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Jiří HOBLÍK 

MYŠLENKOVĚ SCHŮDNÉ CESTY MEZI JERUZALÉMEM  

A ATHÉNAMI: 

Nábožensko-filosofické konfrontace (2. díl.) 

679 stran         cena: 490,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2018     ISBN 978-80-7561-054-6 

Dvoudílná monografie „Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a 

Athénami“ je  rozšířenou verzí autorova habilitačního spisu. Kniha se pokouší 

sledovat otázku sebepoznání či snad spíše sebepoznávání, které evokuje stále 

znovu diskutovaný i odmítaný pojem subjektivity. Dále pak pojem zkušenosti, 

trojinu důvěry, jež asociuje pojem víry, lásky a naděje, ve druhém dílu pak 

pojem moci nebo méně diskutovaný pojem neviditelnosti. Ke všem těmto 

otázkám vybírá kniha význačné příklady analyzovaných hebrejských 

(„starozákonních“) textů, antické filosofie, děl moderních i současných 

myslitelů, a někdy navíc odkazy k historicky a geograficky vzdálenějším 

kulturám. Nevyhýbá se ani filosofické teologii, která v konfrontaci s 

archaickými prameny dovoluje úvahy o teorii náboženství. 

 

 

 

Martin ŠIMSA (ed.) 

RELATIVISMUS A (POST)PRAVDA V DEMOKRACII 

se třemi studiemi Ladislava Hejdánka 

 

374 stran        cena: 318,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2018     ISBN 978-80-7561-109-3 

 

Kniha Relativismus a (post)pravda v demokracii se zaměřuje na klasickou i 

nově aktuální otázku pravdy, která je permanentně konfrontována, 

zpochybňována i negována relativismem, spekulací i postpravdou. Autoři se 

ptají, zda a jak se pravda vztahuje k dějinám a projevuje v nich, jaké místo má 

ve vědě, jak interaguje s vírou a co se s ní děje v demokracii. Tyto vzájemné, 

neobvykle překřížené a propletené vztahy jsou zkoumány osmnácti českými a 

slovenskými autory z různých hledisek a v rozličných filosofických, 

teologických, psychologických i politických perspektiv. Kniha se kriticky 

vyrovnává s módním fenoménem postpravdy. Ozdobou knihy jsou tři studie 

Ladislava Hejdánka, pocházející z padesátých, sedmdesátých a devadesátých 

let, přibližující Hejdánkovo pojetí pravdy a demokracie i jejich vzájemného 

vztahu ve výrazně odlišných obdobích našich moderních dějin.  
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Jiří HOBLÍK (ed.) 

FILOSOFICKÉ PROCHÁZKY ČESKOU A RUSKOU LITERATUROU 

 
157 stran           199,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2017     ISBN 978-80-7561-070-6 

 

„Filosofické procházky českou a ruskou literaturou“ jsou kolektivní 

monografií, jejíž kapitoly vznikly na základě česko-ruské konference, 

která se pod týmž názvem konala 30.–31. října 2013 v Ústí nad Labem. 

Mezi autory patří především vyučující Filozofické fakulty UJEP v Ústí 

nad Labem a Filozofického ústavu Petrohradské státní university, resp. 

Petrohradské státní aerokosmické univerzity. Co do obsahu se publikace 

zaměřuje na filosofické otázky přítomné zejména v moderní české a 

ruské literatuře, jakož i ve starší literatuře, která si zachovává svůj 

význam i v v moderní době. Propojuje přitom českou recepci ruských 

autorů s ruskou recepcí autorů českých – v rámci publikace, jakož i na 

úrovni reflektovaných dějin myšlení a literatury. 

 

 

 

Vojtěch BELLING – Lukáš KOLLERT a kol. 

SUVERENITA PANOVNÍKA, LIDU A STÁTU 

 
204 stran          cena 249,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2017     ISBN 978-80-7561-064-5 

 

Pojem suverenity představuje bezesporu jeden ze zásadních a 

nejdiskutovanějších konceptů moderní státovědy stejně jako politické a 

právní filosofie. V souvislosti s nadnárodní integrací, rozvojem 

mezinárodního práva, fenoménem finančních krizí a bezpečnostními 

hrozbami probíhá v současnosti v celosvětovém měřítku rozsáhlá debata 

o relevanci a případném novém uchopení tohoto termínu. Cílem 

publikace „Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické 

filosofii“ není předložit vyčerpávající přehled této diskuse a obsáhnout 

všechny nuance pojmu suverenity, nýbrž představit osm vybraných 

klíčových koncepcí suverenity, jež nacházíme v dílech klasiků moderní 

filosofie a právní teorie, a přiblížit jejich často kontrastní přístupy k tomuto konceptu. 

