
Cd - Informace o vzdělávacím programu - charakteristika povinného modulu 

Název školy Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 

Kód oboru vzdělání 75-32-N/.. 

Název: Úvod do filosofie Název anglicky: Philosophy 

Kód modulu: FIL/HRO Forma vzdělávání: denní  

Rozsah modulu: 30 hodin (15P/15S) 

2 h/týdně 

Vyučující: Mgr. Klára Hromadová 

Vstupní podmínky: Přijetí do prvního ročníku 

studia 

Platnost modulu 

od: 

1. 9. 2012 

Doporučené období 1. ECTS (kredity) 2 

Typ modulu: Všeobecně vzdělávací, 

povinný 

Forma hodnocení: Zápočet (Z) 

Obsah modulu – rámcové vymezení témat v období: 

- Údiv a pochybování jako počátky filosofického tázání,  

- Počátky antické filosofie 

- Kosmologické období,  

- Období antropologického obratu,  

- Platón, Aristoteles  

- Helénismus 

- Středověká filosofie 

- Humanismus a renesance 

- Novověk 

- Osvícenství 

- I. Kant, G. W. Hegel 

- Filosofie moderny 

- Česká filosofie 

Stručná anotace vymezující vzdělávací cíle modulu: 

Modul Úvod do filosofie uvádí do filosofického myšlení způsobem umožňujícím hlubší proniknutí 

do povahy vztahu člověka a světa, vztahu člověka k člověku, tedy i do hlubší povahy sociální práce, 

jejího společenského rozměru a zaměření na člověka. 

Prostřednictvím vybraných témat jsou studenti seznamováni s filosofickými problémy, které mají význam a 

přesah do teorie a praxe sociální práce a které umožní získat kritický náhled na zavedené koncepce. 

Modul rovněž ukazuje studentům smysl filosofického tázání obecně a přivádí je k hlubšímu promýšlení cílů 

sociální práce ve vztahu k vlastnímu životnímu postoji. 

Způsob ukončení modulu: Zápočet (Z) 

Požadavky na studenta:  

Aktivní účast ve výuce, zejména v diskusi 

na semináři. 

Prostudování zadané literatury a informačních 

zdrojů užívaných během výuky v daném 

období.  

 

Seminární práce na dané téma + prezentace 

Zápočtový test (min. 70% úspěšnosti) 

 

Hodnocení Podíl závažnosti 

Aktivní účast při výuce 10% 

Seminární práce na dané téma + prezentace 40 % 

Zápočtový test (min. 70% úspěšnosti) 50 % 

Celkem 100 % 

Výukové strategie: Výuka bude probíhat formou přednášek a interaktivních diskusních seminářů v učebně 

vybavené počítačem a dataprojektorem. Interpretace textů; diskuse k vybraným problémům. 

 

 



Základní literatura: 
KUNZMANN,P. Encyklopedický atlas filosofie. Lidové noviny, Praha 2001. 

BLECHA,I. Filosofie, Filosofická čítanka. Olomouc, 1998. (nebo 2000) 

STÖRIG H. J. Malé dějiny filozofie. Praha, 1991. (nebo 2000, 2007) 

Filosofický slovník – jakýkoli vydaný po roce 1990 (například Filosofický slovník, kolektiv autorů, Olomouc 1998) 

Doporučená literatura: 
ANZENBACHER, Arno. Úvod do filosofie. 2. vydání. Praha: SPN, 1991.ISBN 80-04-26038-1. 

BLECHA, I. Úvod do filozofie. Olomouc: FIN, 1994. 

GAARDER, J. Sofiin svět. Albatros 1995. 

NESVADBA, Petr. Slovník základních pojmů z filosofie. 1. vydání. Praha: Fortuna, 1999. 152 s. ISBN 80-7168 – 

627-1. 

SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. 3. rozšířené vydání. Praha: Vyšehrad, 1998. 392 

s. ISBN 80-7021-253-5. 

POVINNÁ ČETBA:  

Texty z pramenné literatury – probírané v semináři (hlavní zdroj: Čítanka z dějin filosofie, Praha 1978) 

Řízené samostudium: vyhledávání relevantních informací v knihovnách, informačních centrech, 

zpracování dat, plnění průběžných požadavků apod. Počet hodin: 6 

Celková časová náročnost modulu: 52 hodin 
 


