
Mezinárodní konference „Republicanism in the History of Poli=cal Philosophy and Today“

Ins=tut politologických studií FSV UK si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci
Republicanism in the History of Poli6cal Philosophy and Today, která se bude konat ve dnech 3.-4.
11. 2017.

Konference, kterou  IPS pořádá ve spolupráci s Fakultou mezinárodních vztahů a diplomacie Anglo-
americké vysoké školy a Centrem pro studium poliFcké filosofie, eFtky a náboženství na FF UK, je vě-
novaná idejím republikanismu v dějinách poliFckého myšlení i v současné poliFcké teorii.

Konference, se bude konat na půdě Anglo-americké vysoké školy (Letenská 5, Praha 1) a Filozofické fa-
kulty UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1), kde budou pořádány přednášky hlavních hostů konference.
Konference je otevřena zájemcům z řad široké veřejnosF. Předchozí registrace není nutná.

Své příspěvky v rámci panelových diskusí přednese na 60 politologů, poliFckých filosofů, sociologů a
právních teoreFků z devatenácF zemí celého světa. 

V roli hlavních hostů konference vystoupí tři světově proslulí profesoři:

Philip PeRt (Princeton) je jedním ze zakladatelů a zároveň vůbec nejcitovanější představitel současné
republikánské teorie, tzv. neo-republikanismu. Ve své přednášce se bude věnovat srovnání neo-
republikanismu s neo-liberalismem z hlediska jejich poje\ individuální svobody, jakož i jejich přístupu
k demokraFckému státu na straně jedné a trhu na straně druhé.

Richard Bellamy (UCL/EEU) je ředitelem Programu Maxe Webera na Evropském universitním insFtu-
tu. Jeho práce se zaměřuje na problémy demokracie a občanství v kontextu evropské integrace.
Přednáška profesora Bellamyho bude věnována problému demokraFckého deficitu Evropské unie.

Christopher Kelly (Boston College) patří mezi přední experty na poliFcké myšlení J.-J. Rousseaua. Je
spolueditorem souborného vydání Rousseauova díla v angličFně. Ve své přednášce se bude věnovat
Rousseaovu poje\ republikanismu.

Současná konference je již tře\ konferencí v sérii konferencí Ideas in Poli,cs pořádané InsFtutem poli-
tologických studií ve spolupráci s dalšími akademickými pracovišF. Cílem těchto konferencí  je posílení
mezinárodní spolupráce mezi poliFckými filosofy, politology a odborníky z dalších souvisejících
vědních oborů jako jsou sociologie, mezinárodní vztahy, právní teorie či ekonomie.

Podrobný program a další informace jsou dostupné na webových stránkách konference:
hep://ideasinpoliFcs.fsv.cuni.cz/

Konference vznikla  v rámci programu Progres Univerzity Karlovy Q18 - Společenské vědy: od víceobo-
rovosF k mezioborovosF.

Organizátoři jsou vděčni za štědrou finanční podporu GENERALI INVESTMENTS.

Kontakt: Mgr. Jakub Franěk, PhD.: jakub.franek@fsv.cuni.cz


