
Filosofie 20. století 
Číslo kurzu: 650078 
 
Kontaktní osoba: Petra Šebešová 
E-mail: petra.sebesova@gmail.com    
Telefon: +420 724 767 420 
Termín konání: březen a duben 2014 (bude upřesněno)  
Délka kurzu: 2 dny (16 hodin)  
Frekvence kurzu: 8 hodin denně  
Výukový den: sobota 10:00 – 17:30  
Místo konání:  
Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav filosofie a religionistiky 
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 
 
Předpokládaný počet studentů: 12  
 
Termín podání přihlášky: 15.2.2014 
 
Adresa zasílání přihlášky:  
emailem na petra@sebesova@gmail.com  nebo  
poštou na adresu:  

Univerzita Karlova 
Filosofická fakulta 
Ústav filosofie a religionistiky (k rukám Evy Mokrejšové) 
nám. J. Palacha 2 
116 38 Praha 1 

 
Poplatky za kurz: 800,-kč (osvobozeno od DPH) 
 
Vzdělání: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
 
Lektoři: doc. Jakub Čapek, PhD., doc. Vojtěch Kolman, PhD., Martin Ritter, PhD., Ondřej Švec, 
PhD., prof. Miroslav Petříček, Dr. 
 
Metodicky zaměření lektoři:  
Bc. Johana Borovanská, Mgr. Matěj Král, Ph.D., Mgr. Daniela Rosolová, Mgr. Marek Fajfr, 
PhD.  
 
Pracoviště: Ústav filosofie a religionistiky FF UK  
 
Obsah kurzu:  
Kurz je volným pokračováním úspěšného akreditovaného vzdělávacího kurzu „Alternativní 
přístupy k výuce filosofie“. Dva na sebe navazující jednodenní semináře jsou určeny 
středoškolským učitelům filosofie. Semináře se tematicky zaměřují na vybrané představitele 
filosofie 20. století, metodicky pokrývají různé způsoby filosofické práce (práci s textem, 
diskusi, psaní textů). Vychází přitom z předpokladu, že jedním z hlavních cílů výuky filosofie 



je vést studenty k samostatnému kritickému myšlení a tříbit dovednosti jasně formulovat 
myšlenky, věcně argumentovat, diskutovat a číst s porozuměním i obtížnější texty. 
Podmínkou absolvování kurzu je účast na obou dnech kurzu a napsání stručné práce (návrh 
aktivity do výuky). 
 
Cíle kurzu: 
Kurz bude rozvíjet dovednost účastníků 
• zasadit vybrané filosofické problémy do širšího filosofického kontextu, klást k nim 
relevantní otázky, nabízet možné odpovědi na ně a ukazovat, na jakých argumentech se tyto 
odpovědi zakládají a jaké jsou jejich přednosti a nedostatky  
• navázat ve výuce na zkušenost studentů a aktivně je zapojit do výuky 
• zvolit pro svou výuku vhodné různorodé metody, které vedou studenty k samostatnému 
kritickému myšlení a které rozvíjí čtenářské, diskusní či vyjadřovací dovednosti studentů 
• reflektovat a zhodnotit své pojetí výuky filosofie za pomoci výměny zkušeností a diskuse s 
ostatními účastníky a lektory 
 
Způsob práce: 
Kurz předpokládá aktivní zapojení účastníků. Vedle ukázkových hodin, v kterých si budou 
účastníci částečně v roli studentů přímo zkoušet vybrané metody, budou využívány různé 
podoby skupinové práce a diskuse, vedené takovými metodami, které mohou účastníci opět 
využít ve své praxi. Důraz bude kladen na společnou reflexi ukázek i vlastní výuky a sdílení 
zkušeností. 
 
Obsah a struktura: 
Kurz sestává ze 4 hlavních bloků, které vytvořili a vedou vždy dva lektoři – odborník z Ústavu 
filosofie a religionistiky a středoškolský učitel filosofie. Tyto bloky jsou doplněny společnými 
diskusemi a přednáškou prof. M. Petříčka. Účastníci dostanou materiály s dalšími ukázkami 
metod, postupů či textů přímo využitelnými ve výuce. 
 
Témata: 
• Vědomí smrti v pojetí M. Heideggera a J.-P. Sartra 
• L. Wittgenstein: Filosofie jazyka a řečové hry 
• J. Patočka a filosofie dějin 
• M. Foucault: Vědění a moc 
• Myšlení obrazem a reflexe vizuální kultury v naší společnosti 
 
Ukončení kurzu: písemná práce – návrh vlastní aktivity do výuky 
 
Certifikace: Osvědčení FF UK 
 


