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ROZHLEDY A KOMENTÁŘE – COMMENTARIES
AND DISCUSSION

Brněnská Jednota filosofická
Zatímco pražská Jednota filosofická byla ustavena už v roce 1881, její
pobočky vznikaly teprve po roce 1920, brněnská konkrétně roku 1922.
Její postavení bylo posíleno skutečností, že se mohla opírat o pracovníky
nově zřízené Masarykovy univerzity. Jednota, jejíž náplní byly především
přednášky nejenom pro filozofy-profesionály a pro studenty filosofie, nýbrž
také pro širší veřejnost, zajímající se o tento obor, vyvíjela svou činnost
během celé První republiky. Z účetní knihy brněnské Jednoty filosofické
se dovídáme, že jejími členy byli v letech 1932–1935 mimo jiné osobnosti
jako I. A. Bláha. K. Engliš, J. L. Fischer, V. Helfert, J. Mahen, A. Obrdlík, J. Obrdlíková, K. Svoboda, J. Tvrdý, V. Úlehla, B. Václavek, F. Weyr
a B. Zbořil. Po nucené válečné přestávce byla činnost Jednoty znovu obnovena. V roce 1948 z dřívějších členů se v ní uplatnili Bláha, Fischer, Obrdlíková a Zbořil, nově se zapsali M. Novák, J. Sedlák a A. Trýb.
Brněnská pobočka sdílela osudy celé Jednoty. Po zřízení ČSAV byla chápána jako „dobrovolné sdružení vědeckých a odborných pracovníků v oboru filozofie“ při ČSAV (stanovy z r. 1957), na počátku 70. let byla zrušena,
protože prý poskytovala místo pro šíření nemarxistických názorů, poté ještě
za „normalizace“ obnovena. Jako pamětnice mohu ovšem konstatovat, že
i přednášky pořádané v 70. a 80. letech byly velmi hodnotné.
Brněnská pobočka byla obnovena 27. 2. 1990, tedy necelý měsíc před
obnovením ústřední pražské organizace. Do jejího výboru byli tehdy zvoleni I. Holzbachová, B. Koželouhová, J. Krob, J. Šmajs, J. Sedlák, J. Vácha
a J. Hroch. I v tomto období jsou náplní její práce zejména přednášky pro
zájemce o filozofii z řad profesionálů, studentů i amatérů. Tuto činnost zajišťuje především vlastními silami, příležitostně však vítá i zahraniční hosty. Protože chce své působení přizpůsobit možnostem studentů i učitelů,
soustřeďuje svou činnost na školní rok, a to zpravidla 2–3krát za semestr.
Letos proběhly v jarním semestru přednášky dr. Marka Pichy, Ph.D. (Role
myšlenkového experimentu ve vědě a ve filozofii) a doc. dr. Dušana Lužné-
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ho (Východ na Západě), v zimním semestru pak přednáška mgr. Lenky Hořínkové Kouřilové (Vladimír Hoppe – život a dílo) a připravuje se přednáška PhDr. Dagmar Pichové, Ph.D. ke 300. výročí narození J. J. Rousseaua.
Ivana Holzbachová
Kongres polských filozofů
Polští filozofové pokračovali v pozoruhodné tradici a ve dnech 17.–21.
září 2012 se sešli ve Wisle, lázeňském městečku ve slezských Beskydech,
na IX. polském filozofickém sjezdu. Tato tradice začala v roce 1923 ve Lvově, další sjezdy se konaly ve Varšavě (1927), Krakově (1936), Lublinu
(1977), Krakově (1987), Toruni (1995), Štětíně (2004) a Varšavě (2008).
Sjezd se konal pod záštitou polského prezidenta Bronislawa Komorowského, v čestném předsednictvu byli předseda Evropského parlamentu Jerzy
Buzek, polští ministři školství a kultury, rektoři slezských univerzit, představitelé státní správy a samosprávy ve Slezsku, hodnostáři církve katolické, pravoslavné, evangelické a židovské obce. Organizátory sjezdu byly
Slezská univerzita v Katovicích, Slezská polytechnika v Gliwicích, Polská
akademie věd a Polské filozofické sdružení. Sjezdu se zúčastnilo téměř 700
polských filozofů ze všech polských univerzit a vysokých škol, novináři
a řada zahraničních hostů z Rakouska, Ruska, USA, Slovenska, Holandska,
Německa. Z Česka se na pozvání organizátorů kongresu zúčastnili prof. Jan
Štěpán z UP Olomouc a prof. Jan Zouhar z MU Brno.
Sjezd se uskutečnil v reprezentativním hotelu Golębiewski, který má 22
konferenčních sálů různé velikosti, což umožňovalo, aby současně probíhalo jednání v několika sekcích a speciálních sympoziích. Organizace byla
tedy značně náročná, ale byla bez problémů na vysoké úrovni zvládnuta.
Dopoledne se konaly souběžně panelové diskuse na témata Filozofie a trh
práce, Filozofie a umění, Rovnoprávnost pohlaví jako filozofický problém,
Filozofie pro vzdělávání, Potřebuje ještě filozofie dějiny filozofie? Filozofie, politika, náboženství, Filozofické kontexty v literatuře a poezii, Političnost a postdemokracie, Filozofie a byznys, Filozofie a sport, Filozofie
v XXI. století, Technologie – filozofie – společnost, Udržitelný rozvoj –
filozofie, etika, politika. Na programu bylo dále 5 speciálních sympozií
(Člověk a transcendence, Filozofie smrti, Kontextualismus, Nové cesty
fenomenologie a Různost vysvětlení). Souběžně pak probíhaly přednášky
a diskuse ve 24 tematických sekcích (Axiologie, Didaktika filozofie, Ekofilozofie a filozofie udržitelného rozvoje, Epistemologie, Estetika, Etika,
Bioetika, Etika podnikání, Filozofie a společenské vědy, Filozofie člověka,

