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Zdeněk Kratochvíl: 
 

Anotace kurzů na FF UK v roce 2013 / 2014 

(verze 31. 8. 2013) 

Hérakleitos – zimní semestr 

Uvedení k filosofii – oba semestry 

Přirozenost, filosofie a věda – letní semestr 

 

Hérakleitos – dvouhodinovka, zimní semestr 

Úterý od 15:50 v místnosti 217, nám. Jana Palacha. 

Úvod do způsobu Hérakleitova myšlení. Zachované fragmenty textu, jejich žánr, klíčová 

slova, způsob zachování. Porozumění základním výrazům na základě fragmentů. Rozdíl mezi 

zachovanými fragmenty díla a svědectvími o „nauce“. Hérakleitos jako netypický 

„předsokratik“. Antická výkladová tradice. 

Kritická konfrontace s mojí knížkou Délský potápěč k Hérakleitově Řeči, Praha: Herrmann a 

synové 2006. Nebudeme ovšem číst tu knížku, ale vykládat problémy zachování, žánru a 

filosofické interpretace. Všimneme si i nově nalezených kandidátů na pravé Hérakleitovy 

zlomky. 

Na příkladu Hérakleita chceme pochopit možnosti pozdně archaického způsobu myšlení. 

Naučit se rozlišovat mezi různými podobami toho, co bude v klasické době nazváno 

„filosofie“. 

(Kdo nemá ponětí o myšlení archaické doby, tedy o starších předsokraticích, může si je 

doplnit např. četbou knihy Zdeněk Kratochvíl: Mezi mořem a nebem. Odkaz iónské archaické 

vnímavosti. Červený Kostelec: Mervart 2010. Pokud kdo miluje peripatetické výklady a věří 

na generativní substanci, tak i kompendia Kirk, Raven, Schofield: Předsókratovští filosofové. 

Praha: OIKOYMENH 2004.) 



2 

 

Uvedení k filosofii – dvouhodinovka, oba semestry 

Určeno studentům nefilosofických oborů FF, včetně studentů religionistiky („společný 

základ“) 

Středa od 14:10 v posluchárně 131, nám. Jana Palacha. 

 

Na příkladech z různých dob a prostředí si ukážeme, co všechno bylo a je považované za 

filosofii. Všimneme si taky vztahů mezi filosofií a ne-filosofií, tedy vědou, uměním různých 

oborů a žánrů, náboženstvím různých kultur. 

Zkusíme představit a současně problematizovat některá jakoby posvátná slova naší kultury: 

pravda, rozum, vůle, důkaz, filosofie, věda, lidská přirozenost, nadpřirozené... 

Rozdělení přednášek je tematické, ne chronologické, přesto si budeme pomáhat častými 

odkazy na dějiny filosofie a na problémy dějinnosti nebo evoluce i mimo filosofii. 

Je filosofie výsadním polem pěstování moudrosti – nebo spíš problematickou i 

problematizující vrstvou naší kultury? 

Upozornění: 

Po minulých zkušenostech dávám ctěným posluchačům předem na vědomí, že tento kurs 

není míněn jako nejsnadnější z paralelek „pro neoborové studenty“. Přihlašujte se, prosím, 

jenom tehdy, pokud máte o kurz zájem, jinak zbytečně blokujete místo ostatním. 

Nepředpokládám sice předběžné znalosti, zato spojení bazální inteligence a zájmu o věc, 

protože jinak by to byla ryzí nuda a mus. 

Atestace a literatura: 

Zkouška za celý rok (na konci letního semestru i jindy) u přednášejícího, obvykle ústně. Na 

základě alespoň dvou z těchto položek: 

1. Obsah přednášek. 

2. Marcel Detienne: Mistři pravdy v archaickém Řecku, Praha: Oikúmené, 2000. 

3. Miroslav Petříček: Úvod do současné filosofie, Praha: Hermann a synové, několik vydání. 

4. Zdeněk Kratochvíl: Filosofie mezi mýtem a vědou (od Homéra po Descarta), Praha: 

Academia 2009 – a to buď antická část (kap. 1 až 8) nebo zbytek. 

Pro zájemce o širší kontexty: http://www.fysis.cz/ 

http://www.fysis.cz/
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Přirozenost, filosofie a věda – letní semestr 

Na Přírodovědecké fakultě mám kurz "Filosofie živé přírody". Na Filosofické fakultě si chci 

vyzkoušet podobnou látku v prostředí, které mám opačně nastavené předpoklady. 

Nejstarší dějiny výrazu „přirozenost“. Život i poznání jako „uchopování přirozenosti“, které je 

současně jejím projevem a někdy i zmarem. „Vzniká jako zanikající“, jako časná. 

Hmota, prostor, čas, „skutečnost“. Filosofická a přírodovědná pojetí. 

„Mezi obrazy“: Přirozenost jako základ možností její interpretace prostřednictvím různých 

diskurzů. 

Přirozené, vyrobené („umělé“) a virtuální. 

 


