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A-I - Základní informace o žádosti o akreditaci

A-I - Základní informace o žádosti o akreditaci
Název vysoké školy: Ostravská univerzita

            
            

Název součásti vysoké školy: Filozofická fakulta
            
            

Název spolupracující instituce:
            
            

Název studijního programu: Filozofická studia
            
            
Požadavek na akreditaciTyp žádosti o akreditaci:

            
            

Schvalující orgán:
            
            

            
            

Datum schválení žádosti:
              
              

              
              

Odkaz na elektronickou podobu žádosti: https://portal.osu.cz/, akreditace/visitor
            
            

Odkazy na relevantní vnitřní předpisy: http://www.osu.cz/dokumenty/
            
            

ISCED F: 0223
            
            



Akreditační spis Filozofická studia Navazující

4

B-I - Charakteristika studijního programu

B-I - Charakteristika studijního programu
Název studijního programu Filozofická studia
Typ studijního programu Navazující
Profil studijního programu akademický
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2
Jazyk studia Čeština
Udělovaný akademický titul Mgr.
Rigorózní řízení Ano Udělovaný akademický titul
Garant studijního programu doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Zaměření na přípravu k výkonu
regulovaného povolání

Ne

Zaměření na přípravu odborníků z oblasti
bezpečnosti České republiky

Ne

Uznávací orgán
Oblast(i) vzdělávání a u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání v %
Filozofie, religionistika a teologie
Cíle studia ve studijním programu
Navazující magisterský studijní program Filozofická studia je koncipován jako mezinárodní studium, na němž se budou podílet univerzitní pracoviště tří zemí:
České republiky (katedra filozofie FF Ostravské univerzity), Slovenska (katedra filozofie FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) a Polska (Instytut Filozofii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Spolupráce na realizaci studijního programu je popsána ve smlouvě mezi jmenovanými univerzitami (viz příloha).A
Cílem studijního programu Filozofická studia je umožnit absolventům bakalářského typu studia, kteří již mají přehled o základních podobách kladení filozofických
otázek v dějinách i v současnosti, studovat v mezinárodním studijním programu, kde se budou podrobněji seznamovat a dále specializovat zejména v dějinách
filozofického myšlení (především klasická antická filozofie a rozvíjení této tradice v pozdějších dobách), ve filozoficko-metodologických a vědecko-filozofických otázkách,
které tvoří základ koncepčního filozofického přístupu k teoretickému vědění, a dále v otázkách sociální, politické a právní filozofie (praktická filozofie), především s
ohledem na aktuální problémy současné společnosti. Toto zaměření studijního programu na jedné straně vhodně pokrývá podstatné oblasti filozofie jako takové (dějiny
filozofie, systematická teoretická i praktická filozofie) a zároveň koresponduje s vědecko-výzkumnou činností zapojených pracovišť. Absolventi a absolventky tak budou
schopni komparovat stav i metody bádání na jednotlivých pracovištích a dále rozšiřovat poznatky napříč třemi národními filozofickými tradicemi. Zároveň budou
rozumět nejen národnímu kontextu probírané problematiky, ale dokáží je chápat v mezinárodním rozsahu a to nejen na základě krátkodobých studijních pobytů či četby
relevantní světové literatury, ale přímo na způsobech, jak se daná témata řeší v akademickém světě v jiném národním prostředí.A
Studující takto získají teoretické nástroje pro vlastní kritický a metodicky podložený přístup k analýze a řešení aktuálních společenských, vědecko-filozofických či
historicko-filozofických problémů. Cílem studijního programu je umožnit studujícím získat komplexní přehled o uvedených tématech současné filozofické diskuze, včetně
možnosti specializace v rámci zmíněných oblastí filozofie, k čemuž slouží jednotlivé předměty studijního plánu. Dalším z cílů studijního programu Filozofická studia
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B-I - Charakteristika studijního programu
je připravit filozoficky vzdělané odborníky a odbornice, kteří jsou schopni kriticky myslet, patřičně argumentovat a promýšlet současné problémy v široké historické
perspektivě, s interdisciplinárními a internacionálními přesahy.
Profil absolventa studijního programu
Absolventi programu Filozofická studia se velmi dobře orientují v aktuálních vybraných problémech dějin filozofie a systematické filozofie a to na úrovni recepce světové
diskuze ve třech národních kontextech. A
Studující navazujícího magisterského programu Filozofická studia získají:A
1. odborné znalosti (všeobecné, odborné a speciální): A
a) prokazují znalosti na úrovni soudobého stavu filozofického poznání v synchronním i diachronním přístupu k filozofické problematice, zejména v oblasti směrů
současné filozofie a metodologie vědy, aktuálních otázek praktické filozofie (sociální, právní, politická) a v dějinách filozofie a následné recepci (především) antické
filozofie;A
b) znají odlišné metodologické postupy v různých filozofických tradicích, umí je aplikovat na aktuální řešené problémy především v uvedených oblastech filozofického
tázání se;A
c) znají specifické kulturní kontexty tří národních přístupů k historickým i aktuálním filozofickým otázkám ve zmíněném předmětném rozsahu;A
d) mají další speciální znalosti, které jsou dány jejich individuálním studijním zaměřením a volbou z nabídky povinně-volitelných a výběrových studijních předmětů;A
2. odborné dovednosti (všeobecné, odborné a speciální):A
a) jsou schopni samostatně vymezit filozofický problém v oblasti sociální, právní či politické filozofie, genderových studií, filozofie a metodologie vědy a vědeckého
myšlení a v práci s recepcí historického odkazu;A
b) dokáží vymezit a definovat základní pojmy těchto předmětných oblastí a používat adekvátní terminologii;A
c) dokáží konceptuálně analyzovat a interpretovat komplexní materiály filozofických diskuzí a umí řešit teoretické otázky tvůrčím způsobem s využitím metodologie
zvolených teorií, konceptů a postupů oboru, zejména těch, které jsou používány v současných filozofických směrech; A
d) dokáží porozumět filozofickému a společenskovědnímu textu v cizím jazyce;A
e) jsou schopni pomocí racionálních argumentů zdůvodnit volbu adekvátního přístupu při řešení konkrétního teoretického nebo praktického problému;A
f) dokáží samostatně formulovat společenský problém z politického, právního či sociálně-filozofického hlediska, navrhnout postup jeho řešení, argumentačně navrhované
řešení zdůvodnit a adekvátně jej písemně zpracovat;A
g) umí posuzovat limity vědeckého poznání, jeho přesahy do praxe i analyzovat důsledky vědeckého a technického rozvoje pro společnost;A
h) umí zohlednit specifické prostředí, v němž se daný filozoficky relevantní problém řeší a komparovat návrhy diverzního nahlížení na navržená koncepční řešení;A
i) umí řešit specifické filozofické otázky, které jsou dány jejich individuálním studijním zaměřením a volbou z nabídky povinně-volitelných a výběrových studijních
předmětů; A
3. obecné způsobilosti (všeobecné, odborné a speciální):A
a) jsou způsobilí samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech s přihlédnutím k širším společenským důsledkům rozhodování;A
b) umí samostatně formulovat problém, postup jeho řešení a cíl odborné činnosti, koordinovat ji a nést konečnou odpovědnost za její výsledky;A
c) dokáží zaujmout postoj k aktuálním politickým, právním a genderovým společenským problémům, který zohlední jejich historický vývoj a možné důsledky alternativ
jejich řešení;A
d) umí začlenit konkrétní problém do širších teoretických a historických souvislostí a na tomto základě jej tvořivě interpretovat;A
e) disponují komunikačními dovednostmi: umí se přesně vyjadřovat, správně a logicky argumentovat a diskutovat o filozofických a společenskovědních tématech, jakož i
o aktuálních společenských problémech; A
f) jsou schopni komunikovat s odborníky v jiných vědních oblastech a podílet se na týmovém řešení problémů;A
g) dokáží se kultivovaně vyjadřovat v cizím jazyce o filozofických a společenskovědních tématech;A
h) jsou vybaveni schopností samostatně získávat vědomosti a celoživotně se učit.
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B-I - Charakteristika studijního programu
Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů
Na FF OU se navazující magisterské studijní programy realizují podle jednotného kreditního rámce až ve 4 studijních plánech:A
1. completus,A
2. specializace,A
3. minor,A
4. maior.A
A
Ad 1-2: A
- povinné předměty: 80 kreditů, přičemž předměty specializace se pohybují v rozmezí 30-40 kreditů;A
- povinné předměty - semináře k VŠKP = 20 kreditů;A
- povinně volitelné předměty - odborný blok = 10 kreditů;A
- povinně volitelné předměty - blok internacionalizace = 5 kreditů;A
- výběrové předměty = 5 kreditů.A
A
Ad 3-4:A
- povinné předměty = 40 kreditů;A
- povinné předměty - semináře k VŠKP = 20 kreditů (pouze u varianty maior);A
- povinně volitelné předměty - odborný blok = 5 kreditů;A
- povinně volitelné předměty - blok internacionalizace = 5 kreditů (pouze u varianty maior);A
- výběrové předměty = 5 kreditů.A
A
Celkový kreditní limit za navazující magisterské studium je vždy 120 kreditů.
Podmínky k přijetí ke studiu
Podmínkou pro přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studijního programu Filozofická studia je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu
Filozofie či v příbuzných humanitních nebo společenskovědních programech. Přijímací zkouška je ústní. Hodnotí se zejména znalost dějin filozofie a jejích základních
problémů, včetně systematického pohledu na filozofické problémy a předpoklady uchazečů a uchazeček pro další studium. Hodnocení přijímacího řízení je založeno na
bodovém principu, přičemž maximální ohodnocení, které je možné získat, je 100 bodů, minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 40 bodů.
Návaznost na další typy studijních programů
Navazující magisterský studijní program Filozofická studia navazuje na bakalářský program Filozofie, jehož absolventi se mohou rozhodnout, zda budou pokračovat
v navazujícím magisterském studiu v oboru Filozofie nebo si zvolí tento mezinárodní program Filozofická studia. Vynikající absolventi/absolventky magisterského
typu studia mají možnost pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu Filozofie nebo doktorských studijních programech příbuzných humanitních či
společenskovědních oborů.
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Filozofická studia (rok platnosti 2018, verze A)

B-II - Studijní plány a návrh témat prací
Označení studijního plánu Filozofická studia (rok platnosti 2018, verze A)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Aristotelés a jeho dědictví 30p + 0c + 0s Zkouška 5 doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. (G: 100%, P: 100%) 1 / ZS ZT
Filozofické problémy vědy 30p + 0c + 0s Zkouška 5 doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D. (G: 100%, P: 100%) 1 / ZS ZT
Genderová/rodová rovnost jako
politický problém

30p + 0c + 0s Zkouška 5 prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. (G: 100%, P:
100%)

1 / ZS ZT

Polština pro filozofy 0p + 30c + 0s Zápočet 4 PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 1 / ZS A
Seminar to Gender Studies 0p + 0c + 30s Zápočet 4 prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. (G: 100%, S:

100%)
1 / ZS PZ

Seminář k předmětu Aristotelés a jeho
dědictví

0p + 0c + 30s Zápočet 4 doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 1 / ZS PZ

Seminář k předmětu filozofické
problémy vědy

0p + 0c + 30s Zápočet 4 doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 1 / ZS PZ

Uniwersytet Śląski - Metodologia
filozofii

26p + 0c + 0s Zkouška 5 Odborník Odborník (G: 100%)
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. ()

1 / LS ZT

Uniwersytet Śląski - Platon i tradycja
platońska

26p + 0c + 0s Zkouška 5 Odborník Odborník (G: 100%)
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. ()

1 / LS ZT

Uniwersytet Śląski - Seminarium dla
przedmiotu Platon i tradycja platońska

0p + 0c + 26s Zápočet 4 Odborník Odborník (G: 100%, S: 100%)
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. ()

1 / LS PZ

Uniwersytet Śląski - Seminarium z
metodologii filozofii

0p + 0c + 26s Zápočet 4 Odborník Odborník (G: 100%, S: 100%)
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. ()

1 / LS PZ

Uniwersytet Śląski - Wspólczesna
filozofia spoleczna

26p + 0c + 0s Zkouška 5 Odborník Odborník (G: 100%)
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. ()

1 / LS ZT

Seminář k diplomové práci 1 0p + 0c + 15s Zápočet 5 Vedoucí VŠKP (G: 100%)
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. ()

2 / ZS PZ

Univerzita Mateja Bela - Filozofia
práva

30p + 0c + 0s Zkouška 5 Odborník Odborník (G: 100%, P: 100%)
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. ()

2 / ZS ZT

Univerzita Mateja Bela - Interpretácia
a explanácia vo filozofii vedy

30p + 0c + 0s Zkouška 5 Odborník Odborník (G: 100%, P: 100%)
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. ()

2 / ZS ZT
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B-II - Studijní plány a návrh témat prací
Název předmětu rozsah způsob

ověř.
počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.

základ
Univerzita Mateja Bela - Podoby
explanácie a interpretácie a hlavné
obraty vo filozofii vedy

0p + 0c + 30s Zápočet 4 Odborník Odborník (G: 100%, S: 100%)
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. ()

2 / ZS PZ

Univerzita Mateja Bela - Problémy
filozofie práva v kontexte minulosti a
súčasnosti

0p + 0c + 30s Zápočet 4 Odborník Odborník (G: 100%, S: 100%)
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. ()

2 / ZS PZ

Univerzita Mateja Bela - Sókratés a
jeho filozofický odkaz

0p + 0c + 30s Zápočet 4 Odborník Odborník (G: 100%, S: 100%)
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. ()

2 / ZS PZ

Seminář k diplomové práci 2 0p + 0c + 13s Zápočet 15 Vedoucí VŠKP (G: 100%)
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. ()

2 / LS PZ

Vědecké aktivity 0p + 0c + 26s Zápočet 4 doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 2 / LS PZ

Povinně volitelné předměty - Povinně volitelné předměty - Ostravská univerzita

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Analytická filozofie 0p + 0c + 0s Zápočet 4 PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D. (G: 100%, P:
100%, S: 100%)

/ PZ

Filozofie medicíny 0p + 0c + 0s Zápočet 4 doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,
S: 100%)

/ PZ

Současná religiozita 30p + 0c + 0s Zápočet 4 doc. ThDr. Tomáš Novotný (G: 100%, P: 100%) / ZS PZ

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
5 kreditů

Povinně volitelné předměty - Povinně volitelné předměty - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Univerzita Mateja Bela - Filozofia
ľudskej prirodzenosti

13p + 0c + 13s Zápočet 4 Odborník Odborník (G: 100%, P: 100%, S: 100%)
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. ()

/ LS PZ

Univerzita Mateja Bela - Kultúra
Slovenska

0p + 26c + 0s Zápočet 3 doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. ()
Odborník Odborník (G: 100%, C: 100%)

/ LS PZ

Univerzita Mateja Bela - Vedecký
realizmus a antirealizmus vo filozofii
vedy

13p + 0c + 13s Zápočet 4 Odborník Odborník (G: 100%, P: 100%, S: 100%)
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. ()

/ LS PZ
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B-II - Studijní plány a návrh témat prací
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
8 kreditů

Povinně volitelné předměty - Povinně volitelné předměty - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Uniwersytet Śląski - Estetyka
wspólczesna

0p + 0c + 0s Zápočet 4 Odborník Odborník (G: 100%, P: 100%, S: 100%)
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. ()

/ PZ

Uniwersytet Śląski - Systemy
metafizyczne

0p + 0c + 0s Zápočet 4 Odborník Odborník (G: 100%, P: 100%, S: 100%)
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. ()

/ PZ

Uniwersytet Śląski - Teorie prawdy 0p + 0c + 0s Zápočet 4 Odborník Odborník (G: 100%, P: 100%, S: 100%)
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. ()

/ PZ

Uniwersytet Śląski - Kultura Polski 0p + 30c + 0s Zápočet 3 doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. ()
Odborník Odborník (G: 100%, C: 100%)

/ ZS PZ

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
7 kreditů
Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška se skládá z komisionální obhajoby diplomové magisterské práce a z komisionální zkoušky ze tří tematických okruhů:A
1. okruh: Antická filozofie a její recepce v dějinách filozofieA
Hodnotí se znalost myšlenkového odkazu představitelů klasické antické filozofie (Sókratés, Platón, Aristotelés), především jejich filozofických koncepcí, pojmů a jejich
následné rozvíjení v antické, středověké, novověké a moderní době. Studující by měli být schopni představit nejen historický kontext daného problému, ale také jeho
proměny a rozvíjení v rámci filozofických diskuzí napříč časem.A
Témata 1. okruhu SZZ jsou obsažena zejména ve výuce předmětů ZT/PZ: Sókratés a jeho filozofický odkaz, Platon i tradycja platońska, Seminarium dla przedmiotu
Platon i tradycja platońska, Aristotelés a jeho dědictví, Seminář k předmětu Aristotelés a jeho dědictví.A
2. okruh: Metodologie a filozofie vědyA
Hodnotí se schopnost představit základní problémy současné teorie a filozofie vědy, rozebrat filozofické problémy vědy, metodologické základy vědeckého a filozofického
myšlení, včetně interpretačních a explanačních potíží, které se s touto problematikou pojí. Studující by se měli orientovat nejen v odborné terminologii a v jednotlivých
výkladových směrech, ale také by měli být schopni komparovat různé pozice, argumentačně k nim zaujímat stanoviska a v diskuzi obhájit zastávanou pozici.A
Témata 2. okruhu SZZ jsou obsažena zejména ve výuce předmětů ZT/PZ: Metodologia filozofii, Seminarium z metodologii filozofii, Filozofické problémy vědy, Seminář k
předmětu filozofické problémy vědy, Interpretácia a explanácia vo filozofii vedy, Podoby explanácie a interpretácie a hlavné obraty vo filozofii vedy.A
3. okruh: Praktická filozofieA
Hodnotí se především důkladná znalost základních témat, která jsou řešena v současné sociální a politické filozofii, v gender studies a ve filozofii práva. Studující by
měli znát zásadní představitele těchto diskuzí, jejich koncepce i argumentační schémata, jejich filozofická východiska, terminologii, metodologii a otázky, na něž se
soustředí. Studující by měli být schopni prokázat, že těmto pojmům a metodám rozumějí a jsou schopni je využít při aplikaci na určitý filozofický problém či problém
v oblasti společenských věd. Očekává se, že studující jsou schopni porovnat jednotlivé koncepce s ohledem na jejich možnosti i limity při analýze problémů a kriticky
zhodnotit existující filozofické diskuze o těchto otázkách.A
Témata 3. okruhu SZZ jsou obsažena zejména ve výuce předmětů ZT/PZ: Wspólczesna filozofia spoleczna, Filozofia práva, Problémy filozofie práva v kontexte minulosti
a súčasnosti, Genderová/rodová rovnost jako politický problém, Seminar to Gender Studies.
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B-II - Studijní plány a návrh témat prací
Další studijní povinnosti
Studující musí absolvovat jeden semestr studia na Uniwersytetu Śląskim w Katowicach a jeden semestr na Univerzitě Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Návrh témat diplomových prací:A
Tzv. antepraedicamenta u Aristotela a jejich interpretace v raném středověkuA
Platónská kosmologie v charterské školeA
Subjekt metafyziky ve scholastických komentářích k Aristotelově MetafyziceA
Molyneuxův problém a jeho význam v dnešní epistemologii a filozofii vědyA
Problémy experimentální filozofie a religionistikyA
Spor o ukončení léčby v současné filozofii medicínyA
Genderové aspekty filozofieA
Názory na ženu a muže v dílech filozofů (podle výběru studujících) A
Genderované metafory ve filozofii A
A
Témata diplomových prací, obhájená na katedře filozofie za posledních pět let (výběr):AA
Aristotelův fronimos jako elita a normativní vzorA
Walter Burley o univerzáliíchA
Mystika Richarda RollehoA
Žena jako obraz, obrazy ženyA
Neznámá území československé filozofie: Mária ŠtechováA
Tvorba Lucie Lomové generovou optikouA
Etika interrupceA
Smrt jako filozofický problémA
Autonomie v medicíně
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah
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B-III - Charakteristika studijního předmětu



Akreditační spis Filozofická studia Navazující

13

KFI / 3ARID - 2018 : Aristotelés a jeho dědictví

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Aristotelés a jeho dědictví
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 30p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Studující se musí průběžně připravovat na jednotlivé přednášky podle pokynů vyučujícího. Na konci semestru absolvují písemnou zkoušku (test) o znalosti Aristotelovy
filozofie a jejím vlivu (úspěšný/-á bude v případě, že získá nadpoloviční většinu bodů), zároveň si připraví ústní pojednání o vybraném problému aristotelovského myšlení
a komparativně ho představí v jeho recepci v pozdějších dobách (i tentokrát musí získat nadpoloviční většinu bodů).
Garant předmětu doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je představit studujícím vybraná témata z Aristotelova filozofického myšlení, jeho zakotvení v celku řecké filozofické tradice a na vybraných problémech
ukázat jeho vliv v dalším vývoji evropského filozofického myšlení. Hlavní pozornost bude věnována metodologii vědecké a filozofické práce, logice, metafyzice a přírodní
filozofii.A
A

Obsah:
1. Aristotelés v kontextu řeckého filozofického myšleníA
2. Metodologie vědy u AristotelaA
3. Vliv Aristotelovy metodologie vědy ve středověké filozofiiA
4. Vliv Aristotelovy metodologie vědy ve filozofii po středověkuA
5. Vybrané otázky Aristotelovy logiky a filozofie jazykaA
6. Rozvíjení Aristotelovy filozofie jazyka ve středověkém myšleníA
7. Aristotelské motivy v logice 20. a 21. stoletíA
8. Aristotelova Metafyzika A
9. Problémy Aristotelovy metafyziky a jejich rozvíjení v dějinách filozofie (středověk)A
10. Problémy Aristotelovy metafyziky a jejich rozvíjení v dějinách filozofie (novověk)A
11. Aristotelova přírodní filozofie (prostor, čas, kosmos)A
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
12. Vliv Aristotelovy přírodní filozofie ve středověkuA
13. Vliv Aristotelovy přírodní filozofie v renesanci

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)

Výsledky učení:
Studující získají podrobné znalosti o vybraných tématech Aristotelovy filozofie (především otázky metodologicko-logické a teoreticko-filozofické) a jejich vlivu či
transformaci v dalším průběhu dějin filozofie (zejména středověk a novověk). Získají tak vhled od různých podob historicky podmíněného, ale tematicky konzistentního,
kladení filozofických otázek a modifikovaných způsobů jejich odpovídání.
Studující dokáží podrobně uchopit historicko-filozofický materiál a komparativně ho sledovat v průběhu dějin. Na dodnes aktuálních otázkách z logiky, metodologie
vědecké práce či přírodní filozofie umí rozeznávat paradigmatické podmínění podob těchto otázek i navrhovaných odpovědí.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ANAGNOSTOPOULOS, G. (ED.). A Companion to Aristotle. Oxford: Blackwell, 2010.
• ARISTOTELES. - různé spisy. Praha, 1994.
• GADAMER, H.-G. Idea dobra mezi Platónem a Aristotelem. Oikúmené. Praha, 1994.
• MRÁZ, M. Smysl a čas v Aristotelově filosofii. Filosofia. Praha, 2001.
Rozšiřující literatura:

• DVOŘÁK, P.; NOVÁK, L. Úvod do logiky aristotelské tradice. České Budějovice, 2007. ISBN 978-80-7040-959-6.
• PEROUTKA, D. Aristotelská nauka o potencích. Praha: Filosofia, 2009.
Doporučená literatura:

• MARENBON, J. The Many Roots of Medieval Logic: The Aristotelian and the Non-Aristotelian Traditions. Leiden, 2007. ISBN 978-9004164871.
• ŠEBELA, K. Variace na témata aristotelské logiky. Plzeň: ZČU, 2015. ISBN 978-80-261-0566-4.
• TAHKO, T. E. Contemporary Aristotelian Metaphysics. Cambridge, 2013. ISBN 978-1107666443.
• Jednotliviny a individuální formy. Sborník Pomfil. Oikúmené. Praha, 1993.
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KFI / 3FIPV - 2018 : Filozofické problémy vědy

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Filozofické problémy vědy
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 30p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Od studentů i studentek se očekává aktivní účast na přednáškách s minimálně 80% účastí.
Garant předmětu doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Termín filosofie vědy se dnes používá v několika významech: pro filosofické reflexe nad výsledky speciálních věd, pro úvahy reflektující postavení vědy v lidském životě,
pro úvahy o vlivu vědy na přirozený obraz světa či pro analýzu vědeckého poznání z logického hlediska. V tomto kurzu se zamyslíme nad povahou, smyslem a podstatou
vědy ve všech jejích rozměrech.

Obsah:
1. Co je filosofie vědy? Úvod A
2. Víra, rozum a skepse A
3. Chaos a komplexita A
4. Systém a rozdělení věd A
5. Induktivní model vědeckého poznání (Hume vs. Kant) A
6. Sociologie vědy (Kuhn) A
7. Antropologie vědy (Latour) A
8. Metodologický anarchismus (Fayerabend) A
9. Povaha vědeckého zákona A
10. Jazyk vědy A
11. Realismus vs. konstruktivismus A
12. Kritéria pravdivosti poznání A

Vyučovací metody:
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- A1 - PřednáškaA
- A2 - Odborný referátA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladu

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Studenti i studentky se orientují v důležitých milnících vzniku moderní vědy a znají jejich historické a společenské pozadí. Orientují se v hlavních směrech filozofie vědy
20. století. Znají důležité problémy filozofie vědy a dovedou o nich kvalifikovaně diskutovat.
Studenti i studentky dovedou věrně interpretovat a popularizovat výsledky vědeckého bádání. Umí posoudit adekvátnost použité vědecké metodologie. Umí vytvořit
základní design vědeckého výzkumu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ROSENBERG, A. Philosophy of Science. A Contemporary Introduction. New York - London, 2005.
Rozšiřující literatura:

• FAJKUS, B. Filosofie a metodologie vědy: vývoj současnost a perspektivy. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1304-0.
• KOYRÉ, A. Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru. Praha, 2004.
• POPPER, K. Logika vědeckého zkoumání. Praha: OIKOYMENH, 1997. ISBN 80-86005-45-3.
Doporučená literatura:

• AYER, A. J. Language, Truth, and Logic, 2nd ed. New York, 1952.
• BALASHOV, Y., ROSENBERG, A. (EDS.). Philosophy of Science: Contemporary Readings. New York: Routledge, 2002.
• BERGER, P. L., LUCKMANN, T. Sociální kontrukce reality. Brno, CDK, 1999. ISBN 80-85959-46-1.
• CARNAP, R. Problémy jazyka vědy. Praha: Svoboda, 1968.
• FAJKUS, B. Současná filosofie a metodologie vědy. Praha: Filosofia, 1997. ISBN 80-7007-095-1.
• FAY, B. Současná filozofie sociálních věd. Praha: SLON, 2002.
• FEYERABEND, P.K. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora, 2001. ISBN 80-7299-047-0.
• FILKORN, V. Povaha súčasnej vedy a jej metódy. Bratislava: Veda, 1998.
• FOUCAULT, M. Diskurs, autor, genealogie. Svoboda. Praha, 1994.
• HEMPEL, C. G. Philosophy of Natural Science. Prentice Hall, 1966.
• HOLTON, G. Věda a antivěda. Praha : Academia, 1999. ISBN 80-200-0717-2.
• LAKATOS, I. Die Methodologie der wissenschaftlichen Forschungsprogramme. Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg, 1982. ISBN 13: 978-352808429.
• LOSEE, J. A Historical Introduction to the Philosophy of Science. Oxford - New York, 1993.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
• POPPER, K. R. Život je řešení problémů. Praha: Mladá fronta, 1998.
• QUINE, W. V. O. Od stimulu k vědě. Praha : Filosofia, 2002.
• TONDL, L. Věda, technika a společnost. Soudobé tendence a transformace vzájemných vazeb. Praha: Filosofia, 1994.
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KFI / 3GERR - 2018 : Genderová/rodová rovnost jako politický problém

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Genderová/rodová rovnost jako politický problém
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 30p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Předpokladem připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování písemného testu z látky kurzu a povinné literatury. Pro úspěšné absolvování testu je potřebné získat
minimálně 51 bodů. A
Podkladem ke zkoušce je odevzdaná písemná práce na téma genderových aspektů oblasti, kterou si zvolí studující. Práce má standardní akademické náležitosti
(literatura, citace) a rozsah minimálně 10 stran. Tato práce je diskutována na ústní části zkoušky.
Garant předmětu prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem kurzu je naučit studující analyzovat teoretické modely genderových/rodových vztahů a identifikovat jejich praktické důsledky v životě individuí i společnosti.
Prostřednictvím analýzy aktuálních a konkrétních problémů v současné české společnosti získají studující schopnost identifikovat oblasti genderové nerovnosti. Cílem
kurzu je rozvinout schopnost studentek a studentů reflektovat teoretickou problematiku i společenskou realitu z hlediska jejího rodového aspektu a kultivovat jejich
schopnosti zaujmout samostatný názor na aktuální problémy, hledat efektivní řešení, a to na základě teoreticky fundované argumentace a inspiraceApříklady tzv. dobré
praxe.

