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Miloše Dokulila
On the 20th anniversary of the philosopher Miloš Dokulil
Redakce

Prof. PhDr. Ing. Miloš Dokulil, DrSc. (* 23. července 1928) se soustavně
věnuje teorii a metodologii vědy, filosofii jazyka a problematice lidské mysli.
Před lety napsal několikerá skripta z logiky pro pedagogy. Publikuje stati
z dějin filosofie (Locke, Descartes), politologie (Střední Evropa, T. G. Masaryk), etiky (zakotvení hodnot), filosofie vědy (problematika explanace, teorie
života a vesmíru), filosofie mysli (problém monismu), filosofie jazyka (mj.
memetika), filosofie dějin (analytické principy), religionistiky (se zahrnutím
tradic Orientu a konfrontací s nimi). – Po roce 1968 byl vyloučen ze svazku
Masarykovy univerzity. Po návratu na MU vydal knihy o filosofii dějin (1992)
a o toleranci (1995). Je spoluautor a spolueditor třísvazkové Etiky (Prešov
1998, 20092). Dále je autorem textů Zpětné zrcadlo Masaryk. Tři sondy do naší
dnešní krize (2005), Masarykovské návraty (2006), Masaryk a náboženství (2012)
a Křesťanství v perspektivě 1700-letého výročí milánského ediktu (2014). V roce
2017 přispěl do monografie Česká otázka a dnešní doba (ed. J. Svoboda –
A. Prázný) statí nazvanou Je dnes na „českou otázku“ uspokojivá „česká“
odpověď? Přínosem pro českou filosofii jsou jeho překlady Lockova Eseje
o lidském rozumu (1984) a Eseje o lidském chápání (2012). – Kromě četných
záznamů na webu lze heslo o něm najít v encyklopedii Diderot, v Československém biografickém slovníku (1992), nebo v biografických edicích International Biographical Centre (Cambridge, UK), American Biographical Institute
a Marquis Who’sWho (USA). Obšírnější údaje o něm jsou ve Slovníku českých
filosofů (http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/dokuli.html) nebo v The
Europe 500: Leaders for the New Century (Barons’ Who’s Who, 2001). Roku
1999 byl také Masarykovou univerzitou nominován na cenu MŠMT.
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Redakce časopisu Studia philosophica gratulaci panu profesorovi Dokulilovi
k 90. narozeninám spojila s nabídkou, aby při této příležitosti napsal kratší
úvahu na téma, o němž rád uvažuje a hovoří: co filosofie v návaznosti na svou
tradici může i dnes znamenat pro naši kulturu, a tedy i pro každého člověka.
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