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při Institutu sociologických studií FSV UK 

Vás zve na kolokvium 
 

Zrod vědy jako lingvistická událost: 
Filosofie vědy Ladislava Kvasze v kontextu sociologie 

 
které se bude konat 12. prosince 2014 od 14,00h v místnosti J2066 jinonického areálu. 

 

 
 

Při setkání Kabinetu s prof. Ladislavem Kvaszem před dvěma lety si sociologičtí posluchači mohli 

ověřit, že díky svému zaměření na přírodní vědy dokáže Kvasz z neotřelé perspektivy nahlédnout i 

situaci ve vědách sociálních. Profesor Kvasz přijal také naše druhé pozvání, aby představil svoji 

nejnovější knihu Zrod vedy ako lingvistická udalosť: Galileo, Descartes a Newton ako tvorcovia jazyka 

fyziky (Filosofia 2013). V ní přichází s vlastním nástrojem pro uchopení diskontinuity ve vývoji vědy, 

když na úrovni změn lingvistické povahy sleduje počátky novověké vědy charakterizované projektem 

matematizace přírody, který byl završen vznikem nového druhu formálního jazyka. Lze využít Kvaszův 

originální příspěvek k metodě historie a filosofie vědy také v oblasti sociálních věd?  

 

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. je přední filosof a historik matematiky, za knihu Patterns 

of Change. Linguistic Innovations in the Development of Classical Mathematics obdržel 

v roce 2011 prestižní cenu Fernanda Gila. V současné době působí na katedře matematiky 

a didaktiky matematiky PedF UK a jako hostující badatel (Fellowship Jana Evangelisty 

Purkyně) také v oddělení analytické filosofie Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.   

 

Kolokvium uvede prof. Ladislav Kvasz přednáškou, po níž budou následovat krátké příspěvky (cca 

15 min.) předem přihlášených řečníků. Prezentace mohou rozvíjet jakékoli téma spojené s výše 

jmenovanou knihou. Prosíme zájemce o přednesení příspěvku, aby své návrhy zasílali Markétě 

Patákové na adresu patakovamarketa@seznam.cz, a to do pátku 28. 11. 2014. Kolokvium je 

otevřené pro každého (počet účastníků je nicméně omezen kapacitou místnosti), všichni kolegové 

a studenti jsou srdečně zváni. 


