
Společná výuka a společný základ. Návrh reformy. 
Návrh  je  výsledkem  jednání  komise  ve  složení:  doc.  Vojtěch  Kolman  (předseda),  dr.  Renata 
Landgráfová, prof. Petr Bílek, doc. Petr Zemánek, dr. Eva Lehečková, dr. Jakub Jirsa. 

Návrh byl schválen kolegiem děkanky dne 5. 1. 2016, jehož připomínky byly zapracovány. 

Návrh byl projednán dne 12. 2. 2016 na Studijní komisi FF UK, jejíž připomínky byly zapracovány. 

I. Vymezení problému 

V otázkách společné výuky, což znamená výuky zajišťované pro více oborů, resp. základních součástí, 
je třeba rozlišit dvě oblasti. Tou první jsou kurzy společného základu (SZ), které představují společnou 
výuku v užším smyslu, totiž ve smyslu užší profilace absolventa celé fakulty, nikoli jen jejích oborově 
spřízněných částí. Kurzy takto oborově omezené tvoří typ druhý, totiž společnou výuku v širším smyslu, 
o níž bude dále hovořeno jako o společné výuce (SV). Do SV mohou přirozeně patřit i kurzy, které jsou 
v principu určeny pro všechny obory fakulty, aniž by ovšem patřily do profilu absolventa.  

Z metodologického hlediska musí přitom  jakákoli  reforma  společné výuky  zohlednit následující dvě 
potřeby. 

1. Je  třeba  rozlišovat  stránku  věcnou  (náplň  kurzů)  a  stránku  organizační  (formu  jejich 
organizace, personálního zajištění, finančního ohodnocení atd).  

Návrh reformy musí vzít plně v potaz, že ne vše, co by bylo žádoucí s ohledem na okamžité potřeby či 
profil fakulty, je možné v čisté podobě uskutečnit, tj. zavést tak, aby to sloužilo vytyčeným cílům. Lze 
tvrdit,  že  jedním  z důvodů, proč dosavadní pokusy o  reformu SZ a SV  selhaly, bylo právě  to,  že  se 
zaměřily na „ideovou“ stránku problému, aniž by se věnovaly stránce praktické. Problémy či ohledy, 
které efektivní reformě SZ a SV brání, jsou přitom hlavně tyto: 

(a) Vysoká  členitost  fakulty  a  chybějící  nástroje  pro  organizaci  sdílených  aktivit.  Současné 
předměty v SZ či SV jsou typicky zajišťovány jedinou základní součástí, v některých případech 
zřízenými speciálně pro daný účel  (Jazykové centrum, Katedra  tělesné výchovy),  jinak  jsou 
často řešeny ad hoc. 

(b) Nedostatek odborně i didakticky kvalifikovaných pedagogů. Pro některé předměty, které by 
ve společné výuce mohly figurovat, fakulta nemusí disponovat pedagogy, kteří budou schopni 
realizovat  výuku pro příslušný objem  studentů  adekvátním  způsobem,  tj. např.  seminární 
formou umožňující diskusi, komentování prací atd. To se týká především předmětů, u nichž je 
vhodná práce v menších skupinách či individuální přístup. 

(c) Velké oborové rozpětí kurzů SZ a SV. V rámci kurzů SZ a SV je potřeba oslovit velmi odlišně 
zaměřené  studenty.  To  vyžaduje  jednak  dobře  nastavené  parametry  mezioborové 
spolupráce,  případně  angažování  a  výběr  vyučujících,  kteří  jsou  schopni  kvalifikovaného 
přesahu do jiných oborů. 

(d) Neexistující model  finančního ohodnocení. Všechny předcházející body vyžadují  flexibilní a 
motivující  model  adekvátního  finančního  ohodnocení  všech  participujících  na  SZ  a  SV. 
Současná situace výuku mimo danou základní součást spíše penalizuje a obecně podporuje 
uzavřenost fakultních oborů, resp. jejich vazbu na jedinou základní součást. 



Ideální model,  který  umožňuje  reagovat  na  potíže  zmíněné  v bodech  (a‐d),  je  ten,  v němž  se  na 
zajišťování společné výuky podílejí kmenoví zaměstnanci fakulty nad rámec své specializace. To nemusí 
být  za  současných podmínek  časově  či  finančně  zvládnutelné,  v principu by  bylo nicméně  vhodné 
směřovat  ke  stavu,  jenž  kombinuje  specializovaný  typ  výuky  a  výzkumu  s výzkumem  a  výukou 
obecnějšího rázu (pro potřeby SV a SZ). Mluví pro to: 

• Důvody finanční. Model směřuje k efektivnímu využívání stávajících kapacit fakulty, a vyplatí 
se tedy materiálně i jednotlivým zaměstnancům. 

• Důvody ideové. Modelem by byla podpořena jednotící role univerzitního vzdělání a posilována 
případná interdisciplinarita a jiné typy spolupráce jednotlivých pracovišť. 

• Důvody systémové. Zajišťování téhož oboru více pracovišti umožňuje jejich komparaci a tím – 
na bázi dobře nastavených evaluací – přispívá k celkovému zvyšování úrovně výuky na FF UK. 

Vhodný návrh musí být vystavěn tak, aby dokázal pokrýt i přechodná období a byl celkově udržitelný, 
tzn. citlivý vůči měnícím se potřebám fakulty. Ty mohou jednak vyplývat z programu aktuálního vedení 
fakulty, ale také z měnících se požadavků na formu vysokoškolského studia a jiných vnějších faktorů. 
V tomto  druhém  bodě  se  ukazuje  v současnosti  jako  zcela  zásadní  tlak  na  obecnější  podobu 
bakalářského studia, které již nyní v některých aspektech fakticky musí suplovat role, jež mělo dříve 
studium  gymnaziální.  S diskusemi o  tom,  zda  se úroveň uchazečů  snižuje do  té míry,  že  je  vlastní 
odbornou  přípravu  třeba  postupně  z bakalářského  studia  přesouvat  na  studium  magisterské  či 
doktorské, jak už je tomu v některých západních zemích, souvisí přirozeně i podoba SV a SZ na FF UK.  

Jelikož tyto diskuse bude třeba vést kontinuálně, je v rámci koncepce SV i SZ třeba vytvářet i platformu, 
kde by  se příslušné problémy  systematicky a průběžně  řešily. Může  se  tak  stát v rámci  jednoho ze 
vznikajících fakultních VaV center, konkrétně Kreativní laboratoře.  

Z  rozlišení věcných,  resp.  ideových a praktických  složek diskuse o SV a SZ plyne  i nutnost  jasného 
rozlišení  kurzů  SZ  a  SV.  Podstatu  tohoto  rozdílu  artikuluje  druhá  potřeba,  kterou  je  při  reformě 
společné výuky nutné vzít v potaz. 

2. Je třeba odlišovat kurzy společné výuky, které mají vliv na profil absolventa, a kurzy, u nichž 
tomu tak není. 

Jak bylo řečeno, společná výuka zahrnuje jednak výuku, která se týká jen některých oborových celků, 
tj. nezasahuje celou fakultu, nebo i výuku pro celou fakultu, která však nemá vliv na profil absolventa. 
Ostré rozlišení SZ a SV záleží tedy především na vymezení příslušného profilu, který se posléze promítá 
do  jednotlivých  studijních  plánů.  Profil  absolventa  přitom  kromě  praktických  ohledů  hraje  také 
důležitou  roli  v sebeurčení  fakulty  jako univerzitní  instituce  jistého poslání a  v jejím  vymezení  vůči 
ostatním fakultám univerzity. To vše bude diskutováno dále v části 3 tohoto dokumentu.  

Typickými příklady kurzů SV by mohly být metodologické úvody do některých oborových celků typu 
Úvod  do  lingvistiky, Metody  literární  vědy,  Úvod  do  historiografie, Metody  a  techniky  terénního 
výzkumu apod. Pro potřeby diskuse o SV je přitom vhodné rozlišit ca 5 oblastí, vůči nimž lze příslušné 
kurzy vztáhnout, totiž oblasti: 

(1) filosofické, 
(2) uměnovědné, 
(3) filologické (a lingvistické), 
(4) historické (a archeologické), 
(5) sociálněvědní. 



Toto členění (1–5) budeme používat jako orientační i v dalším textu. Na příslušné oblasti se lze dívat 
také obecněji, jako na aspekty, které lze sledovat napříč obory, tj. konkrétní obor můžeme studovat 
v zaměření na obecné, např.  filosofické  či uměnovědné  aspekty  (politická  filosofie),  v zaměření na 
aspekty sociální (sociolingvistika) či aspekty areálové (historie konkrétního období či oblasti).  

SZ se od SV liší obvykle zaměřením na obecný aspekt, který umožňuje dívat se na disciplíny fakulty jako 
části  jistého  celku  a  vysvětluje,  čím  se  podobají  a  čím  se  liší  od  disciplín  jiných  fakult.  Z tohoto 
obecnějšího zaměření by se měl odvíjet i profil absolventa fakulty. V tomto smyslu se lze na členění (1‐
5) odvolávat také v koncepci SZ, resp.  jeho kurzy musí být voleny tak, aby pokryly všechny oborové 
oblasti fakulty. 

V jisté fázi diskuse problematiky společné výuky se komise rozhodla, že obsahem tohoto pracovního 
materiálu bude fakticky pouze SZ. Materiály k SV budou výsledkem dalších analýz a reforem, pro které 
se v tomto textu připraví pole v rámci jednoho z navrhovaných kurzů, totiž Prosemináře akademické 
práce. V následující části  II proto  jen stručně popíšeme oblasti,  jichž by se další materiály k SV měly 
týkat, a ve zbytku dokumentu se již omezíme pouze na problematiku SZ. 

II. Společná výuka 

Společná výuka se týká kurzů, které jsou zajišťovány pro celé oborové skupiny, nebo jsou jednoduše 
sdíleny několika obory, případně  jsou nabízeny celé fakultě, ale  jen  jako výběrové, tj. nemají vliv na 
profil absolventa. Do této skupiny předmětů patří:  

• Výuka jazyků mimo společný základ (jazyky pro neoborové studenty).  
• Výuka češtiny pro cizojazyčné studenty.  
• Výuka  teoreticko‐metodologických  předmětů  (úvod  do  obecné  lingvistiky,  literární  vědy, 

translatologie, historiografie, sociologie apod.).  
• Výuka popularizačně pojatých přednášek z různých disciplín.  
• Rétorika, odborné psaní, kritická argumentace.  
• Kurzy soft‐skills.  
• Tělesná výchova.  

Ke kvalitní, pestré a udržitelné nabídce kurzů SV se vážou následující oblasti, které je třeba připravit a 
rozpracovat: 

• Přehled již dostupné nabídky kurzů společné výuky.  
• Centrální propagace kurzů společné výuky.  
• Racionální rozvrhování kurzů společné výuky.  
• Zjištění poptávky po nových kurzech.  
• Podpora tvorby nových kurzů.  
• Finanční saturace společné výuky.  
• Analýza překryvů u teoreticko‐metodologických předmětů.  
• Efektivní realizace teoreticko‐metodologických předmětů.  

Oblast  soft‐skills,  tj.  „měkkých“  dovedností,  narozdíl  od  dovedností  „tvrdých“,  které  se  váží  ke 
konkrétní odborné oblasti, se týká kompetencí předcházejících vlastní práci v konkrétním oboru. Tato 
oblast je zvláště rozsáhlá, a nelze z ní tedy vše zahrnout do klasické výuky na FF UK. V této výuce se lze 
zaměřit především na:  

• otázky komunikační, a to jak verbální, tak písemné,  



• otázky koncepčního a kritického myšlení,  
• morální a etické zásady akademické práce.  

V oblasti vědecké a odborné je vhodné zohlednit: 

• styl a metody vědecké a odborné práce,  
• charakteristiku typů výstupů (zpráva, anotace, recenze, odborná práce, atd.).  

Cílem SV by mělo být pokrytí základních dovedností a informací, které se jinak zaznívají opakovaně na 
přednáškách a seminářích. Procvičení těchto znalostí  je už pak záležitostí cvičení a seminářů. Část z 
tohoto obecného závazku by měl převzít Proseminář akademické práce. 

III. Základní otázky týkající se společného základu 

Coby součást profilu absolventa by měl SZ sloužit jako podklad k dalšímu rozvoji a sebeurčení fakulty, 
a  to  jak směrem dovnitř,  tak k ostatním  částem univerzity, především  tedy k ostatním humanitním 
fakultám. Jako takový je pojem SZ třeba znovu promyslet, jednak proto, že momentálně obsahuje části, 
které  takovouto  funkci  nemají,  jednak  proto,  že  se  neustále  zvyšují  tlaky  na  dosažení  vyšší 
„konkurenceschopnosti“  a  „praktičnosti“  absolventa  (typu  „soft‐skills“),  které  s ohledem  na  profil 
humanitní instituce potlačují její odlišnost jak vůči oborům přírodním a technickým, tak rozdíl vzdělání 
svobodného  a  profesního.  Jelikož  nějaká  forma  SZ  existuje  i  na  západních  univerzitách, měla  by 
reformě stávající podoby SZ předcházet diskuse o následujících otázkách: 

(1) Co dělá soubor oborů aktuálně vyučovaných  či vyučováníhodných na FF UK  fakultou, a  to 
konkrétně fakultou filosofickou? 

