
500  Georg Wilhelm Friedrich Hegel   
Fenomenologie ducha

Ediční řada Základní filosofické texty, svazek 15.  
Překlad Jan Kuneš, Milan Sobotka.
Dílo koncipované Hegelem jako úvod do systému a současně jako jeho 
filosofické ospravedlnění přerostlo v neopakovatelný výklad systému sa
mého. Ovlivnilo evropské duchovní dějiny a filosofické poznání v řadě 
jeho oblastí. Překlad, mající počáteční východisko v překladu Jana Pa
točky, se opírá o akademické vydání a přejímá z něho rozsáhlé poznámky, 
které odkazují na kontext Hegelových myšlenek a přinášejí také odkazy 
na věcně související místa v textu. 

496  Jakub Chavalka, Ondřej Sikora (eds.)   
Nietzsche o ctnosti

Ediční řada Mimořádná čísla Filosofického časopisu, svazek 2/2018.
Předkládaný svazek, v tuto chvíli již k dispozici v dotištěném nákladu, je 
věnován vrcholné fázi Nietzscheho myšlení zahrnující v prvé řadě knihu 
Tak pravil Zarathustra. Společným tématem jednotlivých studií je motiv 
ctnosti, který obvykle stojí ve stínu atraktivnějších témat jako věčný ná
vrat téhož, smrt boha či vůle k moci. Společnou snahou autorů je pouká
zat na centrální roli tohoto motivu a interpretovat jej v rámci Zarathustry 
a okolních textů zachycujících „poledne“ Nietzscheho myšlení. 
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F Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) se stal ve svém životě 
svědkem velkých historických událostí – vítězství Francouzské revoluce, 
vzestupu a pádu Napoleona Bonaparta, jehož byl obdivovatelem, a posléze 
karlovarských usnesení z roku 1819, která byla přijata pod Metternicho-
vým nátlakem a podvázala v Německu na dalších třicet let svobodnější 
politický život. Tyto události ovlivnily jeho životní osudy a odrážejí se 
do určité míry i v  jeho díle. K velkým událostem duchovního vývoje 
jeho doby, které na něj měly vliv a projevily se v jeho díle, patří vzestup 
Kantovy filosofie jako systému rozumu a reakce na něj a Fichtovo na-
vázání na Kanta v objevu genetického pojmu systému vědění, jenž má 
svůj základ v jáství. Po gymnaziálních studiích (1776–1788) absolvoval 
theologické učiliště v Tübingen (1788–1793), kde byli jeho spolužáky 
F. W. J. Schelling a F. Hölderlin, s nimiž ho během studia, ale i po 
jeho absolvování pojila spolupráce patřící k začátkům jeho myslitelské 
práce. Jako univerzitní učitel působil v Jeně (1801–1806), v Heidelbergu 
(1816–1818) a v Berlíně (1818–1831). K jeho nejvýznamnějším pracím 
patří Fenomenologie ducha (1807), Věda o  logice (1812 a 1816), Ency-
klopedie filosofických věd (1816, v přepracovaném a rozšířeném vydání 
1827 a 1830) a Základy filosofie práva (1820). Ze zápisů jeho přednášek 
pořízených jeho žáky vznikly čtyři soubory prací, které silně zapůsobily 
na pozdější duchovní vývoj: Filosofie dějin, Estetika, Filosofie náboženství 
a Dějiny filosofie.

Tento svazek je podáním vznikajícího vědění. Fenomenologie ducha 
má nahradit psychologické výklady, případně též abstraktní vysvětlení 
týkající se zdůvodnění vědění. Pohlíží na přípravu k vědě z hlediska, 
díky němuž je novou, zajímavou a první vědou filosofie. Zahrnuje růz-
né podoby ducha jako zastávky na cestě, kterou se duch stává čistým 
věděním čili absolutním duchem. V hlavních oddílech této vědy, které 
se opět dělí na další, bude tudíž zkoumáno vědomí, sebevědomí, po-
zorující a jednající rozum a duch sám jako mravní duch, duch vzdělání 
a morální duch a konečně jako náboženský duch ve svých rozdílných 
formách. Bohatství jevů ducha, jež se na první pohled předkládá jako 
chaos, je uvedeno do vědeckého uspořádání, které je podáním jevů ducha 
podle jejich nutnosti, v níž se ty nedokonalé rozkládají a přecházejí ve 
vyšší, které jsou jejich nejbližší pravdou. Poslední pravdu nacházejí jevy 
ducha nejprve v náboženství a poté ve vědě jako výsledku toho celého.

