
Úterý 22. února 2022 13.00—16.15
Divadlo D29, Svaté Anežky České 29, Pardubice

Obecně prospěšná společnost energeia o. p. s. 
a Univerzita Pardubice pořádají v rámci projektu 
Kontexty humanity seminář pro pedagogy

EVOLUCE 
A VĚDOMÍ

Jak učit
o evoluci



Program

13.00	 zahájení

13.05–14.05	 Redukcionismus v biologii a filosofii

14.05–15.05	 Fenomenální vědomí

15.05–15.10	 přestávka

15.10–16.15	 Funkce vědomí: Adaptace versus tvořivost

16.15	 ukončení

Seminář je pro účastníky zdarma. Proběhne v pardubickém Divadle D29 
a online na platformě YouTube. Přihlášky: http://kontextyhumanity.cz/prihlaska 
nebo mailem na: kontexty@energeia.cz

Účastníci v Divadle D29 obdrží knihu k tématu.
Informace k osobní účasti nebo k připojení naleznete v Aktualitě.

http://kontextyhumanity.cz/prihlaska 
mailto:kontexty%40energeia.cz?subject=
https://kontextyhumanity.cz/jak-ucit-o-evoluci-evoluce-a-vedomi/


Přednášet budou prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc. a prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.
Moderuje: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

V každém bloku vystoupí vždy oba hosté.

1. Redukcionismus v biologii a filosofii

Lze celé poznání vystavět podle vzoru exaktní přírodovědy? Co se děje předtím, než tu 
máme fakta? Lze prvotní uchopení smyslové danosti nějak zkoumat? Vynořuje se vědomí 
z komplexní fyzické struktury mozku? Co je slabá a co silná emergence? Proč je přechod 
z anorganické oblasti na úroveň vědomí tak problematický? Může neurověda zkoumat 
vědomí? Jak zkoumá vědomí fenomenologie? Jak probíhá ve vědomí rozlišování barev? 
Neurofyziologie a fenomenologie barevného vidění.

2. Fenomenální vědomí

Může vědomí pochopit samo sebe? Co znamená, že vědomí zkoumáme svým vědomím? 
Základní znaky vědomí. Jak prožíváme své já? Umělá inteligence a umělé vědomí. Může mít 
počítač já? A mohou počítače vytvořit společnost? K čemu má přístup neurofyziologie? 
Subpersonální mechanismy. Co všechno víme dříve, než víme, že to víme? Co nám o tom 
napovídají fenomény slepého vidění a mrákotných stavů? K čemu je vědomí, pokud nemá 
biologickou funkci?

3. Funkce vědomí: Adaptace versus tvořivost

Bergsonova polemika s darwinismem. Co je „vývoj tvořivý“? Prostírá se vědomí v prostoru 
nebo spíše v čase? Čas jako téma vědy, literatury i filosofie. Tvořivé vědomí a otevřená spo-
lečnost. Metafyzické úvahy o smyslu evoluce vědomí. Souběžná evoluce vědomí s evolucí 
fyzickou. Vědomí proti biologickým potřebám. Člověk jako sebe-vědomá, racionální a morál-
ní bytost.



Vytváříme interdisciplinární platformu, jejímž cílem je v kontextu 
soudobého poznání znovu pochopit smysl a důležitost humanitní 
vzdělanosti pro naši civilizaci.

Kontakt

Daniel Raus
+420 606 634 843
kontexty@energeia.cz

Přihlášky zde:

http://kontextyhumanity.cz/prihlaska
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