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Cíl semináře

  Cílem semináře je osvojení si interpretačních dovedností vzhledem k argumentativnímu typu filozofického  textu. Studenti se obeznámí s analytickým přístupem ve filozofii a naučí se základům vědecké práce. 

Téma semináře

  Společná četba, rozbor a výklad prací z oblasti analytické filozofie náboženství umožní sledovat a pochopit aplikaci řady formálně logických a filozoficko-logických pojmů a témat v dané oblasti: mj. teorii definice, problematiku důkazu, problém logické formalizace přirozeného jazyka, teorii predikace,  teorii vlastních jmen a určitých deskripcí, otázku propozičních postojů, analýzu existenčních tvrzení, teorii významu, pojem pravdivostních podmínek, interpretaci modalit, teorii možných světů aj. 
  Krom logických pojmů budou sledovány i epistemologické náměty: explikace pojmů „vědět/věřit, že p“, problematika zdůvodnění názoru, aj. 
  
Způsob hodnocení

Od studentů se očekává domácí příprava – četba určeného textu k seminárnímu rozboru. Zápočet bude udělen za účast (povoleny nejvýše 3 absence) a seminární práci vypracovanou po konzultaci s učitelem, jež splňuje formální i obsahová kritéria vědecké práce. První verze seminární práce musí být odevzdána do konce listopadu.

Témata seminárních prací: 

K jednomu tématu se může přihlásit toliko jeden student

1.	Analýza výroku „A ví, že p“

2.	Analýza výroku „A věří, že p“

3.	Analýza výroku „Bůh existuje a Baal neexistuje“

4.	Analýza výroku „Tomáš nevěří v Boha“

5.	Analýza výroku „Petr věří v Boha“

6.	Analýza výroku „Petr věří, že Bůh existuje“

7.	Analýza výroků „Tomáš věří, že Satan neexistuje“, „Tomáš věří, že Satan existuje“ „Tomáš nevěří, že Satan existuje“, „Tomáš nevěří, že Satan neexistuje“

8.	Analýza výroku „Bůh je vševědoucí a všemohoucí a nejvýše dobrý, ale ve světě existuje zlo“

9.	Analýza výroků „Zlo existuje“ a „Je nutné, že zlo existuje“

10.	Analýza výroku „Bůh nutně existuje“

11.	Analýza výroků „Bůh je dobrý“ a „Bůh je dobro“

12.	Analýza výroku „Bůh je láska“

13.	Analýza výroku „Bůh je pravda“

14.	Analýza výroků „Svět existuje“, „Petr existuje“, „Bůh existuje“

15.	Analýza výroků „Labutě jsou černé“ a „Jednorožci existují“
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