Obsah:
1. Stručné dějiny názorů na rovnost žen a mužů a jejich argumentace, politické aktivity a úpravy A
2. Genderově orientované organizace a osobnosti v České republiceA
3. Vztah genderu a pohlaví, genderu a sexuality, typologie genderových vztahůA
4. Mateřství a otcovství, dělba práce v současné české rodině, tradiční model a jeho změny v ČRA
5. Genderová socializace v rodině a ve školeA
6. Gender a trh práceA
7. Gender a politikaA
8. Gender a vědaA
9. Gender a jazykA
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10. Gender a médiaA
11. Genderové aspekty sociálně-patologických jevů I: domácí násilí, znásilnění, obchod s lidmi (ženami), pornografie, prostituceA
12. Genderové aspekty sociálně-patologických jevů II: poruchy příjmu potravy, drogové závislosti, psychické nemoci, násilné trestné činyA
13. Zhodnocení semestru, závěrečná diskuseA
A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)

Výsledky učení:
Studující umí popsat základní podoby rodových vztahů, teoretické koncepty, které je zdůvodňovaly a jejich argumenty. Jsou obeznámeni s vývojem názorů na rovnost
žen a mužů, politickými aktivitami k jejich dosažení a právními úpravami těchto vztahů. Orientují se v terminologii rodových studií/Gender Studies. Znají současný stav
genderové rovnosti v České republice.
Studující umí aplikovat poznatky získané v kurzu na společenské i osobní životní situace. Jsou schopni analyzovat teorii i praxi v různých oblastech života z hlediska
jejich rodového aspektu a argumentačně podpořit vlastní stanovisko. Dokáží hledat řešení ke zlepšení současné situace.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KALNICKÁ, Z. Gender Studies se zaměřením na sociálně-patologické jevy. Elektronická opora, dostupná na T-disku Katedry filozofie FF OU., 2014.
• RENZETTI, C., CURRAN, D. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2005.
Doporučená literatura:

• BADINTER, E. Materská láska (od 17. storočia po súčasnosť). Bratislava: Aspekt, 1998.
• HAŠKOVÁ, H., KŘÍŽKOVÁ, A., LINKOVÁ, M. (EDS.). Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006.
• KOLEKTIV AUTORŮ. ABC feminismu. Brno: Nesehnutí (ke stažení na webu http://zenskaprava.cz/files/abc_fem1.pdf), 2004.
• SKÁLOVÁ, H. (ED.). Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. Praha: Gender Studies, 2008.
• ŠMÍDOVÁ, I. (ED.). Pečovatelská otcovství: zkušenost a genderové vztahy. Brno: FSS MU, 2008.
• VALDROVÁ, J. Gender a společnost. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006.
• VALDROVÁ, J. Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit. Praha, SLON, 2018. ISBN 978-80-7419-261-6.
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KPF / 3POPF - 2018 : Polština pro filozofy

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Polština pro filozofy
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 30c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Podmínkou udělení zápočtu je minimálně 75% aktivní účast na cvičeních, průběžné plnění zadávaných úkolů a úspěšné absolvování zápočtového testu v rozsahu obsahu
předmětu. Podmínkou je také zpracování semestrální práce dle zadání vyučujícího.
Garant předmětu PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je přiblížit základní intelektuální dějiny Polska od 10. do 21. století, seznámit studenta s polskojazyčnými pojmy týkajícími se dějin polské filozofie, dále
přiblížit polskou kulturu a reálie.

Obsah:
1. Myśl filozoficzna w okresie piastowskim - zmiany w myśleniu i słownictwie spowodowane przyjęciem chrześcijaństwa.A
2. Andegawenowie, zagrożenie krzyżackie i unia polsko-litewska, język czeski i polski jako języki pokrewne, wpływ języka czeskiego na polszczyznę, najstarsze zabytki
piśmiennictwa polskiego.A
3. Jagiellonowie, "złoty wiek literatury i kultury polskiej" - myśl filozoficzna w Akademii Krakowskiej, scholastyka, Mikołaj Kopernik, podstawy języka polskiego w dobie
średniopolskiej.A
4. Myśl filozoficzna w okresie baroku, kształtowanie się postawy Polak-katolik. Działalność A.M. Fredry, J. Jonstona, J.A. Komeńskiego.A
5. Sarmatyzm - obyczajowość, ubiór, literatura i kultura sarmacka, mit sarmacki. Język polski w okresie panowania Sasów, wpływ łaciny i języka francuskiego.A
6. Rozbiory, konsekwencje gospodarcze rozbiorów. Rozwój nauki, kultury, sztuki i oświaty. Działalność KEN, Konarskiego, Załuskich, Staszica, Kołłątaja, Śniadeckiego.
Język polski w dobie nowopolskiej, słownictwo związane z kształtowaniem się myśli o państwowości polskiej.A
7. Geneza i rozwój romantyzmu i mesjanizmu polskiego - wojny napoleońskie, powstanie listopadowe, Wielka Emigraja, powstanie styczniowe, kultura i sztuka okresu
romantyzmu. Kształtowanie się nowoczesnego narodu w warunkach braku jego państwowości.A
8. Pozytywizm polski - myśl filozoficzna A. Świętochowskiego i in. A
9. Szkoła lwowsko-warszawska - Twardowski, Kotarbiński, Ajdukiewicz, Tarski.A
10. Fenomenologia i R. Ingarden. Wywalczenie niepodległości przez naród polski, walka o granice, Polska międzywojenna, Kresy Wschodnie, mniejszości narodowe.
Współczesny język polski.A
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11. 2.wojna światowa. Między III Rzeszą a ZSRR. Marksizm i socjalizm. Gramatyka współczesnego języka polskiego - koniugacja i deklinacja.A
12. Czasy Gomułki, Gierka i Jaruzelskiego, stan wojenny, Solidarność. Składnia współczesnego języka polskiego.A
13. Upadek rządów komunistycznych, okrgły stół, transformacja gospodarcza. Tendencje rozwojowe we współczesnej polszczyźnie. Polska w XXI wieku, Polska w UE,
NATO. Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G2 - Samostudium, řízené studiumA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Student má odborné znalosti základů polské historie od počátků Polska po současnost.A
Student zná polskojazyčnou terminologii historie.
Student se dokáže orientovat v základech dějinného vývoje Polska a porovnat jej s vývojem v českých zemích. A
Student se orientuje ve specifice polské kultury a polských reálií.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• DAVIES, N. Boże igrzysko (Tom I - II). Warszawa, 1991.
• DOMAŃSKI, J, OGONOWSKI, Z, SZCZUCKI L. AJ. Filozofia i myśl społeczna ("700 Lat Myśli Polskiej"), t. I - VI,. Warszawa, 2000.
• J. SKOCZYŃSKI, J. WOLEŃSKI,. Historia filozofii polskiej. Kraków, 2010.
• KUDEROWICZ, Z. Filozofia wspólczesna. Warszawa, 1983.
• MAŁOLEPSZA, M., SZYMKIEWICZ, A. Hura po polsku. Kraków, 2010.
• PALACZ, R. Filozofia polska wieków średnich. Warszawa, 1980.
• STEMPEK, I., STALMACH, A., DAWIDEK, S. Polski krok po kroku. Krak'ow, 2010.
• WĄSIK, W. Historia filozofii polskiej. T. 1, Scholastyka, renesans, oświecenie. Warszawa, 1959.
• WOLEŃSKI, J. Filozoficzna szkoła Lwowsko-Warszawska. Warszawa, 1985.
Doporučená literatura:
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• BRZOZA, CZ., SOWA, A. L. Historia Polski 1918-1945. Kraków, 2006.
• CHWALBA, A. Historia Polski 1795-1918. Kraków, 2004.
• KĘBOWSKI, J. Dzieje sztuki polskiej. Warszawa, 1987.
• MARKIEWICZ, M. Historia Polski 1492-1795. Kraków, 2004.
• TOPOLSKI, J. Historia Polski. Warszawa - Kraków, 1992.
• WANDYCZ, P. S. Střední Evropa od středověku po současnost. Praha, 1998.
• ATLAS HISTORII POLSKI. Wrocław, 1998.
• HISTORIA ŚLĄSKA. Red. M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerelik. Wrocław, 2002.
• MAŁY SŁOWNIK HISTORII POLSKI. Red. J. Czyżewski, M. Kamler. Warszawa, 1991.
• POLSKA - ZARYS ENCYKLOPEDYCZNY. Warszawa, 1974.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Seminar to Gender Studies
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 30s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
At the end of the course, the students should pass the test about the views on men and women and their relation in philosophical conceptions of authors studied during
the semester (to be successful, it is necessary to gain more than 50%). To finish the course, the students should also prepare oral presentation about the gender views of
philosopher according to their selection, which was not part of the course contents (this oral presentation has to be evaluated as more than 50%).A
A
Garant předmětu prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The aim of the seminar to Gender Studies is to gain knowledge about the gender aspect of philosophical conceptions of selected philosophers from the past. The seminar
work is based on so-called "close reading" of the primarily philosophical texts or their parts, especially those in which the philosophers articulate their views on man and
woman and their relationship. Analysis focuses on identification of argumentation strategies, by which the authors support their notion of gender (in)equality.

Obsah:
1. Plato: Women as Equal to Men in the State A
2. Aristotle: The Differences Between Men and WomenA
3. Augustine: Women as Auxiliary and Subject to ManA
4. Thomas Aquinas: Woman as Derived BeingA
5. John Locke: Maternity, Paternity, and the Origin of Political PowerA
6. Jean Jacques Rousseau: Paternity and the Origin of Political Power A
7. Immanuel Kant: The Interrelations of the Two SexesA
8. Mary Wollstonecraft: The Effects of Discrimination Against WomenA
9. Georg Hegel: Marriage and the FamilyA
10. John Stuart Mill: The Subjection of WomenA
11. Friedrich Nietzsche: Woman as Dangerous PlaythingA
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12. Sigmund Freud: Woman as Castrated ManA
13. Simone de Beauvoir: The Existential Paralysis of Women A
A
All of texts to be analyzed at seminars are taken from the book AGONITO, R. History of Ideas on Woman, see Literature.A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)

Výsledky učení:
Students are acquainted with concepts of man and woman and their relation in the conceptions of selected European philosophers of the past. They know arguments
they used to support their view of inequality or equality of men and women. Thus, they gain deeper and more sophisticated basis for their engagements into current
debates about gender equality. They know English philosophical terminology of Gender Studies.
Students are able to identify gender aspects of selected philosophers of the past and their argumentation strategies. They are capable to identify and use these
strategies in theoretical discussion about gender equality nowadays and differentiate among them according to their consequences for practical life of society and
individuals. Because of knowing English terminology of Gender Studies, they can participate in international discussions.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• AGONITO, R. History of Ideas on Woman. A Source Book. New York, 1977. ISBN 399-11964-7.
• LE DOEUFF, M. The Sex of Knowing. London, 2003. ISBN 978-0415928601.
Doporučená literatura:

• KALNICKÁ, Z. Filozofie a feminizmus. Ostrava, 2010. ISBN 978-80-7368-856-1.
• KALNICKÁ, Z. Úvod do Gender Studies. Otázky rodové identity. Opava, 2009. ISBN 978-80-7248-528-4.
• LE DOEUFF, M. Hipparchias Choice. An Essay Concerning Women, Philosophy, etc. Massachusetts, 1991. ISBN 0-631-17641-1.
• LE DOUEFF, M. The Philosophical Imaginary. London, 1989. ISBN 0-485 11352x.
• WARREN, K. An Unconventional History of Western Philosophy: Conversations Between Men and Women Philosophers. London, 2009. ISBN 978-0742559240.
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KFI / 3SARI - 2018 : Seminář k předmětu Aristotelés a jeho dědictví

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Seminář k předmětu Aristotelés a jeho dědictví
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 30s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Studující musí pravidelně navštěvovat semináře a mít na ně načteny texty, které se budou na semináři rozebírat. V průběhu semestru sepíše seminární práci na
vybrané téma z Aristotelova myšlení nebo jeho pozdější recepce.
Garant předmětu doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Seminář navazuje na kurz Aristotelés a jeho dědictví, když na přednášce rozebíraná témata reaguje četbou a rozborem vybraných pasáží z Aristotelova díla a dalších
úryvků textů z dějin filozofie. Cílem seminářů je studujícím aktivně představit překlady Aristotelových spisů a rozvíjení jeho odkazu v dalších dějinách filozofického
myšlení. A

Obsah:
1. Aristotelovo dílo - dochování, edice, překladyA
2. Aristotelovy Druhé analytikyA
3. Vybrané středověké texty k metodologii vědyA
4. Vybrané texty k metodologii vědy z 19. stoletíA
5. Aristotelovy Kategorie a O vyjadřováníA
6. Středověké texty komentující Kategorie a De interpretationeA
7. Aktuální texty rozvíjející aristotelovskou logikuA
8. Aristotelova Metafyzika A
9. Vybrané středověké texty komentující a rozvíjející témata metafyziky A
10. Aristotelova metafyzika v novověkých textechA
11. Aristotelovy spisy Fyzika a O nebiA
12. Vybrané středověké texty o přírodní filozofiiA
13. Vybrané renesanční texty o přírodní filozofii
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Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Studující se prostřednictvím řízené a komentované četby detailně seznámí se základní Aristotelovou terminologií, způsobem uchopení, formulování i řešení problému
(otázky), včetně následného rozvíjení téže problematiky v dalších stoletích. Na základě vybrané přeložené četby zná základní Aristotelovy spisy věnující se logice,
metodologii vědy, metafyzice a přírodní filozofii, disponuje rovněž znalostmi vybraných textů, které na Aristotelovo dědictví navazovaly.
Studující si rozvinou analytické schopnosti týkající se rozboru vybraných pasáží (nejen) Aristotelových spisů. V průběhu kurzu si osvojí a zafixují schopnosti samostatně
uchopit a interpretovat základní filozofické problémy Aristotelova uvažování napříč dějinami. Tímto získají předpoklady pro kreativní přístup ke kladeným filozofickým
otázkám a dokáží analyticky, kontextuálně i komparativně posuzovat filozofický text.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ANAGNOSTOPOULOS, G. (ED.). A Companion to Aristotle. Oxford: Blackwell, 2010.
• ARISTOTELÉS. Druhé analytiky. Praha, 1962.
• ARISTOTELÉS. Kategorie. Praha, 1958.
• ARISTOTELÉS. Metafyzika. Praha, 2003.
• ARISTOTELÉS. O nebi. O vzniku a zániku. Martin, 2012.
• ARISTOTELÉS. O vyjadřování. Praha, 1959.
• ARISTOTELÉS. Fyzika. Praha, 2010.
Doporučená literatura:

• MRÁZ, M. Smysl a čas v Aristotelově filosofii. Filosofia. Praha, 2001.
• PEROUTKA, D. Aristotelská nauka o potencích. Praha: Filosofia, 2009.
• ŠEBELA, K. Variace na témata aristotelské logiky. Plzeň: ZČU, 2015. ISBN 978-80-261-0566-4.
• Jednotliviny a individuální formy. Sborník Pomfil. Oikúmené. Praha, 1993.
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KFI / 3SFPV - 2018 : Seminář k předmětu filozofické problémy vědy

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Seminář k předmětu filozofické problémy vědy
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 30s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet bude udělen za vypracování popularizační zprávy o vybraném vědeckém výzkumu se zdůrazněním jeho filosofického a společenského rozměru. Výstup bude
prezentován písemně i verbálně.A
A
Garant předmětu doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Jednou z rolí filozofie může být integrace a popularizace výsledků exaktního bádání. Cílem semináře je podnítit studenty k vlastní reflexi filosofických problémů
současné vědy a naučit je správně interpretovat vědecké zprávy i adekvátně chápat význam výsledků vědeckého výzkumu v jeho filosofickém a společenském přesahu.

Obsah:
1. Filozofické problémy fyzikyA
2. Filozofické problémy matematikyA
3. Filozofické problémy biologieA
4. Filozofické problémy psychologieA
5. Filozofické problémy kognitivní vědyA
6. Filosofické problémy medicínyA
7. Filosofické problémy humanitních věd

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G5 - Kritické myšlení
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B-III - Charakteristika studijního předmětu

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA13 - Případová studie / kazuistikaA
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)

Výsledky učení:
Student se naučí rozlišit na základě formálních i metodologických aspektů text vědecký a pseudovědecký a dokáže posoudit společenský a filosofický význam výzkumů
ve vybraném speciálně vědním oboru.
Student bude schopen adekvátně interpretovat a srozumitelně popularizovat výsledky vědeckého výzkumu ve vybraných oborech s důrazem na jejich filosofický přesah
a společenský dopad.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ROSENBERG, A. Philosophy of Science. A Contemporary Introduction. New York - London, 2005.
Rozšiřující literatura:

• FAJKUS, B. Filosofie a metodologie vědy: vývoj současnost a perspektivy. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1304-0.
• KOYRÉ, A. Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru. Praha, 2004.
• POPPER, K. Logika vědeckého zkoumání. Praha: OIKOYMENH, 1997. ISBN 80-86005-45-3.
Doporučená literatura:

• BALASHOV, Y., ROSENBERG, A. (EDS.). Philosophy of Science: Contemporary Readings. New York: Routledge, 2002.
• BERGER, P. L., LUCKMANN, T. Sociální kontrukce reality. Brno, CDK, 1999. ISBN 80-85959-46-1.
• FAJKUS, B. Současná filosofie a metodologie vědy. Praha: Filosofia, 1997. ISBN 80-7007-095-1.
• FEYERABEND, P.K. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora, 2001. ISBN 80-7299-047-0.
• HEMPEL, C. G. Philosophy of Natural Science. Prentice Hall, 1966.
• HOLTON, G. Věda a antivěda. Praha : Academia, 1999. ISBN 80-200-0717-2.
• LOSEE, J. A Historical Introduction to the Philosophy of Science. Oxford - New York, 1993.
• POPPER, K. R. Život je řešení problémů. Praha: Mladá fronta, 1998.
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FFI / 3US22 - 2018 : Uniwersytet Śląski - Metodologia filozofii

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Śląski - Metodologia filozofii
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 26p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je vyučován partnerskou univerzitou - sylabus, včetně personálního zabezpečení studijního předmětu, je k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci
s názvem "Charakteristika studijních předmětů - Uniwersytet Śląski w Katowicach".A
Personální údaje o jednotlivých vyučujících jsou k k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci s názvem "Personální zabezpečení - Uniwersytet Śląski w
Katowicach".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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FFI / 3US21 - 2018 : Uniwersytet Śląski - Platon i tradycja platońska

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Śląski - Platon i tradycja platońska
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 26p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je vyučován partnerskou univerzitou - sylabus, včetně personálního zabezpečení studijního předmětu, je k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci
s názvem "Charakteristika studijních předmětů - Uniwersytet Śląski w Katowicach".A
Personální údaje o jednotlivých vyučujících jsou k k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci s názvem "Personální zabezpečení - Uniwersytet Śląski w
Katowicach".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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FFI / 3US24 - 2018 : Uniwersytet Śląski - Seminarium dla przedmiotu Platon i tradycja platońska

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Śląski - Seminarium dla przedmiotu Platon i tradycja platońska
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 26s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář :  Odborník Odborník (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je vyučován partnerskou univerzitou - sylabus, včetně personálního zabezpečení studijního předmětu, je k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci
s názvem "Charakteristika studijních předmětů - Uniwersytet Śląski w Katowicach".A
Personální údaje o jednotlivých vyučujících jsou k k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci s názvem "Personální zabezpečení - Uniwersytet Śląski w
Katowicach".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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FFI / 3US25 - 2018 : Uniwersytet Śląski - Seminarium z metodologii filozofii

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Śląski - Seminarium z metodologii filozofii
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 26s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář :  Odborník Odborník (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je vyučován partnerskou univerzitou - sylabus, včetně personálního zabezpečení studijního předmětu, je k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci
s názvem "Charakteristika studijních předmětů - Uniwersytet Śląski w Katowicach".A
Personální údaje o jednotlivých vyučujících jsou k k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci s názvem "Personální zabezpečení - Uniwersytet Śląski w
Katowicach".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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FFI / 3US23 - 2018 : Uniwersytet Śląski - Wspólczesna filozofia spoleczna

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Śląski - Wspólczesna filozofia spoleczna
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 26p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je vyučován partnerskou univerzitou - sylabus, včetně personálního zabezpečení studijního předmětu, je k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci
s názvem "Charakteristika studijních předmětů - Uniwersytet Śląski w Katowicach".A
Personální údaje o jednotlivých vyučujících jsou k k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci s názvem "Personální zabezpečení - Uniwersytet Śląski w
Katowicach".
Studijní literatura a studijní pomůcky



Akreditační spis Filozofická studia Navazující

34

KFI / 3SDP1 - 2018 : Seminář k diplomové práci 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Seminář k diplomové práci 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 15s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet studující získá za vypracování předlohy (template) pro psaní diplomové práce v textovém editoru v rozsahu minimálně 30 stran, obsahujících povinné přední
stránky, obsah, závěrečnou bibliografii a zhruba 20 stránek vlastního textu s bibliografickými citacemi podle normy ISO 690-2.
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je poskytnout studujícím konzultace k jejich závěrečné diplomové práci. Seminář je zaměřen především na splnění následujících cílů:A
A
Upřesnění tématu práce a výběr zkoumaných problémů.A
Kontrola úplnosti vybrané literatury předmětu.A
Doporučení pramenné základny.A
Konzultace metod a technik práce.A
Pomoc při koncepci struktury práce a konečné formulaci. Seznámení se základní literaturou k danému tématu.A
A
Studující jsou dále vedeni/y k aplikaci pravidel psaní vědecké práce a poznatků týkajících se způsobů analýzy a syntézy při psaní diplomové práce, záznamu
bibliografických údajů, citací a parafrází a způsobu vypracování resumé. Cílem tohoto a následujícího semináře 3SDP2 je dovést studující ke zdárnému dokončení
diplomové práce.

Obsah:
Seminář je založen na individuálních konzultacích k postupu zpracování tématu diplomové práce.

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
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- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumné

Hodnotící metody:
- IIA6 - Projekt (výstup projektové výuky)A
- IIA13 - Případová studie / kazuistikaA
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB20 - Redakce a editace textuA
- IIC30 - Klauzurní práce (analýza práce nebo souboru prací odborného nebo uměleckého charakteru)

Výsledky učení:
Student/ka se dobře orientuje v citační normě ISO 690-2 a zná základní relevantní literaturu k tématu své diplomové práce. Zná zásady psaní odborného textu, rozumí
problematice plagiátoství a správného citování odborné literatury.
Studující dokáže aplikovat základní pravidla psaní vědecké práce, poznatky týkající se způsobu analýzy a syntézy, záznamu bibliografických údajů, citací a parafrází a
způsobu vypracování resumé. Student/ka je schopen/a samostatně vypracovat magisterskou diplomovou práci.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999.
• DALY, C. An Introduction to Philosophical Methods. Peterborough: Broadview, 2010.
• DALY, C. (ED.). The Palgrave Handbook of Philosophical Methods. New York: Palgrave Macmillan, 2015.
• DIPL2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. (Portál OU)
• ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1999.
• KRATOCHVÍL, J., SEJK, P., ELIÁŠOVÁ, V., STEHLÍK, M. Metodika tvorby bibliografických citací. 2. revidované vydání. Brno: Knihovna univerzitního

kampusu MU a Ústřední knihovna PřF MU, 2011.
• MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D., FINDRA, J. A KOL. Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.
• SMEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H. Diplomová práce. Praha, 1994.
• SMĚRNICE REKTORA Č. 179/2012. Směrnice o vysokoškolských kvalifikačních pracích. (Portál OU)
• ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000.
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KFI / 3SDP2 - 2018 : Seminář k diplomové práci 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Seminář k diplomové práci 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 13s HOD/TYD kreditů 15
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet získá studující za dokončení diplomové práce.
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Studující jsou dále vedeni/y k aplikaci pravidel psaní vědecké práce a poznatků týkajících se způsobů analýzy a syntézy při psaní diplomové práce, záznamu
bibliografických údajů, citací a parafrází a způsobu vypracování resumé. Cílem tohoto a předcházejícího semináře 3SDP1 je dovést studující k úspěšnému dokončení
diplomové práce.

Obsah:
Seminář je založen na individuálních konzultacích k postupu zpracování tématu diplomové práce.