(úryvek z ohlášení Fenomenologie ducha, jehož autorem je pravděpodobně Hegel)

    N  i  e  t  z  s  c  h  e
     o    c  t  N  o  s  t  i 

Filosofický časopis
Mimořádné číslo 2/2018JA
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Předkládaný svazek je věnován vrcholné fázi Nietzschova myšle-
ní, jež zahrnuje v prvé řadě knihu Tak pravil Zarathustra. Společ-
ným tématem jednotlivých studií je motiv ctnosti, kterému se 
obzvláště ve vystupňované podobě obdarovávající ctnosti vě-
nuje většinou méně pozornosti než tématům, jako jsou věčný 
návrat téhož, smrt boha či vůle k moci. Společnou snahou autorů 
je poukázat na centrální roli tohoto motivu a interpretovat jej 
v rámci Zarathustry a spisů zachycujících „poledne“ Nietzschova 
myšlení. Vedle imanentně zarathustrovských studií svazek při
náší stati dialogické, v nichž je motiv ctnosti konfrontován s per-
spektivou dalších myslitelů.

Jakub Chavalka,  Ondřej  Sikora  (eds.)  

9 788070 075494
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494  Axel Honneth / Právo svobody.  
Nárys demokratické mravnosti

Ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 62. Překlad Břetislav Horyna.
Rozsáhlá kniha je opus magnum hlavního představitele současné kri
tické teorie společnosti Axela Honnetha (1949). Autor je od roku 1996 
profesorem sociální filosofie na Goethově univerzitě ve Frankfurtu nad 
Mohanem a od roku 2001 zde řídí Institut pro sociální výzkum, kde pů
vodně vznikla kritická teorie frankfurtské školy. Kniha Právo svobody  
(Das Recht der Freiheit, 2011) především artikuluje teorii uznání z hlediska 
sociální a morální filosofie, přičemž formuluje sociální základy demokracie. 

489  Jan Rovenský a kol. / Mezi mýty a minarety.  
Kmoníček, Mendel, Pelikán a Tureček v rozhovorech 
o islámu a muslimském světě

Publikace získala Cenu poroty v rámci Cen Nakladatelství Academia.
Co je hidžáb, když to není ženský šátek? Smějí se v islámských zemích sta
vět kostely? Proč si hluboce věřící muslimka nevezme burkini? Jsou mus
limové, kteří jedí vepřové? V čem je muslimská komunita v Česku jiná 
než jinde v Evropě? Diplomat Hynek Kmoníček, arabisté Miloš Mendel 
a Petr Pelikán a novinář Břetislav Tureček nabízejí ve čtivé knize své oso
bité pohledy na politiku, náboženství, dějiny i kulturu muslimské civili
zace, rozbíjejí řadu mýtů a dokazují, jak pestrý i paradoxní svět islámu je.

486  Lucie Storchová, Vladimír Urbánek (eds.)   
Acta Comeniana 30

Ediční řada Acta Comeniana, svazek 30.
Jubilejní svazek mezinárodní revue Acta Comeniana, v novém grafickém 
provedení, přinesl šest studií pojednávajících o filosofii Mikuláše Kusán
ského, magii a humanismu v díle Agrippy z Nettesheimu, machiavelis
tické propagandě v díle Kašpara Schoppeho, jezuitských meditacích a tria
dické filosofii J. A. Komenského. Recenzní rubrika přináší devět recenzí.

476  Lenka Řezníková, Vladimír Urbánek (eds.)   
Ex definitione. Pansofické pojmy  
J.  A. Komenského a jejich dobové kontexty.  
Studie Martinu Steinerovi

Ediční řada Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, svazek 16.

Nejpozději počátkem šedesátých let 17. století dospěl Komenský ve svých 
pansofických snahách k myšlence sestavit výkladový slovník, který by 
přinášel definice všech důležitých pojmů z oblasti vědění. Rukopis na
zval Lexicon reale pansophicum (Věcný pansofický slovník). Dosud spíše jen 
okrajově využitý pramen dává nahlédnout, jak závažným problémem se 
v kontextu raně novověkých kultur vědění znovu stal vztah věcí a slov, 
otázky definice pojmů a celá organizace vědění. 

Právo svobody
Nárys demokratické 
mravnosti
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Právo svobody
Nárys demokratické mravnosti

Rozsáhlá kniha je opus magnum hlavního představitele současné 
kritické teorie společnosti Axela Honnetha (1949). Na Goethově 
univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem je Honneth od roku 2001 
ředitelem Institutu pro sociální výzkum, kde původně vznikla kri-
tická teorie Frankfurtské školy. Na stejné univerzitě je od roku 
1996 také profesorem sociální filosofie, od roku 2011 působí rov-

New Yorku.

