Projekt WebDialog v roce 2016
Realizační plán projektu určený pro partnery a dárce
Materiál schválený Radou projektu na 9. zasedání dne 31. 3. 2016
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Projekt WebDialog a jeho dlouhodobé cíle a aktivity

Projekt WebDialog vznikl z potřeby hledání východisek z hodnotové krize západní společnosti a
moderního člověka vůbec. Záměrem projektu je vytvořit Dialogické společenství, jako širší
společenství lidí otevřených vzájemnému dialogu, z oblasti společenských věd, nadačního a
uměleckého světa a z komerční sféry, které bude prostřednictvím vzdělávacího portálu WebDialog
vést dialog o hodnotách, usilovat o společné hledání hodnot a v neposlední řadě podporovat
vzdělanost a kultivovanost.
Cílem vzdělávacího portálu WebDialog je vytvořit odborně garantovanou platformu k reflexi naší
společnosti a iniciovat interdisciplinární dialog na bázi celostního přístupu k člověku a ke světu. Do
společné diskuse se zapojují představitelé filosofie, theologie, politologie, psychologie, sociologie,
ekonomie, managementu a historie.
Interdisciplinární dialog a vytváření společenství a platformy pro sdílení myšlenek lidí z různých
oborů lidské činnosti a profesí chápeme jako prostředek k hledání východisek z krizí, do kterých se
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v současné době dostává nejenom naše společnost, ale i celá Evropa. Nyní se jedná o volné
společenství zhruba 100 členů a příznivců.
Tento dialog směřuje k celostnímu vědění, které překročí omezené perspektivy jednotlivých
vědních oborů a umožní nahlížet skutečnost v její mnohovrstevnatosti a celistvosti, vést dialog o
hodnotách a hledat společnou cestu. Zároveň je cílem oslovit i širší veřejnost prostřednictvím
vzdělávacího portálu WebDialog a podporovat projekty, které budou uskutečňovat výsledky práce
Dialogického společenství a napomáhat k řešení aktuálních problémů naší společnosti.
V rámci interdisciplinárního dialogu chceme vyjasnit základní otázky, které jsou pro
současného člověka a společnost naléhavé: Co jsou hodnoty a jaký význam mají pro společnost?
Jaké jsou základní hodnoty a principy demokracie a nakolik jsou slučitelné s principy ekonomického
systému kapitalismu? Na čem jsou založena lidská práva a právo vůbec? Co je svoboda, kde leží její
meze a je možná svoboda bez odpovědnosti? Na čem je založena normalita a normy, které si pro
naše spolužití vytváříme? Jaké jsou předpoklady otevřené komunikace a dialogu? A jak souvisí výše
uvedená témata s novým paradigmatem ekonomie, které souvisí s integrací a globalizací, s nástupem
nové ekonomiky i se vznikem společnosti hojnosti, kde klíčovou roli pro další sociálně-ekonomický
vývoj a ochranu demokracie mají instituce?
Tomu odpovídají témata, která jsou ústřední kapitolou portálu WebDialog:
-

