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Praha, 12. dubna 2016 – V době válečných konfliktů, destabilizace řady států, migrační krize 

a rostoucího politického napětí po celém světě se otázka mírového řešení sporů pomocí 

dialogu jeví jako čím dál naléhavější. Pokud není v silách politiků tyto konflikty vyřešit, může 

se to podařit diplomatům a vědcům? A mohou zdánlivě neslučitelné civilizace Západu a 

muslimského světa vůbec najít společnou řeč?  

 

Na tuto otázku se snaží odpovědět mezinárodní konference „Překonávání globálních hrozeb: 

posilování interkulturního dialogu, stability a míru“. Konferenci pod záštitou Ministra 

zahraničních věcí ČR, jehož ministerstvo přizvalo velvyslance zemí Evropské unie, pořádají 

Akademie věd ČR (Centrum globálních studií a Orientální ústav) společně s velvyslanci 

muslimských zemí (OIC) ve dnech 13. a 14. dubna v Praze. Konference se věnuje otázkám 

překonávání globálních konfliktů a rozvíjení interkulturního dialogu a stability, přičemž se 

soustředí na interkulturní dialog z evropských a muslimských perspektiv. 

 

Pro mírové řešení konfliktů je nutné znovu oživit myšlenku dialogu, který napomáhal 

kultivovat mezilidské i mezinárodní vztahy už od starověku. V současném globalizovaném 

světě je však třeba ji rozšířit na interkulturní dialog mezi jednotlivými civilizačními okruhy, 

včetně dialogu mezináboženského. Zároveň je však nutné najít konsensus mezi účastníky 

dialogu a shodu na základních principech, jakými jsou základní práva a lidská důstojnost. 

Pouze tak bude možné dosáhnout vzájemného uznání mezi jednotlivci, sociálními skupinami, 

národy a kulturami. 

 

Podobně jako nelze současné globální konflikty redukovat na konflikty náboženské, snaží se i 

téma konference uchopit problém šířeji než jen v mezích náboženské tolerance a dialogu mezi 

vírami a náboženstvími a snaží se nalézt i způsoby pro řešení kulturních, vojenských a dalších 

konfliktů. Součástí tématu globálních hrozeb a interkulturního dialogu jsou ovšem také otázky 

tolerance mezi různými kulturními a náboženskými pohledy, stejně tak jako i debata mezi 

evropskými sekulárními kulturními a náboženskými perspektivami na jedné straně a 

islámskými náboženskými a kulturními perspektivami na straně druhé. Téma stability a 

vzájemné kooperace je spojeno s otázkami ohledně plurality modelů fungování veřejnosti, 

občanské participace, demokracie, lidských práv a právního státu. 

 

Konference je součástí nové strategie Akademie věd ČR (Strategie AV21) v rámci 

výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské 

výzvy“. V případě společenských věd je totiž důležitý nejen základní výzkum, ale také 

aplikovaný výzkum ve formě akademické či vědecké diplomacie, která napomáhá dialogu s 

diplomaty a politiky. Nové poznatky z oblasti společenských věd přenesené z výzkumu do 

diplomacie mohou pomoci předejít nedorozuměním a konfliktům jak v mezinárodních 

vztazích, tak ve veřejné sféře. 



Konference začíná ve středu 13. dubna od 9:00 v hlavní budově Akademie věd ČR 

(Národní 3, Praha 1). Druhý den pokračuje na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Na 

akci vystoupí přední sociální a humanitní vědci z evropských a muslimských zemí, včetně 

odborníků na interkulturní dialog, islám a mezináboženskou komunikaci. Akce se také 

zúčastní velvyslanci v ČR, konkrétně velvyslanci členských zemí EU a muslimských zemí. 

 

 

 

Akce je součástí Strategie AV21 v rámci výzkumného programu „Globální konflikty a lokální 

souvislosti: kulturní a společenské výzvy“.  
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