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Ciele projektu: Projekt sa venuje významu a funkcii kognitívnej intuície vo vybraných
historických a súčasných epistemologických koncepciách. Cieľom projektu je v prvom rade
objasniť a zmapovať viacvýznamovosť pojmu intuície, kriticky zhodnotiť legitimitu
odvolávania sa na intuíciu ako relevantný zdroj a druh poznania a nakoniec podať komparáciu
rôznych minulých a súčasných filozofických prístupov k problému intuície. Hlavnými
výstupmi projektu budú priebežné publikácie vo vedeckých časopisoch, výstupy na
konferenciách a záverečné spracovanie riešených tém vo forme monografie.
Základným cieľom projektu je prispieť k hlbšiemu analytickému chápaniu a k
explikácii pojmu intuície, resp. intuitívneho poznania, ako sa s ním stretávame v rôznych
relevantných filozofických kontextoch. Jednotliví členovia grantu sa budú snažiť realizovať
tento cieľ zameraním sa na špeciálne oblasti, ako sú dejiny stredovekej a novovekej filozofie,
epistemológia, teória argumentácie a filozofia matematiky. V rámci týchto oblastí sa budú
usilovať ponúknuť presvedčivé a systematické odpovede na filozofické otázky v týchto
problémových okruhoch: úloha epistemických intuícií v skeptických argumentoch;
oprávnenosť odvolávania sa na intuitívnosť premís vo filozofických argumentoch; spôsoby
charakterizovania intuitívnych presvedčení vo vzťahu k pojmom ako poznanie, pravdivosť,
evidencia, istota a pochybnosť; vzťah medzi intuíciou a „zdravým rozumom“ (common
sense), resp. medzi intuíciou a diskurzivitou; rola tzv. intuitívnych pojmov v matematickom
poznávaní (intuitívny pojem množiny, funkcie); definovateľnosť pojmu intuitívnosti a jeho
odlíšiteľnosť od pojmov názornosti, neexaktnosti, naivnosti, ktoré sa s ním v matematike a vo
filozofii matematiky často asociujú. Okrem uvedeného základného cieľa projekt sleduje aj
sekundárny cieľ, ktorým je identifikovanie analógií a rozdielov medzi historickými a
súčasnými epistemologickými diskusiami o intuícii.
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