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Ladislav Tondl – 1924-2015
Dne 7. srpna 2015 nás opustil význačný
český vědec, náš dlouholetý spolupracovník, přátelský kolega a vždy dobrý
rádce, prof. Dr. Ing. Ladislav Tondl, DrSc.
Pan prof. Tondl patřil k zakladatelským osobnostem filosofie vědy a techniky, teorie komunikace, české sémiotiky a zasloužil se i o rozvoj poznání
v dalších oborech výzkumu. Během
svého více než šedesátiletého vědeckého působení zformuloval a zahájil
řadu zajímavých koncepčních výzkumných programů. Jeho první větší monografie k tematice sémantiky, sémiotiky
a komunikace, publikovaná v nakladatelství Academia v r. 1966, navazovala
na jeho přednášky a semináře pro lingvisty na Univerzitě Karlově v Praze. Později vyšla v ruském překladu v Moskvě
i v anglickém překladu v edici bostonské univerzity; byla však zároveň jednou z příčin autorova vynuceného
odchodu z Karlovy univerzity v padesátých letech dvacátého století.
S totalitní mocí se pan profesor opakovaně střetával a byl vystaven různým
formám represí. Přesto však, díky své
houževnatosti a pracovitosti, prožil velmi plodné období v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV a v roce
1968, po své první rehabilitaci, byl jmenován řádným profesorem Univerzity Karlovy. V Československé akademii
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věd založil Kabinet pro teorii a metodologii vědy, kde spolu s prof. Karlem
Berkou začali vydávat vědecký časopis „Teorie a metoda“. V období normalizace byl však jeho Kabinet zrušen
a pan profesor musel opětovně čelit
arogantním snahám o omezování své
vědecké svobody. Vzhledem ke svému
matematickému vzdělání a exaktnímu
myšlení nalezl zaměstnání v technickoinženýrské oblasti, kde se pak během
následujících dvaceti let uplatnil v oboru informatiky i při využití počítačových
technologií v projektování.
Díky podpoře svých kolegů v tuzemsku a solidaritě renomovaných zahraničních vědců, kteří nadále prosazovali uveřejnění jeho prací, dokázal
pokračovat v neobyčejně plodném výzkumu a to i v době, kdy již byl vyloučen
z ČSAV a měl oficiálně zakázáno veřejně vystupovat. Navzdory překážkám
sepsal celou řadu velmi hodnotných
vědeckých publikací, které byly vydány v USA, Francii, Německu, Polsku,
Švédsku – a po solidárních akcích některých ruských badatelů překvapivě vyšly
i v ruském překladu. V zahraničí se stal
respektovaným výrazným představitelem analytického filosofického myšlení,
udržoval těsné pracovní kontakty s profesionálně blízkými předními zahraničními filosofy a logiky.
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Po roce 1989 byl znovu plně rehabilitován a vrátil se pracovat na akademickou půdu. V roce 1993 založil v rámci obnoveného Filosofického ústavu AV
ČR vědecký útvar Kabinet pro studium
vědy, techniky a společnosti. Byl členem edičních rad zahraničních časopisů, předsedou Českého komitétu pro
logiku, metodologii a filosofii vědy, Sémiotické skupiny České společnosti pro
kybernetiku a informatiku. Za zásluhy
v historických vědách mu Akademie věd
ČR v roce 1999 udělila Čestnou oborovou medaili Františka Palackého. Nejvýznamnějšího ocenění se panu profesoru
Tondlovi dostalo na sklonku roku 2004,
kdy obdržel vysoké státní vyznamenání
„Za zásluhy o stát v oblasti vědy“.
Přehled toho, co pan profesor během svého života dokázal, je úctyhodně dlouhý. Je autorem více než deseti
knižních monografií vydaných v češtině, tří zahraničních monografií a spoluautorem dalších sedmi zahraničních

knižních publikací. Ve vědeckých časopisech publikoval více než dvě stovky
statí, vystupoval na mnoha mezinárodních kongresech a sympoziích s předem vyžádanými přednáškami. Sepsal
řadu učebních textů pro studenty, učil
na univerzitách, působil ve vědeckých
radách vysokých škol.
Jako jeden z jeho blízkých kolegů
jsem pana profesora stále více obdivoval především pro jeho vědeckou invenci a neutuchající elán, se kterým zpracovával nová témata. Obdivuhodný byl
jeho smysl pro sociální odpovědnost,
lidskou poctivost a slušnost, který se
promítal i v celé jeho koncepci filosofie
vědy a techniky. Na to i na jeho velice
cenný vědecký přínos pro českou filosofii a sémiotická bádání i na vše ostatní,
co během svého dlouhého a plodného
badatelského působení vnesl do našich
profesních životů, budu spolu se svými
kolegy vždy vděčně vzpomínat.
Čest jeho památce!
Adolf Filáček

Odešel Aleš Havlíček
V letošním létě mnohé z nás zaskočila
zpráva, že 22. července 2015 náhle zemřel filosof, vysokoškolský pedagog
a nakladatel Aleš Havlíček. Bylo mu
pouhých 59 let. Je sice snad ještě příliš
brzy na hodnocení jeho odkazu, avšak
přesto je vhodné představit jeho život
a dílo těm, kteří ho neznali.
Aleš Havlíček v mládí jevil zájem
o techniku a studoval nejprve Střed-
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ní průmyslovou školu jaderné techniky v Praze (1971-1975) a poté Fakultu
jadernou fyzikálně inženýrskou ČVUT
v Praze (1975-1980). V roce 1980 byl však
na podnět Státní bezpečnosti ze studia
vyloučen. Patrně se tak stalo kvůli jeho
účasti na neoficiálních a za normalizace
tajnou bezpečností ostře sledovaných
bytových seminářích u Julia Tomina. Havlíček po jeho násilně vynuceném záni-
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