Hodnoty a jejich význam pro společnost

- Komunikace a lidské společenství

-

Universálnost lidských práv

- Demokracie a kapitalismus

-

Svoboda a odpovědnost

- Volný trh a veřejná prospěšnost

-

Normalita a autentičnost

- Krize a společenské změny

Dlouhodobé aktivity projektu WebDialog jsou:
1. Vytváření

Dialogického

společenství

a

diskusní

setkávání,

která

mají

charakter

interdisciplinárního dialogu, diskusních fór a osobních setkání.
2. Tvorba vzdělávacího portálu WebDialog, který je určen odborné veřejnosti a širší veřejnosti se
zájmem o vzdělávání a dlouhodobá řešení současných společenských problémů.
3. Dialog s širší veřejností o tématech, jimiž se zabýváme, zejména:
a) Panelové diskuse pro veřejnost ve spolupráci s nakladatelstvím OIKOYMENH
b) Diskusní fórum mladých lidí na portálu spolku Reditus.
4. Realizace navazujících projektů, které využívají jak výstupů portálu WebDialog, tak spolupráci
Dialogického společenství a jsou zaměřeny na praktická řešení:
a) „Institut kritického myšlení“, jehož posláním je vytvářet podmínky pro spolupráci univerzit,
vysokých škol, nadací a nadačních fondů, a posilovat jejich roli ve společnosti s důrazem
na „třetí roli“ univerzity.
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b) Vzdělávací a výzkumné centrum IKM na FSE UJEP, kde ústředním tématem je „obec jako
komunita“ a cílem je vytvoření modelového projetu komunity venkovské obce.
c) Vzdělávací a konzultační centrum projektu WebDialog v Tisé – cílem je rekonstrukce a
vybavení objektu, a vytvoření knihovny Aleše Havlíčka, jejíž základ budou tvořit knihy
vydané nakladatelstvím OIKOYMENH.
d) Spolupráce se spolkem Reditus, který se snaží prostřednictvím svých aktivit, zejména
portálu http://kniha.reditus.cz/, přibližovat myšlenky portálu WebDialog širší veřejnosti.

II.

Uskutečněné aktivity v uplynulých letech

V roce 2004 vznikl Nadační fond Martina Bubera a u jeho zrodu stáli osobnosti, jako byl prof. L.
Hejdánek a reverend J. ben David z New Yorku, dlouholetý spolupracovník M. Bubera v USA. Tyto
osobnosti byli prvními aktéry konferencí, které byly uskutečňovány v Ostrově u Tisé v letech 20042008. Postupně vznikalo širší společenství lidí ze společenských věd, a z nadačního a uměleckého
světa.
Ale až v roce 2010, kdy získal Nadační fond Martina Bubera grant od České spořitelny, a.s., byla
zahájena systematická realizace projektu WebDialog, který je uskutečňován na základě smlouvy
o spolupráci, uzavřené v roce 2012, mezi spolkem Webdialog, ve kterém jsou sdruženi zástupci
odborných skupin Dialogického společenství, Nadačním fondem Martina Bubera (http://buberfund.cz/),
spolkem Reditus (http://buberfund.cz/), který zajišťuje management projektu WebDialog, a společností
StringData, s.r.o. (http://www.stringdata.cz/), která sponzorsky zajišťuje IT portálu WebDialog.

Od roku 2010 byly uskutečněny následující aktivity:

Dialogické společenství
 Vytvoření „Dialogického společenství“, které má v současné době ve čtyřech odborných
skupinách 38 členů:


Lidé z univerzit a vysokých škol – skupina složená z předních odborníků 8 vybraných
oborů: filosofie, theologie, politologie, psychologie, sociologie, ekonomie, management a
historie (z plánovaných 40 členů je v této skupině zatím 25 členů).



Lidé z nadací a nadačních fondů – skupina, která má 5 členů (z plánovaných 10 členů).



Lidé z uměleckého světa – skupina, která má 6 členů (z plánovaných 10 členů).



Lidé z komerční sféry – skupina, která má zatím pouze 2 členy (z plánovaných 10 členů).
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 Probíhají setkání členů Dialogického společenství, kde byla diskutována prioritní témata
svobody, odpovědnosti a hodnot.

Vzdělávací portál WebDialog
 Vytvoření úvodní verze portálu WebDialog, kde ústřední kapitolou jsou „Témata“, kde je
umístěno prvních sedmnáct textů z plánovaných 40 textů. Autoři textů jsou: A. Doležalová, A.
Havlíček, L. Hejdánek, V. Němec, T. Sedláček, M. Sojka, J. Sokol, J. S. Trojan a M. Žák.
 Další kapitoly portálu WebDialog jsou:


„Výchozí myšlenky“, kde formulujeme myšlenková východiska projektu WebDialog.



„Autoři“, kde jsou doporučení autoři z jednotlivých oborů a jsou na ukázku vytvořeny
portály, které budou postupně vytvořeny ke všem 140 autorům, následujících osobností:
Aristotelés, M. Buber, D. Bonhoeffer, S . Freud, K. Jaspers, J. M. Keynes.



„E-knihovna“, kde je umístěno 42 textů od vybraných autorů z minulosti i stávajících
autorů.



