
Středa 9. listopadu 2022, 13.00–16.15

Divadlo D29, Svaté Anežky České 29, Pardubice / přímý přenos YouTube

Obecně prospěšná společnost energeia o.p.s. a Univerzita Pardubice  

pořádají v rámci projektu Kontexty humanity seminář pro pedagogy

Jan Sokol 
a praktická filosofie



Program

13.00	 zahájení

13.05–14.30	 Zdeněk Pinc
	 	 Jan	Sokol	mezi	Platónem	a Aristotelem

14.30–14.45	 přestávka

14.45–16.15 Ján Hreško
  Etika Jana Sokola

16.15	 ukončení

Seminář je pro účastníky zdarma. Proběhne v pardubickém Divadle D29 
a online na platformě YouTube. Přihlášky: kontextyhumanity.cz/prihlaska  
nebo mailem na: kontexty@energeia.cz

Účastníci v Divadle D29 obdrží knihu Jana Sokola Etika, život, instituce. 
Informace k osobní účasti nebo k připojení naleznete na  
www.kontextyhumanity.cz.

https://kontextyhumanity.cz/prihlaska/
mailto:kontexty%40energeia.cz?subject=
https://kontextyhumanity.cz/jan-sokol-a-prakticka-filosofie/


doc. PhDr. Zdeněk Pinc — filosof, pedagog, signatář Charty 77,  
přednáší na Fakultě humanitních studií UK

Zdeněk Pinc: Jan Sokol mezi Platónem a Aristotelem 

Sokolův koncept etiky prostupuje celé jeho myslitelské dílo, jehož vrcholem je kniha Etika, život, 
instituce. Sokol ovládá umění říci komplikované věci jednoduchým způsobem a nezkreslit je. Jeho 
pohled je zdánlivě samozřejmý, ale při podrobnějším zkoumání pozoruhodně inovativní. Sokol 
odlišuje etiku od mravnosti a morálky, které se odehrávají na úrovni kultury a civilizace. Etika se 
odehrává v první osobě singuláru a zahrnuje to, co musím já udělat, abych žil v souladu se svým 
svědomím. Etika tím patří k úrovni morálního náboženství, které první vymezil Platón nahrazením 
olympského pantheonu ideou dobra. Tu sice nikdy nemůžeme zcela dosáhnout, ale volíme, zda 
k ní směřujeme nebo se od ní odvracíme. Aristotelés však k Platónovu následování ideje dobra 
staví do protikladu lidskou svobodu. Lidské jednání není typovým opakováním vzorců chování, 
ale realizací něčeho nového, co ještě není, a proto nemůže být regulováno idejemi, které musí být 
věčné. Porovnáme oba přístupy a zamyslíme se nad postavením etiky Jana Sokola mezi nimi.

Mgr. Ján Hreško, Ph.D. — slovenský filosof a pedagog,  
učí na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze

Ján Hreško: Etika Jana Sokola 

Představíme etiku jako praktickou filosofii par excellence – tázání se po člověku jako jednající 
a vztahové bytosti. Podle Jana Sokola, jednoho z nejvýznamnějších soudobých českých myslitelů, 
je stěžejním úkolem etiky učit se o mravnosti mluvit a dobře rozlišovat. V knize Etika, život, instituce 
uvádí hlavní otázky etiky a nabízí nejdůležitější odpovědi v myšlenkových tradicích západní spo-
lečnosti. V současné pluralitní společnosti již lidi nesjednocuje jedno náboženství nebo jednotný 
ideový program. Zamyslíme se proto nad Sokolovou odpovědí na kulturní relativismus, a nad jeho 
formulací etiky, vycházející ze sdíleného předpokladu všech lidských bytostí, kterým je život sám 
(jako to, co nepochází ode mě, ale je mi dáno). Probereme Sokolovo zohlednění nových antropolo-
gických poznatků a etiku dědice, jež je jeho originálním přínosem k současnému myšlení, hledají-
címu artikulaci odpovědnosti za společný svět. 

Přednáška bude zároveň představením připravovaného online kurzu pro učitele, ve kterém budou 
mít možnost knihu Etika, život, instituce společně přečíst a hlouběji prodiskutovat. 



Odhalováním souvislostí napříč jednotlivými oblastmi poznání  

motivujeme k hlubšímu zájmu o svět a jeho smysl.

Kontakt a přihlášky

Daniel Raus
+420 606 634 843
kontexty@energeia.cz

nebo
http://kontextyhumanity.cz/prihlaska

www.kontextyhumanity.cz

mailto:kontexty%40energeia.cz?subject=
https://kontextyhumanity.cz/

