akademická práce ve veřejném prostoru

Jsme přesvědčeni, že

není možná bez demokratické kultury
• demokracie
demokratické kultuře patří veřejná diskuze
• kveřejnou
lze vést lépe, než jak je tomu nyní
• pokud spoludiskuzi
různé skupiny společnosti nemluví, škodí to všem
• odborníci mohou k veřejné diskusi přispívat péčí o důslednější argumentaci
•
Nelze a není třeba vytvořit instituci, kde bude diskutovat 8 miliónů lidí s volebním
právem, ale můžeme se snažit o to, aby se různí zastánci určitého názoru zabývali nejlepšími argumenty svých oponentů, případně aby se ukázalo, že některé
argumenty svými předpoklady či důsledky překračují mantinely sdílených hodnot
a nelze je seriózně používat, máme-li zůstat jedním demokratickým společenstvím.
Právě diskuze umožňující setkání odborného pohledu na věc samu a postojů, které
již existují ve veřejném prostoru, představuje přirozený způsob jak zjišťovat, co
jsou nedorozumění a co skutečné střety hodnot, které je třeba řešit.
AF

veřejné diskuze ročně na různých místech ČR
• dvě
semináře (i pro učitele základů společenských věd)
• přípravné
• příručky ke každému z diskutovaných témat
K čemu potřebujeme politické strany?
Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 530/11
28. 11. 2019, 17h
Přímá versus zastupitelská demokracie?
Ústí nad Labem, veřejný sál Hraničář
5. 4. 2019, 17h

K čemu potřebujeme politické strany?
Politické strany se dnes nacházejí v krizi. Zájem o členství v nich je obecně nízký.
Moc přechází od stranických struktur k silným lídrům, kteří s voliči komunikují
přímo, a na politické scéně se prosazují nová hnutí, kde je tento model vedení a
komunikace s voliči zavedeným pravidlem. V této situaci je třeba si klást otázku
po roli politických stran v rámci moderní zastupitelské demokracie. K čemu tu
vlastně jsou? Jaké důležité funkce plní nebo mají plnit? Může je plnit někdo jiný?
Na toto téma budou v aule gymnázia v Teplicích diskutovat přední čeští odborníci
z oblasti politologie a humanitních věd: profesorka Vladimíra Dvořáková (Vysoká
škola ekonomická), docent Milan Znoj (Ústav politologie na Filozofické fakultě
UK) a doktor Michal Pehr (Masarykův ústav Akademie věd). Moderátorem debaty
bude docent Michel Perottino (Institut politických studií FSV UK).

Akademické fórum nabízí veřejnou diskuzi k těmto otázkám
jako nejlepší způsob hledání odpovědí.
Některé odpovědi mají smysl pouze tehdy,
jsou-li nalézány společně.

Veřejná diskuze k otázce „K čemu potřebujeme politické strany?“
se bude konat ve čtvrtek 28. 11. 2019 od 17h
v aule Gymnázia Teplice (Československých dobrovolců 530/11, Teplice)
Před samotnou diskuzí probíhají semináře zaměřené na vyjasnění hlavních
argumentů a tezí, kterým by se veřejná diskuze měla věnovat.
Máte-li zájem se seznámit s těmito argumenty a tezemi v předstihu,
kontaktuje nás na adrese: akademicke-forum@flu.cas.cz
Za Akademické fórum: Vladimír Mikeš, Jaroslav Rytíř, Petr Urban, Jan Kuneš
http://akademicke-forum.flu.cas.cz