Vyučovací metody:
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumnéA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA2 - Klauzurní práce (prezentace práce nebo souboru prací odborného nebo uměleckého charakteru)A
- IIA6 - Projekt (výstup projektové výuky)A
- IIA12 - Projekt výzkumu / výzkumná zprávaA
- IIB15 - Rešerše / konspektA
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB20 - Redakce a editace textu
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Výsledky učení:
Student/ka se dobře orientuje v citační normě ISO 690-2 a zná základní relevantní literaturu k tématu své diplomové práce. Zná zásady psaní odborného textu, rozumí
problematice plagiátoství a správného citování odborné literatury.
Studující dokáže aplikovat základní pravidla psaní vědecké práce, poznatky týkající se způsobu analýzy a syntézy, záznamu bibliografických údajů, citací a parafrází a
způsobu vypracování resumé. Student/ka je schopen/a samostatně vypracovat magisterskou diplomovou práci.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999.
• DALY, C. An Introduction to Philosophical Methods. Peterborough: Broadview, 2010.
• DALY, C. (ED.). The Palgrave Handbook of Philosophical Methods. New York: Palgrave Macmillan, 2015.
• DIPL2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. (Portál OU)
• ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.
• KRATOCHVÍL, J., SEJK, P., ELIÁŠOVÁ, V., STEHLÍK, M. Metodika tvorby bibliografických citací. 2. revidované vydání. Brno: Knihovna univerzitního

kampusu MU a Ústřední knihovna PřF MU, 2011.
• MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D., FINDRA, J. A KOL. Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.
• SMEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H. Diplomová práce. Praha, 1994.
• SMĚRNICE REKTORA Č. 179/2012. Směrnice o vysokoškolských kvalifikačních pracích. (Portál OU)
• ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000.
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FFI / 3BB22 - 2018 : Univerzita Mateja Bela - Filozofia práva

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Univerzita Mateja Bela - Filozofia práva
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 30p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející :  Odborník Odborník (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je vyučován partnerskou univerzitou - sylabus, včetně personálního zabezpečení studijního předmětu, je k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci
s názvem "Charakteristika studijních předmětů - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici".A
Personální údaje o jednotlivých vyučujících jsou k k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci s názvem "Personální zabezpečení - Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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FFI / 3BB21 - 2018 : Univerzita Mateja Bela - Interpretácia a explanácia vo filozofii vedy

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Univerzita Mateja Bela - Interpretácia a explanácia vo filozofii vedy
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 30p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející :  Odborník Odborník (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je vyučován partnerskou univerzitou - sylabus, včetně personálního zabezpečení studijního předmětu, je k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci
s názvem "Charakteristika studijních předmětů - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici".A
Personální údaje o jednotlivých vyučujících jsou k k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci s názvem "Personální zabezpečení - Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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FFI / 3BB24 - 2018 : Univerzita Mateja Bela - Podoby explanácie a interpretácie a hlavné obraty vo filozofii vedy

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Univerzita Mateja Bela - Podoby explanácie a interpretácie a hlavné obraty vo filozofii vedy
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 30s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář :  Odborník Odborník (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je vyučován partnerskou univerzitou - sylabus, včetně personálního zabezpečení studijního předmětu, je k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci
s názvem "Charakteristika studijních předmětů - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici".A
Personální údaje o jednotlivých vyučujících jsou k k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci s názvem "Personální zabezpečení - Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici".
Studijní literatura a studijní pomůcky



Akreditační spis Filozofická studia Navazující

41

FFI / 3BB25 - 2018 : Univerzita Mateja Bela - Problémy filozofie práva v kontexte minulosti a súčasnosti

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Univerzita Mateja Bela - Problémy filozofie práva v kontexte minulosti a súčasnosti
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 30s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář :  Odborník Odborník (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je vyučován partnerskou univerzitou - sylabus, včetně personálního zabezpečení studijního předmětu, je k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci
s názvem "Charakteristika studijních předmětů - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici".A
Personální údaje o jednotlivých vyučujících jsou k k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci s názvem "Personální zabezpečení - Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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FFI / 3BB23 - 2018 : Univerzita Mateja Bela - Sókratés a jeho filozofický odkaz

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Univerzita Mateja Bela - Sókratés a jeho filozofický odkaz
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 30s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář :  Odborník Odborník (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je vyučován partnerskou univerzitou - sylabus, včetně personálního zabezpečení studijního předmětu, je k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci
s názvem "Charakteristika studijních předmětů - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici".A
Personální údaje o jednotlivých vyučujících jsou k k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci s názvem "Personální zabezpečení - Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KFI / 3VEAK - 2018 : Vědecké aktivity

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vědecké aktivity
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 26s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Studující prokáže, že je schopen formálně správně připravit odborný filozofický vědecký výstup. Podle dohody s vyučujícím může jít o prezentaci na (studentské)
konferenci, náčrt publikačního výstupu (např. stěžejní část diplomové práce), výsledky práce v rámci týmového výzkumu apod.
Garant předmětu doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je seznámit studující s obecnými zásadami vědecké práce v oboru, kterou následně mohou využít jak při tvorbě diplomové práce, tak zároveň při
přípravě vlastního odborného výstupu (kupř. studentská vědecká konference, studentská filozofická soutěž, účast na práci vědeckého týmu, příp. příprava publikačního
výstupu).A

Obsah:
1.-3. Základní zásady odborné vědecké práceA
4.-6. Metody individuálního i týmového výzkumuA
7.-9. Ústní odborná prezentace a její zásadyA
10.-12. Písemná odborná prezentace a její zásadyA
A

Vyučovací metody:
- A2 - Odborný referátA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumnéA
- G5 - Kritické myšlení
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B-III - Charakteristika studijního předmětu

Hodnotící metody:
- IIA13 - Případová studie / kazuistikaA
- IIB14 - Recenze / posudekA
- IIB16 - Esej / úvaha / polemikaA
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)

Výsledky učení:
Student či studentka po absolvování kurzu znají základní zásady pro týmovou vědeckou práci (např. v grantovém projektu), pro přípravu vědecké prezentace (typu
konferenční příspěvek) a pro přípravu základního formálně správně koncipovaného náčrtu odborného textu. To vše především s ohledem na individuální filozofickou
profilaci.
Student či studentka jsou po absolvování kurzu schopni připravit vědeckou prezentaci či základní formálně správně koncipovaný náčrt odborného textu v rámci své
filozofické profilace. Dokáží pod vedením plnit úkoly v rámci vědeckého týmu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• DALY, C. (ED.). The Palgrave Handbook of Philosophical Methods. New York: Palgrave Macmillan, 2015.
• ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, 1997.
• KRATOCHVÍL, J., SEJK, P., ELIÁŠOVÁ, V., STEHLÍK, M. Metodika tvorby bibliografických citací. 2. revidované vydání. Brno: Knihovna univerzitního

kampusu MU a Ústřední knihovna PřF MU, 2011.
• ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Academia, Praha 2000.
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KFI / 7ANFI - 2018 : Analytická filozofie

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Analytická filozofie
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Písemný test na konci kursu prověří znalost základních pojmů a nauk probíraného oboru, nabytou na přednáškách a studiem základní literatury, je třeba alespoň 50 %
úspěšnosti v testu. Následná ústní zkouška pak prověří schopnost zaujmout a obhájit odůvodněné stanovisko k řešení vybraného problému, založené na znalosti odborné
diskuse, jak je studující předem předloží v písemném výstupu na dohodnutá témata.
Garant předmětu PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D. (100%)
Vede seminář : PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Úkolem předmětu je seznámit studující s představiteli filozofických směrů novopozitivizmu a analytické filozofie, se základními problémy a způsoby jejich řešení.
Zvláštní pozornost bude věnována teorii významu. Důraz bude kladen zejména na anglosaskou filozofii jazyka, která navazuje na Fregův odkaz. Podrobně rozebrán
bude vývoj od poloviny dvacátého století do současnosti, avšak studující se seznámí s celým vývojem disciplíny už od Fregeho.

Obsah:
1. Co je analytická filosofie?A
2. G. Frege: otázka po významuA
3. B. Russell a G.E.Moore: logická analýza a referenceA
4. Logický pozitivismus: pojmy a pravdivost (R. Carnap a A. Tarski)A
5. L. Wittgenstein: otázka kritériíA
6. Teorie reference: P. Strawson, S. Kripke aj.A
7. Analýza diskursu: J. Austin, P. Grice, J. Searle a M. DummettA
8. W. Quine: holismus (problémy analytičnosti a reference)A
9. D. Davidson: naturalismus (teorie významu, pravdivosti a jednání)A
10. Možnosti teorie významuA
11. Filosofie mysli: co to znamená "myslet"?A
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
12. Etika: povaha mravních výpovědí

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B4 - Sokratovský rozhovor

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC17 - Sebereflexe ústní

Výsledky učení:
Studující má přehled a hluboký vhled do speciální problematiky vybraných moderních a současných filozofických směrů. Rozumí zásadním problémům analytické
filozofie, zná všechny významné představitele analytické filozofie.
Studující umí analyzovat problémy tohoto oboru, dovede rekontruovat základní argumentační linie v tomto oboru i možné protiargumenty. Je schopen/a číst obtížné
filozofické texty, analyzovat je a interpretovat je.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• COFFA, A. Semantic tradition from Kant to Carnap. CUP. Cambridge, 1991.
• FIALA, J. (ED.). Čítanka analytické filosofie, 1-3 (1998-2002). OPS. Plzeň, 1998.
• ORAVCOVÁ, M. (ED.). Filozofia prirodzeného jazyka. Archa. Bratislava, 1992.
• PEREGRIN, J. Obrat k jazyku. Druhé kolo. Filosofia. Praha, 1998.
• PEREGRIN, J. Význam a struktura. Praha : OIKYMENH, 1993. ISBN 80-86005-93-3.
• PEREGRIN, J., SOUSEDÍK, S. Co je analytický výrok. Oikúmené. Praha, 1995.
• WITGENSTEIN, L. Filozofická zkoumání. Praha : Filozofický ústav AV ČR, 1993.
Rozšiřující literatura:

• BLACKBURN, S. Spreading the Word. Clarendon Press. Oxford, 1984.
• FREGE, G. Logická zkoumání. Základy aritmetiky. Praha: OIKOYMENH, 2011.
• KOLÁŘ, P., SVOBODA, V. Logika a etika. Úvod do metatetiky. Filosofia. Praha, 1997.
• KOŤÁTKO, P. Význam a komunikace. Filosofia. Praha, 1998.
• PEREGRIN, J. Kapitoly z analytické filosofie. FILOSOFIA, Praha, 2005.
• QUINE, W. V. O. Od stimulu k vědě. Praha : Filosofia, 2002.
• RORTY, R. Filozofie a zrcadlo přírody. Praha: Academia, 2012.
• WITTGENSTEIN, L. Rozličné poznámky. Praha: Mladá fronta, 1993. ISBN 80-204-0360-4.
Doporučená literatura:
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
• AUSTIN, J. L. Jak učinit něco slovy. Filosofia. Praha, 2000.
• KEMP, G. Quine: A Guide for the Perplexed. London. ISBN 978-0826484871.
• MACINTYRE, A. Ztráta ctnosti. Oikúmené. Praha, 2005.
• QUINE, W. V. O. Z logického hladiska. Bratislava: Kalligram, 2005.
• WITTGENSTEIN, L. Tractatus logico-philosophicus. Praha: OIKOYMENH, 2007.
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KFI / 7FIME - 2018 : Filozofie medicíny

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Filozofie medicíny
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Od studentů a studentek se očekává aktivní účast na seminářích. Zápočet bude udělen za vypracování písemné práce (filozofické kazuistiky) v rozsahu pěti stran na
předem domluvené téma a její následnou prezentaci.
Garant předmětu doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D. (100%)
Vede seminář : doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Přemýšlení o člověku v existenciálních situacích života, jakými jsou narození, nemoc, smrt, vždy bylo předmětem nejen medicíny, ale i filosofie. Úzké sepětí medicíny s
filosofií je zřejmé už od samého počátku zrodu obou těchto disciplín. V kurzu se posluchači/čky seznámí nejen s dějinami filozofie medicíny, ale i s aktuálními problémy
tohoto oboru.

Obsah:
1. Magická medicínaA
2. Archaická medicínaA
3. Fyziologická medicínaA
4. Experimentální medicínaA
5. Infekce A
6. Medicína prediktivní, terapeutická či paliativní?A
7. Normální a patologickéA
8. Genetika a reprodukceA
9. Výzkum na zvířatech a lidechA
10. O smrti a stárnutíA
11. Prodloužení životaA
12. Sociální lékařstvíA
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
13. Budoucnost lékařství

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A2 - Odborný referátA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladu

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIA13 - Případová studie / kazuistika

Výsledky učení:
Student/ka má přehled o filozofických problémech lékařství i o metodologii výzkumu v klinické i experimentální medicíně
Student/ka dovede posoudit skryté mimovědecké předpoklady soudobé medicíny i medicíny tzv. alternativní.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ENTRALGO, P. L. Nemoc a hřích. Vyšehrad. Praha, 1995.
• FANU, J. Vzestup a pád moderní medicíny. Academia. Praha, 2001.
• ILLICH, I. Limity medicíny. Brno: Emitos, 2012.
• PETRŮ, M., KUŘE, J. Filosofie medicíny v české republice. Praha, 2016.
Doporučená literatura:

• BERGDOLT, K. Černá smrt v Evropě. Vyšehrad. Praha, 2002.
• BOBEK, K. A KOL. Omyly a chyby v rozpoznávání vnitřních chorob. 1961. Praha, 1961.
• DOLEŽAL, A. Od babictví k porodnictví. Karolinum. Praha, 2001.
• ECKHOLM E. P. Na co lidé umírají. Mladá fronta. Praha, 1981.
• GLASER, H. Vývoj moderního lékařství. Orbis. Praha, 1962.
• HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie. Galén. Praha, 2000.
• HEŘT, J. A KOL. Homeopatie. Lidové noviny. Praha, 1997.
• HONZÁK, R. Kde se stala chyba? Galén. Praha, 1997.
• HOŘEJŠÍ, J. Moc a nemoc medicíny. Makropulos. Praha, 1998.
• NESSE, R. M., WILLIAMS, G. C. O příčinách a vzniku nemocí. Lidové noviny. Praha, 1996.
• NULAND, S. Lékařství v průběhu staletí. Euromedia Group. Praha, 2000.
• POLLAK, K. Medicína dávných civilizací. Orbis. Praha, 1973.
• PORTER, R. Největší dobrodiní lidstva. Praha, 2001.
• SONTAGOVÁ, S. Nemoc jako metafora. Mladá fronta. Praha, 1997.
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• ŠKRABÁNEK, P., MCCORMICK, J. Pošetilosti a omyly v medicíně. Lidové noviny. Praha, 1995.
• THIEL, R. Vítězové nad smrtí a ďáblem. Praha, 1944.
• THOMASMA, D. C., KUSHNEROVÁ, T. Od narození do smrti. Mladá fronta. Praha, 2000.
• VORLÍČEK, J., ADAM Z. A KOL. Paliativní medicína. Grada. Praha, 1998.
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KFI / 7SORE - 2018 : Současná religiozita

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Současná religiozita
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr / ZS

Rozsah studijního předmětu 30p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Student/ka si povinně nastuduje jednotlivé materiály k jednotlivým tématům distribuované vyučujícím elektronickou poštou. K úspěšnému absolvování tohoto kursu je
zapotřebí uspět v závěrečném písemném testu z probírané látky a ze zadaných textů během semestru (minimálně 51 %). Vědomosti získává student/ka především při
přednáškách a při besedách, takže se předpokládá jeho/její účast na každé hodině. Vyžadována je 80% účast, v případě absence je samozřejmostí aktivní doplnění učiva.
Garant předmětu doc. ThDr. Tomáš Novotný
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. ThDr. Tomáš Novotný (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Tento cyklus přednášek má za cíl poskytnout základní informaci o současné náboženské scéně v Evropě a především v České republice. Věnuje se více neetablovaným
náboženským společnostem, protože etablovaným společnostem je věnována pozornost v jiných předmětech, např. v Kořenech evropského myšlení nebo v religionistice.

Obsah:
1. Sedm tezí o netradičních náboženstvích - sektách.A
Sekta, netradiční náboženství, kult, totalitní náboženská společnost.A
2. Organizace mající kořeny v křesťanství - Církev Ježíše Krista Svatých Posledních Dnů.A
3. Organizace mající kořeny v křesťanství - Náboženská společnost svědků Jehovových, Děti Boží.A
4. Organizace vyrůstající z hinduismu - Hare Kršna, Sri Chinmoy.A
5. Organizace vyrůstající z hinduismu - Bhagwan Rajneesh - Osho.A
6. Buddhismus v Evropě - Ole Nydahl a Buddhismus diamantové cesty.A
7. Islám v Evropě a setkání kultur, Víra Bahá´íA
8. Judaismus a jeho alternativní skupiny, např. chasidismus.A
9. Psycho-kulty - Scientologická církev.A
10. Dvě setkání jsou vyhrazena pro besedy s představiteli netradičních náboženských směrů.A
11. Dvě setkání jsou vyhrazena pro besedy s představiteli netradičních náboženských směrů.A
A
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B-III - Charakteristika studijního předmětu

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- F6 - Exkurze

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouška

Výsledky učení:
Student/ka zná základní informace o jednotlivých, především alternativních, náboženstvích.
Student/ka dovede samostatně vyhledat informace i o neprobíraných směrech a skupinách a kriticky zhodnotit spolehlivost informací. Při setkání s členy alternativních
náboženských skupin je schopen/schopna adekvátně a poučeně reagovat.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• NOVOTNÝ, T., VOJTÍŠEK, Z. Základní orientace v nových náboženských směrech . Praha : Dingir, 1995. Praha, 1995.
Doporučená literatura:

• DE VRIES, S. Židovské obřady a symboly. Praha: Vyšehrad, 2009.
• NOVOTNÝ, T. Mormoni a Děti Boží. Praha : Votobia, 1998. Praha, 1998.
• OPATRNÝ, A. (ED.). Malý slovník sekt: sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998.
• TOMÁŠ NOVOTNÝ. Přicházejí. Praha, 1992. ISBN 80-900773-7-4.
• VOJTÍŠEK, Z. Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Praha: Portál, 2004.
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FFI / 7BB22 - 2018 : Univerzita Mateja Bela - Filozofia ľudskej prirodzenosti

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Univerzita Mateja Bela - Filozofia ľudskej prirodzenosti
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr / LS

Rozsah studijního předmětu 13p + 0c + 13s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející :  Odborník Odborník (100%)
Vede seminář :  Odborník Odborník (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je vyučován partnerskou univerzitou - sylabus, včetně personálního zabezpečení studijního předmětu, je k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci
s názvem "Charakteristika studijních předmětů - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici".A
Personální údaje o jednotlivých vyučujících jsou k k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci s názvem "Personální zabezpečení - Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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FFI / 7BB23 - 2018 : Univerzita Mateja Bela - Kultúra Slovenska

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Univerzita Mateja Bela - Kultúra Slovenska
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 26c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící :  Odborník Odborník (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je vyučován partnerskou univerzitou - sylabus, včetně personálního zabezpečení studijního předmětu, je k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci
s názvem "Charakteristika studijních předmětů - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici".A
Personální údaje o jednotlivých vyučujících jsou k k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci s názvem "Personální zabezpečení - Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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FFI / 7BB21 - 2018 : Univerzita Mateja Bela - Vedecký realizmus a antirealizmus vo filozofii vedy

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Univerzita Mateja Bela - Vedecký realizmus a antirealizmus vo filozofii vedy
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr / LS

Rozsah studijního předmětu 13p + 0c + 13s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející :  Odborník Odborník (100%)
Vede seminář :  Odborník Odborník (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je vyučován partnerskou univerzitou - sylabus, včetně personálního zabezpečení studijního předmětu, je k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci
s názvem "Charakteristika studijních předmětů - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici".A
Personální údaje o jednotlivých vyučujících jsou k k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci s názvem "Personální zabezpečení - Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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FFI / 7US22 - 2018 : Uniwersytet Śląski - Estetyka wspólczesna

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Śląski - Estetyka wspólczesna
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející :  Odborník Odborník (100%)
Vede seminář :  Odborník Odborník (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je vyučován partnerskou univerzitou - sylabus, včetně personálního zabezpečení studijního předmětu, je k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci
s názvem "Charakteristika studijních předmětů - Uniwersytet Śląski w Katowicach".A
Personální údaje o jednotlivých vyučujících jsou k k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci s názvem "Personální zabezpečení - Uniwersytet Śląski w
Katowicach".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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FFI / 7US23 - 2018 : Uniwersytet Śląski - Kultura Polski

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Śląski - Kultura Polski
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 30c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící :  Odborník Odborník (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je vyučován partnerskou univerzitou - sylabus, včetně personálního zabezpečení studijního předmětu, je k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci
s názvem "Charakteristika studijních předmětů - Uniwersytet Śląski w Katowicach".A
Personální údaje o jednotlivých vyučujících jsou k k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci s názvem "Personální zabezpečení - Uniwersytet Śląski w
Katowicach".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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FFI / 7US21 - 2018 : Uniwersytet Śląski - Systemy metafizyczne

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Śląski - Systemy metafizyczne
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející :  Odborník Odborník (100%)
Vede seminář :  Odborník Odborník (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je vyučován partnerskou univerzitou - sylabus, včetně personálního zabezpečení studijního předmětu, je k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci
s názvem "Charakteristika studijních předmětů - Uniwersytet Śląski w Katowicach".A
Personální údaje o jednotlivých vyučujících jsou k k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci s názvem "Personální zabezpečení - Uniwersytet Śląski w
Katowicach".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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FFI / 7US24 - 2018 : Uniwersytet Śląski - Teorie prawdy

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Śląski - Teorie prawdy
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející :  Odborník Odborník (100%)
Vede seminář :  Odborník Odborník (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je vyučován partnerskou univerzitou - sylabus, včetně personálního zabezpečení studijního předmětu, je k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci
s názvem "Charakteristika studijních předmětů - Uniwersytet Śląski w Katowicach".A
Personální údaje o jednotlivých vyučujících jsou k k dispozici jako samostaná příloha žádosti o akreditaci s názvem "Personální zabezpečení - Uniwersytet Śląski w
Katowicach".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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C-I - Personální zabezpečení
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Dolák Antonín, PhDr. et Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název studijního programu Filozofická studia
Jméno a příjmení Antonín Dolák Tituly PhDr. et Mgr., Ph.D.
Rok narození 1984 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.08.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy 31.08.2019
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/7ANFI - Analytická filozofie (garant, přednášející, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2006, Bc., 6101R004 - Filozofie, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
• 2007, Mgr., 6101T004 - Filozofie, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
• 2008, Mgr., 7504T164 - Učitelství základů společenských věd pro SŠ, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
• 2008, Ph.D., 6101V004 - Filozofie, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
• 2008, PhDr., 6101T004 - Filozofie, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• Institut mezioborových studií Brno, 5 a půl roku (2008 - 2014)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 9
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 8
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 17 14 5

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Dolák, A. Problém jáství. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. Neuveden. 146 s. ISBN 978-80-7464-828-1.
• Dolák, A., Petrů, M., ZACHNÍK, V., KOPŤOVÁ, I., ŽITNÍK, T., LOCHMANOVÁ, K., KAUER, Z., ŠMIŘÁK, T., Laca, S., Laca, P., Votava, J. a Vácha, J. Subjekt v

moderním prostředí, jazyce a komunikaci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Neuveden. 308 s. ISBN 978-80-7464-847-2. (8,37%)
• Dolák, A. Jáství jako příběh. In:Studia humanitatis. Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v

Ostravě, 2014. s. 93-104. Studia humanitatis V. ISBN 978-80-7464-456-6.
• Dolák, A. Nirvána/osvícení jako reinterpretace jáství a smyslu bolesti/utrpení. In:STUDIA HUMANITATIS-ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A

THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 87-100. VI. ISBN 978-80-7464-857-1.
• Dolák, A. Subjekt jako "hrdinova pouť" vyprávěná sobě samému. In:Praktické implikace moderních pojetí subjektu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2015. s. 13-26. ISBN

978-80-7464-758-1.
Působení v zahraničí
• 2014-06-10 - 2014-06-11, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, PL, odborné přednášky
• 2017-05-04 - 2017-05-04, Metoda introspekce a hodnoty slasti/strasti v kontextu naturalizace filozofie a konstruktivismu, SK, vědecká
• 2018-06-04 - 2018-10-31, Výzkumná stáž na Oddělení analytické filozofie FÚ SAV, SK, Tři přednášky, příprava publikace, diskuze, studium, výzkum problému

hodnot, egoismu, altruismu také analytickou metodou.
Podpis Datum
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Kalnická Zdeňka, prof. PhDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název studijního programu Filozofická studia
Jméno a příjmení Zdeňka Kalnická Tituly prof. PhDr., CSc.
Rok narození 1953 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/3GERR - Genderová/rodová rovnost (garant, přednášející) KFI/3STGS - Seminar to Gender Studies (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1978, Mgr., 6101T004 - Filozofie, bez titulu, FF Univerzity Komenského v Bratislavě, estetika - filozofie, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta
• 1986, PhDr., 8109T005 - Estetika, akademická hodnost získána na UK v Bratislavě, marxisticko-lenins. estetika, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická

fakulta
• 1987, CSc., 6101V004 - Filozofie, vědecká hodnost získána na Univerzitě Komenského v Bratislavě, filozofie, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická

fakulta
• 1993, Doc., Estetika, akademická hodnost získána na Univerzitě Komenského v Bratislavě, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta
• 2011, Prof., PROF02 - Estetika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• interní vědecká aspirantura, FF Univerzity Komenského Bratislava, 3 a půl roku (1978 - 1982)
• odborný referent odboru umění, Ministerstvo kultury SR Bratislava, 4 roky (1982 - 1986)
• odborný asistent, FF Univerzity Komenského Bratislava, 7 let (1986 - 1993)
• docent, FF Univerzity Komenského Bratislava, 1 a půl roku (1993 - 1995)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
- navazující magisterský obor Základy společenských věd A
- doktorský studijní program Filozofie
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 31
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 10
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C-I - Personální zabezpečení
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Estetika 1993 Univerzita Komenského v Bratislavě WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ

Estetika 2011 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

9 4 193

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Kalnická, Z. Praktické konsekvence současných konceptů genderovaného subjektu. In:Praktické implikace moderních pojetí subjektu. Ostrava: Filozofická fakulta,

Ostravská univerzita, 2015. s. 27-48. ISBN 978-80-7464-758-1.
• Kalnická, Z. Art and Gender Identity. -. 2013, s. 94-109. ISSN 2225-3211.
• Kalnická, Z. a Kalnický, J. První filozofka s doktorátem: Elena Lucretia Cornarová Piscopiová. Pro-Fil. An Internet Journal of Philosophy. 2017, roč. 18, s. 2-20. ISSN

1212-9097. (80%)
• Kalnická, Z. Remedios Varo: Woman Leaving the Psychoanalyst's Office. A&P.Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru. 2016, roč. 2, s. 37-52. ISSN

1339-9284.
• Kalnická, Z. The Gender Metamorphosis of Narcissus.Salvador Dalí: Metamorphosis of Narcissus: Salvador Dalí: Metamorphosis of Narcissus. Estetyka i krytyka.

The Polish Journal of Aesthetics. 2016, roč. 41, s. 51-76. ISSN ISSN 2353-723X.
Působení v zahraničí
• 2008-04-13 - 2008-04-18, Inštitút estetiky a vied o umeni, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov, SK, přednáškový pobyt
• 2014-04-21 - 2014-04-27, University v Nice, Francie, FR, přednáškový pobyt v rámci programu Erasmus
• 2009-09-24 - 2009-09-30, Prešovská univerzita v Prešove, SK, přednáškový pobyt v rámci Socrates-Erasmus
• 2004-01-01 - 2004-05-31, Cortland College, US, výuka v rámci Fulbright programu Scholar-in-Residence
• 1995-01-01 - 1995-06-30, Institute for Human Sciences, AT, stipendijni překladatelský pobyt
• 2008-11-10 - 2008-11-23, University od Aberdeen, Great Britain, GB, přednášky v rámci pobytu Socrates-Erasmus
Podpis Datum
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Novotný Tomáš, doc. ThDr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název studijního programu Filozofická studia
Jméno a příjmení Tomáš Novotný Tituly doc. ThDr.
Rok narození 1952 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.07.2022

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy 31.07.2022
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/7SORE - Současná religiozita (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1980, Mgr., 6141T047 - Teologie, bez titulu, Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze
• 1988, ThDr., 6141T047 - Teologie, Starý zákon, Nový zákon a praktická teologie, Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze
• 1995, Doc., 6101V014 - Religionistika, Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• farář, Národní výbor města Plzně, 4 roky (1978 - 1982)
• lektor, Komenského evang. bohoslovecká fakulta, 6 a půl roku (1980 - 1987)
• farář, Národní výbor města Ostravy, 7 a půl roku (1982 - 1990)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
Bc - Základy společenských vědA
NMgr - Učitelství základů společenských věd
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 42
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Religionistika 1995 Univerzita Karlova v Praze WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 2 16
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C-I - Personální zabezpečení

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Novotný, T. Sedm smrtelných hříchů. 1. vyd. Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 2012. 52 s. ISBN 978-80-971044-4-3.
• Novotný, T. Bartimeus. Praha: Staršovstvo Sboru Církve bratrské v Praze 5, 2015.
• Novotný, T. Chasidské niguny. Rozmer. 2016, roč. 19, s. 13-15. ISSN 1335-2660. (100%)
• Novotný, T. Prorok, čo podmanil ženy. Rozmer. 2015, roč. 2015, s. 9-13. ISSN 1335-2660.
• Novotný, T. Židovská moudrost. Brána. 2012, roč. 44, s. 10-13. ISSN 1803-828X.
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Otisk Marek, doc. Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název studijního programu Filozofická studia
Jméno a příjmení Marek Otisk Tituly doc. Mgr., Ph.D.
Rok narození 1976 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/3ARID - Aristotelés a jeho dědictví (garant, přednášející) KFI/3VEAK - Vědecké aktivity (garant, seminářící)
KFI/3SARI - Seminář k předmětu Aristotelés (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1999, Mgr., 6101T004 - Filozofie, stud. obor: filozofie a historie, MU Brno, Filozofická fakulta
• 2002, Ph.D., 6101V004 - Filozofie, MU Brno, Filozofická fakulta
• 2011, Doc., HO01 - Filozofie, UP Olomouc, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• odborný pracovník, FÚ AV ČR, půl roku (2002 - 2003)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
Bc. FilozofieA
NMgr. FilozofieA
Ph.D. Filozofie
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 52
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Filozofie 2011 UP Olomouc WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 13 19 138
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Otisk, M. a Psík, R. Matematické listy Gerberta z Remeše. 1. vyd. Praha: MatfyzPress, 2014. Dějiny matematiky 57. 164 s. ISBN 978-80-7378-260-3.
• Otisk, M. Essentia and Substantia in the Trinitarian Dispute of Roscelin of Compiegne and Anselm of Canterbury. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej /

Archive of the History of Philosophy and Social Thought. 2016, roč. 61, s. 107-122. ISSN 0066-6874.
• Otisk, M. From the proof of God's existence to the abacus. Ślaskie Studia Historyczno-Teologiczne. 2014, roč. 47, s. 52-61. ISSN 0137-3447.
• Otisk, M. Letter on Timekeeping ofAGerbert ofAAurillac to Brother Adam. Konštantínove listy / Constantine's Letters. 2018, roč. 11, č. 1, s. 67-78. ISSN 1337-8740.