Kniha Právo svobody (Das Recht der Freiheit, 2011) především ar-
-

čemž formuluje sociální základy demokracie. Jürgen Habermas 
-
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Mezi mýty a minarety  

Kmoníček, Mendel, 
Pelikán a Tureček 
v rozhovorech o islámu 
a muslimském světě

Jan Rovenský a kol. 

F

Co je hidžáb, když to není ženský šátek? Smějí se v is-
lámských zemích stavět kostely? Proč pro muslimského 
učence může být nebezpečná srážka s islámským fun-
damentalistou? Z jakého důvodu si hluboce věřící mus-
limka na sebe nevezme burkini? Jsou muslimové, kteří 
jedí vepřové? V čem je muslimská komunita v Česku jiná 
než jinde v Evropě? To jsou jen některé otázky, na které 
odpovídá tato kniha, která se čtenáři formou čtyř rozho-
vorů s uznávanými českými odborníky pokouší přiblížit 
muslimský svět, který stále pro řadu z nás zůstává nesro-
zumitelný. Diplomat Hynek Kmoníček, arabisté Miloš 
Mendel a Petr Pelikán a novinář Břetislav Tureček nabízejí 
své osobité pohledy na politiku, náboženství, dějiny, kul-
turu i mentalitu muslimské civilizace, rozbíjejí řadu mýtů 
a dokazují, jak pestrý i paradoxní svět islámu opravdu je.
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Lenka Řezníková a Vladimír Urbánek (eds.)

EX DEFINITIONE 
PANSOFICKÉ POJMY 
J. A. KOMENSKÉHO 
A  JEJICH DOBOVÉ 
KONTEXTY  
 Studie Martinu Steinerovi

  



475  Joseph Grim Feinberg  
a kol. (eds.)

Kontradikce. 
Ročenka pro kritické myšlení

Contradictions.  
A Journal for Critical Thought 
1–2 2017

Ediční řada Kontradikce/Contradictions, 
svazek 1. Publikace je též k dispozici zdarma 
jako e-kniha na stránkách nakladatelství.

Ročenka je médiem věnovaným odbornému bádání a diskusím o ději
nách a současnosti kritického sociálního myšlení ve střední a východní 
Evropě, jakož i o „postkomunistické“ situaci v dalších částech světa. V čes
kém intelektuálním kontextu jde o první odborné periodikum věnované 
výhradně kritické teorii společnosti. Zároveň jde o první odborné perio
dikum mezinárodního dosahu, které se zaměřuje primárně na teoretické 
otázky postkomunismu ve světle intelektuálního odkazu společenské kri
tiky ve střední a východní Evropě.

469  Alena M. Černá, František Šmahel (eds.)  
Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452

Ediční řada Archiv český, svazek 42.
Nejstarší dosud známá táborská městská kniha trhová vděčí za své ucho
vání folmavskému faráři a vlastenci Antonínovi Krejčímu, který ji roku 
1868 získal od hokynářky v Českých Budějovicích. Tato ojedinělá pa
mátka pocházející z tehdy nově založené husitské pevnosti je jedinečným 
pramenem nejen pro údaje o původu, zaměstnání, komunálním statusu 
a nemovitém majetku původních obyvatel táborské komuny, ale i pro 
své jazykové ztvárnění, neboť představuje nejrozsáhlejší staročeský pra
men úřední povahy. Ke knize je přiloženo CD s edicí v digitální podobě. 

466  Jiří Militký (ed.) / Numismatický sborník 31/1

Ediční řada Numismatický sborník, svazek 31/1.
Svazek tradičního sborníku pro milovníky numismatiky a archeologie 
přináší zajímavé studie, které hodnotí například nálezy římských mincí 
ze sbírky J. Kytlici deponované v brněnském muzeu či informují o nale
zených mincích na polském nebo rakouském území. Již tradiční rubrika 
o mincích nalezených na českém území čtenáře informuje mimo jiné o de
potech grošů z doby Jana Lucemburského a Václava IV. či o nálezu praž
ského groše Vladislava Jagellonského na Lounsku a Jihlavsku.

Archiv
český

DÍL XLii
Nejstarší

městská kniha táborská
z let 1432–1452

vydali
Alena M. černá a František Šmahel
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463  Martha C. Nussbaumová / Ne pro zisk.  
Proč demokracie potřebuje humanitní vědy

Ediční řada Dnešní svět, svazek 3. Překlad Otakar Vochoč. Publikace byla 
nominována na překlad roku v rámci Cen Nakladatelství Academia.
Kniha obhajuje humanitní vzdělání, jež je v západních společnostech stále 
více pod tlakem ekonomických imperativů a komercionalizace. S oporou 
v argumentech klasiků (Sókratés, Rousseau, Dewey, Mann, Thákur) au
torka dokazuje, že všestranné humanitní vzdělání tvoří základ pro přežití 
demokracie. Kniha se primárně vyslovuje k situaci v USA, její ústřední 
argument ale bezpochyby platí i v Evropě.