(2) Co FF UK odlišuje od ostatních fakult UK, zvláště fakult sociálněvědné a humanitní orientace? 
(3) Jaké jsou v této oblasti relevantní zkušenosti z civilizovaného světa? 

Diskusi bude vhodné vést celofakultně, stejně jako se to dělo v případě reformy doktorského studia, tj. 
založit  ji  na  evaluacích  a  diskusích  v rámci  fakultních  komisí  a  na  vyjádření  vedoucích  základních 
součástí  a  garantů  studijních  programů.  Ve  zbytku  části  3  předkládáme  stručný  rozklad  k  výše 
uvedeným otázkám  (1–3),  z něhož  jednak  vychází předložený návrh  reformy  SZ,  jednak má  sloužit 
k stimulaci celofakultní diskuse podle uvedeného plánu. 

1.   Co dělá soubor oborů vyučovaných či vyučováníhodných na FF UK fakultou, a to konkrétně 
fakultou filosofickou? 

Základní „empirickou“, resp. čistě popisnou charakteristikou FF UK je její mnohooborovost. Ta na jedné 
straně ztěžuje odpověď na otázku po společném profilu fakulty, která má fakticky velikost standardní 
univerzity a ve srovnání s podobnými  institucemi sdružuje několik velmi odlišných skupin oborů, na 
druhé straně nabízí potenciál pro možné syntézy a využití oborové synergie. Je otázka, do jaké míry je 
tato  synergie  využita  a  do  jaké míry  ji  lze  využít,  či  jaká  změna  vnějších  a  vnitřních  podmínek  by 
k dosažení příslušné synergie vedla. Z hlediska SZ i SV je třeba brát tuto diverzitu v potaz jak ideově, 
tak organizačně. Pak se vynořují následující otázky: 

• Lze z hlediska SZ vůbec nabídnout kurzy, které by přispěly k profilu absolventa FF UK?  
• Bude se takový profil lišit od jiných fakult UK?  
• Lze výuku SZ zajistit personálně i organizačně tak, aby k tomuto profilu přispěla?  

Nežádoucí přitom  je,  aby  kurzy  s profilem  absolventa buďto  vůbec nesouvisely  (jak  je  tomu např. 
v případu stávajícího kurzu „tělesné výchovy“), nebo plnily  jen  čistě  formální  funkci vyprázdněného 



úvodu či doučování obecných znalostí (kurzy „počítačové gramotnosti“ či určitá podoba „soft‐skills“), 
nebo  směřovaly posluchače  do oblastí,  které  – přes  zřetelnou mnohooborovost  –  jsou  stále příliš 
specifické, resp. představují jen odlišnou specializaci (typu úvodu do teoretické sémantiky, konkrétní 
filologie nebo dějin filosofie). 

Dalším specifickým a velmi nápadným „empirickým“ rysem FF UK, který ji odlišuje od srovnatelných 
institucí  v rámci  UK  i  mimo  ni,  je  existence  velkého  množství  filologických  oborů,  tedy  studia 
konkrétních jazyků, včetně jazyků mrtvých. Podstatné přitom je, že se filologie (ale i další obory) na FF 
UK nevyučují v čistě profesním smyslu, ale jednak v kontextu studia příslušných kultur a areálů, a také 
v širším kontextu filosofickém či uměnovědném. Již v tom lze vidět význam zmíněné mnohooborovosti 
a  koexistence  vícera  oborových  skupin  na  jedné  instituci.  Filologické  obory  s dalšími  oborovými 
oblastmi fakulty,  jak byly zmíněny dříve, přitom spojuje všestranně analytická a  interpretační práce 
s texty, tedy i tendence zabývat se v širším slova smyslu sama sebou (tím, co již bylo o věci napsáno). 
Z toho  lze snadno vyčíst  i možnou  ideovou spojnici  fakultních oborů a  jejich složek, které  jsou svojí 
podstatou  zaměřeny  na  reflexi  či  sebereflexi  poznání  a  lidské  zkušenosti,  tj.  mají  jen  nepřímý 
aplikovaný charakter. 

Fakticky se to obráží i v povaze typických výstupů, které „exaktní“ vědy neznají či neuznávají, protože 
nemají charakter čistě vědeckého reportu pro potřeby užší vědecké komunity, ale jsou otevřeny širší 
odborné a často i laické veřejnosti. V tomto smyslu nejsou jen meziproduktem základního výzkumu, na 
nějž pak navazuje výzkum aplikovaný, případně samotné aplikace, ale jsou již samy finálním výstupem, 
a tedy aplikací. Prototypem humanitního výzkumu je takto formát vědecké monografie, která figuruje 
v exaktních vědách  spíše okrajově,  tj. mívá učebnicový nebo popularizační  charakter, a nebývá ani 
dostatečně  zohledňována  ve  scientometrických  metodách  (WoS  se  např.  orientuje  na  časopisy 
evidované  u  Thomson  Reuters).  Ke  zcela  specifickým  výstupům  úzce  vázaným  na  charakter 
humanitních věd patří především: 

• odborný či umělecký překlad, 
• kritické edice, 
• literární analýza či interpretace textu, 
• obecnější úvahy (esejistické statě, filosofická pojednání apod.), 
• slovníková hesla, 
• recenzní studie, 
• uměnovědné knihy. 

Je zřejmé, že v koncepci SZ by se měla tato specifika humanitního bádání odrazit,  jednak v potřebě 
interpretační a jiné práce se základními texty, jednak v důrazu na jejich závislosti na původním jazyce, 
tedy obecně v důrazu na schopnost práce ve více  jazycích. Zároveň  je vhodné tato specifika vnímat 
jako projev obecnějšího úkolu humanitních věd, jímž je právě jistý reflektující prvek usilující o poznání 
celku,  resp.  místa,  které  v něm  zaujímá  konkrétní  obor,  jak  to  odpovídá  původní  představě 
univerzitního vzdělání.  

Filosofickou fakultu UK lze pak ve všech uvedených projevech chápat jako držitelku tohoto původního 
konceptu  univerzitního,  svobodného  vzdělání,  a  to  v jeho  vymezení  vůči  tendencím  k přímočaré 
profesionalizaci  (jak by odpovídala např. proměně  filologických oborů v jazykové přípravky) a  s tím 
související proměně univerzity v pluriverzitu. 

2. Co FF UK odlišuje od ostatních fakult UK? 

Tato otázka je zásadní již proto, že na úrovni UK existuje analogický problém jako na úrovni FF UK, tj. 
vysoká členitost (17 fakult), duplicita, resp. multiplicita témat (3 teologické fakulty, 5 lékařských fakult, 



3  sociálně  vědně  či  humanitně  orientované  fakulty)  a  nedostatečná  infrastruktura  podporující 
společnou výuku. V rámci  ČR přitom existují pokusy  jak  zavést SZ  i v rámci  celé univerzity, pro což 
existují zajímavé precedenty v zahraniční, viz rozklad otázky 3.  

Přirozeným  konkurentem  FF  UK  v seznamu  fakult  UK  je  FHS  UK.  Ta  byla  založena  s nárokem  na 
obecnější a praktičtější vzdělání (pokračovatelka Institutu základů vzdělanosti), v současnosti nicméně 
nabízí ve srovnání s FF UK několik konkurenčních programů či studijních oborů  (historie, sociologie, 
německá a  francouzská  filosofie). FF UK má oproti  FHS UK  stále výhodu  tradiční  fakulty  s vysokou 
vědeckou  a  pedagogickou  úrovní  a portfóliem  unikátních  oborů.  Zásadní  je  rovněž  důraz  na  práci 
s primárními  prameny  a  z toho  vyplývající  potřeba  znalosti mnoha  jazyků. Některé  rozdíly  –  např. 
v míře odborné úrovně pracoviště a kvality absolventů – jsou ale postupně potlačovány, mj. s ohledem 
na personální situaci některých oborů FF UK a celkovou podfinancovanost fakulty. Zásadní rozdíl bude 
i do budoucna spočívat v šíři oborové nabídky, tedy v možnosti studovat konkrétní obory a oborové 
oblasti  v kontextu  dalších  humanitních  disciplín.  To  je  další  podnět  k jejich  vyšší  provázanosti,  jak 
v rámci SV, tak SZ.  

Podobně  lze uvažovat  i ve srovnání FF UK s FSV UK, která, kromě užšího zaměření na vědy sociální, 
preferuje empirický (kvantitativní) a aplikovaný model vzdělání a bádání. To se projevuje i na povaze 
výstupů,  v  níž  znatelně  převažují  odborné  statě  nad monografiemi,  z cizích  jazyků  pak  angličtina. 
Dlouhodobý úkol FF UK v rámci univerzity, který vzdáleně souvisí  i s problematikou SZ a SV,  je užší 
vymezení sociálněvědní skupiny oborů, které jsou na FF UK pěstovány. Možnosti jsou v principu zhruba 
tři, totiž:  

(1) Jejich profil bude reflektovat profil FF UK, zvláště v jeho vymezení vůči FSV UK, tj. zaměří se na 
„kvalitativnější“ modely  bádání,  případně  se  vymezí  tak,  aby  nedocházelo  ke  zbytečným 
duplicitám. 

(2) Nabudou podobu servisních nebo čistě praktických pracovišť, které má cenu držet s ohledem 
na celek fakulty, případně finanční přínosnost pro ni. 

(3) Budou pěstovány pouze na FSV UK či jiných fakultách podobné orientace, tj. interdisciplinární 
přesahy oborů FF UK příslušným směrem budou řešeny na bázi mezifakultní spolupráce. 

Tyto varianty lze užít i pro jiné „duplicitní“ obory, např. i v plánované snaze UK o bonifikaci mezifakultní 
spolupráce spřízněných oborů. 

Rozdíl oproti PedF UK,  i  v zaměření na pedagogické obory  a  výuku didaktických oborů,  je  založen 
v těsnějším  sepětí  vzdělávání  a  bádání,  plynoucím  z vědecko‐výzkumné  orientace  FF  UK.  Otázky 
„výchovy“ nejsou takto chápány jen prakticky, ale v širších souvislostech role vzdělávání ve společnosti 
a v rozvíjení třetí role univerzity. Zájem o pěstování konkrétních didaktik je veden také potřebou užší 
pedagogické specializace, tj. potřebou zvládnutí specifických didaktických metod a jejich provazby na 
další humanitní obory fakulty. 

3. Jaké jsou v oblasti SZ relevantní zkušenosti z civilizovaného světa? 

Základním problémem srovnání  je  jednak specifický charakter a velikost FF UK  (která má  fakticky  i 
tematicky  rozměr  samostatné  univerzity  či  několika  fakult),  jednak  stále  se  vyvíjející  podoba 
vysokoškolského (a gymnaziálního) vzdělávání směrem k vyšší obecnosti v nižších formách studia. Tato 
okolnost je důležitá zvláště při srovnání s USA, kde má bakalářský stupeň studia často roli všeobecného 
vzdělání, kterou u nás plnilo gymnázium. To, co na amerických univerzitách vypadá jako SZ, má mnohdy 
spíše charakter studijního programu. Z hlediska dalšího vývoje SZ na FF UK  je třeba zohlednit  i další 
osudy univerzitního vzdělání v ČR a předpokládaný vývoj bakalářského studia. 



Z evropských  vysokých  škol  byly  dohledávány  materiály  k SZ  v rámci  německých,  francouzských, 
britských  a  severských  univerzit.  Jako  problematická  se  přitom  ukázala  jednak  sama  evidence 
příslušných podkladů o SZ, kterou šlo fakticky získat jen z konkrétních studijních plánů, jednak celkově 
odlišná koncepce studia a užší zaměření zahraničních  fakult. Věcně se proto nakonec plodnější pro 
diskusi o SZ ukázalo být srovnání s univerzitami americkými, navzdory jejich velmi odlišné organizační 
struktuře.  

Přirozenou inspirací pro SZ jsou programy typu Great Books (GBP), které iniciovala Columbia University 
ve dvacátých až třicátých  letech 20. století v reakci na stále vzrůstající specializaci vzdělávání. Cílem 
projektu bylo vrátit  se k původnímu konceptu  svobodných umění, v nichž  se kladl důraz na  široké 
mezioborové znalosti. Základem programu  je seznam primárních textů, které  lze považovat za pilíře 
západní kultury. Seznam  se v průběhu  času mírně měnil, v  současnosti  se otevírá  i novým  či dříve 
vylučovaným oblastem. Původní seznam obsahoval přes 500 knih – velmi často se jedná o tituly, které 
lze přiřadit k více akademickým disciplínám. Kurzy  založené na GBP  se konají vždy pro malý počet 
studentů,  což dává dobrý prostor pro diskuze. Klasický GBP dnes přežívá  jen na několika vysokých 
školách: studenti studují v podstatě  jen GBP, „normální“ kurzy nemají. Zhruba dalších 100 vysokých 
škol v USA, Kanadě a Evropě začlenilo nějakou verzi GBP do svých studijních plánů. 

Podle modelu tzv. Core Curriculum (CC), jehož autorem je Columbia College z Columbia University, se 
společný základ učí  i na  jiných univerzitách v Americe. Filosofie v CC zaujímá zhruba polovinu četby 
kurzu: 

(a) Masterpieces of Western Literature and Philosophy. Ten odpovídá původnímu konceptu GBP. 
Objem výuky je podstatně větší než ve stávajícím SZ na FF UK.  