(100%)
• Otisk, M. Proslogion 6: ... sentire non nisi cognoscere aut non nisi ad cognoscendum est.... Filosofický časopis. Special Issue. 2017, roč. 65, č. 2, s. 11-28. ISSN

0015-1831. (100%)
Působení v zahraničí
• 2018-05-07 - 2018-05-11, Sapienza Universita di Roma, IT, badatelský pobyt
• 2013-04-07 - 2013-04-17, Department of Humanities and Philosophy, College of Liberal Arts, University of Central Oklahoma, US, stáž
• 2018-02-19 - 2018-02-23, Uniwersytet Jagielloński, PL, badatelský pobyt
• 2017-06-07 - 2017-06-08, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, PL, meziuniverzitní spolupráce
• 2014-10-01 - 2015-02-28, Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii, Wydział nauk społecznych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, PL, hostující profesor
• 2012-05-14 - 2012-05-19, Kafedra filosofii i psychologii, Fakultet deržavnogo upravlinnja, Doneckyj deržavnyj universytet upravlinnja, UA, stáž
• 2014-03-17 - 2014-03-22, The Warburg Institute, University of London, GB, stáž
• 2018-06-05 - 2018-06-07, Katolícka univerzita Ružomberok, SK
• 2017-03-12 - 2017-03-17, Uniwersytet Jagielloński, PL, badatelská stáž
• 2012-09-30 - 2012-10-06, Çex Dili va Madaniyyati Markazi, Baki Slavyan Universitet, AZ, stáž
Podpis Datum
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Petrů Marek, doc. Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název studijního programu Filozofická studia
Jméno a příjmení Marek Petrů Tituly doc. Mgr., Ph.D.
Rok narození 1974 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 30.06.2026

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy 30.06.2026
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
FF UP v Olomouci pp 12
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/3SFPV - Seminář k předmětu filozofické problémy (garant, seminářící) KFI/7FIME - Filozofie medicíny (garant, přednášející, seminářící)
KFI/3FIPV - Filozofické problémy vědy (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1998, Mgr., 6101T004 - Filozofie, stud. obor: filozofie - francouzská filologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2003, Ph.D., 6101V004 - Filozofie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2008, Doc., HO01 - Filozofie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• interní doktorand, FF UP - doktor., 2 a půl roku (1999 - 2001)
• odborný asistent, FF UP Olomouc, 6 a půl roku (2001 - 2008)
• docent, FF UP Olomouc (2008)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
Mgr. Filozofie, Katedra filozofie FF UP v Olomouci
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 37
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 26
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Filozofie 2008 Univerzita Palackého v Olomouci WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 6 0 43
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C-I - Personální zabezpečení

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Petrů, M. Filozofia medycyny na ziemiach czeskich. Wiek XVII i XIX. In:Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji. Poznaň: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu

medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2012. ISBN 978-83-7957-191-0.
• Petrů, M. Kosmetická neurologie. In: Josef Kuře, Marek Petrů a kol.. Filosofie medicíny v českých zemích. 1. vyd. Praha: Triton, 2015. s. 212-239. ISBN

978-80-7387-972-3.
• Petrů, M. Svobodná vůle v experimentální filosofii a neurovědě. In:Praktické implikace moderních pojetí subjektu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s.

167-188. ISBN 978-80-7464-758-1.
• Petrů, M. Výzkum vědomí ve filosofii, experimentální a klinické neurovědě. In:Limity vědeckého poznání. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostrav,

2013. s. 119-130. ISBN 978-80-7464-458-0.
• Petrů, M. Sommes-nous libres de nous changer?. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2013, roč. 2013, ISSN 1805-3742.
Působení v zahraničí
• University of Aberdeen, GB, studijní pobyt
• 1999-01-01 - 2002-12-30, Université de Paris-IV Sorbonne, FR, Studijní pobyt
• 2007-03-01 - 2007-04-30, Université de Nice - Sophia Antipolis, studijní pobyt
Podpis Datum



Akreditační spis Filozofická studia Navazující

71

C-II - Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost

C-II - Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost
Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu a u magisterského a doktorského studijního
programu
Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou,

výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné
oblasti vzdělávání

Zdroj Období

doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., Mgr. Richard
Psík, Ph.D.

Filosofie a čísla v latinském předscholastickém myšlení GA17-11657S 01.01.2017 - 31.12.2019

prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. Výzkumný pobyt - stínování výuky, Univerzita v Oslo, Centrum pro
genderový výzkum

NF-CZ07-INP-5-264-2015 03.04.2016 - 16.04.2016

doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., Mgr. Jan
Herůfek, Ph.D.

Výzkumná síť teorie a dějin vědy CZ.1.07/2.4.00/31.0108 01.10.2012 - 30.09.2014

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného bakalářského a magisterského studijního programu
Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s

praxí
Období

Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se studijním programem
Katedra pravidelně pořádá nejrůznější odborná setkání, vědecké konference či organizuje přednášky odborníků z ČR i zahraničí. Z pořádaných konferencí za poslední
dobu lze zmínit pravidelné mezinárodní konference Studia humanitatis - Ars hermeneutica, které se konají každé dva roky či konference Metafory ve vědeckém myšlení
(2014), Pojetí důstojnosti člověka mezi antikou a novověkem (2014), Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy (2016), Antinatalismus (2017),
Antinatalism under Fire (2018), From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Framework (2018) ad. Na katedře pravidelně přednášejí přední
odborníci z ČR (FF UK Praha, FLÚ AV ČR Praha, FF MU Brno, FF UP Olomouc, FF JČU České Budějovice atd.) i ze zahraničí (vedle Slovenska, Polska a Maďarska
také z Rakouska, Velké Británie, USA či Jihoafrické republiky). Od roku 2016 se na katedře obnovila činnost Jednoty filozofické (původní činnost již za první republiky),
která pořádá rovněž pravidelné (3-4krát za semestr) odborné přednášky předních badatelů. Více informací lze nalézt na http://ff.osu.cz/kfi/archiv-udalosti/ nebo http://
jednota-filozoficka.cz/pobocka-ostrava/uvodni-slovo/.A
Katedra a její členové se také podílela a podílí na řešení řady vědeckých projektů OU, v nichž dává možnost zapojit se talentovaným studujícím navazujícího
magisterského a doktorského studia do odborné vědecké práce. Vyjmenovat lze projekty Studentské grantové soutěže OU za posledních 5 let: Naturalizace filosofie
v minulosti a současnosti (2017-2018), Praktické implikace konceptu subjektu v současné filozofii (2015-2016), Vědecké a filosofické poznání přírody (2014), Limity
vědeckého poznání (2013).Zmínit lze také Institucionální rozvojové projekty OU: Kolektivní identita v sociálních sítích středověké Evropy (2015-2017), Česká a
slovenská tradice aristotelského bádání od 19. století do současnosti (2014), Vivarium (2013-2014).
Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu
Katedra kooperuje s organizacemi a společnostmi, které se zaměřují zejména na kulturní a vzdělávací činnost. Akademici pravidelně spolupracují např. s Centrem
PANT (studentské konference, přednášky), oslovují širokou veřejnost v rámci přednášek pro Centrum kultury a vzdělávání M. Ostrava (zejména přednáškové bloky
v klubu Atlantik) nebo přednášejí v muzeích (např. Muzeum Novojičínska, Rožnov p. Radhoštěm atp.) či galeriích (např. PLATO). Úzká spolupráce funguje také s
mnohými středními školami v regionu (kupř. PORG Ostrava, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Gymnázium Olgy Havlové ad.). Další kontakty s praxí probíhají kupř.
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C-II - Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost
na poli církevních a náboženských organizací, politických stran a uskupení či neziskových a nevládních organizací. Intenzivní spolupráce probíhá rovněž s Fakultní
nemocnicí Ostrava (Neurologická klinika).
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C-III - Informační zabezpečení studijního programu

C-III - Informační zabezpečení studijního programu
Název a stručný popis studijního informačního systému
Ostravská univerzita provozuje studijní informační systém (dále jen IS/STAG), jehož tvůrcem a dodavatelem je Západočeská univerzita v Plzni. IS/STAG je modulárním
portálovým systémem, který umožňuje komplexní správu a řízení studijní agendy Ostravské univerzity. IS/STAG realizuje následující agendy studia - elektronická
přihláška ke studiu, administrace přijímacího řízení, příprava podkladů pro zápis do studia včetně všech nezbytných kontrolních mechanismů, správa termínů zkoušek
a jejich realizace, správa známek / kreditů, řízení rozvrhů, studijních plánů, evaluací a hodnocení kvality studia, informační zabezpečení mobilit studentů (výjezdy/
příjezdy na krátkodobé pobyty) a komplexní evidence studenta. A
Uvedený výčet není konečný, jde o základní seznam klíčových agend studia. Tento základní seznam je doplněn vlastními systémy univerzity - Moodle systém pro
podporu distančního způsobu studia, který využíváme pro realizaci, myšleno testování uchazečů, při přijímacím řízení, včetně vyhodnocení. Další systém spravuje a
řídí agendu vysokoškolských prací (dále jen DIPL) od okamžiku vypsání tématu, přihlášení se až po odevzdání a vyhodnocení, včetně přenosu informací do základního
systému IS/STAG. Agenda spisové služby je další neoddělitelnou množinou nástrojů, které propojují IS/STAG se systémem spisové služby (IS SSL) a umožňují
elektronickou komunikace se studentem, včetně komunikace s datovou schránkou. Uvedené základní systémy univerzita provozuje prostřednictvím Intranetu, tj. pomocí
portálového řešení. Toto řešení svému uživateli poskytuje přístup ke všem informačních systémům a aplikacím univerzity jednotným způsobem a centralizovaně z
jednoho místa a s jedním zabezpečeným přihlášením. Ostravská univerzita provozuje celkem 134 portálových aplikací/systémů, které pokrývají komplexní agendu
studia a to nejen z pohledu studenta, ale také i z pohledu akademika.A
Přístup ke studijní literatuře
Přístup ke studijní literatuře je studentům OU zajištěn prostřednictvím samostatného celouniverzitního pracoviště - Univerzitní knihovny. Celkový fond Univerzitní
knihovny v současné době tvoří 269 tis. svazků. Knihovna disponuje jednou centrální půjčovnou v centru města a dislokovanými studovnami na každé fakultě a sítí
katederních knihoven. A
Stav svazků v jednotlivých částech je následující: A
Celkový fond - 269 079A
Půjčovna - dokumenty ve skladech - 178 665A
Studovna Filozofické fakulty - 18 854A
Studovna Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studií - 7 069A
Studovna Lékařské fakulty - 3 364A
Studovna Přírodovědecké fakulty - 5 306A
Studovna Fakulty umění - 1161A
Studovna časopisů (včetně dokumentů ve skladu časopisů) 26 021A
Mediotéka - 1 941A
Knihovny pracovišť a ústavů - 26 708
Přehled zpřístupněných databází
Dále Univerzitní knihovna disponuje trvale nakoupenými elektronickými knihami v následujícím rozsahu: A
Elektronické knihy (trvalý nákup):A
Proquest ebook central (dříve eBrary) - 20 A
ebooks EBSCO - 539 A
Dále Univerzitní knihovna zajišťuje centrální přístup k následujícím předplaceným licencovaným elektronickým databázím: A
Academic Search Complete A
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Annual Reviews - Biomedical/Life Sciences Collection a Annual Reviews Electronic Back Volume Collection A
BMJ Journals Online Collection a BMJ Online A
CEEAS (Central & Eastern European Academic Source) A
CINAHL Plus with Full Text A
GREENFILE A
JSTOR (kolekce I.- IV.) A
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) A
MEDLINE Complete A
SAGE A
SCIENCE DIRECT A
SCOPUS A
SpringerLink (včetně Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Mathematics Science)A
Web of Science A
Wiley Library Online A
Zentralblatt MATH A
Online archívy EIZ:A
Biological Abstracts Archive (1987-2012)A
Zoological Records Archive (1978 - 2012)A
Ovid Nursing Full Text Plus (2011 - 2013)
Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému
Ostravská univerzita využívá informační systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi (dále jen Theses.cz), který je vyvíjen a provozován Masarykovou
univerzitou. Tento modul je plně integrován do provozovaného systému studijní agendy (dále jen IS/STAG) a to prostřednictvím agendy Kvalifikační práce. V okamžiku,
kdy vysokoškolská kvalifikační práce splní všechny stanovené podmínky, tedy je vložen datum odevzdání a je přiložena elektronická verze plného textu práce, je
okamžitě tato práce zaslána ke kontrole do systému Theses.cz. Samotná kontrola textu práce probíhá v řádu několika prvních dnů (obvykle do druhé dne). V okamžiku
kdy je kontrola hotová si systém IS/STAG převezeme výsledky kontroly a tyto prostřednictvím aplikace Práce-plagiáty zobrazí příslušným uživatelům (studentovi,
vedoucímu práce). Aplikace "Práce-plagiáty" nabízí širokou množinu nástrojů pro správu a řízení výsledků hodnocení vysokoškolské práce.
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Ostrava

C-IV - Materiální zabezpečení studijního programu
Místo uskutečňování studijního programu Ostrava
Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku
Budova "A" PřF - ul. 30. dubnaA
A
Budova má bezbariérový přístup, má 5 učeben: 1x 110 míst (dále jen "M"), 2x 44M, 1x 56M a 1x 27M. Učebny (dále jen "U") jsou vybaveny počítači a dataprojektory,
tabulemi a projekčními plátny. Dále je v budově 6 počítačových učeben (dále jen "PU") na 14-22M (celkem 107M) vybavených počítači (dále jen "PC"), tabulemi,
interaktivnímu tabulemi a projekčními plátny.A
A
Budova "B" PdF - ul. ČeskobratrskáA
Budova má bezbariérový přístup, má 11 ateliérů na 15-32M (celkem 107M), 17U o kapacitě celkem 398M, z toho 7x 10-12M, 5x 20M, 3x 30M a po 1U s kapacitou 38,
54 a 72M. Učebny jsou vybaveny PC a dataprojektory, tabulemi a projekčními plátny (dále jen tzv. "standardní vybavení"). Dále jsou v budově 1 PU, 2 fotokomory a
základní laboratoř o kapacitě 24M. Vybavení U: PC, dataprojektor, bílá magnetická tabule a promítací plátno. Budova prochází radikální rekonstrukcí.A
A
Budova "C" PřF - ul. BrafovaA
Budova má bezbariérový přístup, má 7 standardně vybavených poslucháren celkovou kapacitou 207M, z nichž 4x18-24M, 1x kapacitu 35M a 1x 66M. Budova má PU
o kapacitě 20M vybavenou 20x PC, dataprojektorem, promítacím plátnem. Dále je v budově 26 laboratoří o kapacitě 5-24M (celkem 192M), z toho 1 laboratoř optiky, 8
laboratoří matematického modelování vybavených PC a tabulemi. A
A
Budova "D" FF - ul. ReálníA
Budova má bezbariérový přístup, má 11U s celkovou kapacitou 304M, z toho 5x 16-21M, 6x 30-40M: standardní vybavení.A
A
Budova "E" FF - ul. Československých legiíA
Budova je spojena s budovou "D", má bezbariérový přístup z budovy "D", má 24U s celkovou kapacitou 983M, z toho 9x 20-24M, 6x 30-36M, 6x 42-54M, největší U mají
kapacity 78, 96 a 120M: standardní vybavení. Jedna z U je PU vybavená 35 PC, dataprojektorem, promítacím plátnem a tabulí.A
A
Budova "F" FAU ul. Sokolská:V budově je 12 U, z toho 8x 10M, 2x 15M a 3 posluchárny s kapacitou 25, 30 a 40M. Učebny jsou vybaveny v souladu se zaměřením na
oblast hudby a zpěvu: klavíry, nahrávacími prostředky, akustickým vybavením. A
A
Budova "G" PDF ul. Mlýnská: Budova má bezbariérový přístup, má 13U, z nichž 2x 78 a 54M, 3x 24 a 28M, 8x 30 a 36M: standardní vybavení. Dále je v budově
specializovaná učebna pro studující v programu speciální pedagogika. A
A
Budova "M" a "L" PŘF ul. Chittussiho: Budova má bezbariérový přístup, má 15 laboratoři s celkovou kapacitou 148M, z toho mikrobiologická (12M) a molekulární (16M)
laboratoř a laboratoř digitální kartografie (12M). Laboratoře jsou vybaveny PC, projekčním plátnem, interaktivní tabulí, televizí, růstovými komorami. A
A
Budova "P" FAU ul. Podlahova: Budova má bezbariérový přístup, má 1 posluchárnu na 75M a 13U na 10 a 12M z toho 2 PU po 11M. V budově jsou dílny knižního
designu a grafiky, každá na 10M a 12 ateliérů: 4x 10M, 2x 15M, 2x 20M a 3 ateliéry s kapacitou 40, 50 a 60M. A
A
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Budova "S" PDF a FSS ul. F. Šramka (komplex budov SA, SB, SC a SD): Budova má bezbariérový přístup, má 4 posluchárny: 2x 72M, 1x 88M a 1x 63M. Budova má 29
standardně vybavených učeben: 2x 50M, 4x 40M, 7x 30-35M, 6x 24-28M, 4x 15-20M, 4x a 10M a 3 PU. PU jsou vybaveny PC a dataprojektory, tabulemi a projekčními
plátny. V budově jsou 2 keramické, 2 grafické dílny a 2 místnosti s vypalovacími pecemi. A
A
Budova "V" PDF Várenská: Budova má bezbariérový přístup, má 1 posluchárnu na 70M, 1U na 46M a 5U na 15-24M, celkem 98M. Standardní vybavení. Budova má
specializovanou laboratoř studia lidského pohybu. A
A
Budovy "Z" LF ul. Syllabova (komplex budov ZO, ZU, ZW, ZY a ZZ): Budova "ZO" má bezbariérový přístup, má 6U: z toho 6x 20-36M (celkem 164M), a 1 PU na 12M:
(standardní vybavení) a 4 specializované rehabilitační laboratoře/cvičebny na 6 -12x- 20M.A
A
Budova "ZU" má bezbariérový přístup, má 5U, z toho 1 pitevna. A
A
Budova "ZW" má bezbariérový přístup, má 1 posluchárnu na 88M, 2U (2x 28M: standardní vybavení) a 1 PU na 15M vybavenou 15 PC a dataprojektorem, tabulí a
projekčním plátnem. Má 5 specializovaných laboratoří pro oblast hygieny. A
A
Budova "ZY" má bezbariérový přístup, má velkokapacitní posluchárnu na 210M vybavenou PC a dataprojektorem, tabulí, 2 projekčními plátny a mixážním pultem. Má
15U s celkovou kapacitou 494M, z toho 2x cca 65M, 5x 15-20M, 5x 25-30M, 3x 42-56M a 1 PU vybavenou 20 PC a dataprojektorem, tabulí a projekčním plátnem. Má 18
specializovaných laboratoří s celkovou kapacitou 287M, průměrná kapacita místnosti je 16M. A
A
Budova "ZZ" má bezbariérový přístup, má 1 posluchárnu pro 70 osob a 1 PU vybavenou 21 PC a dataprojektorem, tabulí a projekčním plátnem. Má také 5
specializovaných laboratoří pro oblast fyziologie. A
A
Z toho kapacita v prostorách v nájmu Doba platnosti nájmu
Kapacita a popis odborné učebny
Seznam odborných učeben pro specializovanou výuku včetně popisu jejich vybavení je uveden v příloze s názvem "Seznam odborných učeben".
Z toho kapacita v prostorách v nájmu Doba platnosti nájmu
Vyjádření orgánu hygienické služby ze dne

Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupu
Na univerzitní úrovni působí od roku 2008 Centrum Pyramida OU. Hlavním cílem a náplní centra je poskytování odborných služeb k zajištění podmínek pro studium
studentů se specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen "SSP") na OU. CP nabízí podporu nejen stávajícím studentům SSP, ale také uchazečům SSP o studium,
zaměstnancům a odborné veřejnosti. A
Od roku 2014 je OU členem Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (AP3SP). Na dané etapě dochází k rozšíření
podpory na další skupiny uchazečů a studentů, zejména ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a etnických minorit. A
OU sleduje přístupnost studijních programů uchazečům/studentům SSP, implementuje individuální přístup k uchazeči/studentovi a rozvíjí mechanismus podpory
úspěšnosti studia studentů SSP (modifikace osobního studijního plánu, individuální výuka, rozšířené konzultace, adaptace výukových materiálů, modifikace výukových
metod, modifikace metod ověřování výstupů z učení, nabídka poradenských služeb). A
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OU podporuje studenty v souladu s vnitřním předpisem - Stipendijní řád OU a nabízí systém poradenských služeb v oblasti studijního poradenství (nyní na úrovni
pedagogických poradců na jednotlivých katedrách), který od r. 2018 bude rozšířen o sociálně-právní, psychologické a kariérní poradenství zajišťované nově zřízeným
Akademickým poradenským a informačním centrem OU. A
Poskytované služby a úpravy realizované s cílem dosáhnout přístupnosti akademického života pro studenty SSP nesmí vést ke snižování studijních nároků.
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C-V - Finanční zabezpečení studijního programu
Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná ze státního
rozpočtu

ano

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu
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D-I - Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu
Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění
Studijní program Filozofická studia ve spolupráci kateder filozofie Ostravské univerzity, Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici a Slezské univerzity v Katovicích
dosud nebyl realizován, byť navazuje na model studijního programu Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny, který probíhá
od akademického roku 2017/2018 na katedrách historie stejných třech univerzit. Teprve po prvních zkušenostech s vlastním průběhem a výsledky studia by se po jejich
vyhodnocení zvažoval další rozvoj studijního programu, jeho úpravy či modifikace. A
Studijní program je nyní organicky navázán na bakalářský typ studijního programu Filozofie, který akcentuje zejména celkový přehled dějin filozofie a základy
filozofických disciplín. Navazující magisterský program Filozofická studia se soustředí na podrobnější rozvedení vybraných tradic dějin filozofie a na problematiku
metodologie a filozofie vědy a praktické filozofie (filozofie společnosti, práva a gender studies). Vytváří alternativu k navazujícímu studijnímu programu Filozofie, který
je uskutečňován výhradně katedrou Filozofie FF OU, v němž je hlavní pozornost zaměřena na současné filozofické problémy.A
Mezinárodní navazující magisterský program Filozofická studia by zároveň mohl být vhodnou propedeutikou pro doktorské studium na katedře filozofie, kde se vedle
stávajícího doktorského studijního programu Filozofie, plánuje a připravuje mezinárodní doktorský studijní program ve spolupráci s Vratislavskou univerzitou.
Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu
10
Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce
Absolventi dokáží kvalifikovaně reagovat na filozofické výzvy současnosti, interpretovat a analyzovat klíčové otázky i návrhy odpovědí, jak je prezentuje (nejen)
filozofická komunita, včetně důsledků praktických aplikací, jež z koncepčních odpovědí plynou. Díky tomu jsou vybaveni pro uplatnění v profesní praxi určitých oblastí
společenského života (např. politika, umění, kultura atp.), dokáží kreativně a samostatně rozhodovat a vytvářet návrhy koncepčních řešení složitých problémů napříč
společenskou i vědeckou problematikou, navíc se zohledněním nadnárodního kontextu.A
Absolventi jsou filozoficky a společenskovědně vzděláni tak, aby se dokázali adaptovat v nejrůznějších oblastech společenské praxe. Uplatnění lze získat v kulturních
institucích, mediálních redakcích, nakladatelstvích, muzeích, galeriích apod., případně jako týmový či vedoucí pracovník projektových úkolů napříč obory, nabízí se
rovněž veřejná správa, nevládní a neziskové organizace, zejména ty, které se zaměřují na prosazování politiky rovných příležitostí nebo v soukromém sektoru na
nejrůznějších postech, kde se vyžadují podobná kvalifikační a dovednostní vybavení, která během svého studia nabyli. Zásluhou zkušeností se zahraničním prostředím
získávají možnost zapojit se do různých mezinárodních projektů, grantů a podobně zaměřených přeshraničních aktivit. Absolventi a absolventky mohou pokračovat v
doktorském studiu, případně by mohli vyučovat filozofii či společenskovědní předměty, pokud by si ovšem doplnili/-y speciální pedagogické vzdělání.A
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Formulář E - Sebehodnotící zpráva



Sebehodnotící zpráva pro akreditaci studijního programu 
 
Název studijního programu Filozofická studia 
Garant studijního programu doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. 
Typ studijního programu navazující magisterský 
Standardní doba studia 2 
Profil studijního programu akademicky zaměřený 
Forma studia prezenční 
Oblast(i) vzdělávání Filozofie, religionistika, teologie 
Jazyk studia český 
Udělovaný akademický titul Mgr. 
Rigorózní řízení NE 
Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání NE 

Uznávací orgán  
 
Pozn.: V jednotlivých částech sebehodnotící zprávy se uvádí naplnění jednotlivých standardů (čísla 
standardů jsou uvedena v závorce u nadpisů).  
Sebehodnotící zpráva je svázaná s faktickým popisem uskutečňování studijního programu, a to formou 
odkazu na jednotlivé přílohy samotné žádosti o akreditaci, nebo odkazem na dokumenty volně 
přístupné na internetových stránkách univerzity. U rozsáhlejších dokumentů se pak uvádí i upřesnění, 
kde jsou tyto informace obsaženy (číslo stránky, kapitola apod.). 

82



 

1. INSTITUCE 
 
1.1. Působnost orgánů vysoké školy (Standardy 1.1–1.2) 

Z vysokoškolského zákona plní roli statutárního orgánu rektor, což má OU také uvedeno ve svém 
Statutu (čl. 9). Statut OU v části druhé s názvem Orgány OU dále v souladu s vysokoškolským zákonem 
vyjmenovává a ustavuje další orgány, vymezuje jejich působnost, pravomoc a odpovědnost a určuje 
jejich složení. Na OU působí následující orgány: Akademický senát OU (dále jen AS OU) (čl. 8 Statutu 
OU), rektor (čl. 9 Statutu OU), Vědecká rada OU (dále jen VR OU) (čl. 10 Statutu OU), Rada pro vnitřní 
hodnocení OU (dále jen RVH OU) (čl. 11 Statutu OU), kvestor (čl. 14 Statutu OU). Způsob a pravidla 
jednání a zasedání AS OU a RVH OU určuje Jednací řád AS OU a Statut RVH OU. Způsob volby členů AS 
OU a ustavení jeho předsednictva dalších orgánů AS OU vymezuje Volební řád AS OU. Statut dále 
vymezuje působnost, pravomoc a odpovědnost Disciplinární komise OU (čl. 12) a Správní rady OU (čl. 
13). Způsob jednání a zasedání Disciplinární komise OU vymezuje Disciplinární řád pro studenty OU. 
Způsob jednání a zasedání Správní rady OU vymezuje Statut Správní rady OU. Pravomoc kvestora OU 
z hlediska zastupování OU navenek je také dána Opatřením rektora č. 26/2017 K rozsahu zastupování 
OU kvestorem. 
Organizační a řídící struktura OU je vymezena a popsána v části třetí Statutu OU s názvem "Organizační 
a řídící struktura OU". OU se dělí na 6 fakult (Fakulta sociálních studií, Fakulta umění, Filozofická fakulta, 
Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta), dva vysokoškolské ústavy (Ústav pro 
výzkum a aplikaci fuzzy modelování, Evropský výzkumný institut sociální práce), dvě jiná pracoviště pro 
vzdělávací a tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb nebo převod technologií 
(Centrum informačních technologií a Univerzitní knihovna) a jedno účelové zařízení (Rektorát). 
Na OU působí také poradní sbory a pracovní skupiny. Poradní sbory jsou stálými poradními skupinami 
pro podporu vybraných činností OU a jsou jimi: Malé kolegium rektora, Kolegium rektora, Investiční 
komise, Etická komise, Knihovní rada, Rada CIT, Kolejní rada a Mezinárodní rada. 
Působnost, pravomoc a odpovědnost vedoucích zaměstnanců rektorátu OU (prorektorů a ředitelů 
dalších součástí kromě fakult) je vymezena ve Statutu OU. Působnost, pravomoc a odpovědnost dalších 
vedoucích zaměstnanců rektorátu OU je vymezena ve Směrnici rektora č. 212/2015 Organizační řád 
Rektorátu OU. 
 
Závěr sebehodnocení: OU má vymezen orgán vysoké školy, který plní působnost statutárního orgánu, 
a jsou vymezeny další orgány, jejich působnost, pravomoc a odpovědnost. OU má vymezeny 
působnosti, pravomoci a odpovědnosti orgánů jejích součástí k činnostem a jednáním, která se týkají 
tvorby a uskutečňování studijních programů a které tvoří funkční celek. 
 
 
1.2. Vnitřní systém zajišťování kvality 
 
1.2.1. Vymezení pravomoci a odpovědnosti za kvalitu (Standard 1.3) 

Pravomoci a odpovědnost za kvalitu vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností 
jsou stanoveny v následujících vnitřních předpisech a opatřeních rektora: Statut OU část pátá, čl. 30 
Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti OU, vnitřní 
předpis s názvem Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací tvůrčí a s nimi souvisejících činností 
a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací tvůrčí a s nimi souvisejících činností OU (dále jen „Pravidla 
systému kvality OU“) a Směrnice rektora č. 212/2015 Organizační řád rektorátu.  
Pravomoci a odpovědnost za kvalitu je určena s ohledem na typ činnosti, o kterou se jedná a s ohledem 
na příslušnou úroveň řízení (vše je popsáno v Pravidlech systému kvality OU). Z hlediska 
administrativního zajištění existuje na celouniverzitní úrovni Centrum pro kvalitu se dvěma pracovními 
úvazky, které připravuje analytické podklady pro Radu pro vnitřní hodnocení a zabezpečuje její činnost. 
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Závěr sebehodnocení: Na všech úrovních řízení vysoké školy jsou vymezeny pravomoci a odpovědnost 
za kvalitu vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností tak, aby tvořily funkční celek. 
 
