
 
 

PEKAŘOVA SPOLEČNOST ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ, 

 ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AKADEMIE VĚD ČR, 
FILOSOFICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR, 

MUZEUM ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ  
 A MĚSTO TURNOV 

 
si Vás dovolují pozvat na konferenci 

 
 

 
 
 
 

JAN PATOČKA, ČESKÉ DĚJINY A EVROPA 
 

pořádanou při příležitosti 
100 let od narození a 30 let od úmrtí Jana Patočky 

 

1. – 2. června 2007 
ve Vysokém nad Jizerou 

 
 

ve spolupráci s městem Vysoké nad Jizerou,  
Vlastivědným muzeem pro Vysoké nad Jizerou a okolí  

a SOA v Litoměřicích – Státním okresním archivem Semily 



Život a dílo Jana Patočky jsou svědectvím o zápasech, nadějích a strádáních, jimiž mu-
sel v minulém století, zejména v dramatických okamžicích našich nejnovějších dějin, pro-
cházet český intelektuál. Slibný začátek odborné kariéry přerušilo období protektorátu. Po 
válce se zapojil do obnovy vysokoškolského vzdělávání, po dalším nuceném odchodu, 
tentokrát poúnorovém, mu útočiště poskytl Ústav TGM a následně komeniologická praco-
viště. Na konci 60. let se mohl jako profesor opět vrátit na univerzitu, ale začátek normali-
zace záhy přinesl penzionování a třetí, tentokrát definitivní nucený odchod. Následuje ob-
čanské angažmá v posledních letech a dnech života, završené podílem na zformování 
Charty 77.  

Od konce 30. let je Patočkovo dílo trvale a stále silněji propleteno se svou dobou, 
s děním v české společnosti. Proto má svůj smysl obracet pozornost k Patočkovu místu 
v české vědě a kultuře. Často se jedná o témata probádaná a zpracovaná dosud jen díl-
čím způsobem anebo vůbec, mající mnohdy pamětnický charakter či formu diskusních 
hypotéz, mnohé prameny, rukopisy a souvislosti se ukazují teprve v posledních letech. 
Patočkova osobnost a její místo v českých intelektuálních dějinách 20. století tak zůstává 
dosud ve velké míře otevřeným tématem. Nemělo by jít o konferenci apologetickou, ale 
pracovní a kritickou, která by ve svých příspěvcích a diskusích přinášela nové skutečnosti 
či pohledy ať už na osobnost a dílo Jana Patočky samotného, na dosavadní bádání s jeho 
osobou spojená, na jeho intelektuální vliv, společenské souvislosti jeho působení, anebo 
na témata a problémy, jimiž se ve svých pracích zabýval.  

Těšíme se na setkání s Vámi, tentokrát v bývalé Kramářově vile (hotelu Větrov) ve Vy-
sokém nad Jizerou, kde bude také zajištěno ubytování a stravování. V předvečer konfe-
rence se bude od 18 h v turnovském Muzeu Českého ráje konat slavnostní večer (účast 
přislíbil Jan Sokol, Františka Sokolová, Jiřina Šiklová), na který Vás rovněž srdečně zve-
me. V sobotu odpoledne se projdeme po městě a jeho okolí a večer bude v kostele sv. 
Kateřiny sloužena zpívaná zádušní mše za Jana Patočku. V neděli čeká zájemce autoka-
rové putování po Krkonoších a Podkrkonoší, s příjezdem na nádraží v Turnově do 16 ho-
din. 