456  Jakub Jirsa a kol. / Přístupy k etice III.

Dvacáté století zaznamenalo nejen další rozvoj utilitarismu a etických 
teorií, ale zároveň v něm došlo k renesanci etiky ctností a k několika zá
sadním pokusům o nové promyšlení přístupu k etickým tématům. Zá
věrečný svazek projektu, který se zrodil na semináři o etických normách 
a jehož cílem je poskytnout studentům i čtenářům ucelený přehled o tom, 
jak různí myslitelé od antiky až po současnost přistupovali k tématu etiky 
a pojmu „etika“ samotnému.

450  Petr Hlaváček, Vladimír Liščák, Ctirad V. Pospíšil a kol.  
Fenomén františkánství v interakci s „jinakostí“

Ediční řada Europeana Pragensia, svazek 9.
Vědomé a odvážné geopolitické, náboženské, intelektuální, ba i válečné 
stýkání se a potýkání s jinakostí představuje základní komponentu obecně 
západní identity. Zvláštní kapitolu v dějinách evropských kontaktů se 
státními či náboženskými entitami v Africe, Asii a Americe reprezentuje 
fenomén františkánství se svým obrovským intelektuálním dědictvím. 
Právě proto vznikla i tato kolektivní monografie, jejímž cílem je některé 
tyto specifické projevy františkánské (křesťanské, evropské, západní) exi
stence připomenout a inovativně poodkrýt.

441  Jakub Čechvala, Eliška Poláčková a kol.   
Ve stínu hellénského slunce.  
Obrazy antiky v moderní české kultuře

Na knihu volně navazuje publikace Vymyšlená Ithaka. Recepce antické 
mytologie v české kultuře.
Když se v průběhu 19. a na počátku 20. století utvářela česká národní kul
tura, jedním z fenoménů, k nimž se obrozenečtí buditelé národa vztaho
vali, byla i řeckořímská antika – či lépe řečeno dobově podmíněná před
stava o ní. Tato kniha na příkladech ze života tehdejší české společnosti 
ukazuje, že „obrozenecká antika“ byla kulturním konstruktem sui gene
ris, který dodnes zásadním způsobem ovlivňuje současné chápání antiky. 

COLLEGIUM EUROPAEUM

Z vydaných publikací:

P. Hlaváček – D. Radovanovič,
Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci
z Německé univerzity v Praze,
Praha 2012.

P. Hlaváček et al.,
O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace
(Europaeana Pragensia 5), Praha 2013.

P. Hlaváček – J. Hausenblasová –
Z. Mužík – O. Pavlíček,
Kacířská univerzita. Osobnosti pražské
utrakvistické univerzity 1417–1622,
Praha 2013.

P. Hlaváček,
České vize Evropy?
Manuál k naší evropské debatě,
Praha 2014.

P. Hlaváček,
Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení
o Evropě 1918–1989,
Praha 2014.

Z. V. David – D. R. Holeton (edd.),
¢ e Bohemian Reformation and Religious Practice 9
(Filosofi cký časopis – Special Issue 1),
Prague 2014.
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FENOMÉN 
FRANTIŠKÁNSTVÍ 
V INTERAKCI 
S „ JINAKOSTÍ“

Čtenářům a čtenářkám, odborníkům i zainteresované veřejnosti předkládáme 

tento svazek studií, které rozporuplný konec panování římského císaře a čes-

kého krále Rudolfa II. Habsburského nahlížejí z mnoha úhlů a v různých kon-

textech. Velká pozornost je věnována otázkám církevně -politickým, kultur-

ním i vojenským, zejména vpádu Pasovských roku 1611. Hlavní osou tohoto 

pozdně rudolfi nského příběhu ovšem zůstává Čtrnáct pražských mučedníků, 

jejichž násilná smrt stále podněcuje živé debaty historiků a teologů i předsta-

vitelů různých křesťanských tradic v dnešní České republice. Přejme si proto, 

aby se tato nová kniha stala dalším impulsem ke kritické refl exi českých nábo-

ženských dějin v evropském kontextu, k dialogu, který může a musí být váš-

nivý a přitom i snášenlivý a konsensuální. I to je ostatně jedním z cílů ediční 

řady Europaeana Pragensia.

Petr Hlaváček
Collegium Europaeum

FF UK & FLÚ AV ČR
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Jakub Čechvala
Eliška Poláčková et al.