Nabídka kromě zmíněného obsahuje také následující bloky:  

(b) Contemporary Civilization. Cílem  je  seznámit  studenty  s  různými  sférami  lidské  civilizace  – 
politickou,  sociální, morální a náboženskou.  Studenty  to má připravit  k  životu  „aktivních  a 
informovaných občanů“.  

(c) University Writing. Vyučují  se  základní akademické dovednosti,  čtení a psaní esejů,  cvičení 
rétoriky, způsob akademické práce.  

(d) Science. Hlavní kurz bloku se nazývá Frontiers of Science. Jedná se o jednosemestrální kurz o 
moderní vědě, na němž má jeden den v týdnu přednášku některý z předních vědců, po zbytek 
týdne vedou další vyučující semináře, kde čtou, diskutují a probírají nejnovější vědecké objevy. 

(e) Quantitative Reasoning. Studenti se učí kvantitativní analýzu a deduktivní uvažování, které se 
uplatňuje hlavně v exaktních vědách a v sociálních vědách. Studenti si vybírají z kurzů logiky, 
matematiky, informatiky, statistiky atd.  

(f) Global core. Cílem je seznámit studenty s rozličnými kulturami a tradicemi světa – minulými i 
současnými.  

(g) Do CC patří ještě cizí jazyky a povinné plavání. 

Z tohoto přehledu je vidět, že SZ uvedeného typu je tematicky širší než ve stávající podobě FF UK, a to 
jak v teoretické rovině, tak v rovině praktické. Navíc vykračuje  i směrem univerzitním, tj. pokouší se 
propojovat  nejen  oborové  oblasti  v rámci  fakulty.  Z tohoto  hlediska  je  ve  vztahu  k  reformě  SZ 
v krátkodobém i dlouhodobém výhledu vhodné uvažovat nad následující základní strukturou kurzů SZ: 

(1) Obecně  teoretický kurz zaměřený  filosoficky, případně  filologicko‐filosoficky,  tj.  tak, aby propojil 
uvedené oborové oblasti (1‐5), a rozvíjel tak původní ideu svobodných umění. Výhoda zařazení tohoto 
typu kurzu do SZ spočívá v tom, že již existuje celkem bohatá tradice s jeho organizací (na úrovni jedné 
základní součásti s dodatečnou spoluprací 2‐3 dalších), včetně systému evaluací a jejich vyhodnocování 



(viz příloha). Organizačně by bylo vhodné kurz směřovat ke stavu, v němž je výuku možno pořádat po 
menších skupinách, které umožňují diskusi a možnost intenzivnější práce se studentem. 

(2) Praktický kurz typu základů akademického psaní, obecně tedy seminář akademické práce zaměřený 
na metody práce humanitních oborů. Zde existují pouze dílčí zkušenosti jednotlivých oborů, a to jak 
v oblasti  náplně,  tak  v oblasti  realizace.  Obojí  je  třeba  dále  rozpracovat.  V tomto  typu  kurzu  je 
intenzivní spolupráce se studentem fakticky nutná, lze tedy zvažovat různé možnosti, jak by studenti 
mohli přispět k samotné organizaci kurzů. 

(3) Za zvážení přirozeně stojí i zařazení předmětů mimo oblast humanitních věd, tj. z věd exaktních – 
to by de facto odpovídalo přenesení ideje SZ na úroveň univerzity. Bude jistě vhodné vyvíjet aktivitu i 
tímto směrem, tj. snažit se vytvářet větší bloky předmětů nabízených mezifakultně, případně otevřít 
otázku SZ a SV na úrovni UK. 

IV. Stávající podoba základu 

Z části  3,  resp.  z rozkladu  základních  otázek  týkajících  se  SZ  vyplynulo  několik  obecných  postřehů 
týkajících se profilu absolventa. Ty byly založeny jednak na zhodnocení specifik FF UK, jednak vyplynuly 
z povahy humanitního, resp. svobodného vzdělání, a  jednak ze srovnání s obdobným typem kurzů v 
zahraničí. V této  části stručně konfrontujme zmíněné postřehy se stávající podobou SZ. Ten  čítá  tři 
kurzy, což jsou: 

(1) Tělesná výchova (TV) 
(2) Cizí jazyk 
(3) Filosofie 

1. Tělesná výchova 

Z hlediska profilu absolventa se jeví spíše jako volitelný předmět v rámci společné nabídky předmětů, 
s náležitým kreditovým ohodnocením. Jelikož zařazením TV do volitelných předmětů by se nezměnil 
profil absolventa, bylo by možné případnou změnu promítnout  i do  stávajících akreditací. V komisi 
panuje jednoznačná shoda na přesunu TV do volitelných předmětů. Důležitý je také postoj RUK. Do DZ 
UK se nakonec TV dostal ve volitelné podobě. V případě rozhodnutí jdoucího tímto směrem se nabízí 
otázka, zda by výuka mohla být zajišťována RUK  jako  servis  jednotlivým  fakultám,  tj. nikoli každou 
fakultou  zvlášť.  Rektorát  tuto  možnost  sám  tematizoval  na  základě  šetření  zjišťujícího  postoj 
jednotlivých  fakult  v  této  otázce,  které  se  realizovalo  v  roce  2014,  od  té  doby  se  však  zdá,  že 
celouniverzitní podpora usnula, tj. nelze pravděpodobně (přinejmenším prozatím) počítat s tím, že by 
TV organizoval RUK. 

Z hlediska komparace se světem existuje tradiční vazba TV na univerzitní prostředí (Británie). Tělocvik 
je  i  součástí  CC,  je  ale  dost  pravděpodobné,  že  pro  jeho  zařazení  do  CC  hovoří  spíše  důvody 
bezpečnostní (jedná se o kurz plavání), než věcné. V Německu je naopak povinný tělocvik na univerzitě 
považován za nemyslitelný, stejně funguje  i švýcarský systém. Zároveň  je všude pociťována nutnost 
studentům pohyb umožnit, zajistit a zprostředkovat volitelnou formou. Většina německých univerzit 
využívá zázemí univerzitních sportovních klubů a nabídky kurzů v neuniverzitních sportovních oddílech, 
které  po  dohodě  nabízejí  kurzy  mimo  hlavní,  nejvíce  vytížené  časy,  pro  studenty  dané  fakulty 
(univerzity) za velmi dobrých finančních podmínek (studenti platí drobný „manipulační“ či „servisní“ 
poplatek – pro kluby jde o dobrou možnost „rekrutovat“ nové členy a spolupráce je tak oboustranně 
výhodná). Z hlediska FF UK  to může znamenat značné  rozšíření nabídky sportovních aktivit a  jejich 
realizaci v lokalitách v centru Prahy. 



2. Cizí jazyk 

V tomto bodě lze vyjít již ze zmíněného, že jazyková závislost a senzitivita vůči jazyku je pro humanitní 
vědy  typická  jak ve výuce,  tak ve vědě, kde neplatí např.  jednostranné omezení na angličtinu  jako 
univerzální  médium,  ale  naopak  je  vhodné  systematicky  podporovat  jazykovou  vzdělanost  jako 
samostatný cíl. V tomto ohledu by bylo vhodné rozšířit povinnost jednoho jazyka na dva, kdy druhý by 
byl  požadován  pouze  v pasivní  formě,  tj.  v čtenářském,  nikoli  v  konverzačním modu,  a mohl  by 
zahrnout  i klasické jazyky. Pro filologické obory by byla tato povinnost saturována jiným výběrovým 
předmětem. Má‐li jít o pasivní znalost, základem by měl být překlad odborného textu doplněný testem 
porozumění (možno formou testu – otázky k přečtenému textu). Takto lze zkoušet jak živé, tak staré 
jazyky. Oproti prvnímu jazyku by tedy chyběla aktivní složka, tedy zkouška ústní, formou konverzace či 
samostatné  prezentace  tématu,  v písemné  části  rovněž  nebude  vyžadováno  aktivní  psaní  v cizím 
jazyce. 

3. Filosofie 

Z hlediska  profilu  absolventa  je  existence  filosofie  či  podobně  orientovaného  kurzu  v SZ 
neproblematická, rámcově ji lze zdůvodnit ve vztahu ke všem dotazům zmíněným v části III. 

Co se organizační stránky týká, ta probíhá momentálně na bázi jedné základní součásti (ÚFaR), děje se 
tak již delší dobu ve spolupráci s několika dalšími (KEST, ÚČLK), na což lze do budoucna plodně navázat 
tak, aby byly nějak zohledněny všechny oborové skupiny (1‐5) FF UK. V současnosti už tomu tak dílčím 
způsobem je, tj. existují filosofické kurzy zaměřené literárněvědně či esteticky, SZ je možné rozšířit o 
kurzy zaměřené  jinými směry. Vhodný se zdá být  i speciální kurz věnovaný  ideji univerzity. Stávající 
model výuky  je podpořen  i pozitivními  studentskými evaluacemi, viz příloha, a  funkční organizační 
strukturou, která tyto evaluace zohledňuje.  

Evaluace uvedené v příloze, pokrývající období elektronických evaluací z let 2012‐2015 (přičemž sběr 
dat byl uzavřen v červnu  roku 2015,  tj. některé odpovědi se  ještě neprojevují), ukazují, že studenti 
většinově kurz podobného zaměření vítají. Vybrány jsou přitom pouze komentáře, které se vyjadřují 
explicitně k filosofii jako součásti SZ, tj. ne ty, které hodnotí výkon daného vyučujícího apod. I v tomto 
omezení je počet negativních vůči pozitivním výrazně menšinový, cca v poměru 1:3, přičemž většina 
negativních  komentářů  se  týká  spíše  konkrétní  podoby  kurzu  než  nespokojenosti  s  filosofií  jako 
takovou (viz dále). Srovnání s roky, kdy hodnocení probíhalo papírově, navíc ukazuje zvyšující se nárůst 
pozitivních  ohlasů  v  celkovém  hodnocení  kurzů.  V tom  hraje  zjevně  roli  průběžná  revize  či  úplné 
odstranění kurzů, které měly opakovaně nižší hodnocení než 60% (2009/2010 Dadejík, Kulka, Ševčík 
57%, 2010/2011 Ševčík 58%, Kulka, Zuska 59%), případně nižší než 70% (2009/2010 Schifferová 68%, 
Pokorný 67%, 2011/2012 Petr Kouba 64%, Pokorný 64%). Příslušná revize spočívala buďto ve změně 
náplně kurzu, nebo v přidání či změně vyučujícího. Část kurzů byla pravidelně obměňována. 

Jako  srovnávací  model  dalšího  rozvoje  kurzu  je  možné  vzít  americké  CC,  při  vědomí  patřičných 
odlišností. Vhodné  je, aby nabídka kurzů byla  stále a plošně obměňována a aby existoval ustálený 
způsob vyhodnocování kvality kurzů a způsob, jak zařadit předmět do nabídky. Zde lze snadno vyjít ze 
stávajícího stavu a přizpůsobit ho dalším potřebám. Organizační i ideová stránka tohoto procesu může 
být převzata jedním z fakultních center, konkrétně Kreativní laboratoří, čímž bude zajištěna i platforma 
pro širší mezioborovou spolupráci, která bude moci být postupně rozšířena směrem k SV. 

V. Navrhovaná podoba základu 

Na základě částí 3 a 4 lze navrhnout strukturu bakalářského studia v celkovém rozsahu 16 kreditů takto: 



(1) Cizí jazyk 1 (aktivní)             5 kreditů, 
(2) Cizí jazyk 2 (pasivní)             3 kredity, 
(3) Filosofie/Velké knihy západního myšlení       6 kreditů, 
(4) Proseminář akademické práce           2 kredity. 

Kreditové  dotace  budou  ještě  předmětem  diskuse,  zvláště  s ohledem  na  možnost  případného 
promítnutí reformy do stávajících akreditací, kde se počítá s 12, resp. 14 kredity celkem. 

1. Cizí jazyk 1 

Zkouška z cizího jazyka (AJ, FJ, NJ) bude ověřovat aktivní dovednosti v daném jazyce, a to na úrovní B2 
podle  společného  evropského  referenčního  rámce  pro  jazyky  v  akademické  sféře. Omezení  na  tři 
základní  jazyky  by  mělo  zajistit  schopnost  absolventů  FF  UK  prezentovat  a  komunikovat  na 
mezinárodních  konferencích,  kde  jsou  základními  jazyky  ponejvíce  právě  angličtina,  němčina  a 
francouzština, a rovněž se orientovat v relevantní mezinárodní literatuře.  

Zejména  z důvodu  usnadnění  uznávání  jazykových  zkoušek  získaných  jinde,  jakož  i  z důvodu 
srozumitelnosti úrovně zkoušky navenek bude upuštěno od dělení na B2+ a B2‐ a první zkouška z jazyka 
bude na úrovni B2 (s odbornou částí).  

