AKADEMICKÉ FÓRUM
Akademická práce ve veřejném prostoru
Akademické fórum je platforma umožňující setkávání akademiků a širší veřejnosti. Organizuje
diskuse na aktuální občansko-politická témata s politology, historiky, sociology, právníky
i odborníky z dalších oborů. Dvě diskuse ročně na dvě různá témata v různých regionech ČR.
Každá 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 si ujasňuje a hledá, co je pro ně dobré, a které pečuje o svou
schopnost něco takového nacházet; a že k této péči může a má přispívat i akademická obec.
Akademické fórum chce k této péči přispívat tím, že bude vytvářet pravidelnou příležitost
k „poradě o věcech obecních“. Úkol, před nímž účastníci takové debaty stojí, nespočívá ve
vyjadřování a obhajovaní vlastních politických názorů či preferencí nebo vyvracení názorů
někoho jiného, nýbrž ve společném uvažování o společné věci. Východiskem každé takové
úvahy je představení problému z několika různých oborových perspektiv, umožňující
z různých úhlů nasvítit pole, v němž se úvaha pohybuje, a ukázat problémy, s nimiž si má
poradit. Diskuse by se měla zaměřit na obecně známé návrhy řešení či teze, které jsou
součástí již probíhající veřejné debaty, prostřednictvím srozumitelných argumentů objasnit
jejich případné nedostatky a umožnit volbu mezi nimi.

Prostředky
Veřejná diskuse odborníků před zraky širšího publika je dnes běžná věc. Diskuse, na kterou se
účastníci předem společně připravují, již tak obvyklá není. Příprava spočívá především ve
vzájemné výměně základních argumentů a tezí, které zformulují jednotliví řečníci, každý
z perspektivy a se znalostí oboru, jímž se zabývá. S těmito tezemi a argumenty bude
v dostatečném předstihu před konáním diskuse seznámena i určitá skupina posluchačů, kteří
si tak budou moci předem ujasnit svůj názor na věc a rozmyslet otázky. Tuto skupinu budou
tvořit zejména středoškolští učitelé základů společenských věd či dějepisu, pro které
Akademické fórum před každou debatou pořádá seminář. Příprava by měla umožnit co
nejlépe využít relativně krátký diskusní čas k tomu, aby diskuse nebyla pouze hluchou
výměnou názorů, nýbrž společným objasňováním podstatných problémů. Měla by usnadnit
postup od názorů a argumentů, které již ve veřejném prostoru obíhají, k jejich předpokladům
a důsledkům. O to se bude starat i moderátor, který je stejně jako řečníci člověkem
z akademického prostředí a který stejně jako řečníci bude dbát o to, aby diskuse nebyla
soubojem různých politických názorů ani popularizační přednáškou, nýbrž právě onou
„poradou“ o společné věci. Věříme, že takto vedená diskuse se může stát dobrou službou
akademické obce občanské společnosti.

Publikum
Diskuse Akademického fóra jsou otevřené každému, včetně studentů a učitelů a dalších, kdo
se diskutovanými otázkami zabývají ve svém 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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