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TISKOVÁ ZPRÁVA
Výzkumný záměr Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty se
zabýval texty s cílem (a) připravit dvojjazyčné edice dosud nevydaných latinských rukopisů
spjatých s českými zeměmi, doprovázené českou a cizojazyčnou úvodní studií, českým
překladem a výkladovými poznámkami (b) připravit dvojjazyčná vydání důležitých
patristických, středověkých a renesančních textů, doprovozená úvodní studií a výkladovými
poznámkami a zpřístupnit české odborné i širší veřejnosti důležitá díla evropské křesťanské
kultury a (c) monograficky zpracovat hlavní témata z obou typů textů. Jednalo se tedy o
prezentaci bohemikálních latinských textů mezinárodnímu bádání a zároveň o seznámení české
kulturní obce s danou částí evropské tradice.
Centrum bylo koncipováno jako interdisciplinární tým sdružující klasické a středolatinské
filology, filosofy, teology a historiky a předpokládalo úzkou spolupráci odborníků z těchto oborů
při plnění jednotlivých dílčích úkolů projektu.
Výzkumný záměr se členil do 11 dílčích úkolů, které se zabývaly různými aspekty zkoumané
problematiky: 1. Vocabularius dictus Lactifer IV (De monstruosis hominibus) edice textu; 2.
Klement Alexandrijský a alexandrijské křesťanství – komentované překlady Stromat Klementa
Alexandrijského; 3. Latinská a řecká hagiografie – antologie z latinské a řecké martyrologie; 4.
Augustinus, Confessiones - překlad; 5. Isidor ze Sevilly, Etymologie - překlad; 6. Reflexe
mnišství ve vrcholné scholastice; 7. Nauka o milosti v Písmu a v patristice; 8. Dějiny interpretace
Platónova dialogu Timaios od antiky po 2. století, 9. Pojetí Boha jako ipsum esse u Tomáše
Akvinského a jeho antické zdroje, 10. Filosofie ve starší františkánské škole; 11. Příroda a
přirozenost v renesanční filosofii.
Hlavním výstupem výzkumného záměru byly knižní publikace trojího typu (edice, komentované
překlady, monografie). Bylo vydáno nebo je připraveno k vydání celkem 65 knih a 77 kapitol
ve vědeckých knihách a celkem 63 časopiseckých studií bylo publikováno v odborných
časopisech.
Výzkumní pracovníci prezentovali své výsledky také na mezinárodních konferencích a
Centrum samo uspořádalo nebo spolupořádalo celkem 10 mezinárodních konferencí:
Analogie ve filosofii a teologii (2006); Jednota a mnohost (2006); Pojetí přirozenosti ve
filosofii minulosti i současnosti (2007); Komenský a patristika (2007); Dějiny a současnost
kosmologie (2008); Patristická konference (2008); Pojetí člověka v dějinách a současnosti
filosofie (2009); Colloquium Clementinum (2010); Erasmus a jeho dílo v minulosti a
současnosti evropského myšlení (2011); Svoboda rozhodování v minulosti a současnosti
filosofie (2011).
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