2. Cizí jazyk 2 

Zkouška z druhého cizího jazyka (AJ, FJ, NJ) bude ověřovat receptivní dovednost čtení. Student/ka bude 
prokazovat  schopnost  porozumění  delšímu  odbornému  textu,  přičemž  dokáže  aplikovat  techniku 
orientačního, detailního a selektivního čtení. V textu najde např. důležité podrobnosti, postoje a názory 
pisatele, zachytí detailní a specifické informace všeobecného i odborného charakteru, chápe základní 
smysl textu jako celku. V případě, že pro obor, který student/ka studuje, existuje množství relevantní 
literatury v jazyce jiném než je angličtina, němčina či francouzština, bude zkoušku Cizí jazyk 2 možno 
skládat i z jiného jazyka, a to na základě žádosti studenta doporučené základní součástí.  

Specifickou otázkou, která by měla být dále diskutována,  i  co do praktického  zajištění,  je možnost 
automatického  zařazení  dalších  „velkých“  evropských  jazyků  (španělština,  italština,  ruština)  a 
významných mrtvých  jazyků  (latina,  řečtina) do nabídky a možnost koncipování  zkoušky  z druhého 
jazyka jako obecné jazykové zkoušky na nižší úrovni (B1). Pro tuto možnost mluví obecná role jazyků 
v humanitním  vzdělávání,  tj.  nejen  potřeby  užší  vědecké  specializace,  které  by mělo  zohledňovat 
především studium doktorské.  

Navrhovaná podoba zkoušky z receptivních dovedností je následující: Student/ka přečte odborný text 
dle vlastního výběru v rozsahu 50 stran. V rámci ústní zkoušky budou vybrány dva úryvky z přečteného 
textu.  Na  prvním  kratším  úryvku  prokáže  student/ka  schopnost  obsahově  co možná  nejpřesněji 
parafrázovat  cizojazyčný  text  v češtině.  Na  druhé  delší  ukázce  se  ověří  schopnost  porozumění 
cizojazyčnému  textu  formou  úkolů  v českém  jazyce  (např.  formulace  shrnutí,  formulace  hlavních 
myšlenek, výběr klíčových slov, apod.). 

Praktické zajištění tohoto způsobu výuky/zkoušek by každopádně přesahovalo možnosti speciálního 
pracoviště (Jazykového centra), a vedlo by tedy k potřebě zapojení ZS, tedy i dalšímu rozvoji konceptu 
SV. 

V případě, že student je studentem/studentkou jedné či dvou filologií relevantních jazyků, plní kredity 
dané  jazykové  zkoušky  (v  případě  studenta/studentky  dvou  relevantních  filologií  obou  jazykových 
zkoušek) volitelnými předměty.  



Součástí celofakultní diskuze k podobě jazykových zkoušek v SZ budou i analýzy neúspěšnosti studentů 
při skládání dosavadních  jazykových zkoušek a  jejích příčin včetně navržení postupu k zajištění větší 
úspěšnosti  bez  snížení  nároků  na  kvalitu  (např.  nabídkou  vhodných  jazykových  kurzů,  včetně  e‐
learningových). 

3. Filosofie/Velké knihy západního myšlení 

Při zařazení kurzu do nabídky se lze opřít jednak o dříve provedenou analýzu profilu absolventa FF UK, 
jednak o stávající zkušenosti s výukou kurzu a jeho organizací na bázi participace několika základních 
součástí, a v neposlední řadě o studentské evaluace, které kontinuálně probíhají několik let, a poskytují 
tedy dostatečnou zpětnou vazbu. Evaluace přitom navrhují některé směry, kterými by šlo kurz dále 
zlepšovat. V principu lze vyjít ze stávajícího modelu výuky Filosofie, kdy je kurz organizován ve formě 
dvousemestrálního kurzu zabývajícího se nějakým obecným aspektem myšlení. Nabídku kurzů bude 
vhodné  do  budoucna  rozšířit  tak,  aby  pokrývala  všechny  oborové  skupiny  (1‐5).  Nástroje  pro 
vyhodnocování kvality kurzů  se –  jak evaluace dosvědčují – ukazují být pro  stávající podobu kurzu 
dostatečné. Případné rozšíření nabídky kurzů ale vyvolá potřebu porovnávání kurzů navzájem, k čemuž 
by mělo  přispět  zavedení  jednotné  formy  atestace,  nejlépe  formou  diskuse  nad  texty  z předem 
vybraného seznamu. 

Podle možností a potřeby (tedy s postupem potřebných organizačních změn) je vhodné směřovat ke 
kombinaci stávajícího modelu a modelu CC, konkrétně k nějaké variantě kurzu „Velkých knih západního 
myšlení“, a to  jak ve smyslu širší oborové spolupráce, tak při rozšíření přednáškové formy kurzu do 
formy seminární.  

Obsahem kurzu by každopádně neměla být další disciplína, které se může student na FF UK naučit, ale 
způsob myšlení, jímž se může nově a z jistého odstupu vztáhnout ke svému vlastnímu oboru či oborům 
a promyslet je z širší než čistě oborové perspektivy. K této perspektivě patří i obecná souvislost vzdělání 
se životem ve svobodné společnosti, a tedy volba přednášejících a témat, která tuto souvislost naplňují.  

Z hlediska organizace kurzu to znamená následující: 

(1) V daném roce by mělo být zajištěno přinejmenším 6‐8 kurzů, ideálně tak, aby pokrývaly či se 
dotkly oblastí (1‐5). Toho je dosahováno již nyní angažováním pedagogů různých odborných 
zaměření a také participací pedagogů z více základních součástí. Ve stávající či perspektivně 
reálné nabídce jsou témata z filosofie jazyka, filosofie a teorie vědy, filosofické antropologie, 
filosofie umění, filosofie médií, estetiky, politické filosofie, sociologie a filosofie náboženství a 
filosofie dějin.  

(2) Z evaluací  vyplývá,  že  se  kurzy  liší  jak  stravitelností  výkladu,  tak  výstupní atestací,  která  je 
v mnohých  případech  shledána  jako  příliš  lehká  či  naopak  příliš  těžká.  Měl  by  být  tedy 
revidován  způsob  atestace,  ideálně  tak,  aby  vždy  spočíval  v pohovoru  se  studentem  nad 
vstupními  materiály,  k nimž  může  patřit  i  test  z probrané  látky,  primárně  ale  schopnost 
porozumět  zadaným  textům.  To  se  již  v případě  některých  kurzů  děje, mohly  by  být  tedy 
zvoleny  jako modelové.  V tomto  smyslu  by  pak mělo  být  atestování  všech  kurzů  a  jejich 
náročnost  postupně  unifikovány.  Na  základě  evaluací  se  zdá  být  vhodné  také  rozšíření 
příslušné elektronické podpory. 

(3) Jako vhodný směr, kudy by se příslušná unifikace, resp. srovnání náročnosti mohlo ubírat, se 
nabízí sestavení seznamu knih, které by student měl být schopen diskutovat. Tímto směrem se 
může  kurz  přiblížit  kurzu  „Velké  knihy  západního myšlení“,  byť  ne  v podobném  rozsahu  a 
formě.  



(4) V závislosti na dalším postupu reforem a na potřebách fakulty budou průběžně nastavovány 
mechanismy  pro  výběr  aktuální  nabídky  kurzů  jak  po  stránce  tematické,  tak  na  základě 
proběhlých studentských evaluací. Důraz bude kladen jak na odbornou a didaktickou kvalitu 
přednášejících, tak na  jejich schopnost oslovit širokou skupinu oborově odlišných studentů. 
Úkol kurzu nemá být nicméně v žádném smyslu čistě popularizační, tj. přednášející by měli být 
s to přivést studenty k reflexi vlastního oboru, resp. k novému pohledu na něj.  

(5) Tradičně se osvědčuje, když  je přednášejícím někdo, kdo  je schopen posluchače „strhnout“ 
také  jiným  než  čistě  „akademickým“  způsobem,  tj.  největšího  úspěchu  zaznamenávají 
akademici vstupující pravidelně z odborné do veřejné sféry (Halík, Vojvodík, Petříček, apod.), 
jak  to  odpovídá  výše  zmíněnému  charakteru  a  poslání  humanitních  věd  a  samotnému 
konceptu svobodných umění. Takovýto požadavek samozřejmě nejde  institucionalizovat, při 
výběru kurzů ho je třeba nicméně brát na vědomí a podle možností zohlednit. 

(6) Výhledově je vhodné doplnit kurz o výuku seminárního typu, v níž by byl čas na analýzy textů, 
diskuse, rozbor argumentace apod. Pak lze uvažovat i o zavedení kurzů typu „kritické myšlení“ 
atd. V tomto případě bude muset být značně navýšen počet kurzů nabízených v daném roce, 
případně  bude muset  proběhnout  celková  reorganizace  výuky  tak,  aby  nedošlo  ke  změně 
profilu absolventa (např. 1. semestr přednáškový po větších skupinách, 2. semestr seminární 
po menších skupinách). 

(7) Diskuse  další  podoby  kurzu  a  jeho  případná  transformace  by mohla  organizačně  probíhat 
v rámci jednoho z center, tj. Kreativní laboratoře, čímž budou průběžně zohledňovány potřeby 
fakulty a okamžité možnosti mezioborové spolupráce. Přenesení organizačních záležitostí na 
podobnou platformu je důležité i proto, že vhodnost toho kterého kurzu není možné poznat 
jen ze sylabu, stejně  jako se  jeho kvalita nepozná čistě z evaluací daného roku (při vysokém 
počtu  studentů  je  třeba  –  zvláště  u  povinného  kurzu  –  počítat  s podstatným  poklesem 
hodnocení oproti běžným kurzům). 

Jako první krok k tomu,  jak  se přiblížit  stavu popsanému v bodech  (1‐7),  je  rozdělení kurzu na dva 
jednosemestrální.  V první  fázi  by  se  přitom  pracovalo  na  bázi  stávajícího  „teoretického“  kurzu 
přibližujícího  studentům  mezioborové  souvislosti,  s tím  rozdílem,  že  by  si  student  v průběhu 
bakalářského  studia  na místo  jednoho  dvousemestrálního  vybíral  dva  jednosemestrální.  V dalších 
fázích reformy by druhý ze semestrálních kurzů směřoval k seminární podobě práce s konrétními texty. 
Předpokládá  se,  že  jeden  z  kurzů  by  mohl  být  stabilně  věnován  otázkám  souvisejícím  s  „idejí 
univerzity“. 

Rozdělení současné povinnosti dvousemestrálního kurzu Filosofie na dva semestrální kurzy vyhovuje 
již nyní požadavku mnoha studentů, kterým se mění rozvrh po semestrech, a v letním semestru tak 
mnohdy kolidují povinné oborové předměty s kurzem Filosofie, na který chodili v zimním semestru. 
Semestrální podoba kurzu také přispěje k pestřejší nabídce kurzů. Zároveň tak bude možné absolvovat 
kurz Filosofie během jednoho semestru (pokud si student zapíše dva kurzy).  

4. Proseminář akademické práce 

Proseminář  akademické  práce  poskytne  studentům  FF  UK  úvodní  seznámení  s  principy  odborné 
činnosti v oblasti humanitních a  sociálních věd včetně metod vědecké práce,  základů kvalitativní a 
kvantitativní  metodologie  či  základů  odborného  psaní  a  prezentace  výsledků  vědecké  práce  s 
přihlédnutím k jejímu etickému rozměru. Sylabus tohoto kurzu musí být na FF UK široce diskutován a 
na přípravě a realizaci se budou podílet odborníci, kteří na jednotlivých základních součástech zajišťují 
dílčí  témata  zahrnutá  do  prosemináře.  Cílem  prosemináře  je  zajistit  jednak  srovnatelný  vhled  do 
základů akademické práce pro všechny studenty v bakalářském studiu bez ohledu na konkrétní studijní 



obor,  jednak zvýšit vstupní znalosti studentů absolvujících oborové úvody do studia a prosemináře, 
které tak budou moci jít ve výkladu více do hloubky a představovat podrobněji oborová specifika ve 
vztahu k celofakultnímu prosemináři.  

Mezi základní témata společná všem oborům se řadí následující: 

• metody sběru vědeckých informací, 
• správné nakládání s citacemi, odkazy a poznámkovým aparátem, 
• etika vědecké práce, 
• základy akademického psaní (anotace, recenze, excerpta), 
• práce s prameny. 

Konkrétní náplň prosemináře  akademické  výuky bude  vytvořena na  základě diskuse  se  základními 
součástmi FF UK.  

Vzhledem  k tomu,  že  proseminář  je  nutné  vytvořit  pro  všechny  studenty  bakalářského  studia  a 
koncipovat jeho implementaci realisticky, se bude jednat o e‐learningový kurz. Kurz bude obsahovat 
přibližně  deset  videopřednášek  doplněných  o  prezentace  a  studijní materiály  a  navazující  úkoly  k 
jednotlivým  tématům,  jež budou ověřovat osvojení dílčích dovedností  akademické práce. Pro  část 
úkolů se počítá s vyhodnocováním úkolů pomocí tzv. peer assessment, tj. studenti budou hodnotit své 
kolegy na  základě  jasných a pedagogem předem  stanovených  kritérií. Při dodržení  jistých pravidel 
(každá práce je hodnocena více studenty, systém sleduje i „reakční dobu“ hodnotitelů a na vše dohlíží 
pedagog,  jehož  úkolem  je  zejména  kontrolovat  zjevné  nesrovnalosti)  je  takovýto  postup  nejen 
výhodný, jelikož šetří čas pedagogů, ale rovněž velmi přínosný pro studenty, kteří si lépe osvojí aplikaci 
pravidel  a mají možnost  vidět,  jak  se  s obdobným  úkolem  vypořádali  jiní  kolegové.  Zde  je možno 
vycházet ze zkušeností MUNI Brno, popř. přímo využít jimi vyvinutý software, „Dněprostroj“.  

