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Jan Kolář 

 
Proměny reprezentace lidského těla – feministická perspektiva  
 
Náboženství a politika v moderní době 
 
Film jako mýtus [tematizace a schematizace historických, společenských, psychologických, 
kulturních apod. témat ve filmu (historické filmy, queer cinema, civilizace a barbaři v akčních 
filmech, hranice lidskosti v hororech...)] 
 
Popisy a konstrukce [média a jejich role v moderní společnosti, podoby propagandy, fikce vs. 
realita, mediální manipulace...] 
 
Slova a obrazy [filosofická reflexe filmu a fotografie (Bergson, Barthes, Deleuze, Kracauer, 
Benjamin...)] 
 
Hranice jazyka / hranice světa [filosofie jazyka (Wittgenstein, Carnap, Heidegger, Flusser...); vztah 
jazyka a myšlení; různé verze jazyků a světů (Goodman)...] 
 
Mysl – mozek – stroj [umělá inteligence; svobodná vůle; etické otázky spojené s moderní 
technologií...] 
 
Filosofická reflexe času [Bergson, Augustinus, Heidegger, McTaggart...] 
 
Mezi vědou a uměním [hranice filosofie a racionality;  smysl a možnosti filosofie (Kierkegaard, 
existencialisté, Wittgenstein; Patočka, Neubauer...)] 
 
Filosofie a víra [Bůh a transcendence ve filosofických textech; Bůh filosofů vs. Bůh Abrahámův; 
proměny křesťanské spirituality a jejich důsledky...] 
 
Proměny vědy [humanitní vs. přírodní vědy; vědecké revoluce; věda a „pseudověda“; věda a 
přirozený svět] 
 
Feminismus [kritika „logo/fallocentrismu“ a nové způsoby vyjadřování, „soukromé je politické“, 
ženské verze velkých vyprávění...] 
 
Etika a moderní technologie [klonování, euthanasie, internet...] 
 
Cizinci v globální vesnici [smysl a meze multikulturalismu; etika uznání; uprchlíci; důsledky 
globalizace; střet civilizací...] 
 
Svoboda a/nebo demokracie [dva pojmy svobody (Berlin); Rousseau vs. Tocqueville; Zakaria, 
Popper....] 
 

Stát, moc a autorita [ospravedlnění moci v moderním státě (Weber, Foucault, Arendtová, Hobbes, 
Locke, Rousseau)] 
 
„Normální je nekouřit!“  [hranice normality, postavení menšin, podoby diskriminace, mechanismy 
sociálního vyloučení...] 
 
Kritika liberalismu [komunitarismus, feminismus, konzervatismus] 
 



Trest a jeho smysl [vztah mezi trestem a státní mocí, alternativy trestání, odůvodnění trestní praxe, 
filosofie trestu, dějiny trestání (Mill, Bentham, Nietzsche, Foucault)] 
 
Morálka a právo [etické vs. právní normy; přirozené právo vs. právní pozitivismus; právo a 
spravedlnost; občanská neposlušnost; Hart vs. Fuller...] 
 
Legalita a legitimita [právo v totalitních režimech; Norimberský proces; Eichmann; Benešovy 
dekrety; politické procesy v 50. letech…] 
 
Po převratu – filosofická interpretace symptomů (před)moderního chápání světa [smrt, ctnost, 
prostor, čas, poznání, práce, svoboda, práva, paměť, identita...] 
…................... 
 
 
Michal Urban  
 
Vztah práva a společnosti, role práva ve společnosti 
 
Efektivita působení práva ve společnosti 
 
Právní vědomí 
 
Občanská neposlušnost 
 
Právo a film 
 
Důvěra v právní a/nebo politický systém 
 
Role právníků ve společnosti 
 
…................... 
 
Tereza Krupová 
 
První dojem v právu 
 
Výuka ekonomie na středních školách  
 
…......................... 
 
Štěpán Molt 
 
 
Právo a morálka 

Romské otázka 

Diktatura 

Vězeňství ve filmu 

 

…...................... 
 
 
 
 
 



 
 
Blanka Činátlová 
 
Propaganda a ideologie v komiksu 

Kánon krásy a jeho proměny 

Ludwig Wittgenstein – mezi filosofií a literaturou 

Teologická a filosofická východiska kyberpunku 

 
….................................. 
 
Barbora Semerádová 
 
Osamělost moderního člověka z pohledu humanistické psychologie 

Fetišismus  

Nízkoprahové zařízení pro závislé a jeho vliv na léčbu  

Porodnictví  v České republice 

…................................ 
 
Zuzana Bašusová 
 
Romská menšina 
….................................. 
 
Blanka Pešoutová 
Bez domova? 
 


