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Cíle výuky
Cílem výuky je 
a) dát studentovi jasnou informaci o průběhu studia filosofie na CMTF,
b) uvést ho do problematiky a specifické povahy filosofického myšlení a jeho vztahu k teologii
c) a poskytnout mu základní informace o filosofii jako vědním oboru v České republice i celosvětově.  
Náplň výuky
Přednášky se zabývají povahou filosofie, jejího vztahu k víře a teologii, vztahu filosofie a ostatních vědních disciplín, jednotou a vnitřním členěním filosofie. Výklad se snaží představit pojetí filosofie v jeho rozmanitosti. 
Další komponentou výuky je seznámení s výukou filosofie na CMTF (rozdělení předmětů, personální obsazení, struktura a obsah souhrnné zkoušky). Důraz je položen na představení požadovaného způsobu práce s textem za pomoci interpretace významné filosofické pasáže (podobenství o úsečce).
Součástí kurzu je představení zdrojů filosofické literatury, knihoven, internetu a časopisů, vydávaných v češtině nebo odebíraných knihovnou UP Olomouc a představení současného filosofického dění ve světě.

Kurs je ukončen zápočtem, který bude udělen na základě diskuse nad esejem (v rozsahu 1-2 nms) a zvoleným číslem filosofického časopisu (bude upřesněno v hodině).

Interpretovaná pasáž:
Platón, Ústava, 509d3 – 511e

Doporučená literatura:
BOCHEŇSKI J. M. Cesty k filozofickému myšlení. Praha: Svoboda 1994.
ANZENBACHER A. Úvod do filozofie. Praha: SPN, 1990.
BLECHA I. Úvod do filozofie. Olomouc: FIN, 1994.
MICHÁLEK J. Co je filozofie. Praha: Oikúmené, 1992.
PETŘÍČEK M. Úvod do současné filosofie. Praha: Herrmann a synové, 1992.
JAN PAVEL II., Fides et Ratio (Víra a rozum). Praha: Zvon 1999.

Požadavky k zápočtu


Student/ka odevzdá nejpozději týden před zápočtovým pohovorem esej v rozsahu 1–2 normostran vztahující se k interpretované pasáži. Esej bude v tištěné podobě (ne rukopis) a měla by obsahovat:
1) Jasné vymezení zvoleného tématu.
2) Stručnou vlastní formulaci toho, co Platón o zvoleném tématu říká.
3) Vlastní zamyšlení nad tématem (rozvinutí, pochybnosti, nejasnosti, nesouhlas) obsahující argumentaci (tedy zdůvodnění, proč si to myslíte).

Dále se seznámí s obsahem jednoho čísla některého z následujících časopisů:
Filosofický časopis
Reflexe : časopis pro filosofii a theologii
Kritický sborník : literatura - jazyk – filosofie
Organon F  
Student má být schopen představit zaměření a strukturu časopisu (původní příspěvky, překlady, komentáře, recenze atd.), podat základní informaci o obsahu jednotlivých článků zvoleného čísla a blíže pohovořit o obsahu jednoho vybraného článku s filosofickou tematikou (nikoli recenze či zprávy). Informaci o zvoleném výtisku a vybraném článku odevzdá spolu s esejem (jméno časopisu, číslo a ročník; autor a název zvoleného článku).

Zápočtový pohovor bude sestávat z diskuse nad esejem a zvoleným číslem časopisu.




