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Edice se specializuje převážně na překlady knih současných světových 
filosofů, kterým se daří rigorózním a přitom zároveň srozumitelným 
a čtivým způsobem pojednat o tématech celospolečenského zájmu. 
Mezi jinými jde o témata jako povaha a program zodpovědného poli-
tického myšlení dnes; úloha humanitního vzdělání ve společnosti ovlá-
dané ekonomickými imperativy; proměny sekularismu a duchovnosti 
v postsekulárním světě; genderové předsudky a legitimní cíle femi-
nistické politiky; vztah multikulturalismu a morálního univerzalismu; 
imigrační krize a střet kultur; válka, její morální meze a alternativy; 
etická dilemata moderních biotechnologií; případně morální status 
zvířat a ekologická etika. Jednotlivé svazky by měly být zajímavé pro 
široké laické publikum.
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