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Cílem propedeutického semináře je naučit studenty číst a interpretovat filozofický text, zvládnout základní metodologii vědecké práce (práce s literaturou, psaní odborných prací apod.). K interpretaci budou zvoleny texty z různých období dějin filozofie, které ilustrují různé přístupy k základním filozofickým problémům.

Podmínkou získání zápočtu je účast na alespoň ¾ zasedání, přednesení referátu a vypracování písemného materiálu. 
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Pokyny k seminární práci 

Seminární práce je zaměřena na vybraného autora a příslušný úryvek z jeho díla.
Práce má obsahovat tři části:

1. Stručná informace o autorovi a jeho době (asi 1 strana)
2. Zamyšlení nad příslušným úryvkem (1-2 strany):
stručné zasazení do kontextu díla, 
parafráze obsahu, 
hlavní myšlenka, 
hodnocení (otázky, pochybnosti, polemika)
3. Použitá literatura
literatura, kterou student použil k vypracování své práce;  
4. Bibliografie autora (u titulů, které jsou dostupné v Olomouci a/nebo budete mít možnost si je prohlédnout, uveďte kromě standardních bibliografických údajů také informaci o dostupnosti).
4.1. Významné edice autorova díla: Vydání originálních textů s kritickým aparátem. Obvykle sebrané spisy. Nejlépe zjistitelné v encyklopedii nebo slovníku (srov. 4.5).
4.2. Překlady do češtiny: Obvykle je možné vyjmenovat všechny české překlady. Zaměřte se na dílo, které jsme četli.
4.3. Cizojazyčná sekundární literatura (tedy literatura o autorovi): Zde není obtížné najít desítky titulů. Pokuste se z nich vybrat nejvíce šest podle následujících kritérií: 
- monografie o celém autorově díle (nikoli studie o detailních otázkách) nebo týkající se díla, které jsme četli,
- přednostně knihy, které jsou v Olomouci (a které si tedy můžete prohlédnout),
- knihy z poslední doby (rozumí se alespoň poválečné), starší díla, jen pokud se jedná o skutečně vlivné nebo nepřekonané práce.
4.4. Česká sekundární literatura: Možno vyjmenovat veškerou literaturu v češtině (srov. 4.2). 
4.5. Slovníková a encyklopedická hesla, učebnicové informace (cizojazyčné i české): Uveďte ty, které využijete při přípravě seminární práce.

Veškerá použitá literatura musí být uvedena, v případě přímé citace nebo parafráze na ni musí být v textu uvedeny odkazy.

Způsob zápisu bibliografických údajů a jiné formální náležitosti jsou popsány v:
FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař, 2002. 