V jednotlivých kapitolách jsou předvedena uchopení pojmu suverenity u Jeana Bodina, 

Thomase Hobbese, J.-J. Rousseaua, G. W. F. Hegela, Hanse Kelsena, Carla Schmitta, 

Hermanna Hellera a Raymonda Arona. Předkládaná publikace je určena jak badatelům a 

studentům z oblasti sociálních věd, tak i širší veřejnosti se zájmem o politickou a právní vědu 

a jejich ústřední pojmy. 
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Martin ŠIMSA (ed.) 

INTERPRETACE A KRITIKA DÍLA JANA HUSA 
 

 

288 stran         cena 309,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2017     ISBN 978-80-7561-045-4 

 

Kniha přibližuje a kriticky interpretuje dílo Jana Husa prostřednictvím 

čtyř různě zaměřených oddílů. V prvním je zkoumáno dílo Jana Husa, 

ve druhém proces, odsouzení a upálení, ve třetím druhý život, ve čtvrtém 

přijdou ke slovu různé interpretace. V knize se setkávají husovští 

badatelé, teolog Jakub S. Trojan, filoložka Jana Nechutová, teolog a 

středoškolský učitel Martin Chadima, univerzitní učitelé, převážně 

filosofové, částečně ovšem i teologové, religionisté a psychoanalytici 

z katedry politologie a filosofie FF UJEP, jejich studenti i zainteresovaní 

odborníci a zájemci z řad laiků. Cílem knihy bylo interdisciplinárně 

kriticky prozkoumat a barvitě přiblížit dílo Jana Husa a zároveň si položit 

otázku, nakolik je jeho dílo aktuální dnes, co nám říkalo nejen v průběhu moderních českých a 

československých dějin, ale jak a čím nás oslovuje v současnosti. 

 

 

 

Martin ŠIMSA (ed.) 

NÁBOŽENSTVÍ A FILOSOFIE V SEKULÁRNÍ DEMOKRACII 
 

254 stran         cena 329,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2016     ISBN 978-80-7561-001-0 

 

Co znamená, když řekneme, že západní liberální demokracie je 

sekulární? Jak rozumíme sekularizaci a jak sekulárnímu státu? Je 

sekulární demokracie jednoduše hodnotově neutrální nebo se za 

konceptem sekulárního státu skrývají nějaká dilemata, paradoxy a rizika? 

Dokáže sekulární liberální stát obnovovat a garantovat svoje hodnotové 

a normativní zdroje bez porušení podstaty? Dokáže sekulární liberální 

stát vzdorovat náporu nacionalismu a populismu? Jaké vztahy mají 

náboženství a filosofie k demokratickému státu a jakou roli v něm hrají 

či mohou a mají hrát? Jak vůbec rozumět odluce státu od církví a církví 

od státu a jak procesu sekularizace a desekularizace? Čím se udržují 

liberální demokracie? Jaké instituce potřebují? Čím se vyznačují demokratická rozhodování? 

Jak v dnešní demokracii rozumět vztahu soukromého a veřejného, stesku či Chartě 77? Je 

demokraticky udržitelná představa zdravé vědy? A s jakými asijskými a západními hodnotami 

se setkáme v Rusku a v Číně? Předestřené a jiné otázky jsou zkoumány fenomenologicky, 

kriticko hermeneuticky, empiricko-analyticky, historicky, teologicky i volnou esejistickou 

úvahou. 
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Hynek TIPPELT 

VÝKLAD AFEKTŮ 

K filozofickým otázkám psychologické práce s nevědomím. 

 

240 stran         cena: 349,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2015     ISBN: 978-80-7414-990-0 

 

Monografie z oblasti filosofie psychoanalýzy tematizuje vztah 

psychoanalytické teorie a praxe k filosofické etice Barucha Spinozy. Za 

účelem uvedení do tématu jsou systematicky představeny hlavní otázky 

filosofie psychoanalýzy, je podán přehled nejvýznamnějších motivů před-

freudovského filosofického myšlení, které našly ozvěnu v díle Sigmunda 

Freuda, a je pojednána otázka přínosu filosofické perspektivy pro 

psychologii. Jádrem monografie je komplexní výklad návazností a 

překryvů Spinozova učení a psychoanalýzy. Na toto spojení upozornila v 

minulosti nejvýznamněji Lou Andreas-Salomé, jejíž poznámky na toto 

téma budou důkladně analyzovány. Jako ústřední pojítko Spinozovy 

filosofie a psychoanalýzy je ukázána jejich dynamická teorie afektivity, kterou Spinozova 

metafyzická perspektiva ontologicky zakládá, zatímco psychoanalýza prakticky aplikuje a 

zkušenostně precizuje. Pro psychoanalýzu je cenný především způsob, kterým Spinoza dokáže 

zdůvodnit intelektualismus své etiky, jehož ozvěnu lze spatřovat v technice psychoanalytického 

rozhovoru. 

