Informačný list predmetu
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Základy filozofie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 8 hodín prednášok prezenčnou formou / semester,
distančné štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Externá forma štúdia: Úspešné absolvovanie výstupného písomného testu (minimálna požiadavka úspešnosti
61 %).
Výsledky vzdelávania:
Prednášky vovádzajú študentov do filozofickej problematiky, vysvetľujú základné filozofické pojmy, predstavujú
hlavné filozofické otázky a spôsoby ich riešenia; vedú poslucháčov k samostatnému mysleniu.
Stručná osnova predmetu:
 Základné informácie o disciplíne. Zdôvodnenie obsahu disciplíny. Čo je filozofia? Etymológia filozofie.
Mýtus a logos.
 Predsokratovské chápanie filozofie ako hľadanie múdrosti. Sokratovsko - platónská filozofia ako starosť
o dušu. Aristoteles - prvá filozofia.
 Stredoveká koncepcia filozofie. Patristika, scholastika.
 Novoveké premeny koncepcie filozofie. Renesančné chápania filozofie.
 Descartovský model racionalistickej filozofie. Osvietenecká filozofia.
 Nemecká idealistická filozofia.
 Niektoré podoby súčasnej filozofie. Fenomenológia, existencializmus, analytická filozofia,
personalizmus.
 Štruktúra filozofie. Základné filozofické disciplíny. Etika ako praktická filozofia, sociálna filozofia.
 Filozofia ako kritická reflexia človeka a sveta. Človek a kultúra. Boh ako absolútna podmienka.
 10. Fenomén krízy a filozofia. Globálna sociálna a ekologická kríza. Európa a európske dedičstvo.
Odporúčaná literatúra:
MLYNARČÍK, P. 2010. Základy filozofie. Žilina : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010.
GLASOVÁ, K. 2008. Filozofia v praxi sociálneho pracovníka. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, Bratislava,
2008.
HLAVINKA, P. 2008. Dějiny filosofie – jasné a stručně. Praha : Triton, 2008.
ANZENBACHER, A. 1991. Úvod do filozofie. Praha : Portál, 2004.
STÖRIG, H. J. 1992. Malé dějiny filosofie. Praha : Zvon, 1992.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
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Vyučujúci:
Dr.h.c. prof. Ing. ThDr. Jozef Kutarňa, PhD., SDB
Mgr. Oliver Brezinský, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 2.9.2013
Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.

