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Editorial
Vážení a milí čtenáři,
máte před sebou číslo věnované velkému francouzskému filosofovi Jacquesovi Maritainovi
(1882–1973) a jeho myšlenkovému odkazu. Inspiraci pro své uvažování Maritain nacházel především v tomismu a v personalismu. Oba směry dokázal nově, osobitým způsobem uchopit a s jejich
pomocí hledal odpovědi na otázky a řešení problémů, které rozpoznával coby aktuální ve společnosti
své doby. Třebaže od Maritainovy smrti uplynulo bezmála půlstoletí, jeho poselství se jeví stále živé.
Dokazují to i příspěvky, které najdete na následujících stránkách, každý ze sobě vlastního úhlu pohledu. Možná Vás četba povzbudí ke studiu díla Maritaina samého nebo Vás snad osloví jeho myšlenky
interpretované autory článků z něho vycházejících. K jednomu i ke druhému Vás tímto číslem zveme.
Do tématu uvádí rozhovor Zuzany Svobodové se znalkyní Maritainova života i jeho tvorby Klárou Jirsovou. V rozhovoru je zmíněna také žena Jacquesa Maritaina Raïssa, která si nepochybně
zaslouží pozornost, neboť svého manžela doplňovala a měla velký vliv na jeho filosofii.
Tematický článek Zuzany Svobodové zkoumá Maritainovo pojetí přirozeného práva a humanismu
s poukazem na inspirativní podněty pro výchovu v současnosti a rovněž s uvedením příkladů dobré praxe. V následujícím článku přibližuje Helena Zbudilová autorovu filosofii výchovy s důrazem
na jeho tezi, že integrální výchova spěje k integrálnímu humanismu. Komplexně představené Maritainovo učení je vztaženo k problémům pociťovaným v soudobém školství. Autor třetího článku,
Andrej Rajský, mimo jiné připomíná nebezpečí, která podle Maritaina hrozí ve výchově a kterých
je dobré se i dnes vyvarovat. Ludmila Muchová a Petra Hořejší se v kolektivním článku zaobírají Maritainovým výkladem integrálního humanismu pomocí jeho konfrontace s myšlenkami českého filosofa Jana Patočky (1907–1977) a rakouského psychoterapeuta Viktora Emanuela Frankla
(1905–1997). Jejich práce ústí ve formulaci nového vztahu křesťanského humanismu k humanismu
nekřesťanů. Ústředního tématu se lehce dotýká studie Pavla Votavy, který se nezabývá filosofickou
výpovědí Jacquese Maritaina, ale osobností a dílem jeho staršího amerického kolegy Johna Deweyho (1859–1952). Text zachycuje vývoj a chápání pojmu „experience“ v autorově učení.
V části Varia naleznete článek Gustáva Kovácse o úloze a poslání teologů v současné bioetické rozpravě. Dále jsme zařadili příspěvek Jakuba Havlíčka, který si položil otázku, jakým způsobem se katolická
církev prezentuje na internetu, zejména na sociálních sítích. Zaujmout Vás může i článek Michala
Kaczora, jenž pojednává o stresu, který lze v profesi sociálního pracovníka vnímat nejenom jako hrozbu, ale rovněž jako výzvu. Řadu odborných článků uzavírá studie Radky Janebové a Zuzany Truhlářové.
Autorky ozřejmují, jak je pojímána kontrola ve vybraných etických kodexech sociální práce.
Číslo je doplněno o zprávu z islamologické konference, která proběhla v listopadu 2018 v Českých
Budějovicích, a o dvě recenze od Milana Nakonečného.
Za celou redakci Vám přeji příjemné a obohacující čtení.
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