Proseminář  bude  zároveň  prvním  testujícím  případem  pro  celkovou  koncepci  společné  výuky  a 
organizaci příslušného centra.  Jelikož se proseminář s novým pojetím SZ bude teprve utvářet, bude 
povinně zařazen až do nových akreditací, nikoli do akreditací stávajících. 



Přílohy 

Studentské evaluace filosofie 

(Tento  materiál  není  výsledkem  práce  komise,  ale  byl  na  její  zadání  zhotoven  nezávislým 
zpracovatelem v roce 2015) 

Charakter hodnocení:  

• Každý rok se koná 7‐8 kurzů, hodnoceny bývají všechny. 
• Hodnotitelů je dostatečné množství: naprostá většina předmětů bývá hodnocena minimálně 

polovinou svých účastníků (jsou to řádově desítky lidí). Letos to sice je trochu slabší, pořád to 
ale není nijak tragické (nejméně měl prof. Vojvodík – 1/3 respondentů).  

• Hodnocení jednotlivých kurzů se pohybují v rozmezí 53.3‐88.9 %. 
• Pod 60 % měly zatím pouze 2 předměty (z toho jeden se zřejmě již nepřednáší, a to Schifferová: 

Antická  filosofie  ve  vztahu  k modernímu myšlení;  ten  druhý  je  Kulka:  Estetika  v  kontextu 
filosofie). 

• Letos pod 60 % žádný předmět nemá. 

Explicitní hodnocení povinnosti FIL: 

Z celkového počtu komentářů se jich explicitnímu vztahu k filosofii jako součásti společného základu 
vyjadřuje  relativně malá  část  (zhruba  šestina),  z toho  je  těch  pozitivních  podstatně  více  (zhruba 
v poměru 3:1). Níže vypisujeme všechny komentáře, které se vyjadřují explicitně k filosofii, v rozdělení 
na kladné a záporné.  

Naprostá většina negativních komentářů se týká spíše konkrétní podoby kurzu než nespokojenosti s 
filosofií  jako  takovou  (viz  dále).  Z  komentářů  nicméně  vyplývá,  že  větší  část  studentů  byla  s 
přednáškami vcelku spokojena. Mimo to někteří studenti vyjadřují vděk za to, že se tímto způsobem 
dostali na zajímavý kurz a mohli si rozšířit obzory, že je kurz přivedl k filosofii, umožnil jim zamýšlet se 
nad novými / zajímavými tématy, vzbudil v nich zájem o dané téma... Někteří dokonce tvrdí, že kurz 
byl nejlepším předmětem v daném semestru / vůbec, někteří volají po pokračování. Níže se snažím 
uvést všechny pozitivní komentáře, které nehodnotí pouze výkon vyučujícího, ale poukazují právě i na 
nějaký obecnější přínos. Oproti „obecně negativním“ komentářům jich je přibližně trojnásobek (v této 
sekci jako jediné není zahrnuto hodnocení LS 14/15): 

[Halík: Filosofie náb., LS 12/13]: "Tento předmět mě přivedl od naprostého nezájmu k hlubšímu zájmu 
o filozofii, což by podle mého názoru mělo být jeho účelem..." 

[Halík: Filosofie náb., LS 12/13]: "...Filozofie náboženství mi otevřela úplně nové pohledy, naučila 
jsem se přistupovat k věcem z více hledisek a méně černobíle ..." 

[Halík: Filosofie náb., ZS 13/14]: "Předmět mě uvedl do tajů filozofie. Pro mne jakožto člověka bez 
sebemenší znalosti to bylo více než přínosné." 

[Halík: Filosofie náb., LS 13/14]: "...Přednášky pana Halíka zaujmou i absolutního filozofického laika." 

[Halík: Filosofie náb., LS 13/14]: "...Přednášky pana profesora Halíka pro mne byly světlým bodem v 
každém týdnu. Velmi oceňuji vůbec možnost chodit v rámci FF a společného základu na tyto 
přednášky, které mi toho nejenom dost přinesly, ale zároveň mi i umožnily poslouchat rok člověka, 
kterého si velmi vážím ... , v hlavě si odnáším mnoho nových informací a pohledů na filosofii 
náboženství. Děkuji " 

[Halík: Filosofie náb., LS 13/14]: "Přednášky pana profesora Halíka pro mě byly velice zajímavé a 
jsem ráda, že jsem měla tu možnost na ně chodit..." 



[Lyčka: Filosofie náb., ZS 14/15]: "...nakonec se tento předmět stal jedním z mých oblíbených, už 
jenom proto, že dr. Lyčka nám umožnil nahlédnout do zákoutí judaismu, o kterých jsme neměli ani 
ponětí." 

[Halík: Filosofie náb., ZS 13/14]: "...Předměty s otcem Halíkem mi velmi rozšířily obzory a jsou pro 
mě velmi hodnotné..." 

[Kratochvíl: Úvedení k filosofii, LS 12/13]: "Výborné přednášky, zábavné, srozumitelné a přínosné i 
pro člověka, který jinak s filosofií příliš do styku nepřijde." 

[Kratochvíl: Úvedení k filosofii, ZS 13/14]: "Předáška docenta Kratochvíla patří k těm nejlepším, které 
jsem zatím navštěvovala. Je inteligentní, vzdělaný, zábavný vypravěč a je radost ho poslouchat. Jsou 
to prostě nezapomenutelné hodiny." 

[Kratochvíl: Úvedení k filosofii, LS 13/14]: "Zcela vážně uvažuji o tom, že příští rok budu chodit znovu, 
jen tak. protože poslouchat docenta Kratochvíla bych mohla snad pořád. Děkuji mu za nesmírně 
zajímavé a často zábavné uvedení k filosofii, díky němuž jsem se dostala k textům, kolem kterých 
bych jinak v knihovně jen nevšímavě prošla. Byly to skvělé přednášky." 

[Kratochvíl: Úvedení k filosofii, LS 13/14]: "Nejlepší přednáška na FF UK. Od pana Kratochvíla by se 
mohlo spoustu profesorů učit, přednášky jsou poutavé, zajímavé a přínosné..." 

[Němec: Filosofie existence a filosofie dialogu, ZS 12/13]: "...Předmět je to zajímavý, rozhodně obzory 
rozšiřující a nutící k zamyšlení..." 

[Němec: Filosofie existence a filosofie dialogu, LS 12/13]: "Mgr. Němec má opravdu výbornou 
schopnost zaujmout filosofií i studenty, kteří studují jiný obor. Tento předmět hodnotím jako výjimečný, 
už jen kvůli tomu, že filosofie existence obsahuje témata, která považuji za velmi důležitá, jelikož jsou 
dobře aplikovatelná na naše životy a podstatná pro náš osobní rozvoj (vždyť stále hledáme své "já"). 
Tímto děkuji Mgr. Němcovi za výborný a ve všech ohledech obohacující předmět." 

[Němec: Filosofie existence a filosofie dialogu, LS 12/13]: "...Tento predmet bol pre mňa jedným z 
najprínosnejších na fakulte vôbec, pretože ma naučil čítať si filozofické knihy z vlastného záujmu :) 
Zúčastnila som sa skutočne všetkých prednášok a na všetky som sa vždy tešila, mrzí ma len, že 
predmet nemá pokračovanie..." 

[Němec: Filosofie existence a filosofie dialogu, LS 12/13]: "...Hodiny pro mě byly velmi přínosné a 
inspirativní jako námět k přemýšlení o vlastní existenci...." 

[Němec: Filosofie existence a filosofie dialogu, ZS 13/14]: "Líbí se mi přístup vyučujícího, který se 
snaží dopodrobna reagovat na všechny dotazy studentů a jeho podání látky je velmi poutavé, 
handouty jsou také velmi přínosné. Celkově jsem velmi spokojena s výběrem témat, i péčí, jakou 
vyučující věnuje tématice i studentům. Za tento semestr je to můj nejoblíbenější a jeden z 
nejpřínosnějších předmětů." 

[Němec: Filosofie existence a filosofie dialogu, ZS 13/14]: "Je to skvělé! Na vyučujícím oceňuji 
důkladnou erudici, systematičnost a přehlednost, kroužení a srozumitelný výklad, laskavost. Výklad 
není strhující formou, ale svým obsahem. Opravdu vzrušující téma i myšlení o něm. Tisíceré díky!" 

[Němec: Filosofie existence a filosofie dialogu, LS 13/14]: "...pokud se pan doktor zná, musel vědět, 
že nemáme šanci stihnout, co si kurz předsevzal a přitom je dost pravděpodobné, že se na něj někteří 
studenti přihlásili třeba právě kvůli filosofii dialogu, ke které jsme se nedostali ani v náznaku. Ocenil 
bych pokračování kurzu v příštím roce, třeba právě s méně ambiciózním rozsahem,např. "Buber, 
Lévinas - vybraní autoři filosofie dialogu"." 

[Němec: Filosofie existence a filosofie dialogu, LS 13/14]: "Pro mě jeden z nejpřínosnějších kurzů..." 

[Němec: Filosofie existence a filosofie dialogu, LS 13/14]: "Na předmětu oceňuji, že přes náročnou 
látku bylo vše srozumitelně vysvětleno. Obsah výuky byl přínosný a předmět mi hodně dal do života..." 

[Němec: Filosofie existence a filosofie dialogu, LS 13/14]: "Na předmětu oceňuji nejvíce celkovou 
koncepci. Šli jsme do hloubky. Výklad skvěle navazoval a rozvíjel se, byl zasvěcený a zasvěcující, 
byl praktický a objevný. Seznámil mne. Vždycky jsem se na hodinu těšil. Oceňuji erudici vyučujícího, 
humor, aktualizace a propojování, komentáře, prostor pro otázky, důkladné zkoušení. Díky, byl to 
jeden z nejlepších předmětů, který mi mnoho dal!" 

[Schifferová: Antická filosofie ve vztahu k modernímu myšlení, ZS 12/13]: "Milá a příjemná výuka 
omáhá zamýšlet se nad sebou samým." 

[Schifferová: Antická filosofie ve vztahu k modernímu myšlení, LS 12/13]: "Milá vyučující, vždy kvalitně 
připravena na přednášky. Přednáška o hédonické škole byla jednou z nejlepších, které jsem na FF 
zažil." 



[Schifferová: Antická filosofie ve vztahu k modernímu myšlení, LS 12/13]: "Oceňuji zajímavý výklad, 
snaha vyjít všem vstříc. Přátelský přístup. Předmět byl velice obohacující."¨ 

[Schifferová: Antická filosofie ve vztahu k modernímu myšlení, LS 12/13]: "Jsem nadšena z tohoto 
předmětu. Nikdy mne filosofie nebavila více. Paní doktorka krásně a srozumitelně přednášela, hodiny 
byly živé. Jsem opravdu moc ráda, že jsem na tuto přednášku mohla docházet. Ještě nikdy mne 
filosofie tak nebavila. Za to paní doktorce strašně moc děkuji. Bylo to prostě skvělé." 

[Schifferová: Antická filosofie ve vztahu k modernímu myšlení, LS 13/14]: "Paní doktorka Schifferová 
nám přednášela probíranou látkou velmi zasvěceně. Její přístup ve mně vzbudil opravdu zájem o 
danou problematiku..." 

[Švec: Pojetí přírody v novověké filosofii a vědě, ZS 13/14 ]: " Obsah přednášek je velmi dobrý. 
Přednášky jsou obecně velmi zajímavé, jen dle mého názoru pro "nefilozofy" poměrně náročné. Ale 
rozhodně jsou obohacující." 

[Švec: Pojetí přírody v novověké filosofii a vědě, ZS 13/14 ]: "Obsah přednášek byl skutečně zajímavý 
a motivoval mě k samostudiu. Přednášky byly vzájemně dobře provázané a celý výklad měl logiku. 
Těším se na další milá a užitečná shledání v příštím semestru..." 

[Švec: Pojetí přírody v novověké filosofii a vědě, ZS 13/14]: "Výborný kurz! Díky za něj! :-) Zajímavé 
téma, poutavý, vtipný, srozumitelný výklad, dobře připravené prezentace, které usnadňovaly orientaci 
ve výkladu..." 

[Švec: Myšlenkový svět novověku od Koperníka po Kanta, ZS 14/15]: "...to se ale nestávalo často a 
přednášky mi připadaly čím dál lepší. Uvažuji v budoucnu si zapsat další předmět vyučovaný tímto 
vyučujícím. Díky jeho přednáškám jsem objevila zalíbení i v učení filosofů, které jsem dřív rád opravdu 
vůbec neměla. Přednášky mi také přinesly komplexnější pohled na období novověku a rozvíjely mé 
úvahy..." 

[Švec: Myšlenkový svět novověku od Koperníka po Kanta, LS 14/15]: "Uzasne zajimavy obsah uciva 
ve spojeni s nadsenim vyucujiciho, cini tento predmet jeden z mych nejoblibenejsich tento semestr." 

