Obecně prospěšná společnost Energeia
a Fakulta filosofická Univerzity Pardubice
pořádají v rámci projektu Kontexty humanity
seminář pro pedagogy

Smysl vzdělávání
v dějinách myšlení
Středa 23. října 2019
9.30—16.00 hod.
Katedra filosofie FF UPa (budova G, místnost 05005)
Pardubice, Stavařov 97

Program
9.30–9.45
9.45

presentace účastníků
zahájení

10.00–11.30

Jakub Jinek:
Vzdělání a politika v antickém Řecku
oběd
Jindřich Karásek:
Pojem vzdělání u Hegela
přestávka
Aleš Prázný:
Humboldtovská univerzita
a současná vzdělanost

11.30–12.30
12.30–14.00
14.00–14.30
14.30–16.00

16.00

ukončení

Každý účastník obdrží sadu knih z nakladatelství OIKOYMENH.
Součástí semináře je oběd a občerstvení.

doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil.
Vzdělání a politika v antickém Řecku
Východiskem úvah o vztahu vzdělání a politiky v antice nám bude sókratovsko-platónský objev péče o duši – tedy koncepce společenské reformy, kdy to
nové nemá být neseno změnou vnějších společenských institucí, ale proměnou
nitra člověka. Aby však tento projekt mohl být účinně uskutečněn ve větším
měřítku obce, je třeba mu dát rovněž náležitý zákonný rámec. Nejvýznamnější
autoři klasické antické tradice, Platón a Aristotelés, jsou proto zajedno v tom, že
výchova musí být obecní, nikoli soukromá, a otázka výchovy se pro ně stává
ústřední součástí úvah o nejlepším zřízení.
Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Pojem vzdělání u Hegela
Pojem vzdělání (Bildung) má u Hegela mnohem širší význam, který přesahuje
pojem školního vzdělávání a výchovy. Souvisí úzce s jeho pojmem ducha. Zaměříme se na tuto souvislost a ukážeme, jak oba pojmy (vzdělání a duch) souvisejí.
doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
Humboldtovská univerzita a současná vzdělanost
Představíme humboldtovskou univerzitu, jejímž nejvýraznějším představitelem ve
20. století byl Karl Jaspers. Ve svých úvahách o univerzitě zdůrazňuje především
jednotu vědy a výuky jakožto svorník nezbytný pro vzdělání. Současně připomíná
zejména po druhé světové válce nutné sepětí vědy a humanity. Ústraní univerzitního vzdělávání se pro Jasperse stává podstatnou událostí moderních demokracií.

Vytváříme interdisciplinární platformu, jejímž cílem je v kontextu
soudobého poznání znovu pochopit smysl a důležitost klasické
vzdělanosti pro naši civilizaci.

Kontakt
Daniel Raus
+420 606 634 843
d.raus@energeia.cz
Aleš Prázný
+420 466 036 281
ales.prazny@upce.cz

www.kontextyhumanity.cz

Vzhledem k omezenému
počtu míst je nutné
se předem registrovat
na telefonním čísle
+420 606 634 843.

