FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ (JEDNOLETÝ); 4. ročník (2019-2020)
Vyučující: Mgr. et Mgr. Jan Pšenička

Zaměření semináře:
O filosofii existují mezi běžnou veřejností dvě převládající, ale mylné představy. Podle první z nich je filosofie
něco tak nesmírně složitého a intelektuálně povzneseného, že „běžný smrtelník“ do toho nemá možnost ani
nahlédnout, natož to pochopit. Podle druhé je pak filosofie něco jako „světový názor“, který je vlastní všem a je
plně subjektivní záležitostí. V současné době jsme navíc svědky jakési inflace různých „filosofií“ od „filosofie
marketingu“ přes „filosofii módního návrhářství“ až po „filosofii wellness“. My si ve filosofickém semináři
ukážeme, že filosofie se bytostně týká každého z nás, že její podstata spočívá v kladení specifických otázek,
které si položíme v dialogu s velkou filosofickou tradicí – převážně západní filosofie, ale neubráníme se
přesahům ani do jiných (mimoevropských) myšlenkových tradic.
Možná probíraná témata:
Na rozdíl od běžných hodin filosofie v rámci ZSV, které jsou zaměřeny na dějinný přehled směrů a osobností se
v semináři zaměříme tematicky, případně více na filosofické otázky současnosti. Možná témata a otázky mohou
být:









odkud se vzal vesmír?
existuje Bůh a lze tuto otázku filosoficky zodpovědět?
kde se vzalo vědomí a mysl?
je možná morálka bez Boha a náboženství?
může počítač (stroj) myslet?
je moderní umění skutečně uměním?
je spravedlivé, pokud jen malé procento lidí vlastní většinu světového bohatství?
je něco špatného na homosexualitě nebo něco dobrého na vegetariánství? atd.

Pro koho je seminář určen:
Primárně pro ty, kteří se zajímají o výše uvedená témata, nebojí se přemýšlet jinak a „jít na kořen věci“. Poté
také pro všechny, kteří si chtějí uvědomit hlubší souvislosti všech oborů ať už přírodních či humanitních věd
nebo se chtějí přímo ve svém VŠ studiu věnovat filosofii či souvisejícím oborům (religionistika, historie,
logika...).
Pro koho seminář určen není:
Pro všechny ty, kteří se obávají argumentace a střetu různých pohledů a stanovisek. A pak také pro ty, kteří
nechtějí číst a psát, protože v semináři budeme číst řadu i původních textů a hodnocení bude převážně záviset
na kvalitě reflexe této četby a na vypracování seminární práce, ve které budou studenti zpracovávat vybrané
téma nebo knihu (seznam témat a literatury bude vyučujícím upřesněn na začátku školního roku).
Osnova probíraných tematických celků:
1.
2.
3.
4.
5.

Osobnosti a směry moderního filosofie (20. a 21. st.)
Vybraná témata a problémy ontologie
Vybraná témata a problémy teorie poznání
Vybraná témata a problémy etiky (normativní i praktické)
Vybraná témata a problémy filosofie umění (estetiky) a / nebo politické filosofie

