VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU BRAK z. s. ZA ROK 2018
(Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření za minulé období)

AKCE – PŘEDNÁŠKOVÉ CYKLY, 5,5X11
V roce 2018 bylo v rámci spolku BRAK připraveno 9 přednášek, 1 přednáška musela být
zrušena, úspěšně uspořádáno bylo tedy 8 přednášek. Ty byly rozděleny do dvou stejných částí
časově kopírujících semestry. Obě části byly bez tematického omezení.
V jarní části bylo připraveno 5 přednášek, 1 zrušena a předneseny 4:
1)
Datum:
Přednášející:
Název:
Anotace:

19. 02. 2018
Michal Matulík
Alan Watts: Řešení otázek západní filosofie myšlením východu
Alan Wilson Watts byl britským myslitelem, který se v polovině 20.
století zasloužil o rozšíření východní filosofie na západ. Po představení
této kontroverzní osobnosti se v přednášce zaměřím na východiska či
axiomy jeho filosofie a ve zbývající části ukážu, jakým způsobem
s nimi řeší některé klasické otázky západní filosofie. Například otázky
kauzality, etiky, epistemologie, osobní identity, ontologie či
problematiky universálií. Přednáška si neklade za cíl podrobně
reprodukovat východní filosofii ani Wattsovy názory, nýbrž nabídnout
interpretaci Wattsových myšlenek s odkazem na jiné myslitele, díky
kterým může posluchač získat nový pohled na filosofické problémy,
které jsou mu důvěrně známé.

Datum:
Přednášející:
Název:
Anotace:

26. 02. 2018
Jan Hendrych
Teorie a problémy percepce v analytické tradici
Analytická filosofie je protkána linií úvah o roli vnímání v poznání
světa a v jazyce, kterým toto poznání zachycujeme a vyjadřujeme.
V příspěvku nejprve stručně vysvětlím základní terminologii, díky
čemuž bude možné popsat základní problémy vnímání. Na pozadí
těchto problémů pak bude možné vykreslit základní teorie vnímání
a první část bude zakončena zdůrazněním zvláštních pojmů, které se
s jednotlivými teoriemi pojí. Ve druhé části příspěvku poukáži na
empirické problémy vnímání, jak s nimi pracuje psychologie, a propojit
je s články, kterými je naše percepční ústrojí tvořeno. Na tomto základě
se ukáži, které konceptuální hypotézy filosofie korelují s moduly
nervové soustavy, a v závěrečné části navrhnu jednotný model spojující
výsledky filosofické konceptuální analýzy s výsledky empirického
výzkumu.

2)

1

3)
Datum:
Přednášející:
Název:
Anotace:

05. 03. 2018
Ali Yansori
Jacques Lacan: An Introduction
The theories of Jacques Lacan have been widely applied to cultural
studies, literature, gender studies, philosophy, arts, and many other
fields. Lacan’s theories are notoriously obscure and complicated; the
aim of the lecture is to introduce the audience to the fundamental
concepts of Lacanian psychoanalysis. Primarily, we will examine the
Lacanian triad of Imaginary, Symbolic, and Real; and by using the triad
as our point of reference, we will have a look at other key concepts in
Lacan’s work.

Datum:
Přednášející:
Název:
Anotace:

19. 03. 2018
Radim Chvaja
Proč se memetika nepovedla? („Historická hypotéza“)
V 70. letech 20. století se objevilo několik prvních příspěvků k dnes již
poměrně rozsáhlému konceptu darwinistické evoluce kultury. Prvním
byla memetika, z ostatních vykrystalizovala tzv. teorie dvojí dědičnosti
(TDD). Tyto na první pohled podobné teorie mají nicméně odlišný
osud. Zatímco memetika je dnes již mrtvý projekt, TDD se uchytila
poměrně úspěšně. Cílem této přednášky bude na základě srovnání
vývoje těchto teorií vysvětlit, proč tomu tak je. Ukážu, že memetika se
svou silnou a jednoduchou tezí vyplývající z genocentrického
evolučního modelu předložila projekt s tak značným předsudkem vůči
konceptu replikace, že zavázala badatele k tzv. „hledání memů“.
Matematické modely, ze kterých vzešla TDD, umožnily v rámci této
teorie flexibilně a systematicky pracovat na teoretické i empirické
úrovni.

