akademická práce ve veřejném prostoru
Akademické fórum je platforma umožňující setkávání akademiků a širší veřejnosti. Organizuje diskuze na aktuální občansko-politická témata s politology, historiky, sociology,
právníky, filosofy a dalšími odborníky. Dvě diskuze ročně na dvě různá témata v různých
regionech ČR. Každá diskuze je základem pro vznik stručné shrnující příručky.

CÍL
Akademické fórum se zaměřuje na občansko-politické otázky. Nemá ovšem politický cíl
v tom smyslu, že by podporovalo to či ono politické hnutí, stranu nebo program. Má ho
v jiném, podstatnějším smyslu. Vzniklo z přesvědčení, že politika, nebo přinejmenším dobrá
politika, předpokládá společenství, které hledá, co je pro ně dobré, a které pečuje o svou
schopnost něco takového nacházet. Akademické fórum k této péči přispívá tím, že vytváří
příležitosti k „poradě o věcech obecních“. Úkol, před nímž účastníci každé naší veřejné
diskuze stojí, spočívá především ve společném uvažování o společné věci. Odborníci nejsou přizváni pro to, aby nabízeli hotová řešení, ale aby věc ukázali z perspektivy svého
oboru, a pomohli tak rozpoznat hlavní problémy a otázky. Součástí diskuze je i zkoušení
návrhů či tezí, které již zaznívají v probíhající veřejné debatě, a objasňování jejich předpokladů a důsledků.

PROSTŘEDKY
Důležitým vkladem Akademického fóra je společná příprava na každou veřejnou diskuzi.
Ta spočívá především ve vzájemné výměně základních argumentů, které ještě před diskuzí
zformulují jednotliví řečníci. S těmito argumenty jsou seznámeni i ti z posluchačů, kteří si
chtějí s předstihem ujasnit svoje otázky a postoje. Za tím účelem se mohou zúčastnit i semináře, který Akademické fórum před každou diskuzí pořádá. Příprava umožňuje využít
relativně krátký čas veřejného setkání k tomu, aby diskuze nebyla ani hluchou výměnou či
soubojem politických názorů, ani sérií popularizačně naučných proslovů, nýbrž společným
objasňováním podstatných problémů – „poradou“ o společné věci. O to se bude starat
i moderátor, který je stejně jako řečníci člověkem z akademického prostředí. Takto vedená diskuze se může stát užitečnou službou akademické obce občanské společnosti.

PUBLIKUM
Diskuse Akademického fóra jsou otevřené každému. Vítáni jsou samozřejmě ti, kdo se
diskutovanými otázkami zabývají v rámci svého studia či povolání. Diskuse pořádáme přednostně v regionech ve spolupráci s místními organizacemi a případně i s jejich účastí. Vybíráme místa, která jako určité fórum již slouží, tedy místa, kde se lidé setkávají, aby spolu
mluvili: městské knihovny, gymnázia či muzea nabízející pravidelný program pro veřejnost.
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