
Vybrané kapitoly z dějin filosofie (KFK/VKDF)

přednáška + cvičení, 2+1 hod./týden, 4 kr., Zk
vyučující: Vít Hušek, Th.D., vit.husek@upol.cz, tel. (58563) 7403, 7108
konzultační hodiny: viz Vzdělávací portál CMTF 

Cílem přednášek a cvičení je představit v základních obrysech hlavní proudy a postavy dějin 
západní filosofie od antiky přes středovek a novověk po filosofii 20. stol. Zkouška v závěru 
kurzu proběhne písemnou formou a bude zahrnovat látku jak přednášek, tak cvičení. 

Podmínkou  připuštění  ke  zkoušce je  aktivní  účast  na  jednotlivých  zasedáních  cvičení 
podložená domácí přípravou. Texty ke cvičení budou průběžně zveřejňovány na Vzdělávacím 
portálu CMTF (po přihlášení záložka Odborné texty – Filozofie)

Písemný zkouškový test bude mít následující strukturu: 
(1.)  „rozcvička“  (jméno  filosofa,  k  doplnění:  století,  kdy  žil,  zařazení  do  filosofického 

směru/školy, hlavní body jeho nauky); 
(2.)  čtyři  systematické  otázky,  každá  z  jednoho období  dějin  filosofie  (antika,  středověk, 

novověk, filosofie 20. stol.). 
(3.) výklad úryvku z textů čtených v rámci cvičení.
Hodnocení: max. 22b (2+4+4+4+4+4), min. k úspěšnému složení zk 11b s rozložením
1+2+2+2+2+2 (22b-19b výborně, 18b-15b velmi dobře, 14b-11b dobře).

Základní literatura (stručný výběr):

základní literatura kurzu
Anzenbacher, A., Úvod do filosofie, Praha 1987 a další vydání.
Ricken, F., Antická filosofie, Olomouc 1999.
Heinzmann, R., Středověká filosofie, Olomouc 2000.
Scruton, R., Krátké dějiny novověké filosofie, Brno 1999.
Kenny, A., Stručné dějiny západní filosofie, Praha 2000.

doporučená literatura k rozšíření znalostí
Hussey, E., Presokratici, Praha 1997.
Kirk, G. - Raven, J. - Raven, J., Předsókratovští filosofové, Praha 2004.
Graeser, A., Řecká filosofie klasického období, Praha, 2000.
Long, A. A., Hellénistická filosofie, Praha 2003.
Armstrong, A., Filosofie pozdní antiky, Praha 2002.
Libera, A. de, Středověká filosofie, Praha 2001.
Röd, W., Novověká filosofie I, Praha 2001.
Röd, W., Novověká filosofie II, Praha 2002.
Petříček, M., Úvod do současné filosofie, Praha 1997.
Janke, W., Filosofie existence, Praha 1995.
Hroch, J., Filosofická hermeneutika v dějinách a současnosti, Brno 1997.
Horyna, B., Filosofie posledních let před koncem filosofie, Praha 1998.
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