VE STÍNU 
HELLÉNSKÉHO 
SLUNCE
OBRAZY ANTIKY 
V MODERNÍ 
ČESKÉ KULTUŘE  

MARTHA C. 
NUSSBAUMOVÁ
NE PRO ZISK
PROČ DEMOKRACIE 
POTŘEBUJE 
HUMANITNÍ VĚDYM
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Martha C. Nussbaumová je profesorkou etiky a jurisprudence na 
Chicagské univerzitě. Její záběr je neobvykle široký, neboť sahá od 
antické filosofie přes politickou teorii a  feminismus až k etice. Je 
autorkou více než dvou desítek monografií, z nichž ty nejvýznam-
nější jsou The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tra-
gedy and Philosophy (1986; česky vyšlo pod názvem Křehkost dobra, 
2003), Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature (1990), 
Sex and Social Justice (1999) či Upheavals of Thought: The Intelligence  
of Emotions (2003). Kromě toho Nussbaumová editovala řadu vý-
znamných antologií, např. The Quality of Life (s Amartyou Senem, 
1993) a Women, Culture and Development: A Study of Human Ca-
pabilities (s Jonathanem Gloverem, 1995).

Stručná knížka Ne pro zisk: Proč demokracie potřebuje humanitní vědy 
je vášnivou obhajobou humanitního vzdělání jako nutné podmínky 
pro odpovědné demokratické občanství. Autorčiným motivem byl 
neblahý vývoj ve Spojených státech amerických, kdy za účel vzdě-
lání začala být považována spíše ekonomická úspěšnost než kritické 
myšlení, imaginace a empatie. Výsledkem je ztráta schopnosti vzdo-
rovat autoritě a manipulaci, zakrnění sympatie s marginalizovanými 
a odlišnými, stejně jako bezradnost tváří v tvář problémům globali-
zace. Nussbaumová ukazuje, že tento trend je nutné zvrátit. Ačkoli 
svůj argument zaměřila proti domácím proponentům technokratic-
kého vzdělání, bude její kniha bezpochyby užitečná i českému čte-
náři, neboť stoupenci redukce vzdělání na získání technických a eko-
nomických dovedností prosazují svůj vliv i u nás.



439  Maurice Merleau-Ponty / Smysl filosofického tázání. 
Dva texty k Viditelnému a neviditelnému

Ediční řada Parva philosophica, svazek 24. Překlad Jan Halák.
Svazek obsahuje dva texty, které se úzce váží k autorově posmrtně vy
danému rukopisu Viditelné a neviditelné. Jedná se o jediná souvislá au
torova doplnění tohoto nedokončeného projektu, který je považován za 
významné a aktuální dílo, jež je však zároveň obtížně interpretovatelné. 
Oba texty řeší metodologickou otázku celého projektu: jak se filosoficky 
tázat v dnešní době. Recepce MerleauPontyho prochází v posledních le
tech velkou proměnou, i proto je práce doplněna předmluvou překlada
tele Jana Haláka.

434  G. M. Tamás / K filosofii socialismu

Ediční řada Emancipace a kritika, svazek 1. Překlad Pavel Siostrzonek.
G. M. Tamás je dnes znám jako marxista, bývalý disident a liberální post
disident, není však známo, jak režimy před rokem 1989 a po něm vlastně 
analyzoval. Tento výbor si klade za úkol napravit právě tento nedostatek 
a poprvé v českém jazyce zpřístupňuje šest filosofických esejů, v nichž se 
Tamás podrobně a do hloubky zabývá problémy minulosti a budoucnosti 
socialismu a kapitalismu. Nadto jsou jeho teoretické úvahy zřejmými zá
sahy do politických debat dneška, především v současné střední Evropě.

428  Virginia Held / Etika péče. Osobní, politická a globální

Ediční řada Základní filosofické texty, svazek 14. Překlad Petr Urban.
Etika péče je nový a dynamicky se rozvíjející směr morální filosofie, který 
vyzdvihuje morální význam vzájemných vztahů osob a skupin, zatímco 
tradiční etické systémy zaměřují svou pozornost především na činy a vlast
nosti jednotlivců. Virginia Held, jedna z hlavních představitelek tohoto 
etického směru, objasňuje charakteristické znaky péče a vysvětluje, v čem 
se etika péče liší od tradičních etických koncepcí, jako jsou kantovská 
etika, utilitarismus a etika ctností.

401  Jaroslav Peregrin / Kapitoly z analytické filosofie

Publikace je k dispozici již v druhém vydání.
Kniha představuje historicky koncipované pojednání o hlavních problé
mech, se kterými se potýkala analytická filosofie 20. století. Podrobně 
rozebírá příčiny vzniku analytické filosofie a vývoj jejích názorů na lid
ské poznání, jazyk a svět. 