[Vojvodík: Filosofie, literatura, poetika, LS 12/13]: " Pan profesor udělal z těchto přednášek něco 
výjimečného, ještě dlouho budu na tyto hodiny vzpomínat a zamýšlet se nad myšlenkami a 
recitovanými ukázkami. I přesto, že nestuduji filozofii a ani jsme po tom nikdy netoužila, tak kvůli 
tomuto profesorovi bych se do toho ráda vrhla. Velká poklona, kdyby takový profesor byl každý, 
studium by bylo něco božského." 

[Vojvodík: Filosofie, literatura, poetika, LS 12/13]: "Moje nejoblíbenější přednáška. Děkuji!" 

[Vojvodík: Filosofie, literatura, poetika, LS 12/13]: "Nespočetná inspirace!" 

[Vojvodík: Filosofie, literatura, poetika, LS 12/13]: "Z přednášek pana profesora jsem vždy odcházela 
nadšena pro dané, právě probírané téma. Probudilo to ve mě ještě větší zájem, za což moc děkuji!" 

[Vojvodík: Filosofie, literatura, poetika, LS 12/13]: "Oceňuji nadšení vyučujícího. Přednášky jsou 
zajímavé, přínosné a velmi dobře se poslouchají. Podle mého názoru jedny z nejlepších." 

[Vojvodík: Filosofie, literatura, poetika, LS 12/13]: "Nemohu vytknout nic. Profesor Vojvodík je 
člověkem, kterého nelze než si vážit a zpovzdálí jej uctívat. Jeho výklad, abych použila správný český 
výraz, je "mind-blowing". Smršť vědomostí, paralel, nadšení pro věc a okouzlujícího podání. Kdo 
nezažil, nepochopí." 

[Vojvodík: Filosofie, literatura, poetika, LS 13/14]: "Velice zajímavý předmět s mnoha podněty pro 
další přemýšlení. Skvělý výklad pana profesora." 

[Vojvodík: Filosofie, literatura, poetika, LS 13/14]: "...Jinak jsou přednášky profesora Vojvodíka velice 
poučné a přínosné." 

[Kulka: Estetika v kontextu filozofie, LS 12/13]: "Zajímavý předmět pro rozšíření obzorů, v praxi inf. 
profesionála se prakticky nedotýká." 

[Kulka: Estetika v kontextu filozofie, LS 13/14]: "Přestože dost hodin přednášky odpadlo a nakonec 
se nestihlo probrat vše, rozhodně předmět oceňuji jako přínosný (a myslím, že ti, kteří si jej pouze 
zapsali a na přednášce se ani jednou neobjevili, o dost přišli)..." 

[Válová: Duše a mysl v dějinách filosofie, ZS 14/15]: "Osobně bych ocenil jiný výběr textů. Zjm. od 
židovských a arabských autorů. Předmět je velmi zajímavě koncipován a je velmi obohacující" 

 



[Válová: Duše a mysl v dějinách filosofie, ZS 14/15]: "Předmět byl zajímavý, líbila se možnost 
seznámit se s klasickými filosofickými texty a blíže je interpretovat. Předmět pro mne byl velmi 
přínosným, p. Válová je výbornou přednášející." 

[Válová: Duše a mysl v dějinách filosofie, ZS 14/15]: "...Jediná připomínka, kterou bych měla je spíše 
přáním abych si s p. Válovou mohla zapat i jiné přednášky, které bych stejně ráda navštěvovala. 
Děkují za přednášky." 

Jeden student vyjádřil názor, že když je fakulta "filosofická", měl by se na filosofii klást větší důraz:  

[Schifferová: Antická filosofie ve vztahu k modernímu myšlení, ZS 13/14]: "...Jelikož jsme fakulta 
filozofická, měl by být na filozofii kladen daleko větší důraz a důležitost. Studenti by k ní měli být 
vedeni, měla by je bavit. Což se o hodinách s prof. Schifferovou říci absolutně nedá, bohužel." 

Negativních komentářů je přibližně 17 (z celkových 572). Argumenty většinou uváděny nejsou – pokud 
ano,  jsou zhruba takovéto:  filosofie studenty nebaví, nemá pro ně žádný přínos, ke svému oboru  ji 
nepotřebují, kdyby mě filosofie zajímala, šla bych ji studovat... 

[Halík + Lyčka: Filosofie náb., LS 14/15]: "Tento předmět se mi zdá lehce zvláštní a zbytečný (tím 
myslím jakoukoli filosofii). Kdybych chtěla studovat filosofii, tak půjdu rovnou na tento obor a je šílené 
myslet si, že ji musím absolvovat jen kvůli tomu, že studuji FFUK... 

[Halík + Lyčka: Filosofie náb., ZS 14/15]: "Filozofii ke svému oboru nepotřebuji a jako takovou ji 
považuji za zbytečně preferovanou a tak vysoce hodnocenou..." 

[Halík + Lyčka: Filosofie náb., ZS 14/15]: "Nemám ráda filosofii - jakoukoli - takže mě předmět nebaví. 
Navíc budu mít židovskou filosofii na svém oboru, nechápu, proč musíme mít předměty společného 
základu, přimlouvala bych se za jejich zrušení. Prosím." 

[Kouba: Filosofie války a míru, ZS 12/13]: "Nechápu, proč je i pro dvouoborové studenty povinný 
alespoň jeden předmět Filozofie.....V dnešní době mi to přijde zastaralé...." 

[Kouba: Filosofie války a míru, ZS 12/13]: " Není mi jasné, proč je výuka filosofie pro nefilosofy vůbec 
povinná." 

[Kratochvíl: Uvedení k filosofii, ZS 14/15]: "Byblo by dobré, aby se fakulta zamyslela, je-li nutné trápit 
filozofií studenty nafilozofických oborů." 

[Němec: Filosofie existence a filosofie dialogu, ZS 12/13]: "Když odhlédnu od celkově pochybného 
přínosu podobných kurzů pro studenty filologických oborů, hodnotím tento kurz pozitivně..." 

[Němec: filosofie existence a filosofie dialogu, LS 12/13]: "...Požadovat po studentech, pro které je 
většinou filosofie nutné zlo, na zkoušce takové podrobnosti je dle mého názoru scestné." 

[Schifferová: Antická filosofie ve vztahu k modernímu myšlení, ZS 12/13]: "Předmět beru jako nutné 
zlo, ještě horší je, že mi není téměř žádným přínosem, protože všechno, o čem dr. Schifferová mluví, 
je na úrovni gymnázia, ze kterého jsem, jako jistě mnoho jiných, vyšla. Nic nového." 

[Schifferová: Antická filosofie ve vztahu k modernímu myšlení, ZS 12/13]: "Nemyslím si, že by 
zkouška z filosofie měla být povinná pro všechny obory." 

[Švec: Pojetí přírody v novověké filosofii a vědě, LS 13/14]: "Zajímavá látka ... jasně dané podmínky 
pro splnění předmětu (což je u filosofie, který většina z nás považuje za nutné zlo, podle mě velmi 
důležité)..." 

[Kulka: Estetika v kontextu filozofie, LS 12/13]: "...Nejhure hodnotim to, ze stale pretrvava tradice 
povinnosti chodit na Filosofii, i kdyz clovek studuje uplne jiny obor, tudiz ho filosofie ani zajimat 
nemusi. Pak to take dopada tak, ze ze 100 prihlasenych lidi jich chodi na prednasky 15..." 

[Kulka: Estetika v kontextu filozofie, LS 12/13]: "Nemyslím si, že by předmět byl až tak špatný, ale 
filozofie mě prostě nezajímá, a musela jsem si ji zapsat. Jak ji potom hodnotit?" 

[Kulka: Estetika v kontextu filozofie, LS 13/14]: "Předmět mi vůbec nic nedal a obecně moc nechápu, 
proč musíme plnit povinnou filozofii, vím, že jsem na Filozofické fakultě, ale mé obory nemají s filozofií 
nic společného ... Závěrečný test není nijak těžký, ale předmět je to pro mě zbytečný." 

[Kulka: Estetika v kontextu filozofie, LS 14/15]: "filosofie v povinném základu je na fakultě jen povinné 
zlo.. Její současná forma studenty k lásce k filosfii těžko přivede.. škoda.. 

[Kratochvíl: Uvedení k filosofii, LS 13/14]: "předmět pro mě naprosto nezajímavý, ale výkon 
vyučujícího byl velmi dobrý..." 



[Schifferová: Antická filosofie, ZS 12/13]: "Nemám filozofii ráda,ale v rámci společného základu se ji 
zúčastním. Antická filozofie mi přijde alespoň nejsrozumitelnější" 

Tři studenti vyjádřili námitky proti konkrétní nabídce kurzů – byli by rádi, kdyby se filosofie více týkala 
témat, kterým  se věnují na  svých oborech. Konkrétní návrhy: uvést  západní  filosofii do kontextu  s 
filosofií východní (studentka indologie), méně kontinentální filosofie (student oboru, který je spřízněn 
s analytickou filosofií), spíš průřez filosofií než speciální témata: 

[Kouba: Filosofie jako léčba duše ZS 14/15]: "pěkné, poutavé přednášky, bohužel pro můj obor zcela 
zbytečný předmět. Ocenila bych, kdyby se mohly i předměty obecné filozofie více zaměřit a např. 
uvést klasickou filozofii do kontextu s jinými směry východního náboženství a filozofie, což by bylo k 
mému oboru (Indologie) mnohem použitelnější." 

[Švec: Pojetí přírody v novověké filosofii a vědě, LS 13/14]: "...Jakkoli souhlasím s myšlenkou, že 
když někdo studuje na filosofické fakultě, měl by alespoň tušit, co že to ta filosofie dělá, považuji za 
docela hloupé, že v nabídce filosofických předmětů z povinného základu je extrémě protežována 
kontinentální filosofie. Zvláště tristní mi to přijde v okamžiku, kdy studuji obor, který má ve státnicových 
okruzích možnost zvolit si specializaci na analytickou filosofii, se kterou je obecně velmi spřízněn. 
Chtěl bych proto touto cestou poděkovat vyučujícímu, že otevřel jeden z mála předmětů, jehož těžiště 
leží někde jinde než ve fenomenologii..." 

[Hill: Duše a mysl v dějinách filosofie, LS 14/15]: "Celková koncepce studia filosofie ve společném 
základu se mi nelíbí. Lepší by byl základní průřez a ne jednotlivé specifické okruhy." 

Problém s rozvrhem: 

Někteří studenti nemohou na kurz chodit, protože se jim kryje s některým z oborových kurzů. Někdy 
se stává, že student rozchodí v ZS nějaký filosofický kurz, načež se ukáže, že v LS nemůže pokračovat. 
Občas se také objevují stížnost na pozdní hodinu kurzu – studenti jsou již unaveni a hůř se soustředí. 

[Kouba: Filosofie války a míru, ZS 12/13]: "...Škoda je, že se tento předmět vyučuje pozdě odpoledne 
až do podvečera, to již mám pár hodin za sebou a s tím i cestování po celé Praze, takže člověk již 
nemá energii zpracovávat těžká filozofická témata..." 

[Kouba: Filosofie jako léčba duše, LS 14/15]: "...Nesouhlasím s dvousemestrální filosofií, studentům 
se stává, že ve druhém semestru jim přednášky nesedí do rozvrhu..." 

Interaktivita & aula: 

Studenti potřebují, aby hodiny byly  interaktivní – chtějí dotazy a diskuze. Nejvíce si v tomto ohledu 
pochvalují dr. Koubu, nejméně prof. Halíka. 

[Kouba: Filosofie války a míru, ZS 12/13]: "výborně zpracované přednášky, oceňuji osobní přístup 
a vhled do problematiky, schopnost podnítit diskuzi a reagovat na jakékoli odpovědi či reakce" 

[Halík: Filosofie náb., ZS 12/13]: "...postrádám zde jakoukoliv interakci se studenty, kteří na 
přednáškách bohužel usínájí. 

[Kratochvíl: Uvedení k filosofii, ZS 12/13]: "Na předmět jsem moc nechodila. Myslím, že to bylo 
dáno tím, že byl veden způsobem, který by vyhovoval menší třídě, která by o tématech byla 
schopna konverzovat..." 

[Lyčka: Filosofie náb., ZS 14/15]: "Ocenila bych více prostoru pro otázky a snad... v ideálním 
případě... bychom mohli část přednášek věnovat diskuzím." 

[Švec: Myšlenkový svět novověku od Koperníka po Kanta, ZS 14/15]: "...Bohužel kvůli charakteru 
přednášek není možné dlouze diskutovat, což si myslím by mohlo předmět zlepšit." 

Často je tento problém spojen s umístěním přednášky do auly – v takto velkém prostoru bývá interakce 
mezi pedagogem a  studenty přirozeně horší. Navíc  se objevují  i  stížnosti na  špatnou  slyšitelnost – 
někteří pedagogové zřejmě neumějí mluvit moc dobře do mikrofonu. Studenti sami uznávají, že kvůli 
velkému počtu účastníků se kurz v aule konat musí, některé kurzy však zřejmě mají návštěvnost hodně 
malou a mohly by mít prostory jiné.  



[Kouba: Filosofie války a míru, ZS 12/13]: "...Dvouhodinová přednáška ve veliké a sotva zaplněné 
aule zabíjí veškerou možnost přínosného formování a výměny názorů, těžko diskutovat, když se v 
takovém prostoru jen pár jedinců osmělí promluvit nahlas... 

