské univerzitě. V současnosti přednáší vybrané kurzy filosofie na Masarykově
univerzitě v Brně.
Více na https://www.avcr.cz/cs/o-nas/struktura/akademicka-rada-av-cr/seznam-clenuakademicke-rady-av-cr/phdr.-pavel-baran-csc./

Dr. Phil. Pavel Blažek je historikem středověkého myšlení.
Vystudoval historii a medievistiku v Londýně (University College
London), v Pise (Scuola Normale Superiore) a v Lovani (Louvain-laNeuve). Doktorské studium absolvoval na univerzitě v Jeně, kde také
učil. Na Filosofickém ústavu působí od r. 1997. V současnosti
přechodně vede Oddělení pro studium antického a středověkého
myšlení. Od r. 2015 je navíc zapojen do bádání na univerzitě v Kolíně
n. R. V minulých letech absolvoval jako stipendista evropského programu Eurias a
Humboldtovy nadace dva roční pobyty na univerzitách v Cambridge a v Mnichově a dále
dva půlroční pobyty na CNRS v Paříži a na Freie Universität v Berlíně. Dr. Blažek se
zabývá středověkou recepcí Aristotela a reflexí manželství a rodiny ve středověké
morální filosofii a teologii. Vydal k těmto tématům rozsáhlou monografii v nakladatelství
Brill (2007) a pětsetstránkový sborník v Aschendorff-Verlag (2018); v těchto dnech
vychází v nakladatelství Peeters (2021) jeho čtyřsetstránková kritická edice díla
středověkého teologa Duranda ze Saint-Pourçain. Na ústavu se angažuje v radě pro
popularizaci i v knihovní radě a podílel se na přípravách HR award.
Více na https://ancientmedieval.flu.cas.cz/cz/lide/10-lide/206-pavel-blazek3

Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D. vystudovala obor historie na FF UK
v Praze, kde v roce 2010 rovněž obhájila svou doktorskou práci
(Ph.D.). Od roku 2008 působí ve FLU AV ČR, a to v Centru
medievistických studií. Má několikaleté pracovní zkušenosti
z Universität Konstanz a Institut für Mittelalterforschung ve Vídni.
Mezi její badatelské zájmy patří dějiny apokalyptického myšlení a
středověký náboženský radikalismus; druhou oblastí, jíž se věnuje, je
rukopisná kultura, intelektuální dějiny, zejména recepce pseudoaristotelských textů a islámského vědění ve středověké Evropě. V roce 2013 vydala
monografii o husitském apokalyptickém myšlení, v roce 2021 vyšla kniha o
středověkých bestsellerech ve střední Evropě, která je výsledkem práce čtyřčlenného
týmu, jejž vedla. V roli editorky se podílela na vydání několika kolektivních monografií.
Působí jako externí vyučující na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Více na http://cms.flu.cas.cz/cz/o-nas/lide/odborni-pracovnici/pavlina-cermanova.html

Mgr. Julie Černá, Ph.D. // Jsem absolventkou FF UK v oboru klasická
filologie (2006, Ph.D. 2014) a od roku 2006 působím v Kabinetu pro
klasická studia FLÚ. Jsem členkou Oddělení středolatinské
lexikografie; kromě tohoto zaměření patří mezi témata, jimiž se
zabývám, také antická a středověká medicína a exemplum ve spojitosti
s dílem Valeria Maxima. V roce 2019 jsem se stala vědeckou tajemnicí
Filosofického ústavu a v roce 2021 zástupkyní vedoucího Kabinetu pro
klasická studia. Práce vědecké tajemnice mi dala možnost seznámit se
důkladně se strukturou a chodem Filosofického ústavu a na základě svého působení na
této pozici si dovoluji kandidovat do Rady FLÚ.
Více na https://www.ics.cas.cz/pracovnici/19/julie-cerna

Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D. // Zabývám se antickou teorií poznání a
etikou. Můj nynější projekt se týká Galénovy teorie důkazu. Působil
jsem v Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními
texty (2002–12) a poté tři a půl roku na Humboldtově univerzitě
v Berlíně. Ve FLÚ jsem zaměstnán od r. 2015. V ústavu jsem kromě
práce na svých badatelských projektech organizoval mezioborové
semináře k dějinám logiky a metodologie vědy. Uspořádal jsem tři
mezinárodní konference. Na doporučení Petra Dvořáka jsem se stal
členem redakčního kruhu Filosofického časopisu. Působím též v pracovní skupině pro
přípravu Etického kodexu. Slušné odborné výsledky mi dovolují věnovat více času
organizační agendě. Záleží mi na dalším směřování našeho ústavu, který považuji za
unikátní a rozumně spravovanou instituci. Prioritami mého působení v Radě budou:
1. Zachování rozmanitosti oborů a metodologických přístupů.
2. Kvalita badatelské práce podle mezinárodně uznávaných kritérií odpovídajících
tomu kterému oboru.
V Radě chci dbát mj. na to, aby se celoústavní agenda posuzovala s ohledem na
konkrétní lokální dopady.
Více na https://ancientmedieval.flu.cas.cz/cz/lide/antika/10-lide/176-matyas-havrda

PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc. // Jsem klasický filolog se zaměřením
na pozdně antickou, především raně křesťanskou latinsky psanou
literaturu (zejm. Tertulliana z Kartága a nejstarší hagiografii) a na
myšlenkový odkaz raného křesťanství, publikoval jsem mj. řadu
odborných monografií a knižních překladů raně křesťanských textů u
nás i v zahraničí. Studoval jsem na FF MU v Brně (Mgr. 2003, PhDr.
2005) a na FF UK v Praze (Ph.D. 2013), absolvoval jsem dlouhodobé
stáže na Warburg Institutu Londýnské university (2008, 2011, 2019),
v r. 2018 mi AV ČR udělila titul doktor věd (DSc.). Vedu Kabinet pro klasická studia FLÚ
(od r. 2016) a jsem šéfredaktor časopisu Eirene. Studia Graeca et Latina (od r. 2013). V l.
2013–2016 jsem byl vědeckým tajemníkem FLÚ, od r. 2016 jsem zde zástupcem
ředitele. Jsem mj. členem panelu P 406 GAČR, komisí pro obhajobu titulu DSc. v AV ČR,
redakčních rad nakl. Filosofia i OIKOYMENH a v l. 2017–2021 jsem byl rovněž
místopředsedou Rady FLÚ, kam znovu kandiduji, abych se snažil dál působit ve
prospěch FLÚ jako celku.
Více na https://www.ics.cas.cz/pracovnici/13/petr-kitzler

Mgr. Jan Kuneš, Ph.D. // Na Filosofické fakultě UK v Praze a na
zahraničních studijních pobytech v Německu a USA se mi dostalo
klasického vzdělání v oboru německé klasické filosofie. Zabývám se
též přesahem jejích témat do 20. a 21. století, v rámci současné
filosofie zvláště v kontaktu s tzv. Heidelberskou školou. Na
Filosofickém ústavu pracuji od roku 2001. Též externě vyučuji (UK
Praha, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice). Jsem
členem Akademického fóra (Strategie AV21), ediční rady Oikúmené a redakční rady
Reflexe. V roce 2009 jsem spoluzakládal hnutí Věda žije!. V krizi toho roku jsem se
hlouběji seznámil s vědní politikou a tendencemi, které utvářejí prostředí současné
existence našich oborů. Důležitým tématem se pro mne stala ochrana základního
výzkumu a jeho klasických témat a nároků, jež Akademii věd příslušejí a jsou jádrem její
činnosti v mezinárodním a národním kontextu. Jsem členem Akademického sněmu AV
ČR (od r. 2010) a Rady Filosofického ústavu (od r. 2017).
Více na https://racionalita.flu.cas.cz/cz/lide/10-lide/112-jan-kunes

Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. vystudoval obor sociologie na FSV UK
(Mgr., Ph.D.), obor politická studia na École des Hautes Études en
Sciences Sociales v Paříži (Master) a filosofii na Université de
Franche-Comté (Ph.D. 2015), je absolventem pařížské École Normale
Supérieure (se zaměřením na filosofii). Ve FLÚ je členem Kabinetu pro
studium vědy, techniky a společnosti, zabývá se epistemologií
sociálních věd, sociologií a filosofií vědy a v poslední době také
epistemologickou reflexí teorií přenosu Covid-19. Jeho dlouhodobým výzkumným
tématem jsou „degradace“ vědeckých předmětů, teorií a metod. Ve FLÚ vykonává funkci
tajemníka Rady FLÚ (od r. 2012), působí ve vědecké radě Francouzského ústavu pro
výzkum v sociálních vědách (CEFRES), nově pak ve vědecké radě Centra pro teoretická
studia, je členem editorského týmu časopisu Teorie vědy/Theory of Science. Do Rady FLÚ
kandiduje s dlouholetou zkušeností jejího tajemníka, Radu má raději iniciativní spíše než
receptivní.
Více na https://stss.flu.cas.cz/all/people/jan-marsalek

Doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D. pracuje na FLÚ AV ČR jako vědecký
pracovník od roku 1998. V období 2014—2020 působil ve funkci
zástupce ředitele pro vědeckou činnost, od dubna 2020 vede Oddělení
analytické filosofie. V období 2016—2021 byl T. Marvan členem Rady
pro zahraniční styky AV ČR a Koordinační komise AV ČR.
V současnosti je členem výkonné rady mezinárodní asociace Division
for Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology a
rovněž Komise pro mezinárodní vztahy při Philosophy of Science
Association. Působí též jako garant pro internacionalizaci a mezinárodní spolupráci
v rámci projektu OP VVV Rozvoj prostředí pro profesní růst pracovníků FLÚ. Odborně se
zaměřuje na empiricky informovanou filosofii mysli a na analytickou ontologii. Publikuje
v domácích i zahraničních odborných časopisech, vydal tři odborné monografie.
Více na https://dap.flu.cas.cz/en/people/tomas-marvan

Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D. // Mojí badatelskou specializací je
antická filosofie. Počínaje disertací (Le paradoxe stoïcien: liberté de
l'action déterminée) se můj zájem zaměřil na období helenismu,
zejména na stoickou filosofii. V současné době se věnuji především
stoické ontologii a etice, vývoji konceptu filosofické rétoriky
(badatelský projekt Marie-Curie-IF - MŠMT při univerzitě v Leeds
2018-20), interpretaci vybraných Platónových dialogů a zkoumání
přesahů antického myšlení do dnešní doby za účelem objasňování
současných politicko-občanských problémů (Akademické fórum). Během doktorských
studií jsem měl příležitost pobývat ve Francii (CNRS, Centre Jean Pepin, 2005-2006) a
Velké Británii (Cambridge, 2007). Po obhajobě jsem byl jako post-doktorand nejprve
v Paříži (CNRS, Centre Léon Robin, 2010-11) a poté na univerzitě ve švýcarském
Fribourgu (2011-12). Ve FLÚ jsem zaměstnán od roku 2013 a v roce 2014 jsem byl
jmenován zástupcem vedoucího pro antickou filosofii. Jsem spoluvedoucí antické řady
v nakladatelství Oikúmené.
Více na https://ancientmedieval.flu.cas.cz/cz/lide/antika/10-lide/187-vladimir-mikes-cz

Prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D, DSc. vystudoval obor Filosofie Fyzika na Filozofické a Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity
Karlovy v Praze a magisterský obor Filosofie - Politická věda na
Katholische Universität Eichstätt v Německu. Doktorské studium
absolvoval na Université Paris XII - Créteil en cotutelle, obhájil na FF
UK v r. 2003 na FF UK. V r. 2012 získal titul docent na FF Univerzity
Palackého v Olomouci a jako pracovník FLÚ AV ČR získal v r. 2016
titul Doktor věd. V listopadu 2019 byl jmenován profesorem filosofie
na Univerzitě Karlově. Je autorem šesti monografií, (spolu-)editorem patnácti
kolektivních monografií, včetně dvou edic pramenů (Patočka, Landgrebe) a jedné
antologie. Publikoval na 70 článků a kapitol, je autorem několika překladů (Kant,
Husserl, Henry, Richir a jiné).
Více na https://oskf.flu.cas.cz/obsazeni/karel-novotny

Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D. // Na FLU jsem zaměstnán od roku 2008,
nyní jako vedoucí vědecký pracovník a zástupce vedoucího oddělení.
Po studiu filosofie a pedagogiky na ÚFaR a HTF UK jsem obhájil
dizertaci k české pozdně středověké filosofii na Paris Sorbonne a HTF
UK (V. Herold, R. Imbach). Absolvoval jsem doktorské a postdoktorské
pobyty ve Vídni, Mnichově, Kolíně, Londýně, Milánu, Paříži. Na FLÚ
jsem úspěšně řešil granty včetně kolektivních (GAAV, GAČR, projekty
AV, Lindat/Clariah), nyní jsem řešitelem grantu ERC. Odborně se zajímám o dějiny
myšlení od antiky po novověk s důrazem na evropské kořeny univerzitní vzdělanosti a
na učeneckou identitu a étos. Výzkumné i další výzvy lze po mém soudu zdolávat
zejména týmovou prací. Mj. bych rád přispěl k dalšímu rozvoji mezinárodního významu
FLÚ (např. podpora podávání mezinárodních projektů), k podpoře nových vědeckých
metod (Digital Humanities) a k transparentnosti výsledků jednání Rady. Rovněž bych se
zabýval možnostmi zlepšení podmínek práce nejen mladších badatelů.
Více na https://ancientmedieval.flu.cas.cz/en/people/transed/10-lide/205-ota-pavlicek

Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D. je vedoucí Oddělení antické kultury a
její recepce v Kabinetu pro klasická studia FLÚ. Vystudovala
teatrologii a klasickou řečtinu na FF MU. Doktorát získala r. 2011 na
Katedře divadelní vědy FF UK s disertační prací Recepce divadla v
pozdní antice: obrany, útoky, učená pojednání. V odborné práci se
zabývá antickým divadlem, zejména podobami antického herectví, a
recepcí antické divadelní kultury v Byzanci a v moderní kultuře.
Odpovídá za projekt databází Antika a česká kultura. Spolupracuje s
divadelními soubory jako odborná poradkyně na přípravě inscenací řeckého dramatu.
Od roku 2016 je A. Sarkissian hlavní organizátorka Letní školy klasických studií, která se
pořádá především pro studenty a učitele humanitních předmětů na středních školách. Je
členkou Rady pro popularizaci FLÚ. V případě svého zvolení by se A. Sarkissian chtěla
v Radě FLÚ věnovat spolupráci FLÚ s kulturními institucemi, vysokými a středními
školami a se zainteresovanou veřejností.
Více na https://www.ics.cas.cz/pracovnici/35/alena-sarkissian

PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. // Na FLÚ působím déle než patnáct let
v Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku,
z toho poslední dva roky na pozici V6. Badatelsky se zaměřuji
především na dějiny učenecké komunikace a kulturních transferů
v raném novověku (z nejnovějších publikací našeho týmu srov.
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110650181/
html). V radě bych ráda uplatnila zkušenosti, které jsem získala během
hodnotitelské práce pro Evropskou výzkumnou radu (COST, MSCA) a
Grantovou agenturu ČR (v letech 2019–2021 jsem byla předsedkyní panelu P405 a
členkou oborové komise OK4, do jejíž gesce spadají všechny oborové specializace FLÚ).
Můj vhled do dění na ústavu obohacuje rovněž členství v ediční radě a jedné
z atestačních komisí. Pokud budu zvolena do rady pracoviště, budu usilovat o posílení
solidarity a spolupráce mezi odděleními a rozvíjení férového a otevřeného pracovního
prostředí pro všechny.
Více na http://komeniologie.flu.cas.cz/cz/o-nas/lide/stali-pracovnici/phdr-lucie-storchova-ph-d

PhDr. Ondřej Ševeček, PhD. je ředitelem Filosofického ústavu AV ČR,
v. v. i., a od roku 2013 je také členem Ekonomické rady AV ČR. Má
dlouholeté zkušenosti s organizací a řízením vědecké práce (mj.
vykonával šest let funkci vědeckého tajemníka Filosofického ústavu a
podílel se na přípravě a koordinaci řady domácích i mezinárodních
vědeckých projektů). Předmětem jeho odborného zájmu jsou
hospodářské a sociální dějiny 20. století. Ve své badatelské práci se
zaměřuje zejména na otázky spojené se studiem nadnárodních korporací, dějin
průmyslového urbanismu, moderního ekonomického a sociálního myšlení. Zabývá se
také problematikou vědní politiky a otázkami financování vědy a výzkumu v rámci
evropského výzkumného prostoru.
Více na https://mcf.flu.cas.cz/cz/lide/clenove-oddeleni/ondrej-sevecek#cv

Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr.h.c. mult. // S velkými rozpaky, neboť mi nedělá potěšení doporučovat sebe sama,
předpokládám důvody, pro které mne kolega Petr Sommer navrhl za
kandidáta do příští Rady pracoviště. Zřejmě měl přitom na mysli mé
mnohaleté zkušenosti s řídící činností na úrovni ředitele Historického
ústavu AV ČR i Centra medievistických studií, dále mé působení jako
předsedy vědecké rady Akademie věd a v neposlední řadě i Učené
společnosti ČR. Také má publikační činnost není zanedbatelná: za
posledních pět let vykazuje 11 knižních publikací, z toho pět vydaných v zahraničí. Jejich
výčet včetně poct a uznání lze nalézt pod mým jménem na stránkách CMS. Proti mně
mluví vysoký věk, tak tomu však bylo i při minulých volbách do Rady pracoviště.
http://cms.flu.cas.cz/cz/o-nas/lide/odborni-pracovnici/prof-phdr-frantisek-smahel-drsc.html

Mgr. Petr Urban, Ph.D. // Studoval jsem filosofii na FF UK, Humboldt
Universität v Berlíně a Katholieke Universiteit Leuven. PhD jsem
získal na FF UK v roce 2008 s disertací o Husserlově filosofii pod
vedením M. Petříčka. Na FLÚ pracuji od roku 2004. Deset let jsem
působil jako vedoucí Oddělení současné kontinentální filosofie. Jsem
zakládajícím členem Oddělení aplikované filosofie a etiky, které brzy
zahájí svou činnost. Od původního zaměření na oblast fenomenologie
jsem se v poslední době přesunul k tématům současné politické
filosofie (politická teorie péče) a aplikované etiky (administrativní etika). Mezi mé
nejnovější publikace patří spolueditované knihy Care Ethics, Democratic Citizenship and
the State (Palgrave 2020), Unchaining Solidarity (Rowman & Littlefield 2021) a Play and
Democracy (Routledge 2022). Kromě filosofie se s oblibou věnuji hudbě, divadlu, sportu
a pracím na statku v jihočeském Bednárci, kde žiji se svou rodinou. V Radě FLÚ bych rád
navázal na své působení v předchozím funkčním období s důrazem na organizačně zralé
a stabilní pracovní prostředí a hodnotu ‚udržitelné excelence‘.
Více na https://oskf.flu.cas.cz/obsazeni/petr-urban

PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. je vedoucí vědecký pracovník a
zástupce vedoucího Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny
raného novověku Filosofického ústavu AV ČR. V současnosti zastává
funkci předsedy Rady FLÚ. Je šéfredaktorem časopisu Acta
Comeniana: International Review of Comenius Studies and Early
Modern Intellectual History. Mezi jeho odborné zájmy patří
intelektuální dějiny raného novověku, komunikační a korespondenční
sítě republiky učenců, eschatologické a milenaristické myšlení, intelektuální svět
pobělohorského exilu, život a dílo J. A. Komenského a moderní komeniologické bádání
v kontextu paměťových studií. Je autorem, spoluautorem či spolueditorem deseti
knižních publikací a více než padesáti studií. Spoluorganizoval řadu mezinárodních
konferencí. Byl řešitelem, spoluřešitelem a členem týmu několika projektů GA AV ČR a
GA ČR a koordinoval českou účast na oxfordském projektu Cultures of Knowledge: An
Intellectual Geography of the Seventeenth-Century Republic of Letters.
http://komeniologie.flu.cas.cz/cz/o-nas/lide/stali-pracovnici/phdr-vladimir-urbanek-ph-d

Kandidáti a kandidátky do Rady Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i., pro funkční
období 2022-2027 (abecední řazení) – EXTERNÍ

Doc. Ondřej Beran, Ph.D. (doktorát na FF UK v r. 2008, habilitován
na FF MUNI v r. 2021) pracuje na Katedře filosofie a religionistiky
Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, je koordinátorem projektu
Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka (2017-2022).
V minulosti působil na FLÚ AV ČR (2008-2009, 2010-2017), CTS
(2009-2011), FF ZČU (2013-2015) a FF UHK (2016). Zahraniční
stáže na TU Dresden (stipendium DAAD) a Penn State University
(Fulbrightovo stipendium). Zabývá se především filosofií jazyka a
etikou. Nejnovější knižní publikace: Examples and Their Role in Our Thinking (Routledge
2021), Ethical Inquiries after Wittgenstein (ed. S. Aldrin Salskov, O. Beran, N.
Hämäläinen, Springer 2022 (vyjde)); publikoval v časopisech Philosophy and Literature,
Philosophy East and West, Sophia, Philosophical Investigations, aj.
Více na https://www.upce.cz/user/2597/3cf5c1e7-8efa-4f3d-8f6c-76cb55ba6ead

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. // Více než 20 let pracuji na Katedře
filosofie FF ZČU v Plzni. Nejvíce se věnuji výuce logiky, dále pak
analytické filosofii a logické analýze přirozeného jazyka, stejně jako
dějinám logiky a antické vědy. Publikuji tedy a realizuji projekty jak
z oblasti dějin logiky i matematiky, tak z oblasti didaktiky logiky. FLU
dobře znám ze své dřívější spolupráce s členy různých jeho oddělení
na výzkumných projektech, při pořádání workshopů i konferencí a při
vydávání společných publikací; ale rovněž díky 18leté společné realizaci doktorského
studia naší katedry a FLU. Pro mou práci v Radě je dále důležité nejen, že jsem 4 roky
vedoucí katedry (a před tím 10 let zástupcem), ale i to, že jsem po 8 let byla
proděkankou pro strategii a rozvoj a do mé gesce spadala právě problematika akreditací
včetně společných doktorských programů s ústavy AV ČR, příprava strategických
dokumentů a systému hodnocení kvality i evaluace akademických pracovníků, tedy
činnosti, k nimž se Rada zpravidla vyjadřuje.
Více na https://old.zcu.cz/about/people/staff.html?osoba=17756

