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Ukončení: zkouška 

 

Cíle předmětu: 

Kurz je zaměřen na využití filosofického myšlení v pomáhající praxi. Cílem je představit 

vybrané disciplíny filosofie mající spojitost se studiem sociální a pastorační práce a přiblížit 

přístup filosofického uvažování za pomoci četby vybraných textů ve třech rovinách:  

rovině  

a) dějinné,  

b) metodicko-kritické (analytické uvažování, kritika, metodická skepse, ctění předpokladů, 

rozlišení fenoménu o od podstaty, subjektu a objektu) a  

c) oborově obsahové (znalost základních pojmů, jmen a klíčových myšlenek vybraných 

filosofických oborů) 
 

Osnova: 

1. Základy filosofického (logického) myšlení a úvod  

2. Estetika  

3. Politická filosofie  

4. Filosofie poznání 

5. Filosofie náboženství 

6. Metafyzika  

7. Shrnutí – filosofické základy sociální práce  

 

Průběh kurzu: Kurz se skládá z cyklu přednášek přibližujících příslušné filosofické obory 

důležité pro další studium filosofických aspektů pomáhajících profesí, a z cyklu seminářů, 

ilustrujících témata z přednášek na vybraných textech.  

 

Přednáška: představí konkrétní filosofický oboru v kontextu tematickém i historickém 

(předmět, metoda, užití). Dále poskytne 

 vysvětlení hlavních pojmů tématu; 

 rekapitulaci hlavních bodů a myšlenek důležitých pro přípravu ke zkoušce, upřesnění 

a doplnění studijní literatury; 

 zadání seminárních textů a návod pro písemnou přípravu textu k semináři.  

 

Seminář: je doplněním a prohloubením některých aspektů zmíněných na přednášce  

 je prostorem pro hledání, formulaci a výměnu kritických poznámek na dané téma; 

 je příležitostí pro prezentaci některých zadaných seminárních textů a pro individuální 

konzultaci. 

 

Výstupy a hodnocení znalostí, dovedností a odborných kompetencí:  

Kritéria: 

 docházka na 4 z 6-ti seminářů v příslušné skupině;  

 zpracování dvou seminárních textů a jejich odevzdání ve vytištěné podobě (rozsah 

1NS) na příslušném semináři, případně text na požádání prezentovat. Informace o 

způsobu zpracování viz níže. Text je nutno vložit odevzdávány v den konáním 

semináře. V případě úspěšné prezentace prvního ze zpracovaných textů na semináři již 

není třeba odevzdávat druhý text v termínu. Pozdní odevzdání zpracovaného 



seminárního textu obnáší povinnost zpracovat k zápočtu pět seminárních textů 

z různých témat a |odevzdat je týden před termínem zápočtového pohovoru. V případě 

potřeby budou texty vráceny k přepracování; 

 odevzdat do odevzdávány recenzi (rozsah 1 NS) na min. 50 stran přečteného 

neučebnicového filosofického textu dle volby studenta týden před termínem 

zápočtového pohovoru;  

 testovat znalosti, dovednosti a odborné schopnosti a kritické práce s nimi; 

 v  pohovoru obhájit test (možnost výběru otázek, předpokládá se rozšíření znalostí 

vybraných témat vlastním studiem). Prokázat schopnost s danými znalostmi pracovat, 

transformovat je do užití v dovednostech a odborných schopnostech. 
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