SVAZEK 24

Maurice
Merleau-Ponty
Smysl 
fi losofi ckého 
tázání 
DVA TEXTY K VIDITELNÉMU 
A NEVIDITELNÉMU

M A U R I C E  M E R L E A U - P O N T Y  (1908–1961) byl 
francouzský filosof, jeden z nejvýznamnějších představitelů feno-
menologie ve Francii. Na jeho první díla měla kromě fenomeno-
logie výrazný vliv také tvarová psychologie a filosofie existence 
(Fenomenologie vnímání, 1945). Je autorem řady textů z oblasti 
politické filosofie, filosofie umění a filosofie řeči, ovlivněných 
mimo jiné strukturalismem. V posmrtně vydaném nedokonče-
ném díle Viditelné a neviditelné (1964) se Merleau-Ponty pokusil 
na základě svých předchozích analýz vypracovat radikálně nové 
ontologické kategorie. Dílo Merleau-Pontyho se v posledních 
dvaceti letech opětovně stalo předmětem živého zájmu ve filo-
sofii i ve společenských vědách, a to zejména díky postupnému 
vydávání jeho přednášek z Collège de France (1952–1961).

F emancipace a kritika    

K  filosofii socialismu

G. M. Tamás

F

Etika péče. Osobní, politická a globální

Virginia Held



400  Jiří Chotaš, Aleš Prázný, Tomáš Hejduk a kol.   
Moderní univerzita. Ideál a realita

Kniha představuje aktuální studie a poprvé do češtiny přeložené primární 
texty, které pojednávají o ideji univerzity. Východiskem zkoumání je ob
last německé klasické filosofie. Jednotlivé kapitoly se věnují zrodu ideálu 
Humboldtovy univerzity v 19. století, politizaci univerzit v éře nacistic
kého Německa i jejich demokratizaci po 2. světové válce. Publikaci lze 
s úspěchem uplatnit při výuce na vysokých i středních školách.

372  Erazim Kohák / Domov a dálava.  
Kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení

Publikace je k dispozici již ve třetím vydání a též zdarma jako e-kniha  
na stránkách nakladatelství. Je dostupná též v angličtině jako  
Hearth and Horizon.

V čtivém převyprávění propojených příběhů české totožnosti a české fi
losofie v posledních dvou staletích hledá autor odpověď na stále aktu
ální otázky: Co to znamená být Čech? a Má to vůbec ještě nějaký smysl?

364  Charles Taylor / Sekulární věk.  
Dilemata moderní společnosti

Edice Filosofie a sociální vědy, svazek 46. Překlad Tomáš Chudý,  
Ondřej Štěch.
Jeden z nejvýznamnějších filosofů současnosti ve své práci dokládá, ja
kým zásadním způsobem se v průběhu posledních staletí změnilo posta
vení náboženství v západních společnostech. Český překlad vybraných 
kapitol jeho rozsáhlého díla ukazuje historický vývoj sekulárních aspektů 
moderní doby a objasňuje, jak se tyto změny promítají do naší současnosti 
a jaké důsledky to s sebou nese.

359  Erazim Kohák, Jakub Trnka (eds.)   
Hledání české filosofie

Ediční řada Mimořádná čísla Filosofického časopisu, svazek 2/2012.
Kniha v jednadvaceti statích představuje některé důležité postavy moder
ního českého myšlení, přičemž hlavní důraz klade především na filosofy 
působící od poloviny 20. století až do současnosti. Přesvědčivě ukazuje, 
že novodobá česká filosofie se zdaleka nevyčerpává jmény Masaryka a Pa
točky, nýbrž vyrůstá z práce celé řady myslitelů, kteří ve vzájemném dia
logu i tvůrčím osamění formovali její hlavní témata a celkové zaměření.

ISBN 978-80-7007-401-5

9788070074015
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„[Čtenář] je Kohákovým výkladem stržen tak, že jen únava 
očí a mysli nutí člověka odložit na chvíli text, který, ač spiso-
vatelsky mistrovský, a proto velmi čtivý, je myšlenkově ná-
ročný a právě svým mistrovským vyjadřováním čtenáře znovu 
a znovu přitahuje. Kohák nás tak neodbytně vtahuje do ra-
dikálního zpytování národního svědomí, neboť píše s krajně 
objektivním odstupem … ale zároveň i se subjektivně nejniter-
nějším ztotožněním s ‚věcí‘ českého národa.“

Karel Skalický, Listy 39, 2009, č. 6

„Erazim Kohák se … citlivě, ale velmi otevřeně vyslovil přede-
vším ke sporům, které otázka smyslu českých dějin vyvolávala 
a vyvolává, a dokázal svrchovanou, výsostně poučenou a inspi-
rativní měrou nejen využít podněty, které české přemýšlení 
o smyslu národní existence dosud přineslo, ale současně i ote-
vřít prostor k dalším úvahám.“

