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rialistů, dále jaký podii mají na této ideologii západoněmectí sociální demokraté ap. 0 těchto-
nedostatcích píše kandidát filosofických v ě d major dr. Jindřich Filipec v časopise „Vojenství" 
(zvláštní číslo 1960) a také je svou vlastní prací „Filosofie atomové smrti" zčásti napravuje. 

Další nedostatky jsou jen dílčího rázu (např. rozbor katolické a evangelicko etiky je 
zbytečně na dvou místech knihy apod.). 

Pres tylo některé nedostatky sáhnou k uvedené knize všichni naši ideologové, propa-
gandisté a zájemci jako k důležitému pomocníku v boji za odhalování západoněmeckých 
militaristů a klérofašislů a za ideologické vyzbrojení a zpevnění našich pracujících. 

Jiří Sedlák 

(1'oznáinka: Kniha mezit ím vyšla česky s názvem: „Filosofie zločinu" SNPJ,, 1961, 
336 stran.) 

Obhajoby kandidátských prací a habilitace pracovníků a aspirantů 
kateder marxismu-leninismu na Universitě J. E . Purkyně v Brně 

V březnu 1958 obhájil na zasedáni vědecké rady filosofické fakulty University J . E . Pur
kyně v Brně kandidátskou práci, nadepsanou K základní otázce estetiky, Václav Zykrnund^ 
odborný asistent katedry dialektického a historického materialismu. Práce vyš la již v roce 
1957 tiskem v nakladatelství Krásné literatury, hudby a umění. V. Zykmund zde rozebírá 
především otázku specifičnosti uměleckého poznání skutečnosti a s tím spjatý problém spo
lečenské podmíněnosti umění. 

Dr. Jaromír Bartoš, odborný asistent katedry dialektického R historického materialismu 
obhájil v březnu 1960 před komisí vědecké rady Filosofického ústavu ČSAV svou kandidát
skou práci, nazvanou Vývoj pojmu náhoda v obrysech. Práce se zabývá otázkou v ý v o j e 
pojmového komplexu „náhoda" v dějinách filosofického myšlení . Rozšířená verze léto práce 
byla obhájena jako řešení dílčího úkolu státního vědecko-výzkumného plánu a po jisté 
úpravě a doplnění je připravena do tisku v německém překladu pod titulem Der Beggriffs-
komplex „Zufall" im philosophischen Denden Europas. 

Kandidátskou práci s názvem Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy obhájil 
rovněž ve Filosofickém ústavě ČSAV dr. Ludvík Tošenovský, odborný asistent katedry dia
lektického a historického materialismu, a to v prosinci 1960. Obsahuje dílčí studie k zá
kladním otázkám teorie pravdy (objektivnosti pravdy, ověřitelnosti pravdy praxí, absolut
nosti a relativnosti pravdy, konkrétnosti pravdy a její definice). Podle připomínek oponentů 
upravená a doplněná práce, která byla také podkladem pro habilitační řízení, konané na 
řádném zasedání vědecké rady filosofické fakulty university J . E . Purkyně v únoru 1962, 
vychází letos tiskem ve Státním pedagogickém nakladatelství, edici Spisu filosofické fakulty 
university J. E. Purkyně. 

Dr. Karel Hozman, odborný asistent katedry dialektického u historického materialismu, 
obhájil v říjnu 1961 ve Filosofickém ústavu ČSAV kandidátskou práci nazvanou Gnoseologie 
amerického pragmatismu. Podrobuje v ní kritice noelické názory nejen některých čelných 
představitelů této současné americké buržoazní filosofie, ale také filosofické názory řady dalších 
autorů, zejména těch, jejichž noetická koncepce souvisí s vysoce aktuální analýzou soudo
b ý c h amerických polit ických doktrín. Pozornosti zaslouží také Hozmanova kritika operacio-
nalismu. 