 
1.2.2. Procesy vzniku a úprav studijních programů (Standard 1.4) 

Proces vzniku, schvalování a změn studijních programů je popsán v Akreditačním řádu OU, který je 
přílohou vnitřního předpisu Pravidla systému kvality OU. 
Akreditační řád OU se vztahuje na vznik, schvalování a změnu/y studijních programů, o jejichž 
akreditaci žádá Ostravská univerzita Národní akreditační úřad pro vysoké školství, a na studijní 
programy schvalované a uskutečňované OU v rámci oblasti nebo oblastí vzdělávání, pro které má OU 
institucionální akreditaci. Část první Vznik a schvalování žádostí o akreditaci studijního programu na 
OU, čl. 1 až 10 stanovuje postupy projednávání a schvalování na úrovni: vedoucího 
pracoviště/vedoucích pracovišť, na němž/nichž bude studijní program uskutečňován, kolegia děkana 
(schvaluje záměr vzniku studijního programu), akademického senátu fakulty (projednává záměr vzniku 
studijního programu, včetně složení programové rady a garanta studijního programu), vědecké rady 
fakulty (schvaluje návrh žádosti o akreditaci studijního programu, včetně sebehodnotící zprávy 
vytvořené garantem studijního programu), Rady pro vnitřní hodnocení OU (schvaluje návrh žádosti 
o akreditaci studijního programu na základě doporučujícího stanoviska pracovní skupiny Rady pro 
vnitřní hodnocení OU) a rektora. Na každé z úrovní je stanoven postup vedoucí k odstranění případných 
vad.  
Kvalitu schvalovaných studijních programů regulují Opatření rektora č. 19/2017 Standardy kvality 
studijních programů Ostravské univerzity a Opatření rektora č. 18/2017 Pravidla pro tvorbu studijních 
plánů studijních programů Ostravské univerzity. 
Práva a povinnosti garanta studijního programu a členů programové rady stanovuje část 2 
Akreditačního řádu OU, zejména čl. 11–13.  
Schválení studijního programu v rámci akreditované oblasti vzdělávání regulují čl. 15–16 Akreditačního 
řádu OU. 
Postupy v případě změn studijního programu v době platnosti akreditace reguluje čl. 17 Akreditačního 
řádu OU.  
Akreditační řád OU v čl. 18 upravuje i postupy v případě přezkoumání usnesení RVH OU. 
 
Závěr sebehodnocení: Vnitřním předpisem OU jsou podrobněji vymezeny procesy vzniku, schvalování 
a změn návrhů studijních programů před jejich předložením k akreditaci Národnímu akreditačnímu 
úřadu pro vysoké školství. 
 
 
1.2.3. Principy a systém uznávání zahraničního vzdělávání pro přijetí ke studiu (Standard 1.5) 

Jedná-li se o uchazeče, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve 
vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole, je proces uznání jeho vysokoškolského vzdělání 
a kvalifikace získaných studiem na zahraniční vysoké škole regulován Opatřením rektora č. 30/2017 
Nostrifikační řád OU. Principy a postup vychází z mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána a které 
jsou publikovány ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv, případně na webových stránkách 
MŠMT. Systém uznávání zahraničního vzdělání zahrnuje součinné složky: rektor, prorektor pro studium 
a celoživotní vzdělávání, proděkan pro studium fakulty, na níž je studijní program uskutečňován 
a garant studijního programu blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření. 
 
Závěr sebehodnocení: OU má vytvořena pravidla, stanoveny principy a popsán proces posuzování 
splnění podmínky předchozího vzdělání. 
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1.2.4. Vedení kvalifikačních a rigorózních prací (Standard 1.6) 

Kvalitu kvalifikačních a rigorózních prací upravuje vnitřní předpis Studijní a zkušební řád OU, zejména 
čl. 40–43 (pro bakalářské a diplomové práce), čl. 50–52 (pro disertační práce), čl. 55–58 (pro rigorózní 
práce), čl. 81–83 (společná ustanovení). 
Na OU je zajištěna úroveň kvality kvalifikačních a rigorózních prací prostřednictvím: 

 procesu zadávání témat kvalifikačních a rigorózních prací (relevance tématu ve vztahu k profilu 
absolventa a typů, případně profilu studijního programu schvaluje garant studijního programu 
a vedoucí katedry), 

 vedení, tj. jmenování vedoucích prací u bakalářských a diplomových prací, konzultantů 
u rigorózních prací a školitelů u disertačních prací (kvalifikační úroveň vedoucího, případně jeho 
vztah s praxí, zejména u profesních studijních programů; kvalifikační úroveň konzultanta 
a školitele; regulace počtu vedených prací – upravuje čl. 81 Studijního a zkušebního řádu OU), 

 oponentního řízení včetně zapojení zejména externích hodnotitelů dle typu a profilu studijního 
programu, 

 kontroly kvalifikačních a rigorózních prací v antiplagiátorském systému Theses (v posudku 
vedoucího práce musí být uvedeny výsledky kontroly, obhajoba nesmí být zahájena bez této 
kontroly), 

 evidence v informačním systému DIPL2, který zajišťuje jednotné podmínky pro vyhlášení, zadávání 
témat, elektronické vedení, obhájení a uložení VŠKP, 

 zveřejněním kvalifikačních a rigorózních prací. 
 
Závěr sebehodnocení: OU má přijata dostatečně účinná opatření zajišťující úroveň kvality kvalifikačních 
prací a systematicky dbá na kvalitu obhájených kvalifikačních prací a obhájených rigorózních prací. 
V rámci svých pravidel stanoví OU požadavky na způsob vedení těchto prací a kvalifikační požadavky 
na osoby, které vedou kvalifikační práce nebo rigorózní práce, a stanoví nejvyšší počet kvalifikačních 
prací nebo rigorózních prací, které může vést jedna osoba. 
 
 
1.2.5. Procesy zpětné vazby při hodnocení kvality (Standard 1.7) 

Vnitřní předpisy a opatření formulují zásadu zpětné vazby jako jednu z podstatných zásad hodnocení 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, viz Pravidla systému kvality. Zpětná vazba se 
získává od interních (například studenti, účastníci programu celoživotního vzdělávání, vedoucí 
zaměstnanci, další zaměstnanci) i externích (například absolventi, zaměstnavatelé, odborníci z praxe) 
aktérů vždy s ohledem na předmět hodnocení, vhodnost a efektivnost využití získaných názorů pro 
hodnocenou činnost. Cílem získávání zpětné vazby je poskytnout podklady pro zajišťování a vnitřní 
hodnocení kvality činnosti OU a jejích součástí a zlepšit vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. 
Hodnocení vzdělávací a s ní souvisejících činností činnosti zahrnuje:  

 hodnocení studijních předmětů a podpůrných činností studenty, případně účastníky programů 
CŽV, je organizováno semestrálně v podobě elektronické ankety přístupné všem 
studentům/posluchačům zapsaných na předmět. Evaluace se koná jednotně na úrovni celé 
univerzity. Na OU má tento druh získávání zpětné vazby dlouholetou tradici. Předmětem 
hodnocení jsou zejména kvalita zajištění a realizace výuky studijního předmětu, dodržení cíle/ů 
předmětu a požadavků kladených na studenta, náročnost na domácí přípravu, organizační 
zajištění předmětu a kvalita pedagogické činnosti vyučujících, kteří se podílejí na zajištění výuky 
předmětu. Součástí ankety jsou i otázky, které se vztahují ke kvalitě zajištění podpůrných činností: 
práce studijního oddělení, pedagogických poradců, informačního systému, stravovacích 
a ubytovacích služeb. Studenti se účastní ankety anonymně, používají číselnou škálu hodnocení 
a mají prostor pro slovní vyjádření. U výsledků hodnocení je uváděn poměr studentů zapsaných 
na předmět a účastníků hodnocení předmětu. Výsledky anket včetně hodnocení studentů, reakcí 
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vyučujících a vyjádření vedení fakult a univerzity jsou přístupné po přihlášení do Portálu všem 
studentům a zaměstnancům OU. Hodnocení výuky v anonymních evaluačních anketách se účastní 
také zahraniční studenti OU, kteří mají současně možnost vyjádřit se komplexně k přínosu výuky, 
k podmínkám, za nichž výuka probíhá, a k dalším aspektům mobility v samostatném anonymním 
evaluačním dotazníku oslovujícím zahraniční studenty. Výsledky evaluací provedených 
zahraničními studenty jsou reflektovány vedle kateder, fakult, prorektorky pro studium a kolegia 
rektora také prorektorkou pro mezinárodní vztahy a pracovníky oddělení mezinárodních vztahů 
univerzity. 

 hodnocení studijního programu: garantem studijního programu, členy programové rady (zde jsou 
zapojeni do procesu hodnocení vzdělávací činnosti také studenti – Pravidla systému kvality 
stanoví, že členem programové rady je zpravidla student), Radou pro vnitřní hodnocení OU (RVH 
OU), pracovní skupinou RVH OU (která zpravidla má externího člena dle typu studijního 
programu), absolventy, odborníky z praxe a zaměstnavateli. V předchozích letech měla Ostravská 
univerzita Vnitřní akreditační komisi, která zajišťovala a kontrolovala kvalitu studijních programů 
v momentě žádosti o jejich akreditaci či prodloužení akreditace, poskytovala zpětnou vazbu 
garantovi studijního oboru a kontrolovala soulad udělené akreditace s následným 
uskutečňováním studijního programu (na náhodném vzorku studijních oborů). Tento poradní 
organ rektora byl zrušen zřízením RVH OU, došlo k posílení úlohy garanta studijního programu 
a zřízení programových rad. Garant a programová rada zodpovídají za zajištění kvality studijního 
programu v průběhu jeho vzniku a realizace, a hodnocení studijního programu, které se koná 
minimálně jednou za pět let a je zapracováno do sebehodnotící zprávy. Je založeno na 
mechanismu zpětné vazby a vedeno principem zlepšování kvality studijního programu. Zpětná 
vazba je zajišťována RVH OU, pracovní skupinou RVH OU (která zpravidla má externího člena dle 
typu studijního programu), absolventy, odborníky z praxe (kteří se mohou podílet na realizaci 
studijního programu dle jeho profilu), profesními komorami a zaměstnavateli;  

 hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností akademických pracovníků 
probíhá jednou ročně v souvislosti s vyhodnocováním tzv. Personálních plánů. Personální plány 
reflektují jak pedagogickou a tvůrčí činnost akademického pracovníka, tak její mezinárodní 
rozměr, konkrétně např. realizaci zvaných přednášek na zahraničních institucích. Mezinárodní 
aktivita akademiků je sledována a hodnocena také prostřednictvím zpráv ze zahraničních 
služebních cest, které evidují konkrétní výsledky pracovní cesty a jejich význam pro pracoviště, 
jeho pedagogickou a tvůrčí činnost i mezinárodní rozměr. Činnost akademického pracovníka je 
vyhodnocována jeho bezprostředně nadřízeným (zpravidla vedoucím katedry) a děkanem fakulty. 
Je seznamován s výsledky hodnocení (poskytnutou zpětnou vazbou) a má možnost se k nim 
vyjadřovat, výsledky hodnocení jsou součástí osobní karty zaměstnance; 

 kontakt se zástupci profesních komor má zejména podobu společných setkání. V současné době 
OU pracuje na zavedení pravidelných průzkumů ze strany absolventů studijního programu. 
Zapojení externích hodnotitelů je regulováno vnitřním předpisem Pravidla systému kvality OU.  

Výsledky hodnocení jsou využívány pro zajištění kvality hlavních druhů činností OU a pro jejich 
zlepšování. Jsou prezentovány a diskutovány na zasedáních vedoucích kateder, zasedáních 
Akademických senátů fakult, zasedáních studijní komise prorektorky pro studium a CŽV, kolegiu 
rektora a na zasedáních Akademického senátu OU a RVH OU. V případě potřeby jsou přijímána opatření 
ke zvýšení kvality vzdělávací činnosti. 
 
Závěr sebehodnocení: Zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností se 
na OU opírá o procesy zpětné vazby. 
 
 

86



 

1.2.6. Sledování úspěšnosti uchazečů o studium, studentů a uplatnitelnosti absolventů (Standard 
1.8) 

Na OU je sledována míra úspěšnosti v přijímacím řízení a tendence jejího vývoje ve dvou úrovních:  

 jako podíl zapsaných studentů v daném studijním programu pro daný akademický rok na počtu 
přihlášek (= počet uchazečů o studium v daném studijním programu), včetně statistik o počtu 
ne/úspěšných účastníků přijímací zkoušky, počtu navržených k přijetí, počtu odvolání (a s tím 
spojených kladných/záporných rozhodnutí) a počtu přijatých uchazečů (viz Výsledky přijímacího 
řízení dle jednotlivých let); 

 jako podíl absolventů příslušné kohorty zapsaných studentů do studijního programu v daném 
akademickém roce. 

Údaje jsou sledovány průběžně za posledních pět let, data jsou generována z informačního systému 
STAG zpravidla k 31. 10. příslušného kalendářního roku. 
OU sleduje studijní neúspěšnost na univerzitní a fakultní úrovni a na úrovni studijního programu. OU 
sleduje neúspěšnost studentů po 1. ročníku studia (viz Výroční zprávy o činnosti OU dle jednotlivých 
let). Ukazateli studijní neúspěšnosti ve studijním programu a míry řádného ukončení studia studijního 
programu jsou podíly počtu studujících studentů, počtu absolventů (úspěšných studentů ve vztahu ke 
standardní době studia), počtu neúspěšných studentů a počtu studentů, kteří přerušili studium, na 
celkovém počtu studentů zapsaných do 1. ročníku studijního programu v příslušném akademickém 
roce. U neúspěšných studentů je zvlášť sledován podíl zanechání studia na vlastní žádost a ukončení 
studia pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu. Údaje jsou sledovány průběžně 
za posledních pět let, data jsou generována z informačního systému STAG zpravidla k 31. 10. 
příslušného kalendářního roku. 
OU vyhodnocuje uplatnitelnost absolventů na základě dat z Ministerstva práce a sociálních věcí po 
jednotlivých studijních programech. Jsou k tomu využívány pololetní statistiky absolventů škol 
a mladistvých v evidenci ÚP za poslední 3 roky (2014–2017). Definice absolventa pro potřeby 
statistického sledování: Na základě dohody mezi MŠMT a MPSV je pro potřeby statistického sledování 
používaná definice absolventa jako uchazeče o zaměstnání evidovaného na ÚP podle místa jeho 
trvalého bydliště k určitému datu (30. 4. nebo 30. 9. daného roku), u kterého doba od úspěšného 
ukončení jeho studia nepřekročila 2 roky. Tato definice je platná od 1. 1. 2004. 
Výsledky analýz jsou vyhodnocovány a jsou využívány pro zajištění kvality vzdělávací činnosti na OU a 
pro její zlepšování. Jsou prezentovány a diskutovány na zasedáních vedoucích kateder, zasedáních 
Akademických senátů fakult, zasedáních studijní komise prorektorky pro studium a CŽV, kolegiu 
rektora a na zasedáních Akademického senátu OU a RVH OU. V případě potřeby jsou přijímána 
opatření ke zvýšení kvality vzdělávací činnosti. 
 
Závěr sebehodnocení: OU má v oblasti vzdělávací a tvůrčí činnosti nastaveny ukazatele, jejichž 
prostřednictvím sleduje míru úspěšnosti v přijímacím řízení, studijní neúspěšnost ve studijním 
programu, míru řádného ukončení studia studijního programu a uplatnitelnost absolventů. 
 
 
1.3. Vzdělávací a tvůrčí činnost 
 
1.3.1. Mezinárodní rozměr a aplikace soudobého stavu poznání (Standard 1.9) 

OU dlouhodobě monitoruje a vyhodnocuje mobility studentů i akademických pracovníků. Přehled 
mobilit za posledních pět let jsou k dispozici v příloze výroční zprávy o činnosti OU za rok 2016 Fakta a 
čísla o OU 2016, str. 22 a 23. Aktuálně nabízí Ostravská univerzita 1 467 předmětů v angličtině, 78 
v polštině, 356 předmětů v němčině, 325 ve španělštině, 218 předmětů ve francouzštině a 159 
předmětů v ruštině. Dále OU aktivně nabízí (a uskutečňuje) dva studijní programy Joint Degree, jeden 
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Double Degree studijní program a 4 studijní programy akreditované v angličtině. V roce 2016 na OU 
studovalo 192 studentů samoplátců v akreditovaných studijních programech v cizím jazyce. 
Počty vyjíždějících a přijíždějících studentů mají klesající tendenci absolutních číslech, tento pokles je 
ale dán poklesem celkového počtu studentů OU. Počty vyjíždějících a přijíždějících akademických 
pracovníků mají s výjimkou roku 2015 stoupající tendenci. 
Funkčnost a reciproční naplňování všech mezinárodních smluv o výměně studentů a akademiků, jež je 
nyní sledováno dílčím způsobem fakultami a oddělením mezinárodních vztahů OU umožní průběžně 
kontrolovat nová centrální databáze studentských i učitelských mobilit, kterou univerzita zajistí a 
uvede do provozu nejpozději v akademickém roce 2018/2019. 
OU si jako jeden z prioritních cílů Strategického záměru 2016–2020 stanovila – vytvářet a rozvíjet na 
Ostravské univerzitě mezinárodní akademické prostředí a zvýšit počet studentských mobilit i mobilit 
akademických pracovníků. Tento cíl se promítá do vnitřních standardů studijních plánů dvojím 
způsobem: jednak studijní plány zahrnují jazykové kurzy s explicitně stanovenou výstupní úrovní 
jazykové kompetence, jednak jsou ve studijních plánech obsaženy studentské mobility, odborné 
předměty vyučované v cizím jazyce, event. domácí pracovní stáže ve firmách a institucích s cizím 
pracovním jazykem. Jednotná Pravidla pro tvorbu studijních plánů studijních programů na OU proto 
obsahují část „internacionalizace“, kde jsou stanoveny podmínky pro zařazení internacionalizačních 
předmětů do studijních plánů. 
Dále je tento strategický cíl od roku 2016 podpořen dvěma celouniverzitními programy pro podporu 
mobilit a internacionalizace: 

 program VIA pro podporu studentských výjezdů na základě smluv o výměně studentů mimo 
Erasmus+ a pro podporu samostatných výjezdů studentů (tzv. free movers) na prestižní zahraniční 
univerzity s přidanou hodnotou výzkumných výstupů, zvl. publikačních. Výběrové řízení programu 
VIA je vyhlašováno jednou ročně pro následující akademický rok, výběrová komise je tvořena 
proděkany pro zahraniční vztahy všech fakult OU; 

 program To Be In (Towards Better Internationalization) pro podporu mobilit akademiků 
směřujících k rozvoji mobilit studentských a pro podporu výukových pobytů zahraničních 
hostujících profesorů na OU. Podporovány jsou takové zahraniční cesty akademických pracovníků, 
které vedou k uzavření nových memorand o porozumění (MoU) a smluv o výměně studentů 
(exchange agreements) nebo k přípravě společných studijních programů typu joint/multiple 
degree. Podporovány jsou především takové výukové pobyty zahraničních hostujících profesorů, 
které zvyšují zájem zahraničních studentů o studijní pobyt nebo o studium na OU. Předložené 
projekty hodnotí prorektor pro mezinárodní vztahy. 

Strategické cíle internacionalizace ve vzdělávací činnosti jsou dále podrobně rozpracovány 
v Mezinárodní marketingové strategii OU, a to včetně ekonomické rozvahy a konkrétních doporučení 
pro jejich realizaci. 
OU podporuje také internacionalizaci tvůrčí činnosti (Opatření 2.1.4., 2.1.7. Strategického záměru OU 
2016-2020). Jedná se zejména o podporu vytváření excelentních vědeckých týmů s pracovníky 
přicházejícími ze špičkových zahraničních institucí, která je realizována v rámci institucionálních 
rozvojových programů (IRP Excelence). V současné době je možné konstatovat, že doposud podpořené 
týmy dosáhly v uplynulých letech mimořádných vědeckých výsledků a jsou zařazeny do hlavních směrů 
výzkumu OU. Podobným projektem je také podpora nových postdoktorandů přicházejících 
z významných tuzemských i zahraničních institucí (IRP Postdok). Mezinárodní spolupráce v oblasti 
tvůrčí činnosti je ale také realizována formou dalších projektů (např. projekty spolupráce s Čínskou 
lidovou republikou podpořené z Moravskoslezského kraje, projekty na podporu příchodu nových 
zahraničních vědeckých pracovníků podpořené Statutárním městem Ostrava a MSK, vznik 
infrastruktury pro vzdělávací a tvůrčí činnost hostujících zahraničních odborníků v oblasti hudebního a 
výtvarného umění podpořeného z projektů IRP nebo podpora mobilit studentů a akademických 
pracovníků spojených s realizací výzkumu (VIA). 
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Závěr sebehodnocení: Na OU jsou uskutečňovány zahraniční mobility studentů a akademických 
pracovníků a jsou nabízeny studijní předměty vyučované v cizích jazycích nebo studijní programy 
uskutečňované v cizích jazycích. OU systematicky formou vhodných opatření podporuje 
internacionalizaci ve vzdělávací i tvůrčí činnosti. 
 
 
1.3.2. Spolupráce s praxí při uskutečňování studijních programů (Standard 1.10) 

Praktická výuka se na OU realizuje ve formě exkurzí, stáží, průběžných nebo souvislých praxí, 
projektové výuky a předmětů souvisejících s reflexí praktického vzdělávání, tzv. seminářů k odborné 
praxi či supervize. Pro studenty jsou zajišťovány výukové pobyty obsahující praxe a praktické stáže 
v rámci mezinárodních výměnných programů (např. Erasmus+).  
Za zadávání bakalářských, diplomových nebo disertačních prací, zadávání rigorózních prací externím 
odborníkům v souladu s oblastí vzdělávání, profilem a typem studijního programu odpovídá garant 
studijního programu. Zapojování odborníků z praxe do vzdělávacího procesu se realizuje v podobě 
účasti ve výukovém procesu (zejména v podobě praktického vyučování), vedení a oponování VŠKP, 
případně rigorózních prací a případné účasti v komisích státních závěrečných zkoušek. OU využívá 
stipendijní fond pro podporu spolupráce s praxí v souladu se Stipendijním řádem OU. 
V r. 2016 realizovala OU 89 studijních oborů, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování 
odborné praxe (jedná se o odborné profesní praxe, které jsou součástí akreditace daného studijního 
oboru) po dobu alespoň 1 měsíce. V těchto studijních oborech bylo v roce 2016 zapsáno 4 595 
studentů (viz Výroční zpráva o činnosti OU 2016 tab. 8.3). V největším měřítku se jedná o studijní obory 
Lékařské fakulty (18 studijních oborů, 100 % studijních programů), dále Pedagogické fakulty (29 oborů) 
a Filozofické fakulty (17 oborů); na Fakultě sociálních studií je takto profilováno 9 studijních oborů, na 
fakultě Přírodovědecké 6 studijních oborů. 
 
Závěr sebehodnocení: OU rozvíjí spolupráci s praxí s přihlédnutím k typům a případným profilům 
studijních programů. 
 
 
1.3.3. Spolupráce s praxí při tvorbě studijních programů (Standard 1.11) 

Spolupráce s praxí při tvorbě studijních programů je zajištěna prostřednictvím dvou mechanismů. Tím 
prvním je institut programových rad. Každý studijní program musí mít stanovenu programovou radu, 
do které jsou podle typu studijního programu jmenováni zástupci různých cílových skupin. Jednou z 
cílových skupin u profesně zaměřeného studijního programu, jsou zástupci z praxe. Druhým 
mechanismem je proces projednávání návrhu žádosti o akreditaci studijního programu Radou pro 
vnitřní hodnocení, která stanovuje externí posuzovatele žádosti, kterými v případě profesně 
zaměřeného studijního programu je vždy zástupce z praxe. 
 
Závěr sebehodnocení: OU má vytvořen mechanismus komunikace se zástupci z praxe při tvorbě a 
hodnocení studijních programů. 
 
 
1.4. Podpůrné zdroje a administrativa  
 
1.4.1. Informační systém (Standard 1.12) 

OU provozuje studijní informační systém (dále jen IS/STAG), jehož tvůrcem a dodavatelem je 
Západočeská univerzita v Plzni. IS/STAG je modulárním portálovým systémem, který umožňuje 
komplexní správu a řízení studijní agendy Ostravské univerzity. IS/STAG realizuje následující agendy 
studia – elektronická přihláška ke studiu, administrace přijímacího řízení, příprava podkladů pro zápis 
do studia včetně všech nezbytných kontrolních mechanismů, správa termínů zkoušek a jejich realizace, 
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správa známek/kreditů, řízení rozvrhů, studijních plánů, evaluací a hodnocení kvality studia, informační 
zabezpečení mobilit studentů (výjezdy/příjezdy na krátkodobé pobyty) a komplexní evidence studenta.  
Uvedený výčet není konečný, jde o základní seznam klíčových agend studia. Tento základní seznam je 
doplněn dalšími systémy univerzity: IS Moodle – systém pro podporu distančního i prezenčního studia, 
který OU využívá také pro potřeby přijímacího řízení. Další systém spravuje a řídí agendu 
vysokoškolských prací (IS DIPL) od okamžiku vypsání tématu, přihlášení se až po odevzdání a 
vyhodnocení, včetně přenosu informací do základního systému IS/STAG. Systém spisové služby (IS SSL) 
umožňuje elektronickou komunikaci se studentem (zasílání kladných rozhodnutí), včetně komunikace 
s datovou schránkou. Uvedené základní systémy OU provozuje prostřednictvím Intranetu, tj. pomocí 
portálového řešení. Toto řešení svému uživateli poskytuje přístup ke všem informačním systémům a 
aplikacím OU jednotným způsobem a centralizovaně z jednoho místa a s jedním zabezpečeným 
přihlášením. OU provozuje celkem 134 portálových aplikací/systémů, které pokrývají komplexní 
agendu studia, a to nejen z pohledu studenta, ale také i z pohledu akademika. 
Všechny informace o studijních programech, studijních plánech, uplatnitelnosti absolventů, 
dostupnosti pro studenty se specifickými potřebami jsou z informačního systému dostupné 
prostřednictvím webového rozhraní v jednoduše prohledavatelné databázi na veřejných internetových 
stránkách OU. 
 
Závěr sebehodnocení: OU má vybudován funkční informační systém a komunikační prostředky, které 
zajišťují přístup k přesným a srozumitelným informacím o studijních programech, pravidlech studia a 
požadavcích spojených se studiem, k informačním a poradenským službám souvisejícím se studiem a s 
možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi. 
 
 
1.4.2. Knihovny a elektronické zdroje (Standard 1.13) 

OU má zřízeno jako samostatné pracoviště na celoouniverzitní úrovni Univerzitní knihovnu. Univerzitní 
knihovna je důležitou součástí OU, která nabízí svým uživatelům široké spektrum služeb, mnohé z nich 
online. Zajišťuje a zpřístupňuje tradiční i elektronické dokumenty a naplňuje informační potřeby OU. 
Poskytuje přístup k tištěným dokumentům formou prezenčních a absenčních výpůjček a meziknihovní 
výpůjční službou. Propaguje a podporuje aktivní využívání elektronických informačních zdrojů.  
Celkový fond Univerzitní knihovny v současné době tvoří 269 tis. svazků. Knihovna disponuje jednou 
centrální půjčovnou v centru města a dislokovanými studovnami na každé fakultě a sítí katederních 
knihoven. 
Stav svazků v jednotlivých částech Univerzitní knihovny je následující: 

Celkový fond 269 079 
Půjčovna – dokumenty ve skladech 178 665 
Studovna Filozofické fakulty 18 854 
Studovna Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studií  7 069 
Studovna Lékařské fakulty 3 364 
Studovna Přírodovědecké fakulty 5 306 
Studovna Fakulty umění 1 161 
Studovna časopisů (včetně dokumentů ve skladu časopisů) 26 021 
Mediotéka  1 941 
Knihovny pracovišť a ústavů 26 708 

Dále Univerzitní knihovna disponuje trvale nakoupenými elektronickými knihami v následujícím 
rozsahu: 

Elektronické knihy (trvalý nákup):  
Proquest ebook central (dříve eBrary) 20 
ebooks EBSCO  539 
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Dále Univerzitní knihovna zajišťuje centrální přístup k následujícím licencovaným elektronickým 
databázím: 

Academic Search Complete  
Annual Reviews - Biomedical/Life Sciences Collection a Annual Reviews Electronic Back Volume 
Collection  
BMJ Journals Online Collection a BMJ Online  
CEEAS (Central & Eastern European Academic Source)   
CINAHL Plus with Full Text  
GREENFILE  
JSTOR (kolekce I.- IV.)  
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)  
MEDLINE Complete  
SAGE  
SCIENCE DIRECT  
SCOPUS  
SpringerLink (včetně Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Mathematics Science) 
Web of Science  
Wiley Library Online  
Zentralblatt MATH  

 
 
Závěr sebehodnocení: Služby Univerzitní knihovny OU a elektronické zdroje pro výuku jsou 
s přihlédnutím k typu a případnému profilu studijního programu dostatečné a dostupné studentům 
a akademickým pracovníkům. 
 
