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Host časopisu

Medailon – prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

Prof. Jan Sokol je český filozof, překladatel filozofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista.
V letech 1964 až 90 pracoval jako programátor, později vedoucí výzkumný pracovník ve VÚMS Praha
na vývoji základního software. V tomto oboru publikoval několik knih a desítky odborných článků.
V letech 1990 až 1992 byl poslancem Federálního shromáždění za Občanské fórum a místopředsedou
Sněmovny národů, předsedou poslaneckého klubu OF a parlamentní delegace v Evropském
parlamentu. Od roku 1997 byl poradcem ministra školství, od ledna do července 1998 ministrem
školství ČR, v roce 2003 koaličním kandidátem na prezidenta republiky. Od roku 1991 přednáší filozofii,
antropologii a religionistiku na Pedagogické a Filozofické fakultě UK a od roku 2000 na Fakultě
humanitních studií UK. V letech 2000 až 2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy.
V sedmdesátých letech vedl různé bytové semináře (zejména seminář o Nietzscheovi, 1973-82),
1976 podepsal Chartu 77 a publikoval v samizdatu. Zabývá se hlavně filozofickou antropologií, dějinami
náboženství a antropologií institucí. V současné době přednáší úvod do filozofie, kurzy „Moc, peníze
a právo“, „Člověk jako osoba“ a „Etika, život, instituce“. Četné přednášky v cizině, zejména na evropská
a filosofická témata. V zimním semestru 2008/09 přednášel na téma Etika a lidská práva na Harvardově
univerzitě v USA.
Jeho cesta k filozofii vedla přes studium biblistiky, díla Nietzscheho a setkání s Janem Patočkou.
Ve filozofii vychází z fenomenologické tradice a personalismu (Blondel, Marcel, Teilhard, Rosenzweig,
Lévinas). Těžištěm jeho zájmu je filozofická antropologie, dějiny idejí a témata přirozeného světa,
a to zejména v poloze prováděcí filozofie (Patočka), srozumitelné i neodborníkům. Odtud pramení jeho
živý zájem o vztahy mezi filozofií a náboženstvím, filozofií a vědou, filozofií a politikou. Ve spojení
s politickou funkcí po r. 1990 studoval antropologické a společenské podmínky demokracie; soustavný
zájem má o otázky evropských dějin a evropské integrace.