[Kulka: Estetika v kontextu filozofie, LS 14/15]: "Vůbec nebylo rozumět ostatním studentům, kteří 
pokládali otázky nebo odpovídali na položené dotazy. Vůbec to nebylo domyšlené, nešlo by výuku 
přesunout do menší třídy? Většina lidí tam stejně nechodila ..." 

Náročnost kurzů: 

Ohledně náročnosti se komentáře hodně liší: i v rámci jednoho kurzu se objevují stesky, že je přednáška 
příliš náročná a nesrozumitelná, zatímco jiní si její obtížnost pochvalují, a pro některé je dokonce až 
příliš  lehká. Komentáře však dělají dojem, že studenti jsou s náročností a srozumitelností přednášek 
spíše spokojeni než naopak.  

[Švec: Pojetí přírody v novověké filosofii a vědě, LS 13/14]: "...Přednášky jsou obecně velmi zajímavé, 
jen dle mého názoru pro "nefilozofy" poměrně náročné... 

[Švec: Pojetí přírody v novověké filosofii a vědě, LS 13/14]: "...Na škodu je především menší 
náročnost kurzu, což je pochopitelné vzhledem k tomu, že šlo o kurz obecného základu. 

Některým studentům vyhovuje pomalejší tempo s častým opakováním informací, jiné takovýto výklad 
nudí a oceňují naopak když jsou přednášky říznější (v těch se pak ale někteří studenti zase ztrácejí). V 
komentářích se často jako téma objevuje struktura přednášky: někteří pedagogové pro ni smysl moc 
nemají  (např. doc. Kratochvíl,dr.   Lyčka), studenti se pak v přednášce špatně orientují. U  jiných si  ji 
naopak pochvalují (např. prof. Halík, dr. Kouba).  

[Kouba: Filosofie jako léčba duše, ZS 14/15]: "Oceňuji strukturovanost a přehlednost výkladu. Nejsem 
zrovna filosoficky zaměřený člověk a podání pana magistra Kouby je pro mě hezky srozumitelné." 

V komentářích se často objevuje, že studenti mají problém zachytit v proudu řeči neznámá  jména a 
termíny. Byli by proto rádi, kdyby vyučující psali více na tabuli. Také by uvítali, kdyby více pracovali s 
prezentacemi nebo rozdávali handouty – někdy je totiž obtížné orientovat se ve struktuře přednášky a 
argumentaci. Pokud tak vyučující činí, studenti jej za to v komentářích vždy velmi chválí (za handouty 
bývá jednoznačně nejvíce chválen Němec). 

[Němec: filosofie existence a filosofie dialogu ZS 13/14]: "...Také je skvělé, že nám nosí vytištěné 
handouty. Doufám, že je sám nehradí a v případě, že ano, bylo by dobré na ně hromadně přispívat." 

[Lyčka: Filosofie náb., ZS 14/15]: "...dobré je taky, že vyučující píše cizí slova a jména na tabuli, takže 
jsme mohli lépe rozumět a slova si správně poznamenat." 

[Kratochvíl: Uvedení k filosofii, LS 13/14]: "...přednášky jsou poutavé, zajímavé a přínosné. Jen jsem 
občas z výkladu nepochytila jména filozofů, které jsem předtím neznala. Možná by bylo dobré vždy 
jen to jméno napsat na tabuli. Člověk si to může potom dohledat, ale je lepší rovnou vědět o kom se 
mluví." 

[Lyčka: Filosofie náb., ZS 14/15]: "... také nějaký obrazový doprovodný materiál by neuškodil. 90 minut 
ne příliš souvislého výkladu, bez jakékoliv podpory (prezentace etc.) je velmi těžko vstřebatelných a 
vnímatelných." 

Kromě  toho si studenti  také občas stěžují na přílišné používání cizích a odborných termínů, kterým 
nerozumnějí. Naopak si pochvalují, když pedagog mluví obyčejnějším jazykem, neznámé termíny sám 
vysvětluje a výklad obohacuje srozumitelnými příklady. 

[Kouba: Filosofie války a míru, ZS 12/13]: "...Navíc, jsou během přednášky užívány výrazy, které ne 
všichni znají a plně chápou jejich význam. Konkrétně, výraz ireprocita neznám a vzhledem k tomu, 
že byl klíčovým pojmem celého výkladu, chybělo mi jeho vysvětlení. Tím jsem se nemohla pořádně 
soustředit na myšlenku celého tématu..." 

[Halík: Filosofie náb., ZS 12/13]: "Vyučující by měl brát více ohledy na to, že se jedná o filozofii ve 
společném základu a ne všichni studenti se orientují ve všech odborných pojmech, událostech a 
dalších záležitostech. Měl by tedy tyto zmíněné informace více vysvětlovat, aby mu ne tolik "zdatní a 
znalí" studenti rozuměli." 



[Švec: Myšlenkový svět novověku od Koperníka po Kanta, ZS 14/15]: "...Bolo by ale dobré hovoriť 
viac laicky a zrozumiteľnejšie pre tých ktorí filozofiu neštudujú a preto veľa používaným výrazom 
nechápu." 

Atesty: 

Řada  studentů  cítí  z  atestu  úzkost  –  zvlášť,  pokud  přednáškám moc  nerozumí,  výklad  se  jim  zdá 
zmatečný atd. Neví, z čeho přesně budou zkoušeni nebo jak se na atest učit.  

[Němec: filosofie existence a filosofie dialogu, LS 12/13]: "...Je to jedna ze zkoušek, kterých se 
nejvíc bojím, a to přesto, že s mým oborem nemá nic společného. To mi přijde absurdní." 

[Kouba: Filosofie války a míru, ZS 12/13]: "...Poté dochází, že si přestanu zapisovat a později usínat 
nebo se věnovat něčemu jinému. Nedokážu si představit, co se budu na zkoušku učit..." 

[Vojvodík: Filosofie, literatura, poetika, LS 12/13]: "Pan profesor je rozhodně mimořádně erudovaný 
a vzdělaný, ale tomu co tam říkal jsem vůbec nerozuměl. :( jsem zvědavý na zkoušku ,)" 

Jeden student navrhuje, aby se otázky ke zkoušce rozdávaly už na začátku roku – pomohlo by  to s 
utřiďováním samotného výkladu při přednáškách: 

[Němec: filosofie existence a filosofie dialogu, LS 13/14]: "...Možná by bylo dobré, dát studentům 
otázky ke zkoušce už na začátku roku. Studenti tak už budou mít během přednášek představu, na 
co pak budou muset sami u zkoušky odpovídat, mohou si díky tomu už během přednášek nové 
informace a myšlenky nějak lépe utřiďovat a nepochopí-li něco, nepřejdou to, ale uvidí, že je v jejich 
zájmu to pochopit co nejdříve..." 

Atest samotný je pak hodnocen různě – jako snadný, příliš těžký i příliš lehký (nejlehčí je zřejmě u doc. 
Kulky). 

[Vojvodík: Filosofie, literatura, poetika, LS 12/13]: "...Ocenila jsem také formu zkoušky, které jsem 
se velmi bála, ale nebyl důvod." 

[Halík: Filosofie náb., LS 13/14]: "Ačkoli jsem se obávala náročnosti zkoušky, nakonec to nebylo 
nic, co by se nedalo zvládnout." 

[Schifferová: Antická filosofie ve vztahu k modernímu myšlení, LS 13/14]: "...Náročnost zkoušky 
překvapí. PhDr Schifferová vyžaduje znalost pojmů z řečtiny a občas chce zopakovat citáty, které 
četla na přednášce." 

Někteří studenti jsou rádi za možnost skládat atest bez nutnosti docházet na přednášky, jiní by naopak 
uvítali,  kdyby  atest  s  přednáškami  nějak  propojený  byl.  Objevuje  se  několik  jednotlivých  návrhů: 
pedagog by měl zohledňovat docházku, zkouška by měla být z přednášené  látky, ne  literatury  (pro 
neoborové to je moc obtížné), průběžná práce během semestru... 

[Kratochvíl: Uvedení k filosofii, LS 13/14]: "Jako vytížený student oceňuji, že ke zkoušce je možné 
pouze nastudovat knihy a přednášky nejsou povinné..." 

[Kratochvíl: Uvedení k filosofii, LS 13/14]: "Je škoda, že vyučující u zkoušky nezohledňuje, kdo 
poctivě chodil na přednášky (ačkoliv si pak u zkoušky nevybere přezkoušení z přednášek) a kdo 
přišel pouze ke zkoušce." 

[Kouba: Filosofie války a míru, LS 12/13]: "...Samotná zkouška by mohla více vycházet ze 
samotných přednášek." 

[Kouba: Filosofie války a míru, LS 12/13]: "...ale moc nechápu, proč je atest z povinné literatury a 
né z přednášené látky? Nikoho to pak nenutí chodit na přednášky. A povinná literatura je pro mě 
jako neoborového studenta dost oříškem." 

Přesahy & souvislosti: 

Tím,  že  posluchači  jsou  lidé,  kteří  často  nemají  s  filosofií  nic  společného,  velmi  oceňují,  když má 
předmět nějaký zajímavý přesah (např. mezioborový přesah, propojení s aktuálním děním ve světě, 
vedení dialogu s filosofickými otázkami, které řeší i "normální" lidé...). 



[Němec: Filosofie existence a filosofie dialogu, LS 13/14]: "...Zjistil jsem, že filozofie dokáže být i 
trochu přízemnější než Platónova jeskyně či Achiles a želva, že se totiž může týkat i nás lidí a 
opravdového lidského života. Ztráta času to tedy rozhodně nebyla." 

[Halík: Filosofie náb., ZS 13/14]: "cením si poutavého vyprávění vedeného převážně srozumitelnou 
formou a jeho občasné propojení s aktuálními tématy a problémy společnosti" 

[Kouba: Filosofie jako léčba duše, ZS 14/15]: "Velmi zajímavé povídání o filosofii, které člověka 
přiměje k zamyšlení nad sebou samým." 

Studenti také oceňují, když pedagog témata propojuje a uvádí souvislosti: 

[Kratochvíl: Uvedení k filosofii, LS 13/14]: "...Pan docent udělal to, co málokdo - nemluvil o tématech 
odděleně, ale propojoval je a srovnával, což bylo velmi přínosné a secvakla mi tak spousta věcí...." 

Styl přednášení: 

Studenti jsou na styl přednášení hodně citliví – hodnotí nejen obsah, ale i formu. Všímají si, když má 
vyučující příjemný a kultivovaný přednes, naopak nesnáší "uspávače hadů". Velmi kladně hodnotí, když 
je na pedagogovi vidět, že svým předmětem žije, sálá z něj nadšení a zápal pro věc, které ideálně dokáže 
na studenty přenést (touto schopností nejvíce oplývá Vojvodík). Oceňují také vtip a humorné historky, 
zábavná přirovnání. 

[Lyčka: Filosofie náb., ZS 14/15]: "Oceňuji entusiasmus, skvělé nadšení, které přenáší na studenty, 
zapálený, zábavný a výborně vedený výklad..." 

[Kratochvíl: Uvedení k filosofii, ZS 12/13]: "...Oceňuji snahu doc. Kratochvíla podat různé možné 
interpretace probíraných témat, a to i pomocí zábavných metafor." 

Mají rádi oživení přednášky audiovizuálními prvky (hlavně dr. Kouba): uvádění citátů, čtení úryvků z 
knih, pouštění filmových ukázek... 

Nejhůře hodnocené kurzy: 

1) Jako nejslabší se jeví kurz Kulka: Estetika v kontextu filozofie, který se však postupně zlepšuje 
– letos má hodnocení již celkem v pořádku (12/13 – 51.4 %, 13/14 ‐ 58.2 %, 14/15 ‐ 67.5 %). 

Komentáře z 12/13  jsou velmi kritické:  studentům  se nelíbí  způsob přednášení, který hodnotí  jako 
nezajímavý a uspávající;  také  tvrdí,  že pedagog  se neustále opakuje a neříká nic moc nového... Na 
přednášení se podílelo zřejmě víc pedagogů. Zdá se, že negativně jsou hodnoceni oba, z komentářů se 
to ale špatně poznává. LS byl údajně o něco lepší než ZS. 

[12/13]: "U hodnocení doc. Kulky váhám mezi průměrným a chabým. Je pravda, že nám 
alespoň něco odpřednášel. Na druhou stranu vnímat od začátku až do konce větu doc. Kulky 
se může ukázat jako poměrně náročný úkol, a když většinu přednášky pracně formuluje pořád 
dokola totéž, člověka nějak přejde chuť. Navíc jsem poměrně rozpačitá, co se týče obsahu 
přednášek - nemůžu se zbavit dojmu, že by se to dalo shrnout slovy "představím vám pár 
teorií, řeknu vám, proč s nimi nesouhlasím, a pak vám vysvětlím svou teorii, která je zaručeně 
správná, protože ty ostatní jsou prostě absurdní". 

