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Bled Philosophical Conferences 2018, Ethical Issues: Theoretical and Applied 

Ve dnech 4.–8. června se v atraktivním slovinském letovisku Bled konala tradiční etická 

konference ze série Bled Philosophy Conferences. Tradice těchto konferencí započala v roce 

1993, kdy několik slovinských a amerických filozofů přišlo s nápadem uspořádat setkání, na 

kterém by mohlo dojít k bližšímu kontaktu mezi badateli ze střední Evropy, USA a Velké 

Británie. Mezi první organizátory patřili John Biro, Eugene Mills, Mylan Engel, Matjaž Potrč, 

Nenad Miščević a Danilo Šuster. V současné době konferenci organizuje Slovinský spolek 

analytické filozofie ve spolupráci s Katedrou filozofie Univerzity v Mariboru. Od roku 1993 se 

vystřídalo velké množství témat, ale v posledních letech jako rámcová témata alternují 

epistemologie a etika. Konference je také napojena na časopis Acta Analytica, který pravidelně 

věnuje jedno své speciální číslo několika výstupům z konference. Obvykle zde během 5 dnů 

vystoupí přibližně 40 účastníků, z nichž někteří jsou již pravidelnými návštěvníky. Setkání 

probíhá v prostředí hotelu Kompas, jehož konferenční prostory poskytují příjemný výhled na 

bledské jezero a hrad na pozadí panoramatu Julských Alp. Konference přináší kombinaci kvalitní 

filozofie a neformálního prostředí.  

Letošní konferenci věnovanou teoretickým a aplikovaným otázkám etiky spolupořádali Friderik 

Klampfer z Univerzity v Mariboru a Justin Weinberg z University of South Carolina. Většina 

přednášejících přicestovala z různých univerzit v USA, ale zastoupeny byly také Kanada, 

Nizozemí, Rakousko, Velká Británie, Chorvatsko, Slovinsko a Česká republika. Během týdne se 

účastníci zamýšleli nad širokou škálou témat. Pro ilustraci vybírám některé z otázek, které 

motivovaly konferenční příspěvky a následnou diskusi:  

Je manipulace za všech okolností nemorální? (Radim Bělohrad, Masarykova univerzita) 

Jaké normy by měly regulovat trestní odpovědnost mladistvých? (Amy Berg, Rhode Island 

College) 

Je vlastnost být zajímavý stejně vnitřně hodnotná jako vlastnost být příjemný? (Lorraine Besser, 

Middlebury College) 

Je neschopnost pochopit určité formy zla charakterová ctnost? (Nicolas Bommarito, Buffalo) 

Ohrožuje prediktivní analýza naše soukromí? (Tomislav Bracanović, Institute of Philosophy, 

Zagreb) 

Je nemorální nasazovat vysoké ceny na nedostatkové zboží? (Elizabeth Brake, Arizona State) 

Jakým morálním normám má podléhat umělá inteligence? (Shamik Dasgupta, UC Berkeley) 

Co znamená rozumnost (reasonableness) a jakou úlohu hraje v politickém liberalismu? (Elisabeth 

Edenberg, Georgetown) 
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Jak je možné klást morální požadavky na skupiny jedinců, které nejsou morálními aktéry? (David 

Estlund, Brown) 

Jak je možné přesně vymezit mentální poruchu? (Marko Jurjako, Rijeka) 

Mohou estetické důvody převážit nad etickými důvody? (Alex King, Buffalo) 

Mají filozofové spolehlivější morální intuice? (Friderik Klampfer, Maribor) 

Jaké morální požadavky klade Rawlsova ideální teorie? (Simon C. May, Florida State) 

Jsou morální argumenty pro vegetariánství úspěšné? (Gene Mills, Virginia Commonwealth) 

Jakou roli hraje v etice závislost na důvodech (response dependence)? (Nenad Miščević, Maribor 

/ CEU) 

Jaké normy by měly regulovat společnost při přechodu od represivního k demokratickému 

režimu? (Colleen Murphy, Illinois, U-C) 

Jaký je vztah mezi zodpovědností za činy a zodpovědností za přesvědčení? (Rik Peels, 

Amsterdam) 

Vyžaduje morální zodpovědnost kontrolu nad vlastními činy? (Douglas Portmore, Arizona State 

University) 

Jaký je vztah mezi morálními soudy a morálními domněnkami? (Matjaž Potrč, Vojko Strahovnik, 

Ljubljana) 

Je evolučně-teoretická redukce našich morálních postojů a hodnot udržitelná? (Regina Rini, 

York, Toronto) 

Představuje talent nespravedlivé zvýhodnění? (Mitja Sardoč, Educational Research Institute, 

Ljubljana) 

Vede komunitarismus k populismu? (Harald Stelzer, Graz) 

Je kulturní apropriace vždy nepřípustná? (Rebecca Tuvel, Rhodes College) 

Jaká je povaha normativního vysvětlení? (Pekka Väyrynen, Leeds) 

Co je urážlivé? (Justin Weinberg, South Carolina) 

Co musí matka obětovat pro své dítě? (Fiona Woollard, Southhampton) 

Tento výběr naznačuje, že nabídka témat k diskusi byla skutečně široká, od aspektů politické 

filozofie, přes meta-etická a dílem epistemologická témata až k partikulárním společenským a 

morálním problémům. Konference byla skutečně inspirativní a mohu jen pogratulovat 

organizátorům k tak vydařené akci.  

Radim Bělohrad 