4)

V podzimní části byly připraveny a předneseny 4 přednášky:
1)
Datum:
Přednášející:
Název:
Anotace:

11. 10. 2018
Iva Svačinová
Podoby sebe-přesvědčování v osobních denících
Ve svém příspěvku se budu věnovat praxi psaní osobních deníků
z hlediska teorie argumentace. Psaní deníku chápu jako aktivitu
spadající do domény tzv. intrapersonální komunikace, uvažuji, že autor
vede na stránkách deníku tzv. vnitřní dialog, v němž se může pokoušet
o přesvědčování sebe sama. Ač se jedná o vysoce individualizovanou
praxi, můžeme nalézt obecné konvence a pravidla, které omezují
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přípustnou nebo očekávanou formu argumentace. Do deníku jednoduše
řečeno nezaznamenáváme cokoliv a neargumentujeme v nich
libovolným způsobem. Nicméně, i v rámci těchto omezení můžeme
formulovat argumentaci takovým způsobem, aby měla vyšší rétorický
účinek. V příspěvku provedu případovou analýzu deníku Anne
Frankové. Ukážu, jaké persuasivní strategie Anne používá, když rozvíjí
argumentaci ve prospěch tvrzení, že tajný objekt jejího zájmu, Petr van
Daan, k ní rovněž chová/nechová city.
2)
Datum:
Přednášející:
Název:
Anotace:

25. 10. 2018
Jan Štěpánek
Dummett a intuicionismus
Právě před 111 lety vznikl v disertační práci dánského matematika L. E.
J. Brouwera filosoficko-matematický směr zvaný intuicionismus. Ten
od základů zpochybňoval principy, na nichž klasická matematika
dodnes stojí, tj. především zákon o vyloučení třetího a s ním spojenou
techniku důkazu sporem. Britský filosof Michael Dummett převzal
jádro intuicionismu, aby jej aplikoval na teorii významu a následně pak
na všechny filosofické disciplíny. V přednášce vyložím detaily
Dummettovy teorie anti-realismu včetně argumentů proti realistické
pozici, podle níž mají veškerá tvrzení jednou provždy a nezávisle na
pozorovateli udělenou pravdivostní hodnotu.

Datum:
Přednášející:
Název:
Anotace:

8. 11. 2018
Marek Vanžura
Telepistemologie – filozofie vzdálenosti
Velké množství vynálezů slouží k získávání informací na dálku –
teleskop, telegraf, telefon, televize. Vedle nich vzrůstá i počet zařízení,
jež umožňují zprostředkovaně na dálku manipulovat s fyzickým
světem, přičemž ty nejpokročilejší prostředky dovolují kombinovat
obojí. Ať už se jedná o robotická vozítka brázdící povrch Marsu anebo
bezpilotní letadla (takzvané drony) nasazená v dnešních válečných
konfliktech, jde o předměty, které nabízejí úrodnou půdu pro zkoumání
badatelům z celé řady filozofických disciplín, epistemologií počínaje
a etikou konče. Příspěvek na konkrétním případu dronů vymezí
nejzajímavější filozofické otázky inherentně obsažené v zařízeních,
která umožňují získávat informace a konat na dálku, přičemž mimo jiné
předvede, jak se i moderní technologie mohou stát plodným zdrojem
filozofických úvah, které zpětně mohou přispět k lepšímu porozumění
technickým výdobytkům dnešní doby.

3)

3

4)
Datum:
Přednášející:
Název:
Anotace:

29. 11. 2018
Martin Vacek
Fikcia ako metodologický prístup v metafyzike
V prednáške predstavím filozofickú metodológiu, ktorej nevyhnutným
predpokladom je fikčný diskurz. Nevyhnutnosť daného predpokladu
zdôvodním nasledujúcim argumentom:
1. Pravdivosť metafyzických teórií nás zaväzuje k ich ontologickým
záväzkom.
2. Je nerozhodnuteľné, ktoré metafyzické teórie sú pravdivé.
C. Správna analýza metafyzického diskurzu by mala predpokladať
fikčný diskurz.
V prednáške budem obhajovať premisy daného argumentu ako aj záver,
ktoré z neho vyplývajú.

Veřejné přednášky probíhaly na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v jarním
semestru vždy od 17.30 do 19.05, v podzimním semestru vždy od 18.00 do 19.30.
Ze sedmi přednášek byly pořízeny videozáznamy, které jsou umístěny na YouTube kanálu
spolku BRAK. Jedná se o následující přednášky:
•
•
•
•
•
•
•

Michal Matulík: Alan Watts: Řešení otázek západní filosofie myšlením východu
o https://www.youtube.com/watch?v=05jiqj1YscM
Jan Hendrych: Teorie a problémy percepce v analytické tradici
o https://www.youtube.com/watch?v=NRUEGjEUucI
Ali Yansori: Jacques Lacan: An Introduction
o https://www.youtube.com/watch?v=rRmpgJcMlIk
Radim Chvaja: Proč se memetika nepovedla? („Historická hypotéza“)
o https://www.youtube.com/watch?v=OL4NouVXjzI
Iva Svačinová: Podoby sebe-přesvědčování v osobních denících
o https://www.youtube.com/watch?v=p6DGH2sSJFM
Jan Štěpánek: Dummett a intuicionismus
o https://www.youtube.com/watch?v=1auwSuiS_aM
Martin Vacek: Fikcia ako metodologický prístup v metafyzike
o https://www.youtube.com/watch?v=ZWpAHcXsMr4