Prof. PhDr. František Gahér, CSc., absolvoval štúdium kombinácie
Filozofia–fyzika na UK v Bratislave (1981). Od r. 1986 pôsobí na
Katedre logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
Venuje sa výskumu v oblasti extenzionálnej a intenzionálnej logiky,
logickej sémantiky, logickej analýzy prirodzeného jazyka, dejín logiky
a aplikácie logiky a metodológie v práve. V období 1998–2020 bol
vedúcim Katedry logiky a metodológie vied FiF UK. Pôsobil ako
predseda Akademického senátu UK (2000–2002). V období 2003–2011 bol rektorom
Univerzity Komenského v Bratislave. Publikoval 3 vedecké monografie, 3 vysokoškolské
učebnice, 66 vedeckých štúdií. Aktívne sa zúčastnil mnohých medzinárodných
konferencií a uskutočnil viacero pozvaných prednášok. Bol úspešný v získavaní grantov
(6 krát VEGA, APVV projekt). Bol členom vedeckých rád mnohých univerzít na
Slovensku i v Česku, predsedom grantovej agentúry VEGA (2016 – 2018, 2021 doposiaľ). Od roku 2019 je šéfredaktorom časopisu Filozofia. V súčasnosti je členom
vedeckej rady UK a Vedeckej rady FiF UK.
Více na https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/klmv/clenovia-katedry/gaher/

Doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D. Absolvent University Karlovy –
magisterské studium filosofie na FF (pod vedením Štěpána Špinky),
doktorské studium filosofie a dějin přírodních věd na PřF (pod
vedením Zdeňka Kratochvíla). Habilitace v oboru filosofie na FHS UK.
Od roku 2006 dosud výuka filosofie na Univerzitě Pardubice (od 2013
do 2019 vedoucí katedry filosofie; od 2019 dosud proděkan pro
zahraniční vztahy a doktorská studia FF). Výuka a badatelské aktivity
v oblasti antické filosofie a kultury (např. Od Eróta k filo-sofii, 2007),
etiky a politické filosofie (např. ed. Filosofie lásky a přátelství, 2016; překlad Bernard
Williams, Na počátku byl čin, 2011), českého myšlení (Nepolitická politika v díle
Ladislava Hejdánka, nakl. Filosofia, v tisku) a filosofie výchovy, ideje univerzity a
vzdělanosti obecně (např. ed. Moderní univerzita, Ideál a realita, 2015). Držitel
Fulbright-Masarykova stipendia na Brown University (2008-2009, mentor prof. David
Konstan), hlavní řešitel projektu GAČR, v současné době člen Centra pro etiku jako
studium hodnoty člověka (OP VVV, Podpora excelentních výzkumných týmů).
Více na https://kfr.upce.cz/cs/doc-tomas-hejduk-phd

Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D. vystudoval filosofii a historii na FF UK
(2000), postgraduálně filosofii a dějiny přírodních věd na PřF UK
(2008). Působí na katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK (nyní
vedoucí katedry) a v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v oddělení dějin
idejí a konceptů. Je členem výboru Společnosti pro dějiny věd a
techniky při Radě vědeckých společností AV ČR a vedoucím
redaktorem časopisu Dějiny věd a techniky. Zabývá se intelektuálními
dějinami a dějinami vědy v českém a středoevropském kontextu v 19. a 20. století,
dizertační práce se týkala díla E. Rádla, publikuje studie a edice o české filosofii, recepci
darwinismu v českých zemích, meziválečné ruské emigraci, filosofii a vědě v disentu a
exilu, vztazích mezi vědou a ideologiemi apod. Ve FLU AV ČR spolupracoval na dílčích
projektech či akcích zejm. s Centrem pro teoretická studia, Oddělením pro studium
moderní české filosofie, Kabinetem pro studium vědy, techniky a společnosti či
Oddělením pro komeniologii.
Více na https://www.torch.ox.ac.uk/people/tomas-hermann

Doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D. et Ph.D. je matematik a filosof.
Doktorský titul v těchto oborech získal na Matematicko-fyzikální
fakultě a Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Tématem filosofické
disertace bylo srovnání pojetí filosofie u Hannah Arendtové a
Aristotela. V roce 2011 se habilitoval na MFF UK v oboru Algebra a
teorie čísel prací na téma ekvivalenčních množin slov. V letech 1998
až 2011 přednášel filosofii na Teologické fakultě UP Olomouc,
především kurzy orientované na politickou filosofii, etiku a antropologii. Od roku
2001 působí na Katedře algebry MFF UK, kde v současnosti řeší projekt GAČR v oblasti
počítačové formalizace matematiky, a vyučuje mimo jiné kurz kvantové informace. Je
dlouholetým členem České platónské společnosti a byl odpovědným redaktorem
českého překladu knihy J. Leara Aristotelés. Touha rozumět. Matematiku a filosofii chápe
spíše jako vzájemně se doplňující oblasti, ale v poslední době se také věnuje filosofii
historie moderní matematiky a jejích raně novověkých kořenů.
Více na https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~holub/

Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. // Od roku 2006 působím na Ústavu filosofie
a religionistiky FF UK. Předtím jsem studoval filosofii na FF UK a na
Středoevropské univerzitě (tehdy) v Budapešti. Oblastí mého
odborného zájmu je antická filosofie, etika a politická filosofie. V září
2021 jsem úspěšně absolvoval habilitační proces na FF UK.
Filosofickému ústavu AV ČR mohu nabídnout zkušenosti
z dlouhodobých stáží na zahraničních institucích, vedení katedry a
provozního vedení akademického centra na FF UK.
Více na https://ufar.ff.cuni.cz/cs/o-ufaru/vyucujici/jakub-jirsa/

Prof. em. Filip Karfík, Ph.D. pracoval po maturitě 1982-1989
v Muzeu hl. města Prahy. 1985-1991 studoval obor klasická filologie
v Praze a ve Vídni. 1992 zaměstnán v CNRS v Paříži. 1992-1993
postgraduální studium v Paříži, Eichstättu a Mnichově. 1993-1999
zaměstnán jako asistent a odborný asistent v Ústavu řeckých a
latinských studií na FF UK, 1995 badatelský pobyt v Ženevě, 1996
doktorát z oboru filosofie na FF UK v Praze, 1998-2000 badatelský
pobyt v Münsteru. 2000-2009 zaměstnán jako odborný asistent a docent v Ústavu
filosofie a religionistiky FF UK, 2004 habilitace pro obor filosofie, 2002-2006 ředitel
tamtéž, 2008-2010 ředitel Ústavu řeckých a latinských studií FF UK. 2000-2010
spolupracovník Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty
v Olomouci. 2009 jmenován řádným profesorem antické filosofie na universitě ve
Fribourgu, 2011-2013 a 2020-2021 prezident oddělení filosofie, 2015-2019 prezident
Institut du monde antique et byzantin tamtéž.
https://www.unifr.ch/philosophie/de/departement/staff/bereich/pan/people/7728/876af

Prof. Martin Beck Matuštík je od roku 2008 Lincoln profesorem
filozofie a religionistiky na Arizonské státní univerzitě. Poté co získal
svůj titul Ph.D. na Fordhamově univerzitě v roce 1991, působil na
katedře filozofie v Purdue univerzitě, Indiana. Matuštík je autorem
osmi akademických knih a jiných sborníků a odborných článků.
Více na https://isearch.asu.edu/profile/1268756

Prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. // V současné době jsem
profesorem na katedře filosofie FF UP v Olomouci, toho času také
jejím vedoucím. Již během studií filosofie, historie a klasické filologie
na FF UP jsem se začal věnovat středověkému myšlení, speciálně
Bonaventurovi z Bagnoregia. Jeho teorii poznání, konkrétně
problematice činného intelektu, byla věnována má disertační práce.
Postupně se oblast mého zájmu rozšířila také na renesanční a raně
novověkou filosofii. Věnoval jsem se a stále se jako spoluautor věnuji
vydávání klíčových textů renesančního myšlení (Petrarca, Valla, Ficino, Pico della
Mirandola, Pomponazzi, Contarini, Bruno). Zvláště pak (ve stopách S. Sousedíka) se
zaměřuji na recepci renesanční filosofie v českých zemích: překlady M. Ficina, Jan
Jessenius, Valerian Magni. Zkušenosti jsem získával jako člen badatelských týmů L.
Karfíkové, P. Flosse a P. R. Bluma, následně jsem byl hlavním řešitelem centra excelence
Between Renaissance and Baroque (také ve spolupráci s FLÚ AV ČR).
Více na https://www.ff.upol.cz/nc/kfi/kontakty/vizitka/empid/06110/

Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D. získala titul PhD v oboru filosofie na
Karlově Univerzitě v Praze, kde studovala pod vedením Dr. Mariny
Barabas. Od roku 2011 působí na Katedře filosofie a religionistiky na
Univerzitě Pardubice, od roku 2013 je (s přestávkou na rodičovskou
dovolenou) členkou vedení katedry. V roce 2016 získala jako hlavní
řešitelka grant na založení mezinárodního výzkumného Centra pro
etiku jako studium hodnoty člověka, kde v současné době působí jako
zástupce vedoucího výzkumu. Za svou práci v oboru filosofie a etiky
získala v roce 2018 Cenu Učené společnosti ČR pro mladší vědecké pracovníky. Dr.
Pacovská pravidelně publikuje v uznávaných mezinárodních časopisech (naposledy The
Journal of Ethics) a již dvakrát získala hodnocení 2 v Modulu 1 M17+. Je členkou ediční
rady časopisu Organon F. Dr. Pacovská se intenzívně zabývá vědní politikou, od roku
2016 je (s přestávkou) členkou předsednictva Akademického senátu Fakulty filozofické
UPa, kde se mimo jiné angažovala v přípravě fakultní směrnice o tvůrčí činnosti.

