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• demokracie není možná bez demokratické kultury

• k demokratické kultuře patří veřejná diskuze

• odborníci mohou přispívat k její věcnosti a informovanosti

• věcná diskuze je v době dezinformací a emotivních soudů potřebná více než kdy jindy

• veřejné diskuze na různých místech ČR

• přípravné semináře pro studenty a učitele středních škol i pro jiné zájemce

• příručky ke každému z diskutovaných témat

• výukové materiály

Akademické fórum pořádá každoročně dvě veřejné diskuze na aktuální politická, občanská 
a společenská témata. Ke každému tématu vybíráme spolu s historiky, sociology, právníky, 
politology a dalšími odborníky nejdůležitější problémy a argumenty, o kterých v rámci 
veřejné diskuze měla být řeč.

http://akademicke-forum.flu.cas.cz/prehled/

Záznamy všech debat najdete na stránkách Akademického fóra, kde s časovým odstupem 
uveřejňujeme i jednotlivé příručky a další materiály.

akademická práce ve veřejném prostoru

K čemu potřebujeme politické strany? 
Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 530/11 

Přímá versus zastupitelská demokracie? 
Ústí nad Labem, veřejný sál Hraničář 

Sociální sítě a nová média: jejich zneužívání 
Praha, Vila Lanna 

Veřejná řeč – jak ji pěstovat 
a jak ji chránit 

Český Krumlov, Ántré Café 

Veřejná řeč – jak ji pěstovat a jak ji chránit

Nový kostel, Moravská 1222, Litomyšl
2. 12. 2022 / 18h 



Veřejná řeč – jak ji pěstovat a jak ji chránit. Sociální sítě a internet

V době svého nástupu vyvolávaly sociální sítě nadšení a naděje. Dnes tvoří běžnou součást 
života obrovského množství lidí na celém světě, ale dřívější nadšení a naděje vystřídaly 
zklamání a obavy. Ukázalo se, že sociální sítě mohou lidi nejen spojovat, ale i rozdělovat. 
Bezpočet příkladů svědčí o tom, že nová média umožňují šířit víceméně bez zábran lži, 
propagandu a nenávist. Naše zkušenosti jsou různé, často protichůdné, jsou ale bohatší 
než na začátku. Můžeme se proto na jejich pozadí znovu zeptat: Co dobrého a co špatného 
nám sociální sítě přinášejí? Co jsou to nová média a čím se liší od těch starých? Ohrožují 
tradiční novinářskou práci a instituce, na kterých je tato práce závislá? Jakým způsobem 
nová média a sociální sítě změnily či mění svět? Přispívají opravdu jen k polarizaci společ-
nosti? Nestávají se také stále širší platformou pro občanskou diskusi a akci? Nepřispívají 
tak nakonec přece nejen k větší demokratizaci politiky, ale i k posílení občanské společ-
nosti a demokratické kultury?

Veřejná diskuze k otázce 
„Veřejná řeč – jak ji pěstovat a jak ji chránit. Sociální sítě a internet“ 

se bude konat v pátek 2. prosince 2022 od 18h 
v Litomyšli v Novém kostele, Moravská 1222. 

Po debatě následuje malé pohoštění.

Akademické fórum nabízí veřejnou diskuzi k těmto otázkám 
jako nejlepší způsob hledání odpovědí. 

Některé odpovědi mají smysl pouze tehdy, 
jsou-li nalézány společně.

Za Akademické fórum: 
Vladimír Mikeš, Jaroslav Rytíř
http://akademicke-forum.flu.cas.cz

Kontakt:  akademicke-forum@flu.cas.cz