 
 

Za pořadatele: 
 
 

Karol Bílek, prom. hist., předseda Pekařovy společnosti Českého ráje  
Mgr. Tomáš Hermann, oddělení pro dějiny vědy  
Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR 

PhDr. Věra Schifferová, CSc., skupina pro studium a vydávání díla  
J. A. Komenského, Filosofický ústav Akademie věd ČR 

PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově 
PhDr. Hana Maierová, starostka města Turnova 

 
 



PROGRAM KONFERENCE  
 

 
 
 
Úvodní přednáška 
Stanislav Sousedík: Besedy s Janem Patočkou 
 
 
 
I. Filosofie Jana Patočky mezi Čechami a Evropou 
Tomáš Hermann: Platonismus Jana Patočky, česká společnost a „poevropská“ epocha 

(HR) 
Ivan Landa: Negativní platonismus (R) 
Anna Hogenová: Péče o duši a Evropa (R) 
Tomáš Hejduk: Patočkova filosofie náboženství (R) 
Zuzana Svobodová: Česká tradice křesťanské víry v Patočkově reflexi (R) 
   
 
II. Jan Patočka, Jan Amos Komenský a filosofie výchovy 
Klaus Schaller: Die Pädagogik in Leben und Werk von Jan Patočka (HR) 
Radim Palouš: Patočka a Komenského pojetí krize světa (HR) 
Věra Schifferová: Komeniologické studie Jana Patočky (R) 
Vladimír Urbánek: Jan Patočka a komeniologové jeho generace: věda, popularizace a 

propaganda v 50. a 60. letech (R) 
Aleš Prázný: K Patočkově filosofii výchovy (R) 
David Krámský: Krize a náprava u Komenského, Husserla a Patočky (R) 
   
 
III. Intelektuál – společnost – politika  
Zdeněk Pinc: Motiv Krista a Antikrista - problém duchovního člověka a intelektuála (HR) 
Marek Cetwiński: Wokól polskich tłumaczeń prac Jana Patočki (R) 
Anna Jonáková: Zápasy o význam a obsah života: Jan Patočka a Václav Černý (R) 
Michal Babík: Josef Patočka a Turnov (R) 
Petr Blažek: Akce „Spoj“. Poslední měsíce života prof. Patočky v dokumentaci StB (HR) 
  
 
IV. Jan Patočka a filosofie dějin 
Jaroslav Kohout: Jan Patočka o vztahu: T. G. Masaryk a F. M. Dostojevskij (HR) 
Miloslav Bednář: Patočkova filosofie dějin jako tematizace přirozeného světa (HR) 
Zuzana Gilarová: Faustovská tematika v kontextu filosofie dějin J. Patočky a J. Šafaříka 

(R) 
Jiří Vítek: Patočkovo pojetí krize moderní doby a člověka (R)  
Dalibor Hejna: Od mýtu k dějinám - Patočkova reflexe počátku dějin (DP)  
 
V. Jan Patočka a smysl českých dějin 
Filip Karfík: České dějiny mezi Herderem a Hegelem. K Patočkově kritice národní 

koncepce českých dějin (HR) 
Erazim Kohák: Dějiny a jejich smysl: Pekař, Rádl, Patočka (HR) 
Alain Soubigou: Předávat štafetu: Masaryk, Husserl, Patočka (R) 
Vlastimil Hála: Patočkovo pojetí češství a jeho širší souvislosti (R) 



Daniel Kroupa: Patočka a česká otázka  (R) 
Jan Šimsa: Češství u Jana Patočky (DP) 
Petr Jemelka: Jan Patočka a století vývoje české filosofie (DP) 
Zdeněk Beneš: Patočkova filosofie dějin a „vědecká historiografie“ (HR) 
Miloš Havelka: Patočka ve sporu o smysl českých dějin (R) 
Jan Zouhar: Masarykovo a Patočkovo pojetí dějin (R) 
Michal Kopeček: Patočkova koncepce českých dějin a rekonstrukce „smyslu“ národní 

historie v československém disentu (R) 
Marie L. Neudorflová: Patočkovo nutné nepochopení T. G. Masaryka (DP)  
Eva Broklová: Podivenův otec? (DP) 
   
 
VI. Literatura a umění  
Ondřej Sládek: Jan Patočka a český strukturalismus (HR) 
Jan Tlustý: Patočkovo myšlení jako inspirace pro literární teorii (R) 
Peter Rusnák: Jan Patočka a fenomenológia (českého) maliarstva (R) 
Petr Bubeníček: K Patočkově interpretaci Boží duhy (DP) 
 