„Panelové diskuse“, kde jsou nesestříhané záznamy dosavadních 4 veřejných panelových
diskusí s cílem vytvoření jejich zkrácených verzí (v rozsahu 15 min.).



„Dialogické společenství“, kde jsou vytvořeny osobní portály 30 členů Dialogického
společenství.

Dialog s širší veřejností
 Panelové diskuse pro veřejnost
Od roku 2013 byly realizovány ve spolupráci s nakladatelstvím OIKOYMENH čtyři panelové
diskuse pro širší veřejnost na témata:


„Existují přirozená práva?“, kde diskutujícmi byli A. Havlíček, V. Němec a J. Přibáň.



„Demokracie a volný trh: Konflikt či symbióza?“, kde diskutujícmi byli A. Havlíček, V. Němec a
T. Sedláček.



„Má demokracie sloužit obecnému blahu?“, kde diskutujícími byli R. Basch, V. Němec a M.
Žák.



„Péče o duši, dobro a nepředmětnost – z pohledu filosofie a ekonomie“, kde diskutujícími byli
jfilosof V. Němec a ekonomové T. Sedláček a M. Žák.

 Setkání a diskuse mladých lidí v Klubu Reditus
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V roce 2014 vznikla skupina mladých lidí v rámci spolku Reditus, kteří diskutují o tématech a
myšlenkách portálu WebDialog. Snahou je hledat jiné přístupy a cesty k tématům a textům portálu
WebDialog, která jsou pro člověka, který není filosoficky před-vzdělán obtížně stravitelná.
Prostřednictvím

portálu

http://kniha.reditus.cz/

přibližuje

jeho

myšlenky

širší

veřejnosti

v současných 3 kapitolách:


Péče o duši



Filosofie a kritické myšlení



Víra a reflexe víry

 Projekt WebDialog a téma „umění“
V roce 2015 byla obnovena realizace projektu,1 který organizuje spolek Reditus. Byla vytvořena
pracovní skupina, která připravuje společenskou akci „Umění a projekt WebDialog“, kde v rámci
výstavy vybraných výtvarníků dojde k setkání Dialogického společenství s dalšími pozvanými
hosty. Paralelně bylo v Klubu Reditus otevřeno téma „umění jako cesta poznání“.

 Publikační činnost
V roce 2014 byla vydána kolektivní monografie „Hodnoty, stát a společnost“ (vyd. A. Havlíček a L.
Krbec, Ústí nad Labem 2014, ISBN: 978-80-7417-735-7) s 9 statěmi převážně od autorů
z Dialogického společenství. Celkem vzniklo 64 textů od 33 autorů, které jsou připraveny pro další
využití v návazných projektech WebDialogu a Institutu kritického myšlení.

 Klub dárců
V roce 2014 byl vytvořen Klub dárců Nadačního fondu Martina Bubera. Jeho členové nejenom
přispívají finančními dary, ale setkávají se na společných diskusích k tématům portálu WebDialog
i k aktuálním společenským problémům, kde přednášejícími jsou osobnosti z odborných skupin
Dialogického společenství. Dosud byla uskutečněna setkání na témata:


A. Havlíček a V. Němec: Hledání společných témat



M. Žák: Instituce v ekonomii



T. Sedláček: Dobro, zlo a ekonomická praxe.

Projekt byl v roce 2010 připravován a došlo k několika setkáním skupiny pro umění. Projekt však musel být
pozastaven vhledem k tomu, že v jeho čele stála básnířka Viola Fischerová, která v tomto roce náhle zemřela ve
věku 75 let. V roce 2012 byl zpracován návrh projektu „Portál WebDialog a téma ‚umění‘“, ale nebyly získány
finanční prostředky a přednost dostal projekt „Communitas pro praxis“.
1
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Navazující projekty
 Institut kritického myšlení
V roce 2015 byl v rámci projektu WebDialog vytvořen „Institut kritického myšlení“ („IKM“), jehož
posláním je vytvářet podmínky pro spolupráci univerzit, vysokých škol, nadací a nadačních fondů,
a posilovat jejich roli ve společnosti s důrazem na „třetí roli“ univerzity.
Prvními účastníky smlouvy o spolupráci jsou:


Fakulta sociálně ekonomická UJEP a Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM)



Nadace VIA a Nadační fond Martina Bubera



Spolky Webdialog, z.s. a Reditus, z.s.

