Preface
Česko-slovenské sympózium k analytickej filozofii je tradičným vrcholom
spolupráce medzi českými a slovenskými analytickými filozofmi. Už dávno
prestalo byť fórom, na ktorom sa stretávajú predovšetkým pracovníci Filozofického ústavu AV ČR v Prahe a Filozofického ústavu SAV v Bratislave;
početné zastúpenie na sympóziu mávajú aj filozofické pracoviská z univerzít
v Prahe, Bratislave, Brne, Ostrave, Plzni, Banskej Bystrici, Hradci Králové,
Ružomberku atď.
15. ročník sympózia sa konal v dňoch 13. – 16. 9. 2011 vo Vrútkach pri
Martine. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov sme sa rozhodli podobu
sympózia upraviť tak, aby viac zohľadňoval skutočnosť, že analytická filozofia
v Čechách a na Slovensku je pomerne široký filozofický prúd, ktorý sa zaoberá
množstvom rozmanitých tém a problémov z filozofickej logiky, filozofie jazyka,
filozofie mysle, filozofie vedy a ďalších oblastí. Preto sympózium nemalo stanovenú jednotiacu rámcovú tému, ale namiesto toho sa počas neho usporiadalo
niekoľko menších workshopov:
•
•
•
•
•

workshop Realizmus, antirealizmus a filozofia vedy (koordinátor:
Eugen Zeleňák; ostatní účastníci: Lukáš Bielik, Vladimír Havlík,
Martin Paleček, Martin Schmidt, Miloš Taliga)
workshop Filozofia exaktných vied (koordinátor: Ladislav Kvasz; ostatní účastníci: Vladimír Balek, Róbert Maco)
workshop Emócie a intencionalita (koordinátor: Juraj Hvorecký; ostatní účastníci: Michal Polák, Jana Rončáková)
workshop Hyperintenzionálna sémantika (koordinátorka: Marie Duží;
ostatní účastníci: František Gahér, Jakub Macek, Pavel Materna)
workshop Sémantický minimalizmus a kontextualizmus (koordinátor:
Marián Zouhar; ostatní účastníci: Barbora Geistová Čakovská, Jakub
Mácha, Jiří Raclavský)

Tematické zameranie workshopov dobre ilustruje, ktoré oblasti výskumu sú
v našej analytickej filozofii dominantné.
Niektorí ďalší účastníci sympózia vystúpili so svojimi príspevkami vo
všeobecnej časti, mimo spomínaných workshopov (Jindřich Černý, Miloš
Kosterec, Marek Neština, Jaroslav Peregrin, Marek Picha, Vít Punčochář,
Mark Risjord, Igor Sedlár, Prokop Sousedík, David Svoboda, Vladimír Svoboda). Prezentovali témy patriace do logiky, filozofie matematiky, epistemológie atď.
Toto mimoriadne číslo časopisu Organon F obsahuje väčšinu príspevkov,
ktoré na sympóziu odzneli. Usporiadané sú abecedne podľa mien ich autorov, nie podľa workshopov, do ktorých boli pôvodne zaradené. Hlavný dôvod
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spočíva v tom, že nie všetky príspevky z workshopov sa objavujú aj v tomto
mimoriadnom čísle, a teda čitateľ by nezískal plastický obrázok o tom, akú
podobu workshopy mali.
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