 
1.4.3. Studium studentů se specifickými potřebami (Standard 1.14) 

Ostravská univerzita se cíleně zaměřuje na podporu uchazečů a studentů se specifickými vzdělávacími 
potřebami (dále jen „SSP“) k zajištění rovného přístupu k VŠ vzdělání od roku 2008, dochází k rozšíření 
podpory na další skupiny uchazečů a studentů, zejména ze socioekonomicky znevýhodněného 
prostředí a etnických minorit. OU sleduje tři úrovně systému k zajištění rovného přístupu ke studiu: 
úroveň instituce a jejích součástí, úroveň studijních programů, úroveň uchazeče/studenta SSP. Principy 
a postupy práce s uchazeči/studenty SSP reguluje Statut OU, Studijní a zkušební řád OU, Směrnice 
rektora č. 234/2016 Podpora uchazečům a studentům se specifickými potřebami na OU, včetně Přílohy 
č. 1 Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se specifickými potřebami na 
Ostravské univerzitě a Strategický záměr OU 2016-2020, Priorita 1 Kvalitním studiem ke vzdělávání, 
Dílčí cíl 4, Opatření 1.4.7.  
Na celouniverzitní úrovni působí od roku 2008 Centrum Pyramida OU. Hlavním cílem a náplní centra je 
poskytování odborných služeb k zajištění podmínek pro studium studentů SSP na OU. Centrum 
Pyramida nabízí podporu nejen stávajícím studentům SSP, ale také uchazečům SSP o studium, 
zaměstnancům a odborné veřejnosti. Od roku 2014 je OU členem Asociace poskytovatelů služeb 
studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (AP3SP). OU sleduje přístupnost studijních 
programů uchazečům/studentům SSP, implementuje individuální přístup k uchazeči/studentovi a 
rozvíjí mechanismus podpory úspěšnosti studia studentů SSP (modifikace osobního studijního plánu, 
individuální výuka, rozšířené konzultace, adaptace výukových materiálů, modifikace výukových metod, 
modifikace metod ověřování výstupů z učení, nabídka poradenských služeb). OU podporuje studenty 
v souladu se Stipendijním řádem OU a nabízí systém poradenských služeb v oblasti studijního 
poradenství (nyní na úrovni pedagogických poradců na jednotlivých katedrách), který od r. 2018 bude 
rozšířen o sociálně-právní, psychologické a kariérní poradenství zajišťované nově zřízeným 
Akademickým informačně poradenským centrem OU. 
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Závěr sebehodnocení: OU zajišťuje dostupné služby, stipendia a další podpůrná opatření pro vyrovnání 
příležitostí studovat na vysoké škole pro studenty se specifickými potřebami. 
 
 
1.4.4. Opatření proti neetickému jednání a k ochraně duševního vlastnictví (Standard 1.15) 

Ostravská univerzita měla dlouhou dobu řešenu problematiku etického chování prostřednictvím 
Směrnice rektora č. 88/06 z roku 2006 s názvem Etický kodex výzkumných pracovníků OU. Tato 
směrnice stanovovala etické standardy v tvůrčí činnosti. Podle této směrnice rektor ustavoval etickou 
komisi ad hoc pro projednávání konkrétních podnětů na porušení tohoto Etického kodexu. Záznamy 
z jednání Etické komise jsou uloženy na sekretariátu rektora (v posledních 5 letech byly projednávány 
4 podněty na porušení etického kodexu). 
V souvislosti s novelou zákona se OU rozhodla, že etický kodex bude vnitřním předpisem a bude 
upravovat jednotně pravidla etického chování všech studentů a zaměstnanců OU. Do seznamu 
vnitřních předpisů OU vyjmenovaných ve Statutu OU (čl. 23) byl proto vložen název vnitřního předpisu 
Etický kodex zaměstnanců a studentů OU a čl. 60 s názvem Etika a Etický kodex). V prosinci 2017 byl 
dopracován návrh Etického kodexu zaměstnanců a studentů OU, který komplexně řeší problematiku 
etického chování v rámci všech hlavních i podpůrných činností OU a stanoví pravidla pro jednání Etické 
komise OU a také Etické komise OU pro výzkum. Tento kodex je nyní v připomínkovém řízení a bude 
projednáván na zasedání Akademického senátu OU v únoru 2018 a následně postoupen na MŠMT k 
registraci. 
Na základě tohoto Etického kodexu bude ustavena stálá Etická komise OU (jako stálý poradní sbor 
rektora), jejíž členové budou jmenováni rektorem po projednání v Akademickém senátu OU.  
Ochranu duševního vlastnictví dále na OU zajišťuje Disciplinární řád pro studenty OU, který jako jeden 
z disciplinárních přestupků považuje plagiátorství. Přímá kontrola plagiátorství se provádí u 
odevzdaných závěrečných prací, které procházejí kontrolou antiplagiátorským systémem Theses a míra 
shody s jinými pracemi se povinně vyhodnocuje v posudku vedoucího práce. 
 
Závěr sebehodnocení: OU má nastavena opatření k ochraně duševního vlastnictví a proti úmyslnému 
jednání proti dobrým mravům při studiu zejména proti plagiátorství a podvodům při studiu. 
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2. STUDIJNÍ PROGRAM 
 
2.1.  Soulad studijního programu s posláním vysoké školy a mezinárodní rozměr studijního 

programu 
 
2.1.1.  Soulad studijního programu s posláním a strategickými dokumenty vysoké školy (Standard 

2.1) 

Navazující magisterský studijní program Filozofická studia rozšiřuje spektrum možností studia filozofie 
na FF OU, kde má tento obor širokou škálu možností realizace od bakalářského typu až po habilitační 
a profesorská řízení. Z hlediska typu, formy a profilu je v souladu s posláním a strategickým záměrem 
vysoké školy a ostatními strategickými dokumenty vysoké školy, jimiž jsou zejména Dlouhodobý záměr 
OU 2016–2020 a Dlouhodobý záměr činnosti FF na období 2016–2020; tyto dokumenty jsou veřejně 
dostupné na: http://www.osu.cz/dokumenty/ a http://ff.osu.cz/dokumenty/. Navazuje zejména na 
záměr internacionalizace studia na OU a realizace joint degree studijních programů. 
 
 
2.1.2.  Souvislost s vědeckou/uměleckou činností vysoké školy (Standard 2.2) 

Na výuce navazujícího magisterského studijního programu Filozofická studia se za OU podílí členové 
katedry filozofie FF OU, kteří vykazují stálou oborovou vědeckou a tvůrčí činnost, která souvisí s tvůrčí 
činností vysoké školy a předkládaným studijním programem. Vědecká činnost pracoviště spadá mj. 
mezi deklarované hlavní směry výzkumu Ostravské univerzity (http://www.osu.cz/hlavni-smery-
vyzkumu/) a její Filozofické fakulty (http://ff.osu.cz/148/hlavni-smery-vyzkumu-na-ff-ou/). Zaměření 
programu odpovídá vědecké činnosti realizované na pracovišti – např. výzkum středověkého myšlení 
nebo výzkum identity (gender, kognitivní vědy). 
Pedagogové zabezpečující tento program za OU vydali za posledních 5 let (tj. od r. 2013) deset 
monografických publikací, které se tematicky váží k jimi vyučovaným předmětům a oblastem. Z nich 
jsou to například:  

 Kalnická, Z. Concept and Image: Intersections of Philosophy and Art. Ostrava: Filozofická fakulta 
Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 135 s. 

 Otisk, M., Psík, R. Matematické listy Gerberta z Remeše. Praha: MatfyzPress, 2014, 164 s. 
 Petrů, M. a kol. Filosofie medicíny v českých zemích. Praha: Triton, 2015. 290 s. 

Dále opublikovali více než padesát studií v odborných recenzovaných periodikách; téměř čtvrtina z nich 
vyšla v časopisech, které jsou registrovány v databázích Web of Science nebo Scopus. Více než 20 jich 
vyšlo v zahraničí nebo cizojazyčně. Tito pracovníci se také výrazně publikačně podíleli na mnohých 
kolektivních monografiích a recenzovaných sbornících. Vedle publikační činnosti se akademičtí 
pracovníci pravidelně účastní tuzemských i zahraničních konferencí, kongresů, kolokvií či odborných 
seminářů, včetně vystoupení na zvaných přednáškách v ČR a v dalších zemích (např. Francie, Itálie, 
Německo, Polsko, Rusko, Slovensko, Ukrajina, Velká Británie ad.). Takových konferenčních či zvaných 
vystoupení lze za posledních 5 let napočítat několik desítek, přičemž čtvrtina z nich proběhla 
v zahraničí.  
Podrobně viz odkazy na webové stránky o publikační činnosti jednotlivých pracovníků v seznamu 
přiložených dokumentů:  

 http://ff.osu.cz/kfi/zdenka-kalnicka/12894/#3-publikacni-cinnost;  
 http://ff.osu.cz/kfi/tomas-novotny/12898/#3-publikacni-cinnost;  
 http://ff.osu.cz/kfi/marek-otisk/14223/#3-publikacni-cinnost;  
 http://ff.osu.cz/kfi/marek-petru/13930/#3-publikacni-cinnost;  
 https://ff.osu.cz/kfi/antonin-dolak/66286/;  

výběry pak ve formulářích C-I, resp. ve formuláři C-II. 
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Katedra pravidelně pořádá nejrůznější odborná setkání, vědecké konference či organizuje přednášky 
odborníků z ČR i zahraničí (konkrétně viz http://ff.osu.cz/kfi/archiv-udalosti/), do nichž se zapojují 
pedagogové NMgr. programu Filozofická studia. Z pořádaných či spolupořádaných konferencí za 
posledních 5 let lze mj. zmínit:  

 pravidelné mezinárodní konference Studia humanitatis – Ars hermeneutica (od r. 2006 každé dva 
roky, v roce 2018 proběhl 7. ročník);  

 vědeckou konferenci Metafory ve vědeckém myšlení (2014);  
 vědeckou konferenci Pojetí důstojnosti člověka mezi antikou a novověkem (2014);  
 mezinárodní vědeckou konferenci Issues of Perception between Medieval and Early Modern 

Philosophy (2016);  
 vědeckou konferenci Antinatalismus (2017); 
 mezinárodní vědeckou konferenci (ve spolupráci s AV ČR) Antinatalism under Fire (2018); 
 mezinárodní vědeckou konferenci From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the 

Traditional Framework (2018).  

Od roku 2016 byla na katedře obnovena činnost Jednoty filosofické (původní činnost již za první 
republiky), která pořádá rovněž pravidelné (3–4krát za semestr) odborné přednášky předních badatelů 
(detaily viz http://jednota-filozoficka.cz/pobocka-ostrava/uvodni-slovo/). Pedagogové, zajišťující 
navazující magisterský program Filozofická studia, se podíleli a podílí na řešení řady vědeckých 
projektů. Vedle grantů GAČR (za posledních 5 let 1 projekt) a projektů jiných (ESF, MSK), (za posledních 
5 let 5 projektů) to byl i mezinárodní grant Norských fondů (viz formulář C-II žádosti o akreditaci). 
Důležitou strategií zapojování studujících navazujícího magisterského programu na katedře filozofie do 
vědecké a tvůrčí činnosti je jejich účast v projektech SGS (studentská grantová soutěž), kterou 
každoročně vypisuje OU a která je určena především pro doktorandy a studenty navazujících 
magisterských programů pod vedením jejich pedagogů. Na katedře filozofie byly v posledních 5 letech 
úspěšně řešeny 4 projekty SGS. Výčet grantových aktivit viz výroční zprávy FF OU 
(http://ff.osu.cz/dokumenty/) nebo odkazy na webové stránky o grantových aktivitách jednotlivých 
stávajících pracovníků katedry filozofie:  

 http://ff.osu.cz/kfi/antonin-dolak/66286/#6-projekty-a-granty;  
 https://ff.osu.cz/kfi/oldrich-kramolis/12895/#6-projekty-a-granty; 
 http://ff.osu.cz/kfi/zdenka-kalnicka/12894/#6-projekty-a-granty;  
 http://ff.osu.cz/kfi/marek-otisk/14223/#6-projekty-a-granty;  
 http://ff.osu.cz/kfi/marek-petru/13930/#6-projekty-a-granty. 

Závěr sebehodnocení: Členové katedry filozofie, podílející se na výuce navazujícího magisterského 
studijního programu Filozofická studia vykazují adekvátní oborovou vědeckou a tvůrčí činnost, která 
souvisí s tvůrčí činností vysoké školy a předkládaným studijním programem. 
 
 
2.1.3. Mezinárodní rozměr studijního programu (Standard 2.3) 

Studijní program Filozofická studia je jedinečný svou strukturou, jejíž podstatou je mezinárodní rozměr. 
Studující tohoto programu jsou povinni strávit dva ze čtyř semestrů standardní doby studia v zahraničí 
– jeden semestr na partnerské univerzitě v Katovicích (Uniwersytet Śląski w Katowicach), kde získají 
minimálně 30 kreditů a jeden semestr na partnerské univerzitě v Banské Bystrici (Univerzita Mateja 
Bela v Banskej Bystrici), kde taktéž získají minimálně 30 kreditů. 
Takto koncipované studium umožňuje studujícím získat zkušenost s komparací stavu i metod bádání 
na jednotlivých pracovištích a dále rozšiřovat poznatky napříč třemi národními filozofickými tradicemi. 
Zároveň umožňuje porozumět nejen národnímu kontextu probírané problematiky, ale uchopit ji 
v mezinárodním rozsahu a to nejen na základě krátkodobých studijních pobytů či četby relevantní 

94



 

světové literatury, ale přímo na způsobech, jak se daná témata řeší v akademickém světě v jiném 
národním prostředí. 
V souvislosti s koncepcí tohoto studijního programu se předpokládá intenzivní rozvoj jazykových 
kompetencí studujících s důrazem na angličtinu a jazyky zemí, v nichž absolvují příslušné semestry 
svého studia (polština, slovenština), což je dáno tím, že studenti a studentky, kteří pobývají semestr 
v  Polsku a semestr na Slovensku, absolvují studium v rámci studijního plánu v jazyce těchto zemí, příp. 
v angličtině (viz formulář B-III a příloha Dohoda vysokých škol).  
Studující na katedře filozofie i vyučující v navazujícím magisterském studijním programu Filozofická 
studia pravidelně vyjíždějí na zahraniční pracoviště, a to zejména v rámci mobilit programu Erasmus+ 
(přehled partnerských vysokých škol viz http://ff.osu.cz/12102/bilateralni-smlouvy-ff-ou-se-
zahranicnimi-institucemi-uzavrene-v-ramci-programu-erasmus-plus/), ale využívají i další možnosti 
smluv se zahraničními pracovišti (např. CEEPUS, Aktion apod.). V posledních 5-ti letech vyjeli 
magisterští studující katedry filozofie na University of Glasgow, Belarusian State University, 
Uniwersytet Wroclawski a University of Dundee. Pedagogové vyjížděli za posledních 5 let v rámci 
programu Erasmus+ na přednáškové pobyty, a to zejména na Uniwersytet Wroclawski, ale také na 
University of Dundee, Sophia Antipolis University of Nice, Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitře, 
Prešovskou univerzitu v Prešově a Univerzitu Mateja Bela v Banské Bystrici. Realizovali dlouhodobější 
či krátkodobější přednáškové pobyty v rámci jiných mezinárodních dohod, např. na Habajit Hajhudi 
v Izraeli (doc. Novotný) či Instytutu Filozofii, Socjologii i Psychologii, Wydział nauk społecznych, 
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (doc. Otisk, hostující profesor).  
Odborná akademická spolupráce (hostující přednášky, konference, příprava společných projektů) 
probíhá s řadou zahraničních partnerů. Na FF OU i na katedru přijíždějí domácí i zahraniční odborníci, 
jež konají odborné přednášky pro oborové studenty nebo přednášky na obecnější společensky aktuální 
témata přístupné studentům různých oborů (podrobně viz http://ff.osu.cz/kfi/archiv-udalosti/). Mezi 
spolupracující instituce lze zvlášť zmínit např. katedry filozofie či oborově příbuzná pracoviště ve Francii 
(Nice), v Itálii (Ferrara, Florencie, Padova, Pisa nebo římské univerzity Sapienza a Universita degli Roma 
Tre), v Izraeli (Jeruzalém), v Norsku (Oslo), v Polsku (Częstochowa, Katowice, Kraków, Warszawa, 
Wrocław), na Slovensku (Bratislava, Nitra, Prešov, Banská Bystrica) nebo ve Velké Británii (Aberdeen, 
Dundee, St Andrews) či USA.  
Z mezinárodní spolupráce staršího data je možné uvést spolupráci s  pracovišti Univerzity v Katowicích 
a Jagelonské univerzity v Krakově na přípravě publikace v anglickém jazyce Aesthetics of the Four 
Elements: Earth, Water, Air and Fire, 2001 (která následně vyšla také v polském překladu v roce 2002) 
nebo knihu Water and Women in Past, Present and Future, Philadelphia: Xlibris Corporation (2007), 
kterou editovala prof. Kalnická. Ze spolupráce se zahraničními partnery také vzešlo např. uspořádání 
mezinárodní vědecké konference Filozof na prowincji – Rola elit intelektualnych w środowiskach 
lokalnych (Lubliniec, 10/2015, společně s Akademii im. J, Długosza v Częstochowie) s vydáním následné 
kolektivní monografie Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji. Ostrava: OU, 2016. 
Mezinárodní spolupráce je patrná rovněž na účasti pracovníků katedry, podílejících se na 
zabezpečování doktorského programu Filozofická studia v redakčních radách odborných zahraničních 
periodik a v mezinárodních odborných oborových společnostech.  
Mezinárodní studijní program Filozofická studia lze tak chápat jako jisté vyvrcholení dlouhodobé 
mezinárodní spolupráce s katedrami filozofie Slezské univerzity v Katovicích a Univerzity Mateja Bela 
v Banské Bystrici. V současnosti dále probíhající přípravy doktorského studijního programu Současná 
filozofie v podobě double degree s katedrou filozofie Wrocławské univerzity, do jehož přípravy jsou 
zapojeni pedagogové katedry filozofie, kteří realizují magisterský studijní program Filozofická studia. 
 
Závěr sebehodnocení: Na katedře filozofie jsou uskutečňovány zahraniční mobility studentů 
a akademických pracovníků, působí zde zahraniční odborníci, realizuje se mezinárodní spolupráce 
a jsou nabízeny studijní předměty vyučované v cizích jazycích, zejména v angličtině. Členové katedry 
filozofie, podílející se na výuce navazujícího magisterského programu Filozofická studia jsou členy 
mnoha mezinárodních odborných společností, redakčních rad zahraničních odborných časopisů 

95



 

a edičních řad zahraničních odborných vydavatelství a publikují monografie v zahraničních 
vydavatelstvích a studie v zahraničních časopisech. 
 
 
2.2. Profil absolventa a obsah studia 
 
2.2.1 Soulad získaných odborných znalostí, dovedností a způsobilostí s typem a profilem studijního 

programu (Standard 2.4) 

Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti, které si absolventi studijního 
navazujícího magisterského programu Filozofická studia na FF OU osvojují, jsou v souladu s daným 
typem a profilem studijního programu. Odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti jsou podrobně 
popsány ve formuláři B-I. 
 
 
2.2.2. Jazykové kompetence (Standard 2.5) 

Studijní program je koncipován tak, aby studenti a studentky navazujícího magisterského programu 
Filozofická studia v průběhu studia při plnění studijních povinností prokázali schopnost používat 
získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v několika cizích jazycích (vedle 
angličtiny i v polštině a slovenštině). Součástí povinných kurzů studijního programu je předmět 
v angličtině a několik kurzů ve slovenštině a polštině. Zároveň studující musí absolvovat kurz Polštiny 
pro filozofy. 
 
Závěr sebehodnocení: Navazující magisterský studijní program Filozofická studia je koncipován tak, aby 
umožnil fixaci a rozvoj odborných dovedností a způsobilostí v několika cizích jazycích (angličtina, 
polština, slovenština). Naplnění je možné díky internacionální a interdisciplinární podobě studijního 
programu. 
 
 
2.2.3. Pravidla a podmínky utváření studijních plánů (Standard 2.6) 

Obecná pravidla pro tvorbu studijních plánů upravuje Opatření rektora č. 18/2017 (dostupné na 
Portálu OU:  
https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSFile?id=A1001001A17J18C10907
B59299&tmp=dtp1013526100333217964.tmp422.  
Studijní program bude realizován pouze ve variantě completus v prezenční formě studia. Studijní plán 
programu Filozofická studia je sestaven tak, aby umožňoval studujícím získat teoretické znalosti 
potřebné pro výkon povolání a dále osvojit si nezbytné praktické dovednosti, jak jsou popsány v profilu 
absolventa. S ohledem na specifika daného studijního programu vychází koncepce studia z dohody 
zúčastněných stran, která stanoví, že I. a IV. semestr student působí na domácí univerzitě a II. a III. 
semestr působí na partnerské univerzitě (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Uniwersytet Śląski 
w Katowicach). Na každý semestr studia je alokováno 30 kreditů, tedy z domácí univerzity student získá 
60 kreditů a z každé z partnerských univerzit 30 kreditů. Celkový kreditní limit za navazující magisterské 
studium je 120 kreditů, přičemž 80 kreditů připadá na povinné předměty (na OU 35, v Polsku 23 a na 
Slovensku 22), a dalších 20 kreditů je spojeno s tvorbou diplomové práce. V povinně volitelných 
předmětech student získá v ČR minimálně 5 kreditů, v Polsku min. 7 kreditů a na Slovensku min. 
8 kreditů. 
Pravidla a podmínky utváření studijních plánů na OU jsou součástí formuláře B-I žádosti o akreditaci. 
O zapojení studentů a studentek do tvůrčí činnosti katedry viz podrobněji standard 2.2 a standard 3.5. 
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Závěr sebehodnocení: Navazující magisterský studijní program Filozofická studia je v souladu s pravidly 
tvorby studijních plánů na FF OU. Má jasně vymezenou posloupnost předmětů s ohledem na realizaci 
programu na partnerských univerzitách. 
 
 
2.2.4. Vymezení uplatnění absolventů (Standard 2.7) 

Navazující magisterský program Filozofická studia nepřipravuje absolventy pro regulovaná povolání. 
Z povahy oboru filozofie vyplývá, že jeho absolventi mají k dispozici velmi širokou škálu možného 
uplatnění. Blíže viz formulář D-I. 
 
 
2.2.5. Standardní doba studia (Standard 2.8) 

Standardní doba studia u navazujícího magisterského programu Filozofická studia je dva roky, což 
odpovídá průměrné studijní zátěži, obsahu a cílům studia a profilu absolventa studijního programu. 
Studující musí za studium získat 120 kreditů, přičemž jeden kredit představuje zátěž cca 30 hodin 
studia. 
 
 
2.2.6. Soulad obsahu studia s cíli studia a profilem absolventa (Standard 2.9) 

Obsah studia odpovídá cílům studia a umožňuje dosažení stanoveného profilu absolventa, jak v oblasti 
získaných znalostí, tak dovedností, a vychází ze soudobého stavu vědeckého poznání a tvůrčí činnosti 
v oblasti vzdělávání Filozofie, religionistika a teologie. Obsah studia, jeho cíle a profil absolventa jsou 
detailně popsány v akreditačním spisu. 
 

2.2.7. Struktura a rozsah studijních předmětů (Standard 2.12) 

Navazující magisterský studijní program Filozofická studia má zdůvodněnu strukturu studijních 
předmětů, jejich rozsah a charakteristiku (viz výše, a také formuláře B-I, B-II a B-III). Většina předmětů 
se vyučuje v podobě přednášek (především základní teoretické předměty) či seminářů (především 
předměty profilujícího základu), nebo jako kombinace přednášek a seminářů (především povinně 
volitelné předměty), což je forma, která se ve výuce filozofických kurzů osvědčila. Formu cvičení pak 
mají kurzy jazykové přípravy a prakticky zaměřené výborové předměty na partnerských pracovištích. 
Všechny základní teoretické disciplíny jsou zakončeny zkouškou, ostatní předměty jsou zakončeny 
zápočtem.  
 
Závěr sebehodnocení: struktura a rozsah studijních předmětů je v souladu s příslušnými dokumenty OU. 
Má logicky tvořenou strukturu teoretických a profilových disciplín, v níž je kladen důraz na komplexní 
rozvoj odborných dovedností, způsobilostí a dalších kompetencí studenta tak, aby odpovídaly profilu 
absolventa a jeho uplatnění na trhu práce. 
 
 
2.2.9. Soulad obsahu studijních předmětů, státních zkoušek a kvalifikačních prací s výsledky učení a 

profilem absolventa (Standard 2.14) 

Obsah vyučovaných studijních předmětů ve studijním programu navazujícího magisterského studia 
Filozofická studia, metody výuky a způsob hodnocení směřuje k tomu, aby studující zvládli obsah 
státních zkoušek, který odpovídá tomu, co by měl absolvent znát a umět, a aby byly dosaženy všechny 
cíle studia (viz formuláře B-I, B-II, B-III). Státní závěrečná zkouška NMgr. studia Filozofická studia se 
vedle obhajoby diplomové magisterské práce skládá ze tří částí: (i) Antická filozofie a její recepce 
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v dějinách filozofie, (ii) Metodologie a filozofie vědy a (iii) Praktická filozofie, čemuž odpovídá 
i struktura povinných předmětů a jejich doplnění v podobě povinně volitelných kurzů. 
Témata a zaměření kvalifikačních prací jsou v souladu s plánovanými výsledky učení a profilem 
absolventa v daném studijním programu a vytvářejí logický celek (viz formulář B-II). Vzhledem 
k charakteru vzdělávací oblasti Filozofické vědy, religionistika a teologie, a zejména její filozofické části 
jsou témata diplomových prací otevřena vlastním návrhům studujících, pokud jsou kladně posouzeny 
vedoucím práce a schváleny vedoucím katedry. 
 
Závěr sebehodnocení: navazující magisterský studijní program Filosofická studia je strukturován tak, 
aby obsah, metody, způsoby hodnocení i obsah státní závěrečné zkoušky spolu s obhajobou diplomové 
práce (vše je popsáno v sylabech předmětů) vytvářely nedílný a provázaný celek. Státní závěrečná 
zkouška a obhajoba diplomové práce jsou studujícími realizovány na domovské univerzitě. Navazující 
magisterský studijní program je svými cíli v souladu s výsledky učení i s profilem absolventa. 
 
 
2.3 Vzdělávací a tvůrčí činnost ve studijním programu 
 
2.3.1. Metody výuky a hodnocení výsledků studia (Standardy 3.1–3.4) 

Při uskutečňování navazujícího magisterského studijního programu se využívají moderní výukové 
metody odpovídající výsledkům učení studijního programu a přístupy podporující aktivní roli studentů 
v procesu výuky (viz vyučující a hodnotící metody v sylabech jednotlivých předmětů, formulář B-III). 
Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá poslání studijního programu a formě prezenčního studia 
(viz časovou náročnost v sylabech předmětů, formulář B-III). Studijní literatura, která je uvedena 
v požadavcích studijních předmětů, odráží aktuální stav poznání a studentům je zajištěna jejich 
dostupnost (viz formulář C-II, v některých případech jsou málo dostupné texty, zejména cizojazyčné, 
uloženy vyučujícími na T-disk, který je pro takovéto účely zřízen a kde mají studující přístup). 
Vysoká škola má zveřejněna kritéria, která umožňují objektivní hodnocení a podle kterých jsou studenti 
hodnoceni (viz Studijní a zkušební řád OU, platný od 1. 9. 2017, http://dokumenty.osu.cz/osu/uredni-
deska/ou-stud_zk_rad-20170901cs.pdf/). Požadavky pro splnění předmětů jsou součástí popisu 
jednotlivých předmětů zveřejněných na Portálu OU. Studující mají k dispozici také okruhy státní 
závěrečné zkoušky. 
 