 Vzdělávací centrum projektu WebDialog v obci Tisá v Českém Švýcarsku
V roce 2015 získal spolek Reditus, z.s. nemovitost v obci Tisá v Českém Švýcarsku (zastavěná
plocha 100 m2 a tři podlaží) a byla zahájena příprava projektu „Vzdělávací centrum projektu
WebDialog“, jehož hlavním cílem je vytvořit prostor, resp. místo pro setkávání lidí z univerzit,
vysokých škol, nadací a nadačních fondů a dalších skupin, kteří mají zájem o vzájemný dialog,
kritickou reflexi problémů naší společnosti a vytváření společných projektů.

III.

Cíle a aktivity projektu WebDialog v roce 2016

Hlavním cílem projektu WebDialog v roce 2016 je vedle vytváření Dialogického společenství a
tvorby portálu WebDialog působení ve společnosti skrze popularizační aktivity a mezioborové projekty
s praktickým dopadem na společnost. Další prioritou je vybudování vzdělávacího a konzultačního
centra v obci Tisá v Českém Švýcarsku, kde budou probíhat mj. setkání členů Dialogického
společenství a Institutu kritického myšlení.

Cíle a aktivity projektu WebDialog pro rok 2016 jsou:
1. Vytváření Dialogického společenství odborníků:
a) Rozšíření odborných skupin a tvorba osobních portálů jejich členů (rozhovory, prezentace
textů a knih, iniciování komentářů a účasti v diskusních fórech).
b) Vedení řízených diskusních fór členů Dialogického společenství a dalších přizvaných
odborníků k tématům a textům na portálu WebDialog.
c) Uskutečnění setkání Dialogického společenství za účelem interdisciplinárního dialogu.
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d) Realizace dvoudenní konference v Ostrově u Tisé, která naváže na konference
uskutečněné v letech 2004-2008 (setkání s významnými osobnostmi).
2. Tvorba portálu WebDialog:
a) Změna struktury a vybraných kapitol portálu WebDialog
b) Zpracování textů k tématu „Komunikace a lidské společenství“.
c) Vytvoření úvodů k jednotlivým tématům a shrnutí všech osmi témat do jednoho
shrnujícího textu.
d) Tvorba kapitol „Slovník myslitelů“, „E-knihovna“ a „Pojmy“.
3. Realizace aktivit pro širší veřejnost:
a) Uspořádání panelové diskuse pro veřejnost
b) Uspořádání diskusních setkání spolku Reditus k tématům portálu WebDialog, jehož
výstupy budou zveřejněny na portálu http://kniha.reditus.cz/, a realizace propagačních
akcí.
c) Účast zástupců Dialogického společenství na diskusních večerech Klubu dárců
Nadačního fondu Martina Bubera, který projekt WebDialog podporuje.
d) Příprava publikace, jako je sborník „Hodnoty, stát a společnost“, v návaznosti na témata
portálu WebDialog.
4. Podpora navazujících projektů:
a) „Institut kritického myšlení“, jehož posláním je vytvářet podmínky pro spolupráci univerzit,
vysokých škol, nadací a nadačních fondů, a posilovat jejich roli ve společnosti s důrazem
na „třetí roli“ univerzity.
b) Vzdělávací a výzkumné centrum IKM na FSE UJEP, kde ústředním tématem je „obec jako
komunita“ a cílem je vytvoření modelového projetu komunity venkovské obce.
c) Vzdělávací a konzultační centrum projektu WebDialog v Tisé – cílem je rekonstrukce a
vybavení objektu, a vytvoření knihovny Aleše Havlíčka, jejíž základ budou tvořit knihy
vydané nakladatelstvím OIKOYMENH.
d) Spolupráce se spolkem Reditus, který se snaží prostřednictvím svých aktivit, zejména
portálu http://kniha.reditus.cz/, přibližovat myšlenky portálu WebDialog širší veřejnosti.
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