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Mgr. Libor Benda je v současné době studentem doktorského studijního programu
"Teorie a dějiny vědy a techniky" na Západočeské univerzitě v Plzni, kde se zabývá sociologií vědy a vědeckého poznání. Usiluje především o kritické přezkoumání tzv. silného programu sociologie vědění a jeho rehabilitaci v současných diskusích ohledně
povahy vědeckého poznání. Zabývá se dále nejrůznějšími tématy souvisejícími s naturalistickým přístupem ke zkoumání vědění obecně.
Mgr. Lýdia Blumensteinová je interní doktorandka oboru Filozofie na Katedře filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Vystudovala obor učitelství
akademických předmětů biologie - občanská výchova na Fakultě humanitních a přírod
ních věd Prešovské univerzity v Prešove. Po obhajobě diplomové práce na téma "Náboženstvo v politickom konflikte (lslam - Sikhizmus - Hinduizmus)" získala titul Mgr.
V současnosti se věnuje bioetice, konkrétně problematice informovaného souhlasu (což
je téma její budoucí dizertační práce).
Mgr. Silvie Gmuzdková vystudovala filozofii a němčinu ve sféře podnikání na FF
Ostravské univerzity. Nyní je doktorandkou katedry filozofie FF Ostravské univerzity.
Ve své disertační práci se zabývá myšlením J. A. Komenského v kontextu Kalivodovy
filozofie.
Mgr. Jana Horáková je v současné době doktorandkou na katedře filosofie OU a studentkou judaistiky na UPOL. Dizertační práci píše o střetu filosofie ajudaismu, při
čemž výchozím bodem pro analýzu je jí středověk a původní texty vyjadřující se k tomuto tématu (dopisy dochované z různých etap tzv. Maimonidovských kontroverzí).
Věnuje se problematice židovské filosofie, transkribuje a překládá hebrejské manuskripty. Účastní se grantu SOS řešeném na Ostravské univerzitě, grantu IOA řešeném
na Univerzitě Palackého a projektu pro Hebrejskou Univerzitu v Jeruzalémě a pro následující ročník Summer Academy ofthe Research Cluster.
Mgr. et Mgr. Lenka Hořínková Kouřilová vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v oborech filozofie, religionistika, a informační studia a knihovnictví.
V současnosti studuje doktorský program filozofie a zároveň je zaměstnána jako ře-
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ditelka knihovny Filozofické fakulty MU. Svůj výzkum soustředí na spirituální filosofii
Vladimíra Hoppeho, filosofii transcendence ajiné transpersonální filosofické směry.
Prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc., vystudovala obor filozofie-estetika na Univerzitě
Komenského v Bratislavě. Od roku 1995 působí na katedře filozofie Ostravské univerzity v Ostravě . Předmětem jejího vědeckého zájmu je oblast současné filozofie,
především pragmatizmus a hermeneutika, problémy interpretace, zejména pak interpretace uměleckých děl a feminizmus. Tyto obory interdisciplinárně propojuje, jak o tom
svědčí její monografie Třetí oko, Olomouc: Votobia 2005, Archetyp vody a ženy, Brno:
Emitos 2007 a Filozofie afeminizmus, Ostravská univerzita: Ostrava 2010.
Mgr. Miroslava Klečková vystudovala historii, filozofii a anglický jazyk. V součas
nosti působí v Ústavu cizích jazyků na Žilinské univerzitě, kde vyučuje anglický jazyk.
Je doktorandkou Katedry filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě filozofie se věnuje problematice psycholingvistických aspektů jazykového vzdělávání metodou CLIL.
Dr. phil. Lenka Naldoniová vystudovala ruský a anglický jazyk a literaturu na italské
univerzitě Roma Tre v Římě, kde později vystudovala i filosofii. V roce 2008 obdržela
titul Dr.phil. na rakouské Universitat Wien. Mimo jiné je autorkou monografií Erós
a jeho metamorfózy (2010) a Ruská sofiologie a věčné ženství (2012). Od roku 2006
působí jako odborná asistentka na katedře filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě .
Doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., působí na katedře filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kde přednáší především dějiny středověké filosofie (latinské i arabské)
a metafyziku. Pracuje rovněž v Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie
Filosofického ústavu A V ČR. Jeho specializací je historie středověké filosofie a vědy se
zaměřením na ranou scholastiku (10. a ll. století).
Doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D., působí na Katedře filosofie FF UP v Olomouci a Katedře
filosofie FF OU v Ostravě , kde přednáší zejména etiku a epistemologii. Vedle řady studií
publikoval monografii Možnosti transgrese (Triton 2005), ve které přemýšlel o tom jak
a proč pomocí biotechnologií vylepšovat člověka. V knize Fyziologie mysli (Triton 2007)
shrnul aktuální vědecké poznatky o vztahu duše a těla. V současnosti ve spolupráci s Neurologickou klinikou Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě připravuje knihu o filosofii
medicíny a zkoumá etické problémy v oblasti neurověd.
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PhDr. Martin Profant, Ph.D., (1960) vědecký pracovník oddělení morální a politické
filosofie Filosofického ústavu A V ČR, přednáší na Katedře filosofie Západočeské
university kursy o filosofii dějin a o dějinách post-klasické filosofie. Poslední publikované monografie: Myslet uprostřed dějin. K pojetí dějin a dějinnosti ve filosofii symbolických forem Ernsta Cassirera (Praha 20 ll) a O povaze vědy: Novokantovství (Praha!
Plzeň 20 ll).
Mgr. Roman Rakowski vystudoval filosofii na Filosofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Ve svých studiích se věnoval analýze současné společnosti, což vyústilo
ke zkoumání kritické teorie Frankfurtské školy. V současné době je doktorandem na
Filosofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Ve své disertační práci je zaměřen
na současnou kritickou a interpretační teorii filosofa a kulturního kritika Fredrica
Jamesona.
Mgr. Filip Svoboda studoval v letech 2004-2009 filosofii na Filozofické fakultě
Ostravské univerzity. Předmětem jeho odborného zájmu je tázání se po možných vymezeních filosofie a jejího vztahu k vědě. V současnosti je studentem doktorského programu filozofie na OU (dizertační práce" Otázka: ,Co je to filosofie? ' (nejen) v kontextu
Aristotelovy Metafyziky "). Od roku 20 I O externí, poté interní vyučující na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě (zaměření: filosofie, světová náboženství, sociologické aspekty knihovnictví a informační vědy).
Mgr. Martin Škabraha, Ph.D., (1979, Vsetín) vystudoval historii (Mgr.) a filozofii
(Ph.D.) na Univerzitě Palackého v Olomouci. Kmenově nyní působí na katedře filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Odborně se zaměřuje na současné politické myšlení, kritickou teorii a filozofii filmu . Věnuje se také publicistice a občan
skému aktivismu.
Mgr. et Mgr. Martina Špidlová vystudovala filozofii na Ostravské univerzitě, později
také anglickou filologii a literaturu tamtéž. V současné době působí jako doktorandka
katedry filozofie na Ostravské univerzitě. Zabývá se zejména filozofií Viléma Flussera,
filozofií médií a dnešní digi kulturou.
Mgr. Kristina Uvírová je doktorandkou katedry filozofie Ostravské univerzity v OsVe svém studiu se věnuje tématům politické filozofie a genderu, jež jsou spojeny
s kritickou teorií, sociální a globální problematikou spravedlnosti. Zaměřuje se na osobnost Nancy Fraser. Disertační práce nese název Sociální spravedlnost v éře globalizace.
travě.
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Mgr. Tomáš Zemčík získal bakalářský titul v oboru praktická filosofie a magisterský
v oboru filosofie na Ostravské Universitě v Ostravě . V současné době studuje doktorandské studium v oboru filosofie. Ve středu jeho zájmu je nyní dílo Jeana BaudriIlarda
a dlouhodobě se zabývá problematikou reality.
Mgr. Vladimír Žatecký je doktorandem katedry filosofie Filosofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě . Jeho zaměření pokrývá okultní, hermetické a esoterické myšlení
ajeho vazby na filosofii, náboženství a kulturní studia. V současnosti se orientuje na
období renesance a raného novověku, konkrétně na postavu teologa a mága Heinricha
Cornelia Agrippy z Nettesheimu. Centrem jeho výzkumu je princip víry, religiozity, ale
i iracionality, a vztah víry a magického myšlení. Během studií se věnoval hermetismu
v antické filosofii, zejména v myšlení presokratiků, ve své disertační práci zpracovává
téma "Pojetí Boha v okultnífilosofii Agrippy z Nettesheimu a renesanční přirozené magii".
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