Závěr sebehodnocení: navazující magisterský studijní program Filozofická studia má jasně definován 
způsob výuky a hodnocení, neboť tyto ukazatele jsou součástí sylabu každého předmětu tohoto 
studijního programu. Rovněž má nastavenu obtížnost jednotlivých předmětů a jí odpovídající kreditní 
ohodnocení, které je v souladu s dokumenty OU, nastaven je rovněž vztah kreditového ohodnocení, 
celkového počtu kreditů a standardní doby studia. Do budoucna se předpokládá korelace charakteru 
tohoto studijního programu s ohledem na uplatnění absolventa na trhu práce. 
 
 
2.3.2. Tvůrčí činnost vztahující se ke studijnímu programu (Standard 3.5) 

Katedra filozofie uskutečňuje tvůrčí činnost, která odpovídá oblasti vzdělávání Filozofie, religionistika 
a teologie, a to zejména v oblasti filozofie a religionistiky. Tvůrčí činnost jednotlivých pedagogů se váže 
k tomuto programu a předmětům, jež zabezpečují (viz formuláře C-I jednotlivých pedagogů). Pracovníci 
katedry byli v posledních 5 letech řešiteli těchto vědeckých grantů a projektů: 
 Svět vědy – záhadný i zábavný, CZ.1.07/2.3.00/35.0053, doba řešení: 1. 6. 2012–31. 5. 2014 (doc. 

Otisk); 
 Posílení vědeckých pracovišť Ostravské univerzity v Ostravě, CZ.1.07/2.3.00/30.0047, doba řešení: 

1. 7. 2012–30. 6. 2015 (prof. Kalnická); 
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 Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia, MSK titul 3, doba 
řešení: 1. 7. 2014–31. 8. 2015 (doc. Otisk); 

 Výzkumná síť teorie a dějin vědy, CZ.1.07/2.4.00/31.0108, doba řešení 1. 10. 2012–30. 9. 2014 
(doc. Otisk, prof. Kalnická, doc. Petrů); 

 Filosofie a čísla v latinském předscholastickém myšlení, GA17-11657S, doba řešení:  1. 1. 2017–
31. 12. 2019 (doc. Otisk); 

 Výzkumný pobyt – Univerzita v Oslo, Centrum pro genderový výzkum, NF-CZ07-INP-5-264-2015, 
doba řešení: 3. 4. 2016–16. 4. 2016 (prof. Kalnická). 

Všichni tito řešitelé se podílejí na výuce povinných předmětů navazujícího magisterského studia 
Filozofická studia. 
Katedra filozofie umožňuje studentům účastnit se vědecké činnosti a podporuje je v tomto snažení, a 
to jejich zapojováním do projektů Studentské grantové soutěže (SGS), které každoročně vypisuje OU. 
Vyjmenovat lze tyto projekty SGS OU, na jejichž řešení se aktivně podíleli studující navazujícího 
magisterského studia v posledních 5-ti letech a které souvisí se studijním plánem tohoto programu, 
jeho cíli a profilem absolventa:  
 Naturalizace filosofie v minulosti a současnosti (2017–2018); 
 Praktické implikace konceptu subjektu v současné filozofii (2015–2016); 
 Vědecké a filosofické poznání přírody (2014); 
 Limity vědeckého poznání (2013).  
Lze konstatovat, že tato forma podpory samostatné tvůrčí vědecké činnosti studujících v magisterském 
stupni studia se velice osvědčila a studenti a studentky zde získávají cenné dovednosti týmové vědecké 
práce, rozvíjejí schopnosti formulovat a předkládat k akademické diskusi vlastní texty a dále se pod 
vedením pedagogů, zapojených do týmu, zdokonalovat. 
 
 
2.4. Finanční, materiální a další zabezpečení studijního programu 
 
2.4.1. Finanční zabezpečení studijního programu (Standard 4.1) 

Ostravská univerzita (veřejná vysoká škola) má zhodnoceny předpokládané finanční náklady na 
uskutečňování studijního programu, zejména náklady prostorového zajištění výuky, náklady na 
materiální a technické vybavení a jeho modernizaci, osobní náklady, náklady dalšího vzdělávání 
akademických pracovníků a výdaje na inovace, a má zajištěny odpovídající zdroje na pokrytí těchto 
nákladů. 
 
 
2.4.2.  Materiální a technické zabezpečení studijního programu (Standard 4.2) 

Je zajištěna infrastruktura pro výuku ve studijním programu, zejména odpovídající materiální 
a technické zabezpečení, dostatečné a provozuschopné výukové a studijní prostory, vybavení učeben 
pomůckami a výukovým zařízením (počítačová učebny, wifi připojení), Univerzitní knihovnu a její 
fondy, zpřístupňované formou výpůjček a prezenčního studia (oborové studovny), včetně 
licencovaných databází, které odpovídají potřebám navazujícího magisterského studijního programu 
Filozofická studia a počtu studentů (viz formulář C-IV žádosti o akreditaci). 
 
 
2.4.3. Odborná literatura a elektronické databáze odpovídající studijnímu programu (Standard 4.3) 

Studující mají dostatečný přístup k odborné literatuře a dalším informačním zdrojům (zejména 
elektronické databáze, včetně licencovaných zajišťovaných Univerzitní knihovnou OU) odpovídající 
potřebám navazujícího magisterského studijního programu Filozofická studia, počtu jeho studentů 
a studentek a cíli programu. Uvedené zdroje jsou dostupné jak ve fondu Univerzitní knihovny OU, popř. 
fondu specializované katedrální knihovny, tak ve fondu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. 
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Literatura ve fondu Univerzitní knihovny OU, včetně fondu katedrální knihovny, je pravidelně 
doplňována nákupy z prostředků grantů i katedry, pracovníci katedry sledují aktuální domácí 
a zahraniční oborovou literaturu a navrhují jí k nákupu prostřednictvím univerzitního systému Knos (viz 
formulář C-III žádosti o akreditaci). 
 
 
2.5. Garant studijního programu 
 
2.5.1 Pravomoci a odpovědnost garanta (Standard 5.1) 

Ostravská univerzita má v dostatečné míře vymezeny pravomoci a odpovědnost garanta studijního 
programu tak, aby byla zajištěna kvalita studijního programu. Pravomoci garanta blíže upravuje 
především Akreditační řád (viz Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 
Ostravské univerzity, zejména čl. 11, s. 19–21, dostupné z http://dokumenty.osu.cz/osu/pravidla-
hodnoceni-kvality-ou-17082017.pdf). 
 
 
2.5.2. Zhodnocení osoby garanta z hlediska naplnění standardů (Standardy 5.3–5.4) 
Garantem je Marek Otisk, který byl jmenován docentem v oboru Filozofie a v daném oboru 
v posledních pěti letech vykonává soustavnou vědeckou činnost – stručně viz formulář C-I, podrobněji 
viz http://ff.osu.cz/kfi/marek-otisk/14223/#3-publikacni-cinnost. 
Garant je pracovníkem OU na plný úvazek (100 %). Vedle uvedeného pracovního úvazku nemá žádný 
jiný úvazek, který by přesahoval pracovní náplň 10 hodin týdně na jiné vysoké škole nebo akademickém 
pracovišti. V současné době je zároveň smluvně vázán na Filosofickém ústavu AV ČR, kde je jeho úvazek 
4 hodiny týdně, tj. 10 %. 
Garant by měl v souladu s aktuálně platnými nařízeními garantovat tento navazující magisterského 
studijního program a doktorský studijní program Filozofie. V předchozích letech garantoval všechny tři 
stupně (bakalářský, navazující magisterský i doktorský) vysokoškolského vzdělávání v oboru Filozofie 
na katedře filozofie FF OU, v souladu s platnými nařízeními. 
 
 
2.6. Personální zabezpečení studijního programu 
 
2.6.1. Zhodnocení celkového personálního zabezpečení studijního programu z hlediska naplnění 

standardů (Standardy 6.1–6.2, 6.8) 

Personální zabezpečení studijního programu splňuje požadavky standardů pro akreditaci daného typu 
studijního programu, týkající se pracovní doby akademických pracovníků na dané vysoké škole 
a ostatních vysokých školách. 
Personálně zabezpečuje výuku ve studijním programu Filozofická studia 5 akademických pracovníků 
katedry filozofie. Z nich je 1 profesorka (prof. Kalnická, plný úvazek), 3 docenti (doc. Otisk, doc. Novotný 
a doc. Petrů, všichni plný úvazek) a 1 odborní asistent s vědeckou hodností Ph.D. (dr. Dolák, plný 
úvazek). Z těchto pracovníků mají dva pracovní smlouvu na dobu neurčitou (prof. Kalnická, doc. Otisk), 
ostatní mají smlouvy na dobu určitou (doc. Petrů do r. 2026, doc. Novotný do r. 2022 a dr. Dolák do 
r. 2019) a jejich pracovní smlouvy se pravidelně prodlužují (podle zákoníku práce platného v době jejich 
přijetí) – viz formuláře C-I (do akreditačního spisu jsou vygenerovány formuláře C-I pouze členů katedry 
filozofie, tj. těch, kteří jsou odpovědni za odbornou profilaci absolventů). Všichni uvedení pedagogové 
jsou na katedře stabilizováni a je s nimi pro působení na katedře počítáno v dlouhodobé perspektivě. 
Studijní program je zabezpečen akademickými pracovníky s příslušnou kvalifikací pro zajištění 
jednotlivých studijních předmětů a vyučující jsou odborně aktivní v předmětech, jejichž výuku 
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zabezpečují (viz formuláře C-I). Věková struktura těchto pracovníků je vyvážená. V horizontu pěti let je 
zde důvodný předpoklad, že se minimálně jeden z docentů středního věku bude ucházet o profesorské 
řízení (doc. Otisk nebo doc. Petrů).  
Pro další roky se proto předpokládá, že bude minimálně dodrženo stávající graduační rozložení členů 
pracoviště (a to i v případě možných, nyní neplánovaných, odchodů některých akademiků z pracoviště) 
a zabezpečení navazujícího magisterského programu Filozofická studia bude po požadovanou dobu 
akreditace naplňovat standardy personálního zabezpečení studijního programu. 
OU má vypracovanou účinnou strategii personálního rozvoje akademických pracovníků a motivační 
nástroje k tomuto rozvoji, jimiž se řídí i katedra filozofie FF OU. Pracovníci každoročně vypracovávají 
plán svého profesního růstu a plánují výsledky své vědecké práce na následující kalendářní rok; ten je 
každoročně na začátku následujícího roku hodnocen vedoucím katedry a zástupci fakulty a hodnocení 
jsou součástí jejich osobního spisu. 
Pravidla pro stanovení maximálního počtu vedených kvalifikačních prací na jednoho pedagogického 
pracovníka jsou uvedeny v čl. 81, bod 4, 5 a 6 Studijního a zkušebního řádu Ostravské univerzity, 
platného od 1. 9. 2017 (viz http://dokumenty.osu.cz/osu/uredni-deska/ou-stud_zk_rad-
20170901cs.pdf/). Tento řád povoluje jednomu vyučujícímu vést celkově nanejvýš 15 VŠKP, přičemž 
počet najednou vedených diplomových magisterských prací nesmí překročit hodnotu 8. 
 
Závěr sebehodnocení: Personální zabezpečení navazujícího magisterského programu Filozofická studia 
odpovídá standardům a po standardní dobu studia bude zabezpečeno. Vyučující jsou odborně činní 
v předmětech, které vyučují. Je stanoven maximální počet vedených kvalifikačních prací na vyučujícího. 
 
 
2.6.2 Personální zabezpečení předmětů profilujícího základu (Standardy 6.4, 6.9) 

Základní teoretické studijní předměty profilujícího základu navazujícího magisterského studijního 
programu Filozofická studia jsou garantovány akademickými pracovníky jmenovanými profesorem 
nebo jmenovanými docentem v oboru, který odpovídá oblasti vzdělávání č. 10 Filozofie, religionistika 
a teologie (prof. Kalnická – estetika, doc. Otisk a doc. Petrů – filozofie) a zároveň realizují přednášky i 
semináře. Další předměty profilujícího základu jsou zabezpečeny i vyučovány docentem (doc. Novotný) 
a odborným asistentem s Ph.D. (dr. Dolák). Všechny studijní předměty profilujícího základu 
magisterského studijního programu jsou tedy garantovány akademickými pracovníky s příslušnou 
vědeckou hodností a všichni tito pedagogové mají 100% úvazek na katedře filozofie.  
Pracovníci podílející se na výuce studijního programu na partnerských univerzitách v Polsku a na 
Slovensku viz personální listy C-I v příloze akreditačního spisu (Personální zabezpečení UMB a UŚ – 
externí dokumenty). 
 
Závěr sebehodnocení: Personální zabezpečení předmětů profilujícího základu odpovídá standardům: 
všechny předměty profilujícího základu zabezpečují vyučující minimálně s titulem Ph.D. či jeho 
ekvivalentem a všechny předměty teoretického základu zabezpečují vyučující, kteří byli jmenováni 
docentem nebo profesorem v oboru, který odpovídá oblasti vzdělávání Filozofie, religionistika 
a teologie. Garanti základních teoretických předmětů mají plný úvazek na katedře filozofie FF OU. 
 
 
2.6.3. Kvalifikace odborníků z praxe zapojených do výuky ve studijním programu (Standardy 6.5–6.6) 

Na výuce studijního programu se nepodílí odborníci z neakademické praxe. 
 
 
2.7. Specifické požadavky na zajištění studijního programu 
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2.7.1. Uskutečňování studijního programu ve spolupráci se zahraniční vysokou školou (Standard 
7.10) 

Studijní program je zajištěn vzájemnou dohodou o uskutečňování studijního programu (viz externí 
dokument akreditačního spisu) a současně je akreditován na partnerských univerzitách dle 
příslušných právních norem daných států. V případě Univerzity Mateja Bela byla na 107. zasedání 
Akreditační komise, poradního orgánu vlády SR (13. 8. 2018) přiznáno právo uskutečňovat studijní 
programy filozofie (viz externí příloha akreditačního spisu), v případě Slezské univerzity má Wydział 
Nauk Społecznych udělenu institucionální akreditaci (Uchwała Nr 483/2012, Prezydium Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej ze dne 22. 11. 2012) v níž jsou zahrnuta práva realizovat magisterské VŠ 
vzdělávání v oboru filozofie (viz externí příloha akreditačního spisu). 
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Další dokumenty

Charakteristika studijních předmětů - Uniwersytet Śląski



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Metodologia nauk 
Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1 / LS 
Rozsah studijního předmětu 2p+0c+0s hod.   kreditů 5 
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence --- 
Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška 
Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

Zaliczenie ustne obejmujace pytania z zakresu omówionego materiału. 

Garant předmětu Dr hab. K. Szymanek 
Zapojení garanta do výuky předmětu 100 % 
Vyučující Dr hab. K. Szymanek 
 

Stručná anotace předmětu  
1. Wprowadzające informacje o nauce, jej metodach i celach. Typologia nauk. 
2. Pojęcia: hipotezy, teorii naukowej, prawa nauki, wyjaśniania. Indukcja i dedukcja. 
3. Rozwój nauki według K. R. Poppera, T. Kuhna, I. Lakatosa, P.K. Feyerabenda.  
4. Definicja, klasyfikacja, pomiar. Konstrukcja pojęć naukowych. 
5. Metoda aksjomatyczno-dedukcyjna, metoda hipotetyczno-dedukcyjna.  
6. Pojęcie przyczyny w nauce.  
7. Prawdopodobieństwo, hipotezy statystyczne i ich weryfikacja.  
8. Logika eksperymentu naukowego. Specyfika badań empirycznych w naukach społecznych. 
9. Idealizacja i model w nauce.  
10. Nauka i nie-nauka, pseudonauka, problem linii demarkacyjnej. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
 Babbie, E. Podstawy badań społecznych  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 
 Carnap, R. Wprowadzenie do filozofii nauki. Fundacja Aletheia, Warszawa 2000 
 Chalmers, A. F. Czym jest to, co zwiemy nauką? Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław, 2002 
 Gardner, M. Fads and fallacies in the name of science. Dover Publications, New York, 1986 
 Grobler, A. Metodologia nauk Wydawnictwo Aureus, Kraków 2006. 
 Sady, W. Spór o racjonalność naukową. Od Poincarégo do Laudana. Wydawnictwo Funna, Wrocław 2000 
 Shively, W. P. Sztuka prowadzenia badań politycznych Zysk i S-ka wydawnictwo, Warszawa 2001 
 Skyrms, B. Choice and Chance Wadsworth/Thomson Learning, Australia & Belmont, 2000 
 Such, J.; Szcześniak, M. Filozofia nauki Wydawnictwo UAM, Poznań 2002  
 Wójcicki, R. Wykłady z metodologii nauk PWN, Warszawa, 1982 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Platon i tradycja platońska 
Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1 / LS 
Rozsah studijního předmětu 2p+0c+0s hod.   kreditů 5 
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence --- 
Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška 
Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

Zaliczenie ustne obejmujace pytania z zakresu omówionego materiału. 

Garant předmětu prof. B. Dembiński 
Zapojení garanta do výuky předmětu 100 % 
Vyučující prof. B. Dembiński 
 

Stručná anotace předmětu  
Przedmiotem wykładu będzie problematyka myśli platońskiej zarówno w tradycji starożytnej, jak i tradycji wspolczesne.
Podjęta zostanie problematyka ontologiczna i epistemologiczna i etyczna.  
Szczególna uwaga poświęcona zostanie tradycji Akademii Platona od czasów jej założenia aż po czasy Nowej Akademii 
Arkzylaosa.  
Przedmiotem osobnych studiów jest problematyka filozofii nauki, od projektu matematycznego, przyrodoznawstwa po 
współczesne koncepcje platonizmu w naukach przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem matematyki i fizyki. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
 B. Dembiński: Późny Platon i Stara Akademia 
 B. Dembinski: Stara Akademia Platona w początkach epoki hellenistycznej 
 J. Findlay: Plato und der Platonismus. Konigstein 1994 
 D. M. Fowler: The Mathematics of Plato Academy. Oxford 1987 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Współczesna filozofia społeczna 
Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1 / LS 
Rozsah studijního předmětu 2p+0c+0s hod.   kreditů 5 
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence --- 
Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška 
Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

Zaliczenie ustne obejmujace pytania z zakresu omówionego materiału. 

Garant předmětu Dr hab. T. Czakon 
Zapojení garanta do výuky předmětu 100 % 
Vyučující Dr hab. T. Czakon 
 

Stručná anotace předmětu  
Program scharakteryzuje główne problemy (spory) obecne we współczesnej filozofii społecznej: 

1. Podstawowe wartości społeczne: wolność, równość, sprawiedliwość 
2. Koncepcje globalizacji 
3. Ponowoczesność i postmodernizm 
4. Blaski i cienie kapitalizmu 
5. Koncepcje i oceny wielokulturowości 
6. Ubóstwo jako problem społeczny 
7. Pojmowanie i znaczenie narodu 
8. Koncepcje władzy 
9. Ludobójstwo 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Literatura podstawowa: 
 Encyklopedia socjologii, t. 1-4+Suplement, Warszawa 1998 – 2007. 
 Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności, red. D. Boucher, P. Kelly, Kraków 2008. 
 Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004. 
 Szahaj Andrzej, Jakubowski Marek N., Filozofia polityki, Warszawa 2005. 
 Współczesna filozofia polityki. Wybór tekstów źródłowych, redakcja Dorota Pietrzyk-Reeves, Bogdan Szlachta, 

Kraków 2003. 
 Władza, wolność, prawo. Wybór tekstów z historii doktryn politycznych dla studiujących prawo, nauki polityczne i 

filozofię, Kraków 1994. 
 Handbook of social theory, Ed. By George Ritzer an Barry Smart, London 2001. 
 Hans Joas and Wolfgang Knöbl, Social theory: twenty introductory lectures, transl. by Alex Sinner 
Literatura uzupełniająca: 
 Antoszewski A., Współczesne teorie demokracji, warszawa 2016. 
 Baczko Bronisław, Hiob, mój przyjaciel, Warszawa 2002. 
 Bauman Zygmunt, Globalizacja: i co z tego wynika, Warszawa 2000. 
 Bauman Zygmunt, Nowoczesność i Zagłada, Warszawa 1992. 
 Blass T., Zachowanie sprawców jako destrukcyjne posłuszeństwo. Wokół badań Stanleya Milgrama, najdonioślejszej 

próby wyjaśnienia Holokaustu na gruncie psychologii społecznej, w: Zrozumieć Zagładę. Społeczna psychologia 
Holokaustu. Red. Leonard S. Newman, Ralph Erber, Warszawa 2009, s. 86 – 100. 

 Brighouse H., Sprawiedliwość, Warszawa 2007. 
 Browning C.R., Zwykli ludzie. 101 Policyjny Batalion Rezerwy i „ostateczne rozwiązanie” w Polsce, tłum. P. 

Budkiewicz. Warszawa 2000. 
 Buksiński Tadeusz, Współczesne filozofie polityki, Poznań 2006. 
 Dworkin Ronald, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998. 
 Calhoun C., Nacjonalizm, Warszawa 2007. 
 Chmielewski A., Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? Filozoficzne i moralne podstawy nowoczesnego liberalizmu 

oraz jego krytyka we współczesnej filozofii społecznej, Wrocław 2001. 
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 Foucault Michel, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, Warszawa 1987. 
 Foucault Michel, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 2009. 
 Gray John, Liberalizm, Kraków 1994. 
 Habermas Jürgen, Teoria działania komunikacyjnego, Warszawa 2002. 
 Hausman D.M., McPherson M.S., Satz D., Etyka ekonomii. Analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka 

publiczna, Kraków 2017. 
 Horkheimer Max, Krytyka instrumentalnego rozumu, Warszawa 2007. 
 Ingram G., Kapitalizm, Warszawa 2011. 
 Korab-Karpowicz Julian W., Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke’a, Kęty 2010. 
 Kymlicka Will, Współczesna filozofia polityczna, Warszawa 2009. 
 MacIntyre Alasdair, Dziedzictwo cnoty, Warszawa 1996. 
 MacIntyre A., Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność? Warszawa 2007. 
 Mandle J., Globalna  sprawiedliwość, Warszawa 2009. 
 Matyja R., Konserwatyzm po komunizmie, Warszawa 2009. 
 Newman L. S., Czym jest „socjopsychologiczne” wyjaśnienie zachowania sprawcy? Czynniki sytuacyjne i 

osobowościowe w „Gorliwych katach Hitlera” Daniela Goldhagena, w: Zrozumieć Zagładę. Społeczna 
psychologia Holokaustu. Red. Leonard S. Newman, Ralph Erber, Warszawa 2009, s. 43 – 64. 

 Nijakowski L.M., Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej,  Warszawa 2013. 
 Nozick Robert, Anarchia, państwo, utopia, Warszawa 1999. 
 Panorama współczesnej filozofii, (red. Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski), Warszawa 2016. 
 Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, pod red. Roberta E. Goodina i Philipa Pettita, Warszawa 1998. 
 Rand A., Cnota egoizmu. Nowa koncepcja egoizmu,  Poznań 2000. 
 Rawls John, Liberalizm polityczny, Warszawa 1998. 
 Rawls John, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994. 
 Rawls John, Wykłady z filozofii polityki, Warszawa 2010. 
 Rorty Richard, Przygodność, ironia i solidarność, Warszawa 1996. 
 Sandel M., Czego nie można kupić za pieniądze, Warszawa 2012. 
 Sandel M., Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie, warszawa 2013. 
 Sedlaček T., Ekonomia dobra i zła, Warszawa 2012. 
 Sen Amartya Kumar, Nierówności, dalsze rozważania, Kraków 2000. 
 Sennet R., Upadek człowieka publicznego, Warszawa 2012. 
 Sennet R. Szacunek w świecie nierówności, Warszawa 2012. 
 Sennet, Etyka dobrej roboty,  Warszawa 2012. 
 Strauss Leo, Cropsey Joseph, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010. 
 Stuart W., Równość, Warszawa 2008. 
 Suedfeld P., Schaller M., Autorytaryzm i Holokaust. Wybrane implikacje poznawcze i afektywne, w: Zrozumieć 

Zagładę. Społeczna psychologia Holokaustu. Red. Leonard S. Newman, Ralph Erber, Warszawa 2009. 
 Szahaj A., Jednostka czy wspólnota. Spór lierałów z kom unitarianami a „sprawa polska”, Warszawa 2000. 
 Szahaj Andrzej, E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków 2004. 
 Ślęczka Kazimierz, Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Katowice 1999. 
 Śpiewak Paweł, W stronę wspólnego dobra, Warszawa 1998. 
 Ther Ph., Ciemna strona państw narodowych. Czystki etniczne w nowoczesnej Europie, Poznań 2012.  
 Uliński Maciej, Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej, Kraków 2001. 
 Walicki Andrzej, Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, Warszawa 1996. 
 Wallerstein Immanuel, Analiza systemów-światów, Warszawa 2007. 
 Woleński J., Todeswelt jako horyzont, w: Holokaust a teodycea, pod red. Jerzego Diatłowickiego, Karoliny Rąb i 

Iwony Sobieraj, Kraków 2008, s. 11 – 34. 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Seminarium dla przedmiotu Platon i tradycja platońska 
Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1 / LS 
Rozsah studijního předmětu 0p+0c+2s hod.   kreditů 4 
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence --- 
Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 
Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

Przygotowanie referatów i udział w dyskusji prowadzonej w czasie zajęć. 

Garant předmětu Dr D. Olesiński 
Zapojení garanta do výuky předmětu 100 % 
Vyučující Dr D. Olesiński 
 

Stručná anotace předmětu  
1. Etapy filozoficznej twórczości Platona oraz tzw. „kwestia Sokratejska”.  
2. Rekonstrukcja poglądów Platona dotyczących kwestii ontologicznych, epistemologicznych, antropologicznych i 

etycznych. Metoda dialektyczna, jej rodzaje i znaczenie. 
3. Perspektywa metafilozoficzna jako podstawa interpretacji myśli Platońskiej. Bezpośrednia i pośrednia tradycja w 

interpretacji platonizmu. 
4. Kształtowanie się interpretacji dogmatycznej. Stara Akademia i jej przedstawiciele (Speuzyp, Ksenokrates, Polemon). 

Medioplatonizm i systematyzacja filozofii Platońskiej; istota platonizmu w ujęciu Apulejusza. 
5. Kształtowanie się tradycji sceptycznej. Młodsza Akademia (Arkezylaos i Karneades).  
6. Powstanie i rozwój neoplatonizmu. System filozoficzny Plotyna i poglądy jego kontynuatorów (Porfiriusza, 

Jamblicha, Proklosa). 
7.  Między dogmatyzmem a sceptycyzmem – zetetyczna wykładnia myśli Platońskiej. Krytycyzm obecny w  filozofii 

Platona w aspekcie epistemologicznym, antropologicznym i metodologicznym.  
8. Dalsze dzieje platonizmu – zarys zagadnienia. Platonizm i jego rozwój w wiekach średnich. Najważniejsi 

kontynuatorzy i interpretatorzy platonizmu w filozofii nowożytnej i współczesnej. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Corrigan K., Turner J. D., Platonisms: Ancient, Modern, and Postmodern, Leiden – Boston: Brill, 2007. 
Dembiński B.,  Stara Akademia Platona. W początkach epoki hellenistycznej (ostatni okres), Wydawnictwo Marek 

Derewecki, Kęty 2018. 
Dillon, J. M., The Middle Platonists: A Study of Platonism 80 BC to AD 220, Duckworth,  London 1977. 
Gersh S., Middle Platonism and Neoplatonism: The Latin Tradition, University of Notre Dame Press, Notre Dame 1986. 
Helmig Ch., Forms and Concepts. Concept Formation in the Platonic Tradition, De Gruyter,  Berlin – Boston 2012. 
Klibansky R. , The Continuity of the Platonic Tradition during the Middle Ages, Kraus International Publications, 

Millwood 1982. 
Merlan, Philip. From Platonism to Neoplatonism,  Nijhoff,  The Hague 1968. 
Olesiński D., Aspects of Criticism in Plato’s Philosophy, (in:) Kubok D. (Ed.), Thinking critically: what does it mean?,  

Walter de Gruyter, Berlin – Boston 2018. pp. 47-64. 
Olesiński D., Platońska dialektyka rozumu jako model racjonalności krytycznej, (in:) Pavol Sucharek – Ondrej 

Marchevský (eds.): Racionálne - iracionálne. Filozofická fakulta PU v Prešove a Slovenské filozofické 
združenie pri SAV, Prešov 2015, s. 61-67. 