 

Jan MUSIL (ed.) 

NÁROD A EVROPA V ČESKÉM MYŠLENÍ 
 

157 stran          cena: 235,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2015     ISBN: 978-80-7414-960-3

        

Kolektivní monografie, na jejímž vzniku se podílelo sedm autorů, je 

sondou do významného tématu české filosofie. Její tvůrci předkládají 

hned tři otázky. Zaprvé: jak české myšlení reflektuje nacionalizaci a 

vznik českého národa? Zadruhé: jakým způsobem se z lokálních pozic 

snažíme promýšlet ukotvení národa v prostoru Evropy a jak tento 

nadnárodní prostor chápeme? A konečně otázka třetí, prvním dvěma 

transcendentální: co to znamená myslet česky a jaký je tedy pro české 

myšlení typický způsob nazírání národa a Evropy? Nakolik je vlastně 

téma národa a Evropy pro české myšlení konstruktivní? 

Snahou všech autorů bylo vytvořit kompaktní příspěvek, který je nejen 

svědectvím o specifikách národní filosofie v nadnárodním kontextu, ale především se sám stává 

součástí myšlenkového korpusu vyrůstajícího ze střední Evropy a je zacílený k problémům 

tohoto prostoru 
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Martin ŠIMSA (ed.) 

KRITICKÁ REFLEXE DEMOKRACIE A OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 

 

266 stran          cena: 289,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2014     ISBN: 978-80-7414-903-0 

 

Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti je kniha, v níž třináct 

autorů (Petr Bláha, Ivan Buraj, Petr Krejčí, Šimona Löwensteinová, 

Evžen Martínek, Jan Musil, Jan Payne, David Peroutka, Martin Šimsa, 

Zuzana Škorpíková, Jan Šmíd, Daniel Štěpánek, Hynek Tippelt) v pěti 

kapitolách (Teorie, Krize, Kritika, Skepse, Alternativy) kriticky 

reflektuje z různých pozic různým filosofickým a politickým jazykem 

současný stav teorie a praxe demokracie a občanské společnosti na 

úrovni domácí, evropské i globální. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin ŠIMSA (ed.) 

NEPŘEDMĚTNÉ VÝZVY ČESKÉ FILOSOFIE 

K myšlení Ladislava Hejdánka 

 
430 stran          cena 459,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2013     ISBN: 978-80-7414-621-3 

 

Kniha se zaměřuje prostřednictvím různých autorských přístupů na 

pestré aspekty myšlení Ladislava Hejdánka, zejména na méontologii, 

filosofickou reflexi víry, umění, vědy, lidských práv a demokracie. 

Autoři tří generací kriticky a tvořivě odpovídají na myslitelské, morální 

i politické výzvy Hejdánkova původního myšlení i jednání. 
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Aleš HAVLÍČEK  

IDEJE A ZBOŽNOST V PLATÓNOVĚ DIALOGU EUTHYFRÓN 
 

150 stran          cena 141,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2013     ISBN: 978-80-7414-388-5

         

Monografie je upravenou verzí autorovy disertační práce. Autor si zde 

klade za cíl podat výklad smyslu idejí v Platónově dialogu Euthyfrón, 

který je většinou interpretů považován za první dialog, v němž se 

vyskytuji výrazy eidos a idea, a to právě v souvislosti s otázkou zbožnosti. 

Kniha tak sestává ze dvou částí. První obsahuje výklad idejí a jejich úlohy 

v Platónových dialozích a ve druhé je podán výklad dialogu Euthyfrón v 

souvislosti s tematizovaným problémem zbožnosti. Těžiště této 

monografie leží v její druhé části, v interpretaci dialogu Euthyfrón, jež se 

zaměřuje na otázku zbožnosti a na úlohu idejí, tedy na problém, v jakém 

smyslu je zbožnost idea a zda ideje jsou oddělené od jsoucen, nebo naopak 

jsou s nimi v nějaké hlubší vzájemné souvislosti.  

 

 

Jiří HOBLÍK 

MYŠLENKOVĚ SCHŮDNÉ CESTY MEZI JERUZALÉMEM  

A ATHÉNAMI: 

Nábožensko-filosofické konfrontace (1. díl.) 

