Životopis Prof. RNDr. Ladislava Kvasza, Dr.
Narodil som sa 17. augusta 1962 v Bratislave. Navštevoval som Gymnázium na ulici Červenej
armády, kde som roku 1980 zmaturoval. V štúdiu som pokračoval na MFF UK v Bratislave. Študoval
som odbor Teória systémov a od druhého ročníka pod vedením prof. Jána Pišúta aj vybrané partie
teoretickej fyziky. Štúdium na vysokej škole som ukončil roku 1986 s cenou ministra školstva.
Dňa 1. VIII. 1986 som nastúpil na Katedru geometrie MFF UK v Bratislave ako asistent. 1. IX. 1990
bola zriadená Katedra humanistiky, kam som po konkurze prestúpil. Po jej zrušení 30. VI. 2004 som
prestúpil na Katedru algebry, geometrie a didaktiky matematiky FMFI UK.
Dňa 1. XII. 1992 som nastúpil na externé postgraduálne štúdium na Filozofickú fakultu Univerzity
Komenského v odbore filozofie pod vedením doc. Miroslava Marcelliho. Štúdium som ukončil 1. III.
1995 obhájením dizertácie s názvom Klasifikácia vedeckých revolúcií, a bol mi udelený titul „doktor“
v odbore filozofia a metodológia vedy.
Dňa 10. XII. 1998 som sa habilitoval prácou O revolúciách vo vede a ruptúrach v jazyku vedy, a 1. II.
1999 som bol vymenovaný za docenta v odbore filozofia. Dňa 18. IX. 2006 som sa znova habilitoval
prácou Analýza zmien jazyka pri rekonštrukcii historického vývinu matematiky, a 1. IV. 2007 som bol
vymenovaný za docenta v odbore matematika.
Dňa 1. IX. 2007 som nastúpil na Katedru matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Prahe. Dňa
30. IV. 2010 som bol menovaný profesorom Karlovej Univerzity pre odbor didaktika matematiky.
Roku 1993 mi bolo udelené Herderove štipendium a tak som akademický rok 1993/94 strávil na
Viedenskej univerzite. Zaoberal som sa filozofiou Ludwiga Wittgensteina a Viedenského krúžku.
Roku 1995 mi bolo udelené Masarykovo štipendium a tak som akademický rok 1995/96 strávil na
Londýnskej univerzite. Zaoberal som sa štúdiom filozofického diela Imre Lakatosa a Karla Poppera.
Roku 1997 mi bolo udelené Fulbrightovo štipendium a letný semester 1998/99 som strávil na
Kalifornskej univerzite v Berkeley. Zaoberal som sa štúdiom dejín a filozofie novovekej matematiky.
Roku 2000 mi bolo udelené Humboldtovo štipendium a kalendárne roky 2001 a 2002 som strávil na
Technickej univerzite v Berlíne. Venoval som sa štúdiu dejín a filozofie matematiky a fyziky.
V septembri 2010 som sa stal laureátom medzinárodnej ceny Fernado Gil International Prize for the
Philosophy of Science.

Praha, február 2011

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