Reale G., Historia filozofii starożytnej (T.2,3,4), Wyd. KUL, Lublin 2012. 
Tigerstedt E. N., The Decline and Fall of the Neoplatonic Interpretation of Plato. An Outline and Some Observations, 

Societas Scientiarum Fennica,  Helsinki 1974. 
Wallis R. T., Neoplatonism, Duckworth,  London 1972. 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Seminarium z metodologii filozofii 
Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1 / LS 
Rozsah studijního předmětu 0p+0c+2s hod.   kreditů 4 
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence --- 
Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 
Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

Przygotowanie referatów i udział w dyskusji prowadzonej w czasie zajęć. 

Garant předmětu Dr hab. G. Besler 
Zapojení garanta do výuky předmětu 100 % 
Vyučující Dr hab. G. Besler 
 

Stručná anotace předmětu  
 
 

1. Metoda naukowa a metody filozoficzne;  
2. Metody analizy;  
3. Semiotyka L. Wittgensteina jako metoda filozoficzna;  
4. Formalizacja jako metoda filozoficzna;  
5. Odwołanie się do intuicji jako metoda stosowana w filozofii;  
6. Metoda fenomenologiczna;  
7. Felieton i poster filozoficzny. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
J. M. Bocheński, Methods of Contemporary Thought. Reidel 1965. 
The Palgrave Handbook of Philosophical Methods. Ed. Ch. Daly. Palgrave Macmillan UK 2015. 
T. Williamson, The Philosophy of Phil;osophy. Blackwell 2007. 
L. Wittgenstein, Philosophicaal Investigations. Basil Blackwell 1958. 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Estetyka współczesna 
Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1 / LS 
Rozsah studijního předmětu 1p+0c+1s hod.   kreditů 4 
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence --- 
Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 
Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

końcowa praca pisemna inspirowana tematyką zajęć 

Garant předmětu Dr M. Sułkowska-Janowska 
Zapojení garanta do výuky předmětu 100 % 
Vyučující Dr M. Sułkowska-Janowska 
 

Stručná anotace předmětu  
Zajęcia prowadzone w formie interaktywnego seminarium mają na celu przybliżenie wybranych problemów estetyki 
współczesnej, która rozwijana jest głównie w postaci filozofii sztuki współczesnej.  Sfera estetyki stała się ostatnio sferą 
szczególnie istotną, zwłaszcza w perspektywie mediatyzacji kultury. Globalny proces estetyzacji życia codziennego  – 
zjawisko szeroko analizowane we współczesnej myśli filozoficznej -  wskazuje na doniosłą wagę elementów 
estetycznych w procesach poznawczych i w zasadniczy sposób wpływa na jakość tych procesów. Pogłębiona 
świadomość roli, jaką odgrywają czynniki związane z Arystotelesowską aisthesis – ideą przywoływaną dziś bardzo 
często przez filozofów kultury i cywilizacji ‘nowomedialnej’ czy ‘imagologicznej’ – z pewnością  pomoże w lepszym 
zrozumieniu zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze medialnej i we 
współczesnym społeczeństwie postindustrialnym. 
Wybrane zagadnienia:  
1. logocentryzm vs. pictocentryzm;  
2. wizualizacja (kultury, myślenia, języka i komunikowania);  
3. estetyzacja życia codziennego;  
4. popkultura;  
5. estetyzacja piękna i banału;  
6. performatywność kulturowa;  
7. bio-art i moralny aspekt sztuki współczesnej;  
8. kicz i społeczny status sztuki współczesnej;  
9. homo aestheticus.  
 
Studijní literatura a studijní pomůcky  

 
 K. Wilkoszewska, Wariacje na postmodernizm (dowolne wydanie) 
 Lorenc, Minima aesthetica. Szkice o estetyce późnej nowoczesności, W-wa 2010 
 M. Jay, Downcast Eyes. The Denigration of Vision In Twentieth-Century French Thought, Berkeley 1994 (frag.) 
 E. Rewers, Post-Polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005. 
 T. Pękala, Awangarda i  ariergarda. Filozofia sztuki nowoczesnej, Lublin 2000. 
 G. Dziamski, Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, Poznań 1996. 
 G. Dziamski, Sztuka u progu XXI wieku, Poznań 2002. 
 B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Warszawa 2002. 
 K. Wilkoszewska, Aesthetics and Culture, Kraków 2012. 
 J. Young, Cultural Appropriation and the Arts, Malden 2008. 
 U. Eco, The Aesthetics of Chaosmos, Cambridge 1982. 
 L. Hausken (ed.), Thinking Media Aesthetics: media studies, film studies and the arts, Frankfurt 2013. 
 P. Falk, The Consuming Body, London 1997. 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Systemy metafizyczne 
Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1 / LS 
Rozsah studijního předmětu 1p+0c+1s hod.   kreditů 4 
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence --- 
Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 
Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

Zaliczenie ustne obejmujace 3 pytania z zakresu omówionego materiału, a 1 pytanie z lektur obowiązkowych. Student 
przygotowuje referat na podstawie wybranych tekstów źródłowych. 
Garant předmětu Dr A. Woszczyk 
Zapojení garanta do výuky předmětu 100 % 
Vyučující Dr A. Woszczyk 
 
Stručná anotace předmětu  
1. Metafizyka jako dziedzina filozofii: znaczenie terminu, metafizyka a ontologia, specyfika pytań metafizycznych, 

myslenie metafizyczne a myślenie systemowe. 
2. Platońskie odkrycie porządku neimaterialnego. Idee a pryncypia bytowe. 
3. Arystotelesowski projekt filozofii pierwszej. 
4. Metafizyka w nurcie platońskim: medioplatonizm i neoplatonizm. 
5. Metafizyka scholastyczna – znaczenie sporu o uniwersalia, teoria analogii, transcendentalia, egzystencjalna a 

esencjalna wykładnia bytu. 
6. Metafizyka racjonalistyczna w czasach nowożytnych: Kartezjusz, Spinoza, Leibniz, Szkołą Leibniza-Wolfa, spór 

empiryzmu z racjonalizmem. 
7. Krytycyzm Kanta: metafizyka a skończoność poznania. 
8. Od idealizmu niemieckiego do Heideggera, czyli jak możliwa jest metafizyka po Kancie? 
9. Metafizyka wartosci i problem systemu u N. Hartmanna. 
10. Krytyka metafizyki Zachodu: F. Rosenzweig, E. Levinas, postmodernizm. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Literatura obowiązkowa: 
1. Disse J., Metafizyka od Platona do Hegla, tłum. A. Węgrzecki, L. Kusak, Kraków 2005. 
2. Coreth E., W kwestii uzasadnienia metafizyki, „Przegląd Filozoficzny“ II (1993) z. 2, s. 139–145. 
Teksty źródłowe: 
3. Platon, Fileb, tłum. W. Witwicki (dowolne wydanie). 
4. Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 2, Warszawa 2003(ks. I. 1–2, ks. II, ks. 

III,ks. IV. 1–4,ks. V,ks. VI, ks. VII, ks. VIII,ks. IX. 1–2, 4-10, ks. X. 1–6.) 
5. Filon Alkesandryjski, O niezmienności Boga, w: tenże, Pisma, t. 2, tłum. S. Kalinkowski, Kraków 1994, s. 21–50. 
6. Plotyn, Enneady, tłum. A. Krokiewicz (dowolne wydanie) (Enn. I. 8,Enn. II. 4, Enn. V. 1.) 
7. Tomasz z Akwinu, Kometarz do „Ksiegi o przycyznach“, tłum. A. Rosłan, Warszawa 2010. 
8. R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii (dowolne wydanie). 
9. B. Spinoza, Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona, tłum. I. Myślicki, Warszawa 1954. 
10. G.W. Leibniz, Monadologia, tłum. H. Elzneberg, Toruń 1991. 
11. G.W. Leibniz, Teodycea, tłum. M. Frankiewicz, Warszawa 2001. 
12. Aleksander Gottlieb Baumgarten, Metafizyka, tłum. Jacek Surzyn, Kęty 2012. 
13. I. Kant, O formie i zasadach świata zmysłowego i intelligibilnego, tłum. Zbiorowe, Toruń 2010. 
14. I. Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która bedzie mogła wystapić jako nauka, tłum. B. Bornstein, 

(dowolne wydanie). 
15. F.W.J. Schelling, Filozoficzne badania nad istotą ludzkiej wolnosci i sprawami z tym związanymi, tłum. B. Baran 

(dowolne wydanie). 
16. N. Harmtann, Zarys metafizyki poznania, tłum. E. Drzazgowska, P. Piszczatowski, Warszawa 2007. 
17. M. Heidegger, Kant a problem metafizyki, tłum. B. Baran, Warszawa 1989. 
18. E. Levinas, Całosć i nieskończonosć: esej o zewnętrznosci, tłum. M. Kowalska, Warszawa 1998. 
19. G. Deleuze, F. Guttari, Co to jest filozofia?, tłum. P. Pieniążek, Gdańsk 2000. 
Literatura uzupełniajaca:  
1. Metafizyka, cz. 1., Koncpecje metafizyki, red. S. Janeczek, A. Starościc, Lublin 2017. 
2. Przewodnik po metafizyce, red. Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, Kraków 2011. 
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3. Gajda-Krynicka J., Platoński „Fileb”. Filozofia jako nauka o zasadach  - archai,w: Kolokwia Platońskie ΦΙΛΗΒΟΣ, 
red. A. Pacewicz, Wrocław 2006, s.  71–87. 

4. Konrad Gaiser, Testimonia Platonica, tłum. A. Pacewicz, „Studia Philosophica Wratislaviensis” Vol. 2, suppl. 1, 
2007. 

5. Kubok D., Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei, Katowice 2004. 
6. Woszczyk A., Problem „hen” i „aoristos dyas” w „Enneadach” Plotyna, Katowice 2007. 
7. Żelazny M., Metafizyka czasu i wieczności jako filozofia człowieka w idealizmie niemieckim  (od Kanta do 

Nietzschego), Toruń 1986. 
8. Piecuch Cz., Metafizyka egzystencjalna Karla Jaspersa, Kraków2011. 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Teorie prawdy 
Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1 / LS 
Rozsah studijního předmětu 1p+0c+1s hod.   kreditů 4 
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence --- 
Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 
Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

kolokwium zaliczeniowe 

Garant předmětu Dr hab. D. Kubok 
Zapojení garanta do výuky předmětu 100 % 
Vyučující Dr hab. D. Kubok 
 

Stručná anotace předmětu  
 
1. Prawda ontologiczna, aksjologiczna i epistemologiczna. 
2. Krótka historia pojmowania prawdy. 
3. Klasyczna koncepcja prawdy. 
4. Nieklasyczne koncepcje prawdy. 
5. Problem kryteriów prawdziwości poznania. 
6. Zadania teorii prawdy. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Woleński J., Epistemologia, Warszawa 2005. 
Ziemińska R. (red), Przewodnik po epistemologii, Kraków 2013. 
Chwedeńczuk B., Spór o naturę prawdy, Warszawa 1984.  
Moser P., The Oxford Handbook of Epistemology, Oxford University Press, 2002 
O’Brien, D., An Introduction to the Theory of Knowledge, Cambridge: Polity, 2006. 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Kultura Polski 
Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1 / LS 
Rozsah studijního předmětu 0p+2c+0s hod.   kreditů 3 
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence --- 
Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 
Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

  

kolokwium zaliczeniowe 

Garant předmětu Prof. K. Wieczorek 
Zapojení garanta do výuky předmětu 100 % 
Vyučující Prof. K. Wieczorek 
 

Stručná anotace předmětu  
 
Przedmiot rozpocznie się refleksją nad istotą i specyfiką kultury jako formy zbiorowej ekspresji wartości. Następnie 
rozpatrzony zostanie problem relacji i napięć między uniwersalnym a regionalnym – w tym narodowym – wymiarem 
kultury. Kolejny temat to zakres przedmiotowy pojęcia „kultura”. Po omówieniu granic i form życia kulturalnego 
zajmiemy się uchwyceniem regionalnej specyfiki, czyli obecności fenomenu polskości, w takich obszarach jak: kultura 
życia codziennego, kultura polityczna, religijna i artystyczna ze szczególnym uwzględnieniem muzyki, literatury, teatru, 
malarstwa i filmu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
 Ralf Konersmann, Filozofia kultury: wprowadzenie, przeł. K. Krzemieniowa Warszawa: Oficyna Naukowa 2009 
 Józef Burszta, Kultura ludowa – kultura narodowa: szkice i rozprawy, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia 

Wydawnicza 1974 
 Lucjan Adamczuk, Teresa Koprowska (red.), Kultura a życie codzienne Polaków, Warszawa: Instytut Kultury 1991 
 Joanna Kurczewska (red.), Kultura narodowa i polityka, Warszawa: Oficyna Naukowa 2000 
 Stanisław Urbański (red.), Duchowość polska: kultura duchowo-religijna XIX i XX wieku, Warszawa: Wyd. 

UKSW 2002 
 Julian Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej, Warszawa: PWN 1985 
 Elżbieta Nowicka, Dzieje teatru w Polsce, Poznań: Podsiedlik-Raniowski 1999 
 Bartosz Działoszyński, Anna Rossa, Małgorzata Uba (red.), Malarstwo polskie, Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN 2009 
 Jan Trzynadlowski (red.), Polska szkoła filmowa: poetyka i tradycja, Wrocław: Zakład Narodowy im.Ossolińskich 

1976 
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Akreditační spis Filozofická studia Navazující

115

Charakteristika studijních předmětů - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Interpretácia a explanácia vo filozofii vedy 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2 / ZS 

Rozsah studijního předmětu 2p+0c+0s hod.   kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence --- 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

 

Maximálny počet bodov za priebežné a celkové hodnotenie je 100. Kredity sa pridelia študentovi, ktorý/ktorá získal za 

stanovených podmienok min. počet 65 bodov zo 100. 

a) priebežné hodnotenie: 

 analytická esej v rozsahu 10-15 rks, 40% z celkového hodnotenia; 

 priebežný test v 8. týždni semestra 30%, z celkového hodnotenia 

b) záverečné hodnotenie: 

 záverečný test 30% z celkového hodnotenia  

Garant předmětu Tatiana Sedová 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100 % 

Vyučující Tatiana Sedová 

 

Stručná anotace předmětu  

Absolvovaním predmetu získa študent prehľad o relevantných problémoch explanácie a interpretácie vo vede s akcentom 

na sociálne a humanitné vedy; porozumie epistemologickým a metodologickým zmenám a obratom vo filozofii a 

metodológii vedy Osvojené vedomosti dokáže aplikovať a uplatniť v oblasti vlastnej výskumnej problematiky. 

Stručná osnova predmetu:  

1. Ciele vedy a problém vysvetlenia – aristotelovská a galileovská tradícia. 

2. Problém jednoty vedy jednotnej metódy – charakteristika pozitivizmus, jeho filozofie vedy.  

3. Reakcia na pozitivistický ideál vedy. Dištinkcia medzi vysvetlením a chápaním – etapy a charakteristika tejto 

dištinkcie (Geisteswissenschaften). 

4. Vysvetlenie singulárnych faktov a všeobecných faktov-problém zákona. 

5. Hempelova teória vedeckej explanácie, logický a pragmatický pojem explanácie.  

6. Deduktívnonomologický a induktívno-pravdepodobnostný model explanácie – problémy.  

7. Kauzalita a kauzálna explanácia.  

8. Intencionalita a teleologická explanácia. 

9. Analytická filozofia konania a kritika pozitivizmu (P. Winch a W. Dray).  

10. Afinity medzi hermeneutikou a analytickou filozofiou. 

11. Podoby interpretácie, interpretácia ako metodologický problém a filozofický smer.  

12. Sémantické problémy a psychologické aspekty interpretácie ako metódy. 

13. Naturalizmus (D. Sperber) vs. interpretativizmus v sociálnych vedách – ontológia významu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatúra: 

• Černík, V./Viceník, J. (Eds.): Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách. IRIS. Bratislava, 2005. 

• Von Wright G. H.: Explanácia and Understanding. Routledge. London and New York, 2009. (dostupná aj v češtine) 

• Pitt, J. C. (ed.): Theories of Explanation. Oxford University Press. Oxford, 1998. 

• Kmita, J.: Kultura i poznanie. PWN. Warszawa 1980. 

• Černík, V./ Viceník.J./ Višňovký, E.: Praktické usudzovanie, konanie a humanitná interpretácia, IRIS. Bratislava, 2000. 

Odporúčaná literatura: 

• Sedová, T.: Úvod do filozofie sociálneho poznania. STIMUL, Bratislava, 2000. 

• Weber, M.: K metodológii sociálnych vied. Pravda, Bratislava 1983 alebo Weber, M.: Metodologie, sociologie a 

politika, OIKOYMENH, Praha, 2009. 

• Hollis, M.: The Philosophy of Social Science. Cambridge University Press, 1986. 

• Salmon Wesley: Four Decades of Scientific Explanation. University of Minnesota Press, 1989. 

• Flyvbjerg, B.: Making Social Science Matter. Cambridge University Press, 2001. 

• Časopisy: Organon F, Mind, Filosofický časopis, Filozofia, Studia Filozoficzne a i. 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Filozofia práva 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2 / ZS 

Rozsah studijního předmětu 2p+0c+0s hod.   kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence --- 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

 

Maximálny celkový počet bodov získaný za priebežné a záverečné hodnotenie je 100. Kredity sa pridelia študentovi, 

ktorý získal za plnenie určených podmienok minimálne 65 zo 100 bodov. 

a) priebežné hodnotenie: 

 Priebežný test v 7. vyučovacom týždni: 30 % z celkového hodnotenia; 

 Odborná analyticko-interpretačná esej: 35 % z celkového hodnotenia. 

b) záverečné hodnotenie: 

 Záverečný test v skúškovom období: 35 % z celkového hodnotenia. 

Garant předmětu Ulrich Wollner 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100 % 

Vyučující Ulrich Wollner 

 

Stručná anotace předmětu  

Študent je schopný identifikovať základné problémy súčasnej filozofie práva. Rozumie riešeniam, ktoré ponúkajú 

teoretici prirodzeného i pozitívneho práva. Tieto teórie dokáže kriticky prehodnocovať a porovnávať. Pozná autorov, 

ktorí v najväčšej miere ovplyvnili súčasnú diskusiu v oblasti filozofie práva. 

Stručná osnova predmetu:  

1.-2.  Predmet a pojem filozofie práva. Vymedzenie predmetu. Väzby s filozofickými disciplínami. Väzby s 

disciplínami práva. Metódy. Funkcie.  

3.-4.  Teórie prirodzeného práva. Právna dilema. M. T. Cicero. sv. T. Akvinský. G. Radbruch. J. M. Finnis. L. L. 

Fuller.  

5.-6.  Teórie pozitívneho práva. Právna dilema. J. Bentham. J. Austin. H. Kelsen. H. L. A. Hart. J. Raz.  

7.-8.  Konštitucionalizmus (Ústavnosť). Jeho užší a hlbší zmysel. História idey. Suverenita verzus vláda. Ustanovenie 

princípov. Písomnosť. Kritická teória a konštitucionalizmus. Ústavné právo a ústava. Ústavné stanovisko a "živý 

strom". Textualizmus. Originalizmus. Hypotetická účelová teória. Dworkinova teória.  

9.-10.   Právo, súkromie a morálka. Námietky liberálov. Dva Millove princípy. Kritika Millových princípov. Barryho 

korekcia. Wolfendenova správa. P. A. Devlin. Dôsledky akceptovania Millových princípov. H. L. A. Hart. R. 

Dworkin.  

11.-12.  Trest. Zločin. Odôvodnenie trestu. Kritika trestu. Koncepcia retributivizmu. Teória konzekvencionalizmu. 

„Zmiešané“ teórie. Trest ako komunikácia. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Odporúčaná literatúra: 

 BRÖSTL, A.: Frontisterion, alebo, Búdky pre vzletné myšlienky (o štáte a práve). Bratislava: Kalligram, 2009. 

 HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 

 HRDINA, I. A. – MASOPUST, Z.: Chrestomatie ke studiu filosofie práva. Praha: Leges, 2011. 

 PATTERSON, D. (ed.): A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory. Oxford: Blackwell Publishing, 

2010. 

 TOKARCYK, R.: Filozofia prawa. Warszawa: LexisNexis Polska, 2009. 

 WACKS, R.: Philosophy of Law: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2006. 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Sókratés a jeho filozofický odkaz 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2 / ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+0c+2s hod.   kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence --- 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

 

Maximálny celkový počet bodov získaný za priebežné a záverečné hodnotenie je 100. Kredity sa pridelia študentovi, 

ktorý získal za plnenie určených podmienok minimálne 65 zo 100 bodov. 

a) priebežné hodnotenie: 

 príprava na semináre v podobe resumé textu (vrátane otázok): 40 % z celkového hodnotenia 

b) záverečné hodnotenie: 

 interpretácia vybranej pasáže textu na seminári: 60 % z celkového hodnotenia. 

Garant předmětu Jaroslav Cepko 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100 % 

Vyučující Jaroslav Cepko 

 

Stručná anotace předmětu  

Študent je schopný analyzovať a interpretovať text a svoju interpretáciu podporiť korektnou argumentáciou.  

Stručná osnova predmetu:  

1.-3.  Problémy analýzy a interpretácia textov. 

4.-7.  Analýza a interpretácia Platónových textov. 

8.-10.  Analýza a interpretácia Xenofónových textov. 

11.-12.  Analýza a interpretácia dalších dochovaných textov. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Odporúčaná literatúra: 

 PLATON: Dialógy. 3. zv. Bratislava: Tatran 1990. 

 XENOFÓN: Hostina. Sókratova obhajoba. Bratislava: Kalligram 2006. 

 XENOFÓN: Spomienky na Sokrata. Bratislava: Tatran 1970. 

 KALAŠ, A. – SUVÁK, V.: Antisthenis fragmenta. Antisthenove zlomky. Bratislava: Vydavateľstvo UK 2014. 

 CEPKO, J. – KALAŠ, A. – SUVÁK, V.: Diogenis fragmenta. Diogenove zlomky. Bratislava: Vydavateľstvo 

UK 2016. 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Podoby explanácie a interpretácie a hlavné obraty vo filozofii vedy 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2 / ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+0c+2s hod.   kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence --- 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

 

Maximálny celkový počet bodov získaný za priebežné a záverečné hodnotenie je 100. Kredity sa pridelia študentovi, 

ktorý získal za plnenie určených podmienok minimálne 65 zo 100 bodov. 

a) priebežné hodnotenie: 

 aktívna participácia na seminároch - účasť 40%; 

b) záverečné hodnotenie: 

 vypracovanie seminárnej práce a jej prezentácia podľa tematického zadania a literatúry - 60% z celkového 

hodnotenia. 

Garant předmětu Tatiana Sedová 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100 % 

Vyučující Tatiana Sedová 

 

Stručná anotace předmětu  

Absolvovaním seminára k danému predmetu získa študent prehľad o konkrétnych problémoch prednášaných tém, na 

podklade analýzy a kritickej recepcie zadaných textov hlbšie porozumie kľúčovým problémom explanácie a 

interpretácie. Seminárnymi diskusiami a vlastnými interpretáciami si precvičí schopnosť aplikovať získané poznatky na 

problematiku na sociálne a humanitné vedy.  

Semináre budú tematicky zamerané na tieto problémy: 

1. Vedecké poznanie, jeho možnosti a limity: pr. demarkácie, mimovedecké a nonvedecké poznanie. 

2. Problém jednoty vedy - logický pozitivizmus a fyzikalizmus. 

3. Indukcia a uniformita prírodnej reality. 

4. Epistemické a nonepistemické hodnoty vedy, ciele vedeckého poznania. 

5. Sociálne faktory vývinu vedeckého poznania a Kuhn. 

6. Fakty, hodnoty a objektivita. Hlavné paradigmy v sociálnych vedách- funkcionalizmus, štrukturalizmus, 

pragmatizmus, evolučný prístup, teória racionálnej voľby, interpretativizmus. 

7. Kauzalita, kauzálny vzťah a sociálny mechanizmus. 

8. Pojem konania a jeho metodologický význam pre sociálne a humanitné vedy. Modely sociálneho konania, 

interpretácia a koncept pôvodcu konania (agency) 

9. Interpretácia v hermeneutike a analytickej filozofii. 

10. Davidsonova idea radikálnej interpretácie a jej implikácie v sociálnom poznaní. 

11. Metodologický individualizmus, holizmus a redukcionizmus. Racionalita a relativizmus. 

12. Miesto pravidla v sociálnom poznaní. 

13. Metodologický pluralizmus, komplementarita explanácie a interpretácie. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Odporúčaná literatúra: 

• Apel, K.-O.: Die Entfaltung der „sprachanalytischen" Philosophie und das Problem der Geisteswissenschaften. In: 

Die Tranformation der Philosophie. Bd. 1 a2. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1973. 

• Popper, K.: Logika vědeckého zkoumání. OIKOYMENH, Praha 1997. 

• Little, D.: Varieties of Social Explanation. Westview Press. Boulder-San Francisco-Oxford 

• Černík, V./Viceník, J. (Eds.) : Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách. IRIS. Bratislava, 2005. 

• Von Wright G. H.: Explanácia and Understanding. Routledge. London and New York, 2009. (dostupná aj v češtine) 

• Logický pozitivizmus. Zv. III. Eds. Mihina, F./Sedová, T./Zouhar./M.: IRIS. Bratislava, 2006. 

• Kmita, J.: Kultura i poznanie. PWN. Warszawa 1980. 

• Černík, V./ Viceník, J./ Višňovký, E.: Praktické usudzovanie, konanie a humanitná interpretácia, IRIS. Bratislava, 

2000. 

• Sedová, T.: Úvod do filozofie sociálneho poznania. STIMUL, Bratislava, 2000. 

• Weber, M.: K metodológii sociálnych vied. Pravda, Bratislava 1983 alebo 

• Weber, M.: Metodologie, sociologie a politika, OIKOYMENH, Praha, 2009. 

• Hollis, M.: The Philosophy of Social Science. Cambridge University Press, 1986. 
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• Flyvbjerg, B.: Making Social Science Matter. Cambridge University Press, 2001. 

• Topitsch E.: (Hrsg.) Logik der Sozialwissenschaften. Athenäum. Koönigstein/Ts., 1984. 

• Gadamer, H.-G.: Wahrheit und Methode. 2.Auflage J.C.B. Mohr. Tübingen. Dostupné aj česky. 

• The Blackwell Guide to the Philosophy of the Social Sciences. Ed. By Stephen P. Turner and Paul A. Roth.: 

Blackwell Publishing. 2003. 

• Davidson, D.: Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford University Press, Oxford 1980. 

 Časopisy: Organon F, Mind, Filosofický časopis, Filozofia, Studia Filozoficzne a i. 

 

 

  

  

120



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Problémy filozofie práva v kontexte minulosti a súčasnosti 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2 / ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+0c+2s hod.   kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence --- 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

 

Maximálny celkový počet bodov získaný za priebežné a záverečné hodnotenie je 100. Kredity sa pridelia študentovi, 

ktorý získal za plnenie určených podmienok minimálne 65 zo 100 bodov. 

a) priebežné hodnotenie: 

• príprava na semináre v podobe resumé textov (vrátane otázok): 40 % z celkového hodnotenia 

b) záverečné hodnotenie: 

 interpretácia vybranej pasáže textu na seminári: 60 % z celkového hodnotenia 

Garant předmětu Ulrich Wollner 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100 % 

Vyučující Ulrich Wollner 

 

Stručná anotace předmětu  

Študent dokáže analyzovať a interpretovať texty z filozofie práva a svoju interpretáciu argumentovaným spôsobom 

obhájiť. 

Analýza a interpretácia vybraných významných textov v dejinách filozofie práva: 

1. Platon, Zákony  

2. Tomáš Akvinský, O zákonech v Teologické sumě  

3. Ch. L. de MONTESQUIEU, Duch zákonov 

4. G. W. F. Hegel, Základy filosofie práva 

5. R. von IHERING, Boj za právo 

6. L. L. Fuller, Morálka práva 

7. H. L. A. Hart, Pojem práva 

8. R. M. Dworkin, Ríša práva 

9. R. Alexy, Pojem a platnosť práva 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Odporúčaná literatúra: 

• PLATON: Zákony. In: PLATON: Dialógy III. Bratislava: Tatran, 1990, s. 187-582