
Profesor Stein Ringen je označován za významného evropského učence,
originálního a nezávislého myslitele. Patří k předním evropským teoreti-
kům konceptu sociálního státu. Podílel se na utváření této disciplíny
v postkomunistických zemích, zejména v České republice. Napomohl
k založení Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v roce 1998,
kde v rámci svého pobytu v Brně také přednášel. Jeho dílo se týká přede-
vším tří oblastí: chudoby, možností politiky ji potlačovat a demokracie
jako nástroje dobrého vládnutí ku prospěchu všech. Je autorem mnoha
klíčových publikací, které zásadním způsobem ovlivnily společenské vědy.
V roce 2008 mu Masarykova univerzita udělila hodnost doctor honoris
causa v oboru sociální vědy.
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Politolog Stein Ringen z Oxfordské univerzity nabízí čtenářům provoka-
tivní zamyšlení nad principy demokratického vládnutí: jak vláda přiměje
občany, aby respektovali její autoritu? Každá vláda musí prosazovat i ne-
populární opatření, od výběru daní přes vymáhání práva po dodržování
předpisů. Podle Ringena na to však síla nestačí; občané musejí být ochotni
se podřídit a nechat se vést. Autor tento politický rébus rozplétá bez roz-
paků, na příkladu Spojených států a Velké Británie břitce a přesvědčivě
demonstruje, jak se vytváří a udržuje národní kultura poslušnosti. Uka-
zuje, jakými cestami se musejí vydat vůdci, kteří chtějí vládnout pomocí
autority spíše než pomocí síly a kteří chtějí, řečeno s Immanuelem
Kantem, „udržet pořádek v národě ďáblů“.

Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity vydává knihu jako čtvrtý
svazek edice Poprvé v češtině. Vědecká redakce českého překladu prof. Ivo
Možný a Mgr. Lenka Hrbková.

Překlad PhDr. Jiří Ogrocký
Rozsah 232 stran
Vázaná kniha s přebalem
Formát 17 × 24 cm
Běžná cena 365 Kč
Cena při uvedení 260 Kč

Akce se koná v rámci Dnů Fakulty sociálních studií a je věnována
vzpomínce na zakladatele fakulty prof. Iva Možného.

Nakladatelství Munipress
a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
si Vás dovolují pozvat na křest knihy a přednášku

prof. Steina Ringena

Národ ďáblů
Proč si necháváme vládnout?
dne 19 . dubna 2017
v 17 hod in v au le Faku l t y soc iá ln í ch s tud i í ,
3 . pa t r o , J o š to va 10 , Br no .

Program:

• Zahájení – doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity

• Představení autora a vznik českého překladu
– prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., emeritní děkan Fakulty sociálních studií

• DEMOCRACY, SETTLEMENT AND REFORM
Přednáška Steina Ringena (bude tlumočena do českého jazyka)

• Hudební vystoupení
Veronika Mišáková (housle) a Eliška Bařáková (viola), posluchačky
Pedagogické fakulty MU, přednesou skladby J. S. Bacha, M. Regera
a I. Playela

• Listování knihou – Mgr. Lenka Hrbková, Ph.D.
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