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Předmět: F I L O S O F I E
Charakteristika předmětu:
Svým podstatně interdisciplinárním charakterem studium filosofie zprostředkuje vhled do celku lidského poznání a orientace ve světě jako celku. Standardní
historický výklad základů filosofie (doplněný ovšem o systematické partie) poskytuje přehled o vývoji duchovní kultury a umožňuje překračovat fragmentárnost
přístupů jednotlivých oborů, vyučovaných v ostatních předmětech středoškolského curricula. Proto je na naší škole na výklad filosofie a jejích dějin kladen
zvýšený důraz.
Cílem výuky filosofie je jednak seznámit žáky se základními obrysy myšlenkového vývoje naší civilisace, jednak podněcovat inovativní přístupy, transversální
myšlení, schopnost nahlížet problémy z různých stran. Výuka filosofie učí žáky návyku nedůvěřovat slepě ideologiím a účelovým informacím, podrobovat
informace racionální kritice.
Tento dvojí cíl se odráží též v tom, že výuka filosofie má svůj diachronní aspekt (dějiny filosofie) a synchronní aspekt – systematickou filosofii. Tento program
připouští jak probírání systematiky v rámci výkladu historicko-filosofického, jednak oddělení obou aspektů, např. probírání systematické filosofie po krátkém
úvodním přehledu dějin.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Předmět filosofie pokrývá odpovídající části kapitoly „Občanský a společenskovědní základ“.
Je vyučován v septimě a 3. A s hodinovou dotací dvě hodiny týdně v nedělených třídách.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 vede žáky k samostatnosti v myšlení, řešení obecných problémů
 posiluje schopnosti obhajovat vlastní názory
 vytváří pozitivní vztah žáků k abstraktnímu myšlení
 při objasňování problémů využívá multimediální techniky
 vede žáky k uplatnění individuálních předností
 navozuje co nejlepší atmosféru při výuce
 rozvíjí u žáků smysl pro zodpovědnost
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru oboru jsou mezipředmětové vztahy velmi rozmanité. Nejvíce přesahů najdeme s dějinami kultury (dějiny filosofie),
matematikou, informatikou, společenskými vědami, českým jazykem a literaturou.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- Žijeme v Evropě
- Globalizační a rozvojové procesy
Multikulturní výchova (MKV)
- Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Morálka všedního dne

13-ŠVP-Filosofie-3 | strana 2 (celkem 4) | 1. 9. 2014

SEPTIMA, 3. A
učivo

DĚJINY FILOSOFIE - ÚVOD
 filosofie, mytologie, náboženství
 filosofie a věda
 základní filosofická témata a disciplíny

výstupy





ANTICKÁ FILOSOFIE

 presokratikové
 sofisté a Sókratés
 Platón

 Aristotelés
 helénistická filosofie
 pozdní antika: gnosticismus, novoplatonismus, 
raně křesťanská filosofie



STŘEDOVĚKÁ A RENESANČNÍ FILOSOFIE
 scholastika
 renesanční filosofie



průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

objasní podstatu filozofického tázání, porovná
východiska filozofie, mýtu, náboženství, vědy a
umění k uchopení skutečnosti a člověka
popíše určující procesy a události, uvede
významné osobnosti dějin filosofie
charakterisuje
vzájemné
vztahy
mezi
náboženstvím, mytologií a filosofií

EGS - průběžně: významní Evropané: výběrová
mozaika světově významných představitelů
evropské politiky, vědy a kultury; význační
Evropané a jejich vliv na českou politiku, vědu a
kulturu
EGS - průběžně: evropské kulturní kořeny a
hodnoty

rozliší hlavní antické filosofické směry, uvede
jejich klíčové představitele a porovná řešení
základních filozofických otázek v jednotlivých
etapách vývoje antického filozofického myšlení
vyloží Platónovu teorii idejí a její proměny ve
filosofickém myšlení pozdní antiky
vysvětlí základní pojmy aristotelské metafysiky
a logiky
objasní židovství (vazbu mezi židovstvím a
křesťanstvím)
identifikuje
nejdůležitější
rozdíly
mezi
gnosticismem,
novoplatonismem
a
křesťanstvím

