
Dagmar Havlová udělí Cenu Nadace VIZE 97 
významnému českému filosofovi Ivanu Chvatíkovi

Praha, 5. října 2020 - V pondělí 5. října 2020, v den nedožitých 84. narozenin Václava Havla, je udělena 
v pořadí 22. Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Letošním laureátem je Ing. Ivan 
Chvatík, dr. h. c., významný český filosof a zakladatel Archivu Jana Patočky při Filosofickém ústavu 
Akademie věd ČR.  Cenu Nadace VIZE 97 získává za dlouholetou péči o dílo J. Patočky, jeho archivní 
soustředění a souborné vydávání, za jeho interpretace, spolu s překlady blízkých filosofických děl.

Slavnostní předávací ceremoniál a panelová rozprava s laureátem byla z důvodu probíhající pandemie 
COVID-19 odložena a proběhne za účasti veřejnosti v příštím roce. Ivan Chvatík převezme z rukou paní 
Dagmar Havlové diplom a pamětní artefakt v podobě berly sv. Vojtěcha od českého umělce Jiřího 
Plieštika. 

„Laureáty vybíráme dlouhou dobu, kdy pečlivě studujeme jejich dosavadní počiny a celkové jednání. 
Laureáti jsou vybíráni z řad odborníků z jakéhokoliv oboru s přesahem do kulturního, společenského 
i každodenního života,“ říká zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadace VIZE 97 Dagmar Havlová.

Nadace VIZE 97 vydává u příležitosti udílení 22. Ceny Nadace VIZE 97 sborník laureátových esejí pod 
názvem Úsilí rozumět. Filosofické klopýtání od Patočky k Platónovi. 

Ivan Chvatík své původně technické zaměření (studium jaderné fyziky na ČVUT a pracovní zaměření na 
výpočetní techniku) velice záhy přeorientoval směrem k filosofii. Přilákala jej zejména osobnost Jana 
Patočky, jehož přednášky od roku 1968 navštěvoval. Po Patočkově nuceném odchodu z Filozofické 
fakulty UK inicioval vznik domácích seminářů přímo u profesora Patočky. Po jeho smrti v roce 1977 Ivan 
Chvatík spolu s přáteli zachránili Patočkovu pozůstalost, začali ji editorsky zpracovávat a samizdatově 
vydávat. Do roku 1989 tak byl Archivní soubor prací J. Patočky vydán a distribuován v 27 samizdatových 
svazcích. Kromě péče o dílo Jana Patočky se Ivan Chvatík  věnuje filosofickým překladům, zejména dílu 
Martina Heideggera, včetně překladu jeho stěžejního díla, Sein und Zeit /Bytí a čas. Hned 1. ledna 1990 
spolu s Pavlem Koubou založil Archiv Jana Patočky při Akademii věd ČR, v jehož čele působí dodnes, 
zároveň jako editor Patočkových Sebraných spisů v nakladatelství OIKOYMENH, v soustavné péči o 
Patočkův odkaz. 

Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Každoročně, v den narozenin Václava Havla 5. října, uděluje Nadace VIZE 97 mezinárodní Cenu význačnému 
mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání, přispívá k chápání vědy jako integrální 
součásti obecné kultury a nekonvenčním způsobem se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské existence. 
Smyslem udílení Ceny je mimo jiné umožnit české veřejnosti setkání s průkopníky zajímavých proudů soudobého 
vědeckého myšlení a seznámit ji s jejich dílem. Samotný slavnostní akt předání Ceny je doprovázen dalšími akcemi, 
včetně neformálního setkání studentů a profesorů při rozpravě s laureátem a pozvanými hosty.

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 je nezisková organizace a má poměrně široký okruh zájmů, což 
vyplývá ze zaměření jejich zřizovatelů a z tradic, na něž navazuje. Nadace působí hlavně v oblasti sociální, 
zdravotnické, vzdělávací a kulturní. Příležitostně organizuje nebo podporuje různé počiny na poli péče o lidská práva 
a rovněž reaguje na aktuální potřeby společnosti, avšak svojí činností se orientuje především na budoucnost. Pro 
další informace navštivte: www.vize.cz nebo www.prazskakrizovatka.cz.

http://www.vize.cz/
http://www.prazskakrizovatka.cz/