Z původně plánovaných přednášek bylo nutno zrušit z technických důvodů následující:
•

16. 04. 2018 – Marek Vanžura: Telepistemologie – filozofie vzdálenosti

Činnost spolku ve vztahu k 5,5x11 byla v tomto roce utlumena z důvodů zaneprázdnění
hlavního organizátora.
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PROPAGACE
V roce 2018 spolek BRAK využíval ke své propagaci nové internetové stránky na adrese:
http://www.ibrak.cz
Dále byl využit facebookový profil na adrese:
https://www.facebook.com/ibrak.cz/
Zde také vznikaly události k jednotlivým akcím, na které byli zváni posluchači. Dále byl
spolek propagován pomocí plakátů k jednotlivým akcím, které byly vyvěšeny na Katedře
filosofie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Nahrávky z přednášek byly zveřejněny
na novém YouTube kanálu spolku na adrese:
https://www.youtube.com/channel/UCRhYYJrVJQQ3EVZT4PY4vaQ

TECHSOUP
V roce 2018 spolek BRAK pokračoval v pasivní spolupráci s TechSoup Česká republika,
která rozvíjí technologické kapacity neziskových organizací. S ohledem na činnost TechSoup
Česká republika mohl spolek získat registraci na platformě společnosti Google, a získat tak
přístup ke službám emailu, virtuálního uložiště, kanálu YouTube apod., které nadále využívá.

MEZISPOLKOVÁ SPOLUPRÁCE
Spolupráce se spolky Praxis a dalšími dvěma spolky z Pardubic a Olomouce byla utlumena již
v roce 2017, v roce 2018 byl v tomto ohledu setrvalý stav. Spolupráce mezi spolkem a
Společností pro kognitivní vědu a filosofii byla prohloubena ve smyslu personálního
propojení.

SPOLUPRÁCE S FILOZOFICKOU FAKULTOU MASARYKOVY UNIVERZITY
Spolek také dále pokračoval ve spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity.
V rámci této spolupráce využíval přednáškové místnosti, vybavení fakulty.

FINANCE
Spolek BRAK vede i nadále transparentní účet u Fio banky:
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2500409987
Výsledná částka je vypočtena jako rozdíl mezi příjmy a výdaji, tedy rozdíl mezi součtem
příjmů z:
•
•

finančních prostředků vložených při zakládání účtu
členských poplatků za rok 2014
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Částka

Součet

300,00 Kč
1800,00 Kč

300,00 Kč
2100,00 Kč

•
•
•
•

členských poplatků za rok 2015
členských poplatků za rok 2016
členských poplatků za rok 2017
členských poplatků za rok 2018

1800,00 Kč
2100,00 Kč
2100,00 Kč1
1800,00 Kč

3900,00 Kč
6000,00 Kč
8100,00 Kč
9900,00 Kč

468,00 Kč
890,70 Kč

9432,00 Kč
8541,30 Kč

1629,00 Kč

6912,30 Kč

737,00 Kč

6175,30 Kč

a součtem výdajů z:
•

•
•

r. 2016
• na transformaci spolku dle z. č. 89/2012 Sb.
• na propagační materiály
r. 2017
• na datadisk pro uchování videonahrávek spolku
r. 2018
• na webhosting a doménu

Ke dni 31. 12. 2018 je tedy na účtu celkem 6175,30 Kč.
Tato zpráva je zároveň zprávou o hospodaření za minulé období dle stanov spolku.

ORGANIZACE
Do spolku byli přijati noví členové: Michal Stránský, Markéta Poledníková
Výbor spolku v roce 2018 tvořil Zdeněk Trávníček (předseda), Iva Svačinová
(místopředsedkyně) a Tomáš Ondráček (místopředseda). Revizorem sdružení byl
Jan Štěpánek.
Spolek tvořilo 11 členů, v užším kruhu byli Danica Ježová, Iva Svačinová, Jan Štěpánek,
Zdeněk Trávníček, Tomáš Ondráček, Tereza Kunešová, Martin Prokop, Václav Hynčica, Jan
Brázdil, Michal Stránský, Markéta Poledníková.

Výroční zprávu sestavila/sestavil Zdeněk Trávníček, Iva Svačinová
Zkontrolovala/zkontroloval Iva Svačinová, Tomáš Ondráček

V Brně dne 11. 2. 2019

Zdeněk Trávníček

1

V této položce je započteno 100,- Kč, které zaplatil na rok 2017 Jaroslav Růžička již v roce 2016.
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Iva Svačinová

Zpráva byla schválena členskou schůzí spolku konanou dne 28. 2. 2019
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