 

472 stran         cena 398,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2012     ISBN: 978-80-7414-548-3 

 

Přepracovaná a doplněná verze habilitační práce „Myšlenkově schůdné 

cesty mezi Jeruzalémem a Athénami“ obsahuje nástin setkávání raného 

judaismu a řecké filosofie, nástin dějin filosofie náboženství, 

metodologické pojednání studia bible, religionistiky a filosofie 

náboženství. Dále pak přináší analýzy několika významných hebrejských 

textů a rozpracování jejich témat ve filosofii, především novověké (láska, 

naděje, moc, neviditelnost, individuální subjektivita. Spojujícími prvky 

z dějin hebrejského a židovského náboženství je téma proroků a osobnost 

Mojžíše. 
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Petr BLÁHA 

ODPOR K LENOSTI A JEJÍ PŘÁTELÉ 

Filosofický průvodce nástrahami lenosti 
 

352 stran          cena: 319,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2010     ISBN: 978-80-7414-258-1 

 

Konfrontací rozličných chronologicky na sebe navazujících 

zpřístupňování obsahu pojmu lenosti se publikace snaží zachytit 

argumentační odůvodnění toho, proč lze současnost nazvat věkem 

kontraproduktivity. Zaměřuje se především na stoické pojetí, na 

křesťanské ztotožňování lenosti se smrtelným hříchem. Ve svém 

zkoumání nabízí určité porozumění renesančním a reformačním 

zvratům, jakož i následnému vývoji chápání lenosti v novověkých 

kontrastech.  
 

 

 

Hynek TIPPELT 

VZTAH IDEJE A AFEKTU U SPINOZY 

Intelektuálně-holistická interpretace 
 

208 stran          cena: 225,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2010     ISBN 978-80-7414-261-1

  

Studie se zabývá Spinozovou teorií mysli s důrazem na dva motivy: 

konstitutivní vztah ideje k afektu a tzv. moc rozumu nad afekty. Závěry 

interpretace těchto motivů jsou využity k prozkoumání možnosti 

aplikace Spinozovy filozofie jako filozofického základu některých 

aspektů psychoanalytické teorie.  
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Martin NITSCHE – Prokop SOUSEDÍK – Martin ŠIMSA  

NÁVRAT METADYZIKY? 

Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století 
544 stran        Distribuci zajišťuje Filosofia 

Filozofická fakulta UJEP, Filosofia Praha 2009   ISBN 978-80-7414-196-6 

      

Kolektivní monografie kantovsky, fenomenologicko-hermeneuticky, 

analyticky, psychoanalyticky i pragmaticky píšících českých autorů, 

která zkoumá diskusi o metafyzice v kantovské a pokantovské kritice 

metafyziky, v Heideggerově a fenomenologické tematizaci konce 

metafyziky a ontoteologie, v oživení metafyzických otázek v 

analytické filosofii a v současné postmetafyzické diskusi. 

 

 

 

 

 

 

Veronika KONRÁDOVÁ  

KOSMOGONICKÉ A THEOGONICKÉ MOTIVY  

V HÉSIODOVĚ THEOGONII 
160 stran          Vyprodáno. 

Filozofická fakulta UJEP, 2008     ISBN 978-80-7414-099-0 

Cílem práce je sledování kosmogonického motivu v řecké tradici, 

konkrétně jeho systematické zpracování v Hésiodově Theogonii. 

Theogonie je vybrána jako primární zdroj k dokumentaci dané 

problematiky jakožto nejobsažnější a nejucelenější kompozici 

z dochovaných materiálů archaické doby. Práce vychází z disertační 

práce obhájené na Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty 

UK v roce 2006. 
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Petr BLÁHA 

ODPOR K LENOSTI A JEJÍ PŘÁTELÉ 

Filosofický průvodce nástrahami lenosti 
191 stran         cena: 91,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, 2007     ISBN 978-80-7044-942-4 

Práce se zaměřuje na sledování zejména novověkého utopického 

myšlení. Sleduje proměny potřeby vytvářet obrazy ideálního 

uspořádání společnosti a uvažuje o napětí mezi skutečností a mezemi 

uskutečnitelnosti. V chronologické návaznosti různých strategií 

vypozorovává jednak ubývání hodnoty toho, co uskutečnit nelze, a 

jednak koncentraci toho, co se vlivem nezáměrnosti stává skutečností, 

třebaže se jedná o cosi, co původně nebylo obsahem lidských tužeb. Na 

tomto základě pak práce reflektuje současnou nedůvěru vůči 

utopickému myšlení. 
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Studia Philosophica …je ediční řada spravovaná katedrou politologie a filozofie 

Filozofické fakulty UJEP a vyčleněná pro monografie vážící se ke stěžejním výzkumným 

tématům z oblasti filozofie. Dlouhodobý týmový filozofický výzkum se týká především oblasti 

vztahů analytické a kontinentální filozofie, v rámci dějin filozofie je velká pozornost věnována 

dílu Jana Patočky a platonské filozofii. Katedra rovněž otevírá téma antické filosofie 

(předsókratovská a platónská filosofie) a skeptické filosofie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihy prosím objednávejte prostřednictvím Univerzitního knihkupectví:  

Univerzitní knihkupectví 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem 

https://knihkupectvi.ujep.cz 

knihkupectvi@ujep.cz 
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