FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ (JEDNOLETÝ) 4. ročník (2020-2021)

Vyučující: Mgr. et Mgr. Jan Pšenička
Zaměření semináře:
O filosofii existují dvě převládající, ale mylné představy. Podle první z nich je filosofie něco tak
nesmírně složitého, 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 inflace různých „filosofií“ od „filosofie marketingu“
přes „filosofii designu“ 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. Seminář je
primárně určen pro ty, kteří se zajímají o níže uvedená témata, nebojí se přemýšlet jinak a „jít na
kořen věci“. Také pro všechny ty, kteří si chtějí uvědomit hlubší souvislosti všech oborů nebo se
chtějí přímo ve svém VŠ studiu věnovat filosofii či souvisejícím oborům (religionistika, historie,
logika...).

Možná probíraná témata:







Odkud se vzal vesmír?
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?

Osnova probíraných tematických celků:
1.
2.
3.
4.

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.

Hodnocení práce v semináři:
1. Vypracování seminární práce v rozsahu cca 10–15 normostran (témata zadá vyučující na
začátku školního roku; je možné přijít i s vlastním tématem práce, toto však musí být
s vyučujícím dopředu konzultováno!).
2. „Aktuality“ (průběžné hodnocení: každý účastník semináře prezentuje nejméně 1 „aktualitu“,
ta může mít podobu referátu o přečtené knize, článku, zhlédnutém pořadu, debatě, příp. po
dohodě s vyučujícím i jinou).
3. Zapojení účastníků do diskusí v semináři probíhajících.
4. Průběžné testy (1–2 za 1. pololetí, ve 2. pololetí dle možností).

