Ladislav Kvasz laureátem ceny Fernanda Gila
Cena Fernanda Gila, kterou uděluje za mimořádné
výsledky ve filosofii vědy portugalská vládní
Foundation for Science and Technology spolu s
Calouste Gulbenkian Foundation, byla udělena československému filosofovi matematiky Ladislavovi
Kvaszovi, profesorovi Pedagogické fakulty Karlovy
univerzity a také členovi redakční rady Filosofie dnes.
O jak významné ocenění se jedná naznačuje výše
finančního obnosu, který je s oceněním spojen: je to
125.000 euro.
Ladislav Kvasz byl oceněn za svou nedávnou
knihu Patterns of Change (Birkhauser, Basel, 2008). V této knize se Kvasz dívá na
dějiny matematiky z velmi neotřelého úhlu: vykresluje tento vývoj jako vývoj
jazykových forem, o které se matematika opírá, a naznačuje i jisté zákonitosti vývoje
těchto forem.
Komise, která o udělení ceny rozhodovala, ve svém zdůvodnění píše (viz
http://fernando-gil.org.pt/en/nominees/):
The main criteria which led the jury to decide
in favour of Professor Kvasz’s book for the
prize was the originality of his work and the
scholarly way in which he supported his
position. His book concerns the way in which
mathematics develops, and it formulates three
important patterns of change which are named:
recoding, relativization, and reformulation. The
first two of these are entirely novel, and show
the great originality of Professor Kvasz’s work.
However, Professor Kvasz is not content
merely to state that these patterns occur. He
demonstrates his thesis by numerous examples
from the history of mathematics of which he
has a profound and scholarly knowledge.
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Bez zajímavosti není ani přehled jmen těch, kdo byli na cenu nominováni spolu s
Kvaszem a kdo skončili v poli poražených: je mezi nimi např. Peter Godfrey-Smith,
Elliot Sober, Nancy Cartwright, Mario Bunge, Hartry Field, Bas C. van Fraassen či
Jaakko Hintikka. Nestává se věru každý den, že by se za sebou filosof z našich končin
dokázal nechat takové koryfeje světové filosofie! Blahopřejeme!
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