Vážení kolegové, přátelé a příznivci,
ve čtvrtek 6. 4. 2017 od 16:00 v klubu Jazz Republic (bývalý Golem) proběhne další z
pravidelných neformálních setkání pracovníků Filosofického ústavu a spřátelené veřejnosti
„Odpoledne s Filosofickým ústavem.“ Kromě společenské části Ústavního odpoledne již

tradičně mezi sebou uvítáme hosty, s nimiž se zamyslíme nad širšími filosofickými
souvislostmi jejich badatelského působení. Ve formátu „autorské diskuse“ tedy proběhne

Filosofická kavárna

O přístupech k etice ve
dvacátém století
Diskuse bude primárně věnována novince nakladatelství Filosofia, třetímu svazku z řady Přístupy k etice. Editor Jakub
Jirsa se bude se svými spoluautory zamýšlet nad některými z ústředních otázek, které kniha v celkem osmi
perspektivách nastoluje: Jakou podobu má mít dobré jednání v současném světě? Na jakých základech a jakým
způsobem se má budovat etika? Autorský kolektiv závěrečného svazku projektu Přístupy k etice se zaměří na hlavní
směry a postavy etiky a morální filosofie dvacátého a počátku jednadvacátého století.
Dvacáté století zaznamenalo nejen další rozvoj utilitarismu a Kantem inspirovaných etických teorií, ale zároveň v
něm došlo k renesanci etiky ctností a několika zásadním pokusům o nové promyšlení přístupu k etickým tématům a
k etické teorii samé. Cílem autorské diskuse bude vzájemně konfrontovat v knize předložené odpovědi na výše
zmíněné otázky s vědomím plurality etických přístupů, která byla pro dvacáté století příznačná. Uplynulé století bylo
svědkem nejen politických a vědeckých událostí, které zásadně ovlivnily etické myšlení (například holokaust nebo
vývoj v evoluční biologii), ale také dramatických změn v samé morální filosofii. V centru pozornosti budou zejména
autoři tzv. analytické tradice. Diskusním tématem nicméně bude též zproblematizování klasického rozdílu mezi tzv.
analytickou a kontinentální tradicí, neboť tento rozdíl není pro mnohé filosofy „přistupující k etice“ určující.
Kromě diskuse nad nejnovějším svazkem budou autoři též reflektovat celou řadu, z níž první svazek pod vedením
Štěpána Špinky pokryl v šesti kapitolách problematiku etiky od Aristotela po Tomáše Akvinského. Jakub Čapek
připravil druhý svazek, jenž se v devíti příspěvcích vyrovnal s novověkou morální filosofií mezi Spinozou a
Nietzschem, se závěrečným exkursem k Heideggerovi a Gadamerovi.
Všichni jsou vřele zváni nejen k účasti v publiku, ale uvítáme samozřejmě rádi aktivní zájemce o diskusi.

