Josef Krob
Národnost: česká
Datum narození: 9. prosince 1956
Místo narození: Žďár nad Sázavou
Sociální zařazení: Otec se vyučil zámečníkem, ale později pracoval jako úředník. Matka byla učitelka. Josef Krob pochází
ze tří dětí, s manželkou Věrou má syna a dceru.

Akademické působení
Josef Krob maturoval v roce 1976 na gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou a poté nastoupil na filozofickou fakultu
brněnské univerzity ke studiu filozofie a historie, které zakončil v roce 1981 diplomovou prací Vznik a vývoj vesmíru jako filozofický problém. V následujících dvou letech absolvoval studijní stáž na Ústavu marxismu-leninismu
Vysokého učení technického v Brně. Ještě v té době nastoupil na Katedru filozofie FF MU a získal doktorát. V roce
1992 mu byl na základě práce Člověk a vesmír nebo filosofie a kosmologie? udělen titul kandidáta věd. V devadesátých letech absolvoval několik zahraničních stáží, mimo jiné v Dijonu, Bruselu nebo Paříži. V roce 1997 se habilitoval spisem Hledání času, místa, smyslu, v roce 2003 zahájil řízení ke jmenování profesorem, které o dva roky
později úspěšně završil.
Věnuje se problematice vzniku a vývoje vesmíru v různých filozofických koncepcích. Zabývá se evoluční
ontologií, snaží se usouvztažnit tradiční filozofické kategorie, jako je prostor, čas, pohyb, látka nebo hmota, a doplnit je dalšími, jimiž jsou struktura, informace a řád. Ve své pedagogické činnosti se věnuje výuce ontologie,
epistemologie či antropocentrismu. Vyučuje také předmět Filosofie ve sci-fi, který spojuje jeho vědecké zájmy
s osobními.
V roce 2006 se stal děkanem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a zvolen byl i v následujícím období.
Hlavní náplní jeho funkčního období byla rekonstrukce budov filozofické fakulty, především její počáteční část –
zajištění finanční podpory. V roce 2014, kdy opouštěl svoje děkanské křeslo, byla rekonstrukce tří budov v plném
proudu a dvě další se na přestavbu připravovaly. V současné době je zástupcem vedoucí Katedry filozofie FF MU,
členem Vědecké rady FF MU a pověřencem pro ochranu osobních údajů na Masarykově univerzitě. Od roku
2006 zasedá v redakční radě periodik Universitas, Pro-Fil – An Internet Journal of Philosophy a Human Affairs – Post
disciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly. V roce 2017 se stal členem dozorčí rady Filosofického ústavu
Akademie věd České republiky a také členem Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2014
mu byla udělena zlatá medaile Masarykovy univerzity.
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Výběr z díla
Z Krobových prací lze uvést Horizonty vesmíru a poznatelnosti (1986), Problémy matematizace společenských věd
(1987), Úvod do ontologie (1991, společně s J. Šmajsem), Čas, konec ontologie (1994), O francouzské filosofii (1999,
společně s kolektivem autorů), Evoluční ontologie (2003, opět s J. Šmajsem). V neposlední řadě je autorem
monografie Gnoseologie. Od tradičních otázek k evoluční gnoseologii (2006). V posledních letech se věnuje především
popularizaci vědy – v roce 2018 byla publikována kniha Co je to čas? Lekce z filozofie, která se snaží pojmout
filozofickou otázku cestou přístupnou laickému čtenáři. Autor v ní řeší definice času, nesmrtelnosti vesmíru
a dochází k odpovědi, že čas je buď nejdůležitější element vesmíru, nebo vůbec neexistuje.
Josef Krob byl v letech 2003–2005 řešitelem projektu Gnoseologie na začátku 21. století podpořeného Grantovou agenturou ČR.

Evaluace
Josef Krob je dlouholetý člen akademické obce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a po dvě období (v letech 2006–2014) stál v jejím čele jako děkan. Kromě své vědecké činnosti se věnuje i popularizaci filozofie a sám
říká, že: „psát populární texty o vědě mi připadá mnohem užitečnější než neustálé vysvětlování, že vědu potřebujeme
z těch a těch důvodů.“

Ohlasy
Se vší vážností lze tvrdit, že díky němu přestal být filozof spojován s archetypem nesrozumitelného huhlala, rukou píšícího
znaky řecké abecedy. Josef Krob přesvědčil své okolí o výhodách počítačů mnohem dříve než Windows 3.1x. Založil a vedl
jeden z prvních tuzemských blogů, popularizoval moderní technologie, šířil počítačovou gramotnost ohněm i mečem. Stejně
progresivní byl i jako děkan filozofické fakulty, kdy zbořil, co se dalo, a postavil, co mohl. […] Josef Krob byl muž mnoha profesí.
Mezi jeho tradiční koníčky, tedy prudkou akceleraci v autě, popichování a destilaci, se později přidalo i jazykové puritánství.
[…] Jak už to ale u výrazných osobností bývá, téměř cokoli, co dělal, se někomu nelíbilo. Ať už šlo o založení katedrové Ligy
destilatérů, vybavení katedrové chodby morbidními portréty slavných filozofů, bourání, přímočarost či hlasitou přítomnost na
sociálních sítích, byl vždy zaskočen, když nenarazil na odpor. Josef Krob se nikdy nebál výzev, vždy vyzařoval odvahu, výdrž
a zvláštní bezstarostnost či uličnictví. \ Marek Picha
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