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REFLEXE 62/2022

KRITICKÝ POSTHUMANISMUS
Ve dnech 26.–27. dubna 2022 proběhla na Filozofické fakultě Univerzity
J. E. Purkyně (FF UJEP) konference nazvaná Kritický posthumanismus.1 Konferenci organizovala Katedra filozofie a humanitních studií FF UJEP. Podnětem
k jejímu uspořádání byl nový magisterský studijní program, jehož oficiální název
zní Humanitní studia krize lidství. První studující přivítá v zimním semestru
2022/2023.
Téma posthumanismu je české veřejnosti zatím málo známé, i když v evropském a světovém kontextu dnes představuje jeden z nejvýraznějších proudů
výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd. Konference věnovaná kritickému posthumanismu je tak v české akademické sféře první vlaštovkou, za
níž budou následovat další.2 Na konferenci věnovanou otázkám posthumanismu
a posthumanitních studií hodlají organizátoři navázat sérii mezinárodních vědeckých setkání.
Posthumanismus je spojen se dvěma úzce propojenými okruhy otázek. Zaprvé se zabývá vztahy mezi lidskými a nelidskými aktéry (vztahy mezi lidmi
a zvířaty, technologií, krajinou, věcmi a přírodními procesy), zadruhé se zaměřuje na nové formy vědění, které opouštějí tradiční dichotomie typu rozum/emoce, subjekt/objekt, vědomí/tělesnost atp., a nutně proto překračují hranice mezi
tradičními vědeckými disciplínami. Těmto otázkám se na konferenci věnovali
badatelky a badatelé z několik pracovišť v ČR, tedy nejen z FF UJEP, ale také
z Filosofického ústavu AV ČR, Přírodovědecké fakulty UK, Filozofické fakulty
Univerzity v Hradci Králové, z Metropolitní univerzity v Praze a Centra teoretických studií v Praze. Díky skvělým výkonům hlavních řečníků, kterými byli
S. Komárek a M. Ritter, a díky dalším inspirativním prezentacím od M. Fišerové,
F. Jaroše, J. Lockenbauera, P. Práška, R. Kanocze, M. Nitscheho, L. Muchové,
M. Koláře, M. Hausera, J. Mourala, V. Pokorného a M. Šimsy se povedlo vytvořit otevřené a přátelské akademické setkání, podpořené výbornou organizací
vedoucí Katedry filozofie a humanitních studií FF UJEP, doktorky I. Havlínové.
Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další ročníky.
Vít Pokorný

1

2022).

Viz také web konference: kritickyposthumanismus.cz (navštíveno 14. června

2
Viz například akce programu TANDEM, jejž organizuje česko-francouzská platforma Cefres: https://cefres.cz/cs/18167#more-18167 (navštíveno 14. června
2022).
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