Více na https://centreforethics.upce.cz/en/mgr-kamila-pacovska-phd

Doc. PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D. vystudovala na Filozofické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně francouzštinu, klasickou řečtinu
a filozofii. V roce 2006 dokončila doktorské studium literární
komparatistiky (en cotutelle, FF MU/Université Paris XII), v roce
2018 se habilitovala v oboru románské literatury (FF MU). Od roku
2006 působí na Katedře filozofie FF MU, kde se věnuje zejména
francouzské filozofii 18. století a dějinám žen ve vědě a filozofii.
Publikovala monografie Czech Women Philosophers and Scientists, 2021 (společně s J.
Zouharem a Z. Jastrzembskou); Jen mít dosti sil! Ženy v dějinách české filozofie a vědy,
2020 (společně s J. Zouharem a Z. Jastrzembskou); Émilie Du Châtelet, femme de lettres,
2018; La communication ironique dans le Roman comique de Scarron. Etude comparative
avec Don Quichotte de Cervantes, 2007. Věnuje se i překladům z francouzského jazyka
(Dumarsais, Fontenelle, Du Châtelet). Od roku 2021 je členkou Akademického senátu FF
MU a spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Masarykovy univerzity (Letní škola
doučování).
Více na https://www.muni.cz/lide/16703-dagmar-pichova/zivotopis

Doc. Mg. Richard Sťahel, Ph.D. je samostatný vedecký pracovník
Filozofického ústavu SAV v Bratislave, kde zastáva funkcie riaditeľa
ústavu a vedúceho Oddelenia environmentálnej filozofie. Špecializuje
sa na environmentálnu a politickú filozofiu a filozofiu ľudských práv.
Zameriava sa na skúmanie príčin krízy globálnej priemyselnej
civilizácie a filozofických, sociálnych a politických dôsledkov
klimatických zmien a masového vymierania rastlinných a živočíšnych
druhov. Osobitnú pozornosť venuje filozofickým aspektom konceptov
antropocénu, ekologickej civilizácie a environmentál-nej demokracie. Okrem množstva
vedeckých článkov a štúdií je autorom monografie Pojem krízy v environmentálnom
myslení (Bratislava: Iris, 2019) a spoluautorom monografií Environmentální devastace a
sociální destrukce (Praha: Filosofia, 2016) a Človek, sloboda a vlastníctvo vo filozofii
raného novoveku (Bratislava: Iris, 2015). Je tiež členom redakčných rád viacerých
vedeckých časopisov na Slovensku i v zahraničí.
Více na https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=11729

Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. // Od r. 2012 jsem odborným asistentem na
Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, kde přednáším a publikuji o
historických proměnách subjektivity, fenomenologii, pragmatismu a
současné francouzské filosofii. Doktorát jsem získal na FF UK a École
Normale Supérieure v Lyonu za svou práci o Fenomenologii afektivity.
Od roku 2016 jsem členem Akademického senátu FF UK a Komise pro
vědu. Jako předseda univerzitní sítě OFFRES (Organisation
francophone de formation et de recherche en sciences sociales), sdružující akademiky a
doktorandy z 20 zemí, jsem se od roku 2010 do roku 2020 každoročně podílel na
organizaci Evropských letních univerzit. V roce 2016 jsem ve spolupráci s CEFRESem,
Francouzským institutem a Filosofickým ústavem AVČR uspořádal 1. Noc filosofie v
Praze. Do Rady FLÚ AVČR kandiduji mj. proto, abych dále podpořil oboustranně
prospěšnou spolupráci mezi Filosofickým ústavem a Univerzitou Karlovou.
Více na https://ufar.ff.cuni.cz/en/o-ufaru/vyucujici/ondrej-svec/

Doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D. Ředitel Ústavu dějin umění AV ČR.
Vědecký pracovník Oddělení umění 19.-21. století. Tomáš Winter
studoval dějiny umění na FF UK (Ph.D. 2006). Během studia začal
pracovat v Ústavu dějin umění AV ČR, kde působí dodnes. Zaměřuje se
na dějiny českého a světového umění 19. a 20. století, na vztahy
evropského a mimoevropského umění, problematiku karikatury,
lidového umění a „nízkých“ žánrů. Vyučoval dějiny umění na
Západočeské univerzitě v Plzni, Masarykově univerzitě v Brně,
Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze, kde se v roce 2015 habilitoval. Od roku 2018 působí na Univerzitě Palackého
v Olomouci. Je autorem desítek odborných studií, českých i cizojazyčných monografií,
výstav a jejich katalogů. Je členem odborných poradních orgánů a redakčních rad
odborných časopisů.
Více na https://www.udu.cas.cz/cz/lide/doc-phdr-tomas-winter-ph-d#profil