 
 
 
HR – hlavní referát (20 min) 
R – referát (15 min) 
DP – diskusní příspěvek (10 min) 
 

Vzhledem k velkému počtu přihlášených účastníků je čas na jednotlivé příspěvky 
obecně zkrácen na 15 minut. Kvůli zdárnému průběhu jednání a udržení prostoru pro dis-
kusi prosíme všechny účastníky o dodržení tohoto času; podrobnější verze příspěvků je 
samozřejmě možno odevzdat pro publikaci v konferenčním sborníku.  

Aby mohl být sborník vydán ještě letos, žádáme všechny referující o zaslání textů pří-
spěvků v editoru Word (formát *.rtf)  redakci nejlépe přílohou e-mailu na adresu 
archiv@semily.net nebo na disketě na adresu Státní okresní archiv Semily, Archivní 570, 
513 01 Semily, a to do konce června 2007. 
 
 
INFORMACE A KONTAKTY KE KONFERENCI 
E-mail: babik@muzeum-turnov.cz 
Tel.: 481 322 106 (Muzeum Českého ráje – PhDr. M. Babík) 
http: www.pekar.kozakov.cz (zde konferenční aktuality, přihláška on-line) 



ČASOVÝ PLÁN KONFERENCE 
 

 
 
 
1. června 2007 – pátek 
  8.30 –   9.45 ubytování a prezence účastníků  
  9.45 – 10.30  uvítání, úvodní přednáška     
10.30 – 12.15 I. blok - Filosofie Jana Patočky mezi Čechami a Evropou 
12.30 – 13.30 oběd  
13.30 – 15.35 II. blok - Jan Patočka, J. A. Komenský a filosofie výchovy 
15.55 – 17.35  III. blok - Intelektuál – společnost – politika  
18.00 – 19.45 IV. blok - Jan Patočka a filosofie dějin 
20.00 – 20.30 večeře 
21.00 – 24.00 společenský večer  
 
2. června 2007 – sobota 
  7.00 –   8.00 snídaně 
  8.00 – 12.00 V. blok - Jan Patočka a smysl českých dějin 
12.30 – 13.30 oběd 
13.30 – 15.00 VI. blok - Literatura a umění 
15.00 – 15.20 zakončení konference 
 
 
  
 
DŮLEŽITÉ INFORMACE 
1) Ubytování a stravování je zajištěno v místě konference a účastníci je platí na místě 

sami. Zvýhodněné ceny pro účastníky konference: ubytování včetně snídaně 290 Kč, 
oběd 80 Kč, večeře 80 Kč. Tato cena noclehu předpokládá celodenní stravování 
v hotelu.  

2) Pro zájemce zajišťuje ÚSD AV dopravu autobusem ve čtvrtek 31. 5 z Prahy do Turno-
va na slavnostní večer a následně do Vysokého nad Jizerou. Bližší informace budou 
k dispozici od poloviny května na webových stránkách Pekařovy společnosti. 

3) V účastnickém poplatku ve výši 300 Kč (studenti a důchodci 150 Kč) je zahrnuta cena 
sborníku referátů, poštovné, místní doprava, pronájem sálu, jeho ozvučení a další ne-
zbytné organizační výlohy. Účastnický poplatek laskavě uhraďte před odesláním při-
hlášky přiloženou poštovní poukázkou, případně platebním příkazem, na němž uvede-
te jako příjemce Pekařovu společnost Českého ráje Turnov, č. účtu 126 093 7339/ 
0800, ČS Turnov, a Váš variabilní symbol. Jako variabilní symbol použijte libovolné pě-
timístné číslo, aby bylo možné na výpisu ze spořitelny Vaši platbu identifikovat. Potvr-
zení o úhradě předložíte u prezence. Děkujeme za pochopení! 