Jan zouhar, Filosofický časopis 57, 2009, č.  5

Kohak3_obal_ctp.indd   1 10/15/13   4:48 PM

Sekulární věk
Dilemata moderní 
společnosti
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Sekulární věk
Dilemata moderní společnosti

Co to znamená, když řekneme, že žijeme v sekulární době? Právě
tuto otázku si Charles Taylor klade ve své knize. Dokládá, jakým
zásadním způsobem se v průběhu posledních staletí změnilo
postavení náboženství v západních společnostech. Na výkladu
historického vývoje sekulárních aspektů moderní doby objasňu-
je, jak se tyto změny promítají do naší současnosti a jaké důsled-
ky to s sebou nese. Vedle Etiky autenticity aMultikulturalismu jde
o třetí Taylorovu knihu přeloženou do češtiny.

Charles Taylor (1931) je jedním z nejvýznamnějších filosofů a so-
ciálních vědců současnosti. Působil ve Velké Británii, Kanadě
a USA, zejména na Oxfordské universitě (profesor sociální a poli-
tické teorie), na McGillově universitě (filosofie a politologie) a na
Northwesternské univerzitě (filosofie a právo). Od roku 1986 je
rovněž čestným členem Americké akademie umění a věd.

FI
LO

S
O

FI
A

CH
AR

LE
S

TA
YL

O
R

Se
ku

lá
rn

ív
ěk

Jiří Chotaš  
Aleš Prázný 
Tomáš Hejduk a kol.

MODERNÍ 
UNIVERZITA
Ideál a realita
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Filoso cký ústav Akademie věd České republiky

Česká  loso e, země neznámá... opravdu?
– Vždyť z ýh bojů o očistu víry se rodil náš národ…
– Vždyť ými spory o smysl své totožnosti se probouzel do novověku…
– Vždyť ým zápolením o smysl kýžené svobody pak prožil další století…
– Vždyť ým zápasem o smysl sociální spravedlnosti vstoupil do současnosti… 
A pak že nám je  loso e země neznámá?

Filoso e ovšem není soustava pouček, které se stačí naučit nazpaměť. Je to způsob bytí 
člověka, který se nad svým žitím zamýšlí a doslova berevéžitínavědmí.

Tak v dobách požehnaných i proklatých jsme žili v přesvědčení, že teprve vědomím svého 
údělu a přijetím svého úkolu se z hmapien stává hmhumanu, člověk v plném smy-
slu lidství. Žili jsme vevědmí. Žili jsme  loso cky.

Ve věku výroby a spotřeby představa údělu a úkolu zpochybňuje logiku konzumu. Není 
divu, že se tak snadno necháváme přesvědčit, že žádnou  loso i nemáme, a ani nepotře-
bujeme.

Školáckou  loso i snad ne. Jenže  loso i jako živtvevědmí naléhavě potřebujeme, aby-
chom dostáli svému lidství. Máme sedm století svědků života ve vědomí. Jen si to u-vědomit.

Prttatniha. Ze spolupráce dvaceti myslitelů tu vyrůstá úsilí vzítnavědmí potlačova-
né, opomínané či jen přehlížené  loso cké myšlení obtížné současnosti. Abychom nežili 
jako oběti své doby. Abychom žili ve svobodě.

ISBN ���-��-����-���-�   

Filosoficky-casopis-Kohak-potah.indd   1 15.4.2013   16:44:59



333  Marek Hrubec / Od zneuznání ke spravedlnosti. 
Kritická teorie globální společnosti a politiky

Edice Filosofie a sociální vědy, svazek 40.
Publikace se zabývá kritikou sociálního, politického a kulturního zne
uznání v současné době a analyzuje, jakým způsobem lidé usilují o spra
vedlnost. Autor ukazuje nedostatky liberální teorie a systematickým 
způsobem formuluje svoji vlastní alternativní kritickou teorii společnosti 
a politiky. Kniha osloví především zájemce o filosofii, politologii, socio
logii a globální studia.

250  Vojtěch Kolman / Filosofie čísla.  
Základy logiky a aritmetiky v zrcadle analytické filosofie

Kniha byla oceněna jako Kniha roku 2008 a získala cenu v kategorii původní 
odborné práce v rámci Cen Nakladatelství Academia a dále byla nominová-
na na cenu Magnesia Litera za rok 2008 v kategorii naučných publikací.

