
Zdeněk Pinc

Zdeněk Pinc se narodil 10. února 1945 v Příbrami.
V dětství se (dost možná jako první dítě v Československu) nakazil obrnou
a postupně se se svým handicapem naučil žít.
Léčil se v různých lázeňských zařízeních, často jezdil do Janských 
Lázních.
Po maturitě v Příbrami odešel studovat vysokou školu do Prahy.
Koncem 60. let se angažoval ve studentském hnutí, byl členem 
Akademické rady studentů (ARS) a pořádal tzv. pincárny, setkání studentů
s předními filozofy, kteří byli vyhozeni ze škol.
Jako žurnalista působil v Lidových novinách, Literárních listech a Listech.
V roce 1969 promoval a byl přijat jako aspirant prof. Patočky a asistent na 
katedře filozofie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
V roce 1973 musel katedru opustit.
Od té doby pracoval jako romský kurátor a například jezdil s malými romy
na dětské tábory. Na jednom z táborů se také seznámil se svou manželkou 
Eliškou, rozenou Urbanovou.
Po podpisu Charty 77, což mu prof. Patočka rozmlouval, pracoval krátce 
jako noční hlídač. Podpis byl publikován 1. února 1977.
Na konec získal místo programátora v podniku Meta. 
V 80. letech pořádal doma na Vyšehradě filozofické večery, kam chodilo 
hodně studentů, pozdějších filozofů.
Po pádu režimu byl v roce 1990 jmenován docentem filozofie.
Stal se vedoucím Katedry filozofie a společenských věd na Pedagogické 
fakultě Univerzity Karlovy. Později se dostal do čela Ústavu filosofie a 
religionistiky.
V dubnu 1992 spolu s Janem Sokolem založili Fakultu humanitních studií 
UK, kde působil jako proděkan.
Přispíval do Lidových novin a časopisu Přítomnost. Byl spoluvydavatelem 
řady Scientia et Philosophia.
Vyšlo několik knih, např. Býti ovádem obce, Počítat do pěti, Fragmenty k 
filozofii výchovy.
V roce 2005 obdržel Medaili 1. stupně Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR.
V dnešní době bydlí za Prahou, je vyhlášeným chovatelem exotického 
ptactva a publikuje již jen příležitostně.
Stále přednáší, se studenty se setkává i doma. Jeho přednášky a příspěvky 
jsou publikovány na youtube. 
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