
Problémově zaměřená výuka filosofie 
Číslo kurzu: 650081 
 
Kontaktní osoba: Petra Šebešová 
E-mail: petra.sebesova@gmail.com 
Telefon: +420 724 767 420 
 
Termín konání: 2 dny za sebou v období 10.10. – 11.10.2014  
 
Cena kurzu: 1.000,- Kč osvobozeno od DPH 
 
Termín podání přihlášky: do 15.9.2014 
 
Délka kurzu: 16 hodin  
Frekvence kurzu: 2 dny po 8 hodinách 
Výukový den: pátek 15 – 17:30 hod., sobota 9 – 16:30 hod. 
Místo konání: FF UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1 
Předpokládaný počet studentů: 10 
Požadované vzdělání: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
Adresa zaslání přihlášky: petra.sebesova@gmail.com 
 
Obsah kurzu:  
Obsahově bude kurz zaměřen na problémovou výuku filosofie, v které se studenti sami učí 

formulovat filosofický problém, navrhují jeho možné řešení a to potom porovnávají s 

řešeními jiných (zejména filosofických) autorů. M. Wittschier představí v Německu oblíbený 

tzv. bonbónový model strukturování problémově zaměřené výuky a popíše cíle a průběh 

jednotlivých fází. V navazujících seminářích si potom účastníci sami vyzkoušejí metody 

vhodné pro jednotlivé fáze. Druhá část kurzu bude věnována možným způsobům práce s 

textem, které si opět účastníci sami vyzkoušejí. Kromě filosofických textů se seznámí s 

konkrétními ukázkami literárních děl vhodných pro výuku filosofie. 

Problémové zaměření i práce s literárními texty výrazně zvyšují motivaci studentů. Tomuto 

tématu bude věnována závěrečná diskuse. 

 

1. den:  

• Přednáška (2 hodiny) – problémově zaměřená výuka filosofie 

• Blokový seminář I (3 hodiny) – didaktická redukce, formulace vhodného cíle a problému 

pro výuku  

• Blokový seminář II (3 hodiny) – modely problémového vyučování pro výuku filosofie 

 

2. den: 

• Přednáška (2 hodiny) – využití literárních textů ve výuce filosofie  

• Blokový seminář III (4 hodiny) – metody pro práci s filosofickým textem  

• Diskuse na téma motivace studentů a volby cílů a prostředků ve výuce filosofie (2 hodiny) 
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Kurz povede respektovaný německý gymnaziální učitel a didaktik filosofie Michael 

Wittschier. Cílem kurzu je ve dvou přednáškách a navazujících třech blokových tříhodinových 

seminářích představit účastníkům vybrané koncepce a metody, užívané v Německu ve výuce 

filosofie a vést s účastníky diskusi zaměřenou na cíle výuky filosofie a možné prostředky k 

jejich naplňování.  

 

Forma zakončení: písemná práce 

Certifikace: Osvědčení FF UK 