Monografie je věnována základům aritmetiky a analýzy z pohledu mo
derní logiky a analytické filosofie. Klasická témata filosofie matematiky 
(číslo, nekonečno, abstrakce apod.) jsou prezentována jako motivace a klíč 
k řešení problémů filosofie jazyka (význam, reference, pravda, existence 
apod.). Východiskem je přitom Fregův obrat k jazyku a s ním související 
objev moderní logiky jako apriori matematiky. Kniha je takto i příspěv
kem k filosofii a dějinám logiky v tom nejširším slova smyslu.

158  Alena M. Černá, Petr Čornej, Markéta Klosová (eds.)  
Staré letopisy české

Ediční řada Fontes rerum Bohemicarum, svazek 2.
Již roku 1829, kdy František Palacký vydal soubor kronikářských záznamů 
15.–17. století pod názvem Staré letopisy české, zařadily se tyto texty mezi 
nejvýznamnější památky starší české literatury. V obnovené řadě Pra
meny dějin českých vyšla první kritická edice nejstarších vrstev letopisů.

113  Jürgen Habermas / Strukturální přeměna veřejnosti. 
Zkoumání jedné kategorie občanské společnosti

Ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 8. Překlad Alena Bakešová,  
Josef Velek.
Jedna z mála klasických knih z oblasti sociální filosofie 20. století, v níž 
autor zkoumá vznik, přeměnu a rozklad měšťanské veřejnosti v souvis
lostech vývoje moderní společnosti.

Od zneuznání ke spravedlnosti
Kritická teorie globální společnosti a politiky

Kniha analyzuje boje proti sociálnímu, politickému a kulturnímu 
zneuznání, v nichž lidé usilují o spravedlnost od lokální úrovně 
až po rovinu globální. Autor ukazuje nedostatky liberální teorie 
a systematicky formuluje základy své vlastní alternativní teorie. 
Jeho pojetí kritické teorie řeší jak globální spory o sociální a poli-
tickou spravedlnost, tak i vztahy mezi jednotlivými kulturami. 
Kniha osloví především zájemce o fi losofi i, politologii, sociologii 
a globální studia.

Marek Hrubec pracuje ve Filosofi ckém ústavu Akademie věd ČR, 
vede Oddělení morální a politické fi losofi e a Centrum globálních 
studií a přednáší na Ústavu politologie Filosofi cké fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze. O globálních interakcích a konfl iktech 
přednášel v mnoha zemích, nejen v evropských státech a USA, 
ale také např. v Číně, Brazílii, Chile, Rusku, Íránu, Indii, Indonésii, 
Jižní Koreji či Novém Zélandu.

Od zneuznání 
ke spravedlnosti
Kritická teorie
globální společnosti 
a politiky
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111  František Šmahel (ed.) /  
Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.–16. Jahrhundert 

Ediční řada Colloquia mediaevalia Pragensia, svazek 1.  
Publikace je též k dispozici zdarma jako e-kniha na stránkách nakladatelství.
Po svém vzniku v srpnu 1998 začalo Centrum medievistických studií po
řádat mezinárodní kolokvia, na kterých dostávají prostor mladí nadějní 
vědci, aby představili své výsledky na mezinárodní scéně. První sborník 
textů z vědeckého kolokvia, které se konalo v říjnu 1998 v Praze, byl vě
nován duchovním, kulturním a církevním dějinám střední Evropy ve 
13.–16. století. 

22  Ludwig Wittgenstein / Filosofická zkoumání

Ediční řada Základní filosofické texty, svazek 2. Překlad Jiří Pechar.  
V roce 2019 vychází druhé vydání této publikace.
Filosofická zkoumání jsou pokusem završit svou životní práci formou knihy, 
na které Wittgenstein pracoval od chvíle, kdy měl příležitost kriticky re
flektovat svou prvotinu, jediný spis, jejž sám vydal, a další emblematickou 
knihu posledního století dějin filosofie, Tractatus logico-philosophicus. Filo-
sofická zkoumání hned od svého vydání dva roky po autorově smrti vyvolala 
nebývalý ohlas především otevíráním nových témat a překvapivým pří
stupem k tématům klasickým. Patří k těm nemnohým filosofickým kni
hám, které oslovují jak širší intelektuální obec, tak akademické specialisty.

Filosofia je nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Od roku 1990 vydá-
váme nejen původní vědecké či populárně naučné práce z oblasti filosofie a příbuzných 
disciplín, ale přinášíme také české překlady významných světových děl z těchto oborů. 

Všechny publikace jsou recenzované. Dbáme dále na redakční a technickou úpravu knih, 
jakož i na jejich typografické a celkové grafické provedení.

Naše další publikace si můžete prohlédnout na webové stránce filosofia.flu.cas. cz, 
případně na facebook.com/nakladatelstvifilosofia. Kontaktovat nás můžete na e-mailové 
adrese filosofia@flu.cas.cz.

Děkujeme za podporu!