[12/13]: "T.Kulka- neinteraktivní, nezajímavý, uspávací přednes" 

Následující dva roky  (13/14 + 14/15)  jsou komentáře o dost pozitivnější, což odpovídá  i celkovému 
hodnocení. Několik studentů si sice pořád stěžuje na uspávající přednes a chaotický výklad (už ale ne 
tak ostře), ostatní jsou však s obsahem přednášky i způsobem přednášení spokojeni: 

[13/14]: "Doc.Kulka je výborný a trpělivý přednášející, kterému opravdu záleží na tom, aby jím 
vykládané bylo pochopeno a uvedeno do souvislostí a to i na úkor celkového objemu látky. 
Dává také více než dostatečný prostor na dotazy a neváhá vysvětlit znovu." 

[13/14]: "S ohledem na kapacitu profesora byl výklad lidský, velmi srozumitelný. Všechny 
řečnické otázky byly dobře mířené a odhalily vždy část problému, do té doby, než se 
problematika stala všem jasná." 



Akorát  letos  se  jako  velké  téma  objevily  špatně  píšící  fixy  na  tabuli,  které  studentům  sledování 
přednášky znesnadňovaly: 

[14/15]: "Škoda, že nepsaly fixy na tabuli. Museli jsme si všechny nápisy i výtvory vyučujícího 
na tabuli jen představovat." 

2) V roce 12/13 měl slabé hodnocení i kurz Kouba: Filosofie války a míru (ZS – 53.3 %, LS – 56.6 %). 
Letošní kurz Filosofie jako léčba duše je však hodnocen dobře (ZS – 72.9, LS – 65.7 %). Hodnocení obou 
kurzů jsou velmi protichůdná. Někteří studenti si stěžují na styl přednášení (je monotónní, takže usínají, 
ve výkladu se ztrácejí, chybí jim struktura, do toho se používají neznámé odborné termíny a výklad je 
příliš  abstraktní).  Jiní  studenti  si  však  styl  přednášení  pochvalují  (výklad  je  srozumitelný  a 
strukturovaný, snadno se sleduje). Hodně studentů si pochvaluje doplňování výkladu o audiovizuální 
prvky (filmové ukázky, čtení úryvků z knih). Kladně také hodnotí, že pedagog uvádí více úhlů pohledu 
a výuka je interaktivní. 

3) Slabé hodnocení měl také kurz Schifferová: Antická filosofie ve vztahu k modernímu myšlení, který 
se zřejmě již nepřednáší. V roce 12/13 měl hodnocení 61.3 a 65.1 %, další pak jen 58 % a 59 % (kurz 
Filosofie pro neslyšící stejné pedagožky má však hodnocení vcelku dobré – v ZS 13/14 má sice jen 55.6 
%, pak je to ale 67.9–88.9 %). Takto slabé hodnocení je docela překvapivé, protože komentáře zas tak 
negativní nejsou. 

Z evaluací vyplývá, že kurz byl přednášen  spíše  středoškolskou  formou: pedagožka volila pomalejší 
tempo výkladu, aby si studenti stíhali zapisovat, na začátku hodin zopakovala, co se bralo minule a 
přednášky kořenila vtipnými historkami ze života filosofů. Některým studentům tento styl vyhovoval, 
neboť díky němu byl výklad dobře srozumitelný a ještě navíc zábavný: 

"Pani Schifferova podava vyklad filosofie vybornym zpusobem. Latku vyklada srozumitelne,na 
zacatku kazde prednasky zopakuke,co se bralo tyden predtim,takze se clovek hned chytne." 

"...spíše vypravěčské pojetí se zajímavostmi jsou kladnou stránkou tohoto předmětu." 

"Oceňujem zaujímavé podanie látky, čítanie mnohých výrokov a autentických príbehov zo života 
jednotlivých filozofov, pozitívny prístup k študentom, diktovanie látky v primeranej rýchlosti, podrobné 
preberanie každého jedného filozofa či filozofického problému." 

Jiní však čekali od vysokoškolské přednášky víc, takže je kurz nudil, nebavil, uspával...: 

"Paní vyučující se podle mne soustřeďuje na podružné detaily ze života autorů, které jsou možná 
snadné na zapamatování, ale mne zajímá spíš jejich filosofie. Obsahy přednášek jsou jakýsi "antický 
bulvár" ... Někdy jsem se tak nudila, že jsem prostě musela odejít. Je mi líto." 

"Obsah učiva přesahuje středoškolský rámec pouze ve vyprávění historek o filosofech. Takto by 
výuka filosofie na filosofické fakultě opravdu vypadat neměla." 

Co si však studenti hodně pochvalují, je prokládání výkladu citacemi a ukázkami z literatury. Také se 
jim  líbilo,  že pouze nedostali papír  s doporučenou  literaturou, ale pedagožka  je na  zajímavé  tituly 
upozorňovala v průběhu celého kurzu. 2‐3x se objevila pochvala za provázání antické filosofie s filosofií 
moderní či přesah jinam. Komentáře jsou rozporuplné v otázce strukturovanosti přednášky – zatímco 
někteří si ji pochvalují, jiní ji nevidí a ve výkladu se ztrácejí: 

"Oceňuji jasný a strukturovaný výklad..."  

"Jediné co jsem poněkud postrádal byla větší strukturovanost přednášek, místy bylo těžké vést si zápisky." 

Nejlépe hodnocené kurzy: 

1) Nejlépe hodnoceným kurzem je Halík: Filosofie náboženství (12/13 a 13/14 – 76.9‐82.4 %). Je vcelku 
patrné, že studenti jsou nejvíce osloveni osobností a charismatem pedagoga, což se ostatně odráží i na 
skutečnosti, že když se  letos na kurzu začal podílet dr. Lyčka,  je celkové hodnocení nižší  (14/15: ZS 



přednášel Lyčka – 64.8 %, LS zřejmě celý Halík, studenti však někdy hodnotí kurz spíše jako celek – 73.5 
%). Zde rozebírám pouze prof. Halíka. 

"Byla radost účastnit se zajímavého a poutavého výkladu, zvláště z úst takové osobnosti." 

"Málokdy se člověku poštěstí, aby mu přednášel takovýto odborník, který nejen vykládá, ale u výkladu 
skutečně myslí a předkládá teze a protiteze..." 

"Schopnost pana profesora zaujmout své publikum je pověstná.." 

Studenti  si  pochvalují  profesionální  a  kultivovaný  přednes,  zajímavý  (a  zároveň  vtipný)  výklad, 
odbornost pedagoga a jeho přehled, inspirativní myšlenky atd.: 

"Profesor Halík velice působivě přednáší a je poznat, že je opravdu špičkou ve svém oboru a tematice 
dokonale rozumí. Všechny informace předává velice zajímavou formou, která podněcuje k 
zamyšlení." 

Vedle těchto nadšených komentářů se však nachází také docela dost kritiky. Jako jeden z největších 
problémů se jeví nesrozumitelnost: opakují se stížnosti na mumlání, studenti mají problém se zachy‐
cováním jmen a cizích termínů: 

"...často se mi stalo, že jsem rychle pronesenému jménu nerozumněla a pak jsem si psala poznámky 
k otazníku a doufala, že se mi podle nich podaří dohledat jméno filosofa." 

"...Poprosil bych také o větší přiblížení se k mikrofonu :-)" ... "...Mohl by mluvit víc nahlas, do 
mikrofonu." 

Mnozí mají problém i s porozumněním myšlenkám – výklad je na ně příliš rychlý, odborný a přeplněný 
informacemi, zatížený neznámými termíny. Na studenty pak přednáška nepůsobí jako úvod, ale spíš 
jako rozvíjení témat, u nichž se předpokládá, že je všichni už do nějaké míry znají: 

"...Výklad je velice složitý a pro začátečníky nesrozumitelný a tím pádem i nezajímavý." 

"Možná jsem se málo snažil soustředit, nebo nejsem na filozofii zralý, ale nechápal jsem výklad. Při 
výkladu bylo použito možná zbytečné množství termínů, kterým jsem nerozuměl. Zároveň se v tomto 
předmětu zřejmě předpokládá nějaké předchozí filozofické vzdělání..." 

"Hodiny jsou pro mě nesmírně inspirující, ale také náročné na soustředění ... (Dodnes velmi užasle 
vzpomínám na přednášku-sic jsem neporozuměl ani jedné myšlence-, kdy nám byla nastíněna 
Patočkova interpretace Descarta.)" 

Opakují se stížnosti, že pedagog při přednášce nekomunikuje se studenty a nedává  jim prostor pro 
diskuzi. Navíc chodí do hodin opakovaně pozdě: 

"...pan profesor nikdy nedá slovo publiku, zda potřebuje něco dovysvětlit nebo zeptat se..." 

"...Na jeho přednášky je radost chodit, jen jednu malou poznámku si neodpustím - je slušnost omluvit 
se, když přijdu o čtvrt hodiny později, zvláště děje-li se to pravidelně." 

Několikrát se ozvala námitka proti obsahu kurzu: někteří studenti od "Filosofie náboženství" očekávají 
víc, než jen křesťanské filosofy: 

"Bohužel se nejedná o Filosofii náboženství, ale o výčet postav a směrů křesťanství..." 

"Pod názvem předmětu jsem očekávala něco víc než jen středoevropské křeesťanské filosofy." 

"...představoval jsem si, že pojmem náboženství je myšleno veškeré náboženství světa a různé jeho 
podoby, přičemž bude zdůrazněn společný filosofický náhled..." 

[poté, co letos Lyčka kurz obohatil o židovské myslitle]: "filosofie náboženství, proč to je jenom o 
křesťanství a židovství? proč ne islám, to je přeci klíčové téma pro dnešek..." 

2) Co se týče celkového hodnocení,  je podobně dobře hodnocen také Vojvodík: Filosofie,  literatura, 
poetika  (76.2‐82.9 %).  Slovní  komentáře  jsou  ale mnohem  vyváženější  –  naprostá  většina  jich  je 
pozitivní, mnoho z nich doslova srší nadšením (je ovšem třeba dodat, že jich je několikanásobně méně 



– za tři roky celkem 35, prof. Halík má za 1 semestr cca 15‐25). Jako jediný zápor se ve 4‐5 případech 
objevuje obtížná srozumitelnost a sledovatelnost: 

"Výklad byl výrazně nesrozumitelný, nesledovatelný a bylo takřka nemožné se v něm vyznat, natož 
si z něj pořizovat např. zápisky." 

"Přednáška byla zajímavá, jako každá filosofie občas spletitá a zmatečná..." 

Jinak si ale studenti pochvalují úplně vše: osobnost pedagoga  (milý a entuziastický, dokáže  člověka 
inspirovat  a  nadchnout  téměř  pro  cokoli),  jeho  odbornost  (má  široké  znalosti  a  je  sečtělý)  i  styl 
přenášení (poutavý a zajímavý přednes). Číst komentáře je požitek :‐) 

"Nemohu vytknout nic. Profesor Vojvodík je člověkem, kterého nelze než si vážit a zpovzdálí jej 
uctívat. Jeho výklad, abych použila správný český výraz, je "mind-blowing". Smršť vědomostí, paralel, 
nadšení pro věc a okouzlujícího podání. Kdo nezažil, nepochopí." 

"Pan profesor udělal z těchto přednášek něco výjimečného, ještě dlouho budu na tyto hodiny 
vzpomínat a zamýšlet se nad myšlenkami a recitovanými ukázkami. I přesto, že nestuduji filozofii a 
ani jsme po tom nikdy netoužila, tak kvůli tomuto profesorovi bych se do toho ráda vrhla. Velká 
poklona, kdyby takový profesor byl každý, studium by bylo něco božského." 

3) Švec: Pojetí přírody v novověké filosofii a vědě – 76.9‐77.6 % (letošní kurz Myšlenkový svět novověku 
od Koperníka po Kanta má však hodnocení nižší – 73 a 73.6 %). 

Negativních komentářů je naprosté minimum – objevují se cca 2 stížnosti na nezáživnost a několik na 
malou / velkou náročnost  (zřejmě na přednášku chodí  jak  lidé zvenčí,  tak studenti ÚfaRu),  také na 
pozdní čas přednášky (těžko se pak drží pozornost). 

[ZS 13/14]: "...Přednášky jsou obecně velmi zajímavé, jen dle mého názoru pro "nefilozofy" 
poměrně náročné. Ale rozhodně jsou obohacující." 

[ZS 13/14]: "...předmět je výborně vedený, ale vzhledem k "cílovce" je zbytečně málo náročný a 
pro normální studenty filosofie ne tolik věcně přínosný." 

[ZS 13/14]: "Pro "nefilozofy" naprosto nezáživné, nepomáhají tomu ani vyučujícího oblíbené 
příklady s hospodou..." 

Jinak  jsou však ohlasy velmi příznivé:  zajímavá  látka,  zábavný,  srozumitelný a dobře  strukturovaný 
výklad, prostor k diskuzi, prezentace...  

[ZS 13/14]: "výklad dr.švece je přehledný a lehce srozumitelný, pan doktor je navíc velmi 
šarmantní a vtipný." 

[LS 13/14]: "Výborný kurz! Díky za něj! :-) Zajímavé téma, poutavý, vtipný, srozumitelný 
výklad, dobře připravené prezentace, které usnadňovaly orientaci ve výkladu.. opravdu 
skvělé!..." 

U letošního kurzu Myšlenkový svět novověku od Koperníka po Kanta si studenti mnohem více stěžují 
na  nesrozumitelnost  a  chaotičnost  výkladu,  přeskakování  mezi  tématy.  Jinak  jsou  ale  s  kurzem 
spokojeni. 


