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 P R O G R A M : 
13. 2.  Ladislav Daniel / „Ukradená“ Giorgionova Spící Venuše

Giorgione, Tizian a „neurčitost“ v malířství a filosofii.

20. 2.  Miroslav Mašláň / Periodická tabulka prvků 
Rok 2019 je vyhlášen Mezinárodním rokem periodické tabulky prvků. Historický pohled na tuto problematiku, 
tj. od vzniku Mendělejevovy periodické tabulky až po syntézu posledních supertěžkých prvků, včetně výhledu co dál.

27. 2.  Udělení ceny Kurta Schuberta pro dialog mezi konfesemi prof. Dr. Ingeborg Fialové a katedře judaistiky. 
Kaple, Konvikt, 16:30 hod.

6.    3.  Oldřich Uličný / Komunikace jako rituál
Hledisko sémiotické, antropologické, psychologické,  sociologické (a  lingvistické)

13. 3.  Lubomír Machala / Literatura a politika po roce 1989
Literatura a politika se odedávna ovlivňují. Jak tomu bylo v českém prostředí po roce 1989, kdy se mnozí zdejší 
spisovatelé od vzájemných průniků a vazeb až ostentativně distancovali?

20. 3.  Tomáš Opatrný / Pohled do vzdálené budoucnosti očima fyziky
Na co se nachystat, než dohoří Slunce a co bude pak, až vyhasnou hvězdy, vypaří se černé díry a rozfoukne se 
vesmír? Čekají nás Poincarého návraty? A co na to Boltzmannův mozek?

27. 3.  Jiří Fiala / Folklorismy a folklorizace v české literatuře
Včleňování lidové a pololidové slovesnosti do české literatury a vice versa.

3.      4.  Pavel Floss / Jak učit filozofii pomocí dějin umění
Mezi dějinami myšlení a umění existují zajímavé paralely a interakce. Ve svém vystoupení chci podat několik příkladů, 
jak jsem této skutečnosti využíval při deskripci a analýze pohybu evropského filosofického myšlení (z oblasti umění 
půjde především o malířství, sochařství, poezii a drama).

17. 4.  Josef Jařab / Časové a metafyzické přesahy v literárním díle Thorntona Wildera
Zamyšlení nad dramaty a romány poněkud zapomenutého člena americké „ztracené generace“ a jeho hledáním 
odpovědí na otázky po smyslu lidské existence.

24. 4.  Jiří Černý / Dva druhy přesahů lingvistiky do jiných oborů
1. Kombinace lingvistických metod s metodami jiných oborů. 
2. Lingvistické modely využívané v jiných oborech.

Sdružení profesorů FF UP Societas cognitorum a Rakouské centrum UP zvou akademickou obec i širokou veřejnost 

k cyklu přednášek, které se budou konat každou středu v 16.45  –18.15 hodin v aule FF UP 
(Křížkovského 10)
Studenti bakalářského a magisterského studia všech oborů získají za návštěvu přenášek + jejich protokol 2 kreditní body, 
studenti doktorandského studia za návštěvu přednášek a zpracování seminární práce ke zvolenému tématu 5 kreditních bodů.

Motto: „Každý týden se setkáváme jako profesoři a specialisté z různých oborů a v rozhovorech u stolu se 
snažíme přesahovat svůj obor, nakukovat do těch ostatních a dychtivě se z nich poučovat. Nyní jsme to vzali 
vážně a zamýšlíme se v tomto cyklu přednášek nad přitažlivým tématem ze svého oboru, které plodně 
přesahuje do oboru jiného a které jistě zaujme i posluchače.“     (Ladislav Daniel)
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