
   Vážení kolegové, přátelé a příznivci, 
 

ve čtvrtek 7. 9. 2017 od 16:00 v klubu Jazz Republic (dříve Golem) proběhne první 

poprázdninové neformální setkání pracovníků Filosofického ústavu a spřátelené veřejnosti 

„Odpoledne s Filosofickým ústavem.“ Ve společenské části ústavního odpoledne opět uvítáme 

hosty, s nimiž se zamyslíme nad širšími filosofickými souvislostmi jejich badatelského i edičního 

působení. V kombinovaném diskusně-prezentačním formátu tedy proběhne letos již šestá  

Filosofická kavárna 
 

 
 

S Tomášem Hříbkem, Ondřejem Beranem a 
Hynkem Janouškem nad novým překladem knihy  

Marthy Nussbaumové: Ne pro zisk  
 
Právě vydaná kniha Marthy Nussbaumové Ne pro zisk: Proč demokracie potřebuje humanitní vědy je vášnivou obhajobou 
humanitního vzdělání jako nutné podmínky pro odpovědné demokratické občanství. Impulsem byl neblahý vývoj v 
USA, kde za účel vzdělání v posledních dekádách platí spíše ekonomická úspěšnost než kritické myšlení, imaginace a 
empatie. Výsledkem je ztráta schopnosti vzdorovat autoritě a manipulaci, zakrnění sympatie s marginalizovanými a 
odlišnými, stejně jako bezradnost tváří v tvář problémům globalizace. Autorka tvrdí, že tento trend je nutné zvrátit.  

V celkem sedmi kapitolách nejprve provádí podrobnou diagnostiku kulturních a společenských změn, 
manifestovaných všeobecným ústupem podpory i zájmu o kultivaci veřejného prostoru, veřejných zájmů a o 
rozvíjení étosu demokracie. Příčiny hledá v hodnotových posunech celé kultury, jejichž kořeny pak spatřuje ve ztrátě 
kontaktu s životadárnými zdroji demokratických tradic. Ty nachází zejména v antice (sókratovská výchova, 
demokracie), osvícenství (Rousseau) či pragmatismu, nevyhýbá se však ani mimoevropské intelektuální tradici 
(Thákur). Právě výchova, opírající se o tyto tradice, ale zároveň využívající poznatků vývojové psychologie, sociologie 
a dalších humanitních oborů, je podle Nussbaumové rozhodující pro otevřenou demokratickou společnost 
tolerantních občanů, vážících si umění, literatury, svých spoluobčanů, své vlasti, ale i každé lidské bytosti a její kultury 
v globalizovaném světě. Alespoň základní zkušenost vzdělání v humanitních oborech je podle Nussbaumové 
nezbytnou podmínkou pro přežití naší kulturní formy.  

 Ačkoli svůj argument zaměřila proti domácím proponentům technokratického vzdělání, bude její kniha 
bezpochyby užitečná i českému čtenáři, neboť stoupenci redukce vzdělání na získání technických a ekonomických 
dovedností prosazují svůj vliv i u nás. 

 

Všichni jsou vřele zváni nejen k účasti v publiku, ale uvítáme samozřejmě rádi aktivní zájemce o 
diskusi na témata vzdělání, universita, evropská kultura a další. Těším se na setkání ve čtvrtek!

                                                                               Kryštof Boháček 


