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FILOZOFOVÉ PROZKOUMAJÍ SPOLEČNOST MODERNÍ DOBY 
 
Plzeň, 30. 1. 2014 – Společnost moderní doby: moderní, post-moderní, post-postmoderní nebo 
tekutá? Nejen na tyto otázky bude hledat odpovědi Fakulta filozofická Západočeské univerzity 
v Plzni, která od nového roku zahájila projekt financovaný z Operačního programu Výzkum a vývoj 
pro inovace (OP VaVpI) s názvem Centrum pro výzkum společnosti moderní doby.    
 
„Jde o navýsost aktuální téma, v němž se mohou protnout badatelské zájmy všech kateder  
a kterému se zatím v českém akademickém prostředí soustavně nikdo nevěnoval,“ uvedl děkan 
Fakulty filozofické ZČU Pavel Vařeka. „Hledání kořenů složitých struktur, které utvářely  
a ovlivňovaly společnost dneška i doby nedávné, a pochopení jejích problémů nás nutně přivádí ke 
studiu jednotlivých etap vývoje v posledních dvou staletích. Plzeň a západ Čech navíc nabízejí 
jedinečný regionální rámec, do něhož se s mimořádnou intenzitou otiskly všechny významné historické 
procesy, které poznamenaly naše okolí, naše nedávné předky i nás samotné,“ doplnil Vařeka. 
 
Studium moderní společnosti a vytvoření jejího komplexního obrazu předpokládá kombinaci metod  
a postupů příbuzných vědních disciplín, jako jsou historie, sociologie, antropologie, politologie, 
politická geografie, kulturní studia a lingvistika, industriální archeologie, studium technických 
památek apod. Tato kombinace metod však potřebuje odpovídající zázemí, protože archeologie dnes 
už nepředstavuje pouze práci s rýčem a krumpáčem. Nedestruktivní metody výzkumu vyžadují 
nejmodernější technologie, ke kterým fakulta sama přispěla, například novým patentem.  
 
Vedle laboratoří archeologických a antropologických jsou však potřeba i laboratoře počítačové, neboť 
ani sociologům a politologům už nestačí jen papírové dotazníky a potřebují užívat nejnovější výsledky 
teorie modelování, grafů a simulací. Právě na vybudování odpovídající infrastruktury v podobě 
nových archeologických, antropologických a počítačových laboratoří, stejně jako v podobě 
revitalizovaných a modernizovaných pracoven pro doktorandy i akademiky, se zaměřuje projekt 
v celkové hodnotě téměř 40 milionů. 
 
Jaké otázky a odpovědi přinese aplikace metod, které archeologie tradičně užívá při zkoumání 
společnosti dávno minulé, na pozůstatky nedávné minulosti? Co nám mohou sdělit antropologové, 
zaměří-li se místo exotických kmenů na komunity a subkultury, žijící mezi námi? A jak nás a naši 
společnost změnily nové technologie? Nejen na tyto otázky se zaměří projekt, který potrvá do června 
2015. 
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