MKV - naučit respektovat, že každý jazyk má své
specifické rysy, žádný není nadřazen jiným
jazykům
EGS - civilizační okruhy, jejich specifikace, rozdíly
a možnosti spolupráce; prolínání světových kultur




rozliší hlavní filozofické směry středověku a
renesance, uvede jejich klíčové představitele a
porovná řešení základních filosofických otázek
v jednotlivých etapách vývoje středověkého a
renesančního filozofického myšlení
vysvětlí Anselmův ontologický důkaz
porovná nominalismus a realismus

NOVOVĚKÁ FILOSOFIE

 racionalismus
 empirismus
 osvícenství
 Kant

 Hegel
 německá filosofie XIX. stol (Schopenhauer,

rozliší hlavní směry novověké filosofie, uvede
jejich klíčové představitele a porovná řešení
základních filosofických otázek v jednotlivých
etapách vývoje novověkého filosofického
myšlení
vyloží, v čem a jak Kant překonal Humeovu
skeptickou argumentaci

EGS - člověk jako jedinec v globálním kontextu:
diskuse jak vyjádřit osobní identitu (rozumět sám
sobě, chápat sám sebe uvnitř společnosti);
chápání národní a evropské identity, vlivy na
člověka jako jedince ve společnosti v lokálním,
regionálním a globálním kontextu
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Nietzsche, Marx)
rakouská filosofie: Bolzano, Brentano
Kierkegaard
positivismus

FILOSOFIE XX. STOL.
 pragmatismus
 fenomenologie
 existencialismus
 analytická filosofie
 příp. další směry fil. XX. stol.
 postmoderna a současné postavení filosofie



objasní Bolzanův pojem „věta o sobě“ a jeho
význam pro filosofické myšlení XX. stol



rozliší hlavní filosofické směry XX. století, MKV - naučit respektovat, že každý jazyk má své
uvede jejich klíčové představitele a porovná specifické rysy, žádný není nadřazen jiným
řešení základních filosofických otázek v jazykům
jednotlivých etapách vývoje filosofického
myšlení XX. století
srozumitelně
vysvětlí
základní
pojmy
heideggerovské fundamentální ontologie
porovná pragmatismus v pojetí Peirceově a
Jamesově
vysvětlí, v čem spočívá a jak je motivován
filosofický obrat k jazyku ve XX. stol.





SYSTEMATICKÁ FILOSOFIE
METAFYSIKA/ONTOLOGIE
 monismus, dualismus, pluralismus
 aristotelská substanční ontologie
 trvání a změna
 problém mysli a těla
 determinismus a svoboda vůle
 existence



vysvětlí podstatu základních metafysických
problémů, navrhne jejich možná řešení a
argumentuje v jejich prospěch i neprospěch

Bi - mozek
SV - psychologie

LOGIKA
 antická dialektika
 aristotelská subjektpredikátová logika
 hegelovská dialektika
 moderní logika



eticky a věcně správně argumentuje v dialogu
a diskusi, uvážlivě a kriticky přistupuje
k argumentům
druhých
lidí,
rozpozná
nekorektní argumentaci a manipulativní
strategie v mezilidské komunikaci
charakterisuje logiku jako obor a vysvětlí její
specifický vztah k realitě
korektně interpretuje Hegelovu dialektiku

M - výroková a predikátová logika
ČJ - větný rozbor, syntax a sémantika




EPISTEMOLOGIE

 problém poznatelnosti – agnosticismus,
skepse
 teorie pravdy – korespondenční, koherenční, 
pragmatická
 problém indukce

vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává
skutečnost, sebe i druhé lidi a co může jeho
vnímání a poznávání ovlivňovat
zhodnotí význam vědeckého poznání
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verifikace a falsifikace

ETIKA
 základní typy etických teorií
 historické příklady jednotlivých typů



vysvětlí podstatu základních etických otázek,
navrhne jejich možná řešení a argumentuje
v jejich prospěch i neprospěch