V dubnu 1961 obhájil JUDr. Jun Snilka, odborný asistent katedry politické ekonomie 
University J. E . Purkyně v Brně, na zasedání vědecké rady filosofické fakulty habilitační 
práci nazvanou O rozvoji životní úrovně obyvatelstva Brněnského kraje (v letech 1954—1958). 
Jan Srůtka zde podává uce lený situační obraz růstu životní úrovně ve v y m e z e n é m období. 
T!m, že rozbor provedl v kraji vysoce průmys lovém s vyspě lou zemědělskou výrobou, mají 
jeho teoretické závěry v ý z n a m pro plánování v měřítku celostátním, zejména v ohledu me
lodickém. Práce přináší cenné podněty k rozpracování dlouhodobé koncepce rozvoje socialis
tické ekonomiky v CSSR. V září 1961 prošla Srůtkova práce před komisí vědecké rady 
University J. E . Purkyně oponenlským řízením a byla uznána jako splněný dílčí úkol 
státního vědeckého výzkumu. 

JUDr. Jiří Setinský. odborný asistent katedry politické ekonomie University J . E . Purkyně 
v Brně, obhájil v lednu 1962 kandidátskou práci před komisí vědecké rady Vysoké školy 
ekonomické v Bratislavě. Práce má název Problém krize v buržoazní politické ekonomii 
ř.SR. Setinský rozebírá názory československých buržoazníeh ekonomů, zejména profesora 
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Kngliše, s přihlédnutím k buržoazním leoriím krizí vůbec. Zabývá se zvláště vztahem mezi 
tzv. teorii rovnováhy u krize, a pozornost věnuje také názorům Keynesovýin u švédské školy 
a zkoumá jejich vliv na ekonomickou teorii v CSPi. Na základě rozboru teorií dokazuje 
jejich úzkou spojitost s třídními zájmy buržoazie, s hospodářskou politikou předmnichovské 
('.SR a podrobuje je marxistické kritice. 

V listopadu 1959 obhájila na zasedání vědecké rady filosofické fakulty University .1. li. 
J'urkyně svou kandidátskou práci dr. Olga Štěpánková, vedoucí katedry marxisniu-leuinismu. 
Práce nadepsaná KSC a agrární otázka v údobí hospodářské krize, f. část (1930—IWH), roze
bírá politickou situaci a postup strany na počátku třicátých let a sleduje dále sepětí teoretické 
práce strany s praktickými otázkami rozvíjejících se revolučních bojů. V této souvislosti 
se Štěpánková zabývá zvláště problémem vzájemného vztahu rolnické a agrární otázky. 

,11'Dr. Bohumil Kučera, odborný asistent katedry marxismu-leninismu, obhájil v únoru 
1961 ve vědecké radě filosofické fakulty Komenského university' v Bratislavě svou kandi
dátskou práci nazvanou KSC v boji za překonání sociáldemokratismu v prvních letech po 
založení (1921—1924). Práce podává ucelený výklad procesu překonávání sociáldemokratismu 
v naší straně v určeném období. Systematický rozbor projevu sociáldemokratismu v jednot
livých úsecích stranické práce doplňuje shrnující úvaha o podstatě l/v. šmeralisinu. 

Na zasedání vědecké rady University J . li. Purkyně obhájil v listopadu 19i>9 kandidátskou 
práci také externí aspirant katedry základů marxismu-leninismu Josef Doinaííský, pracovník 
katedry sociálně ekonomických věd na Vojenské akademii v Brně. Práce má název Pod
mínky vzniku lidově-demokratického Československa s podtitulem Zápas o vilězslii lidoví-, 
demokracie cestou rozvíjení a přerůstání národuě-demokratické revoluce v revoluci socialis
tickou v letech 1945—1948. J . Doinauský se lu zabývá teoretickými otázkami u nás hojně 
diskutovanými a přináší v řešeném problému cenné podněty. Práce vyšla v podstatném 
výtahu tiskem v edici Vojenské technické akademie v Urně. 

Zdeněk Kirs 


