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Cíle předmětu 
 Seminář doplňuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti z politologie a filozofie, které si studenti 
osvojili v hodinách Společenských věd. Pomůže prohloubit přípravu k přijímacím zkouškám na 
filozofickou fakultu. Volitelný předmět však není určen pouze studentům s humanitním 
zaměřením, nýbrž je vhodný pro všechny, kteří budou studovat na vysokých školách 
univerzitního typu, vzhledem k tomu, že filozofie je na těchto školách přednášena v rámci 
společného základu.  
 Cílem je doplnit a rozšířit znalosti získané v předmětu Společenské vědy. Studenti jsou 
vedeni k práci s odbornou literaturou, budou se věnovat četbě a rozboru filozofických a 
politologických děl a textům vybraných autorů.  
 V hodinách je preferována především forma diskuse a referátů. Nejde o opakování již 
známých faktů, ale o pohled na filozofii z hlediska problémů, tedy především srovnávání 
způsobů řešení filozofických otázek u jednotlivých autorů. 
 

Metodická doporučení 
 V semináři se využívá především samostatné práce žáků s odbornou literaturou a časopisy. 
Studenti jsou vedeni ke zpracování vybraných témat. Učí se vyhledávat potřebné informace,   
vyhodnotit je a vytvořit správné závěry. Snaží se výsledky své práce obhájit, správně 
argumentovat.  

Výstupy (kompetence) 
         Zvládá diskutovat nad předloženými tématy, pracovat s odbornou literaturou, vyhledávat a 
získávat informace z nejrůznějších zdrojů – kompetence komunikativní  
 Orientuje se v problematice dějin filosofie, rozpoznává myšlenky různých filozofů. 
 Zajímá se o situaci ve světě i doma, dokáže kriticky pojmenovat a vyhledat problémy 
současné civilizace. 

Literatura 
J. Gaarder: Sofiin svět. 
W. Weischedel: Zadní schodiště filosofie. 
A. Huxley: Konec civilizace. 
S. Huntington: Střet civilizací. 
F. Fukuyama: Konec dějin a poslední člověk. 
I. Blecha: Filosofická čítanka. 
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Pozn
. 

I. Práce s filosofickými texty    

II. Politický extremismus    

III. Globální problémy dnešního světa 
 Terorismus 

   

IV. Východní a západní civilizace 
 Křesťanství x islám 
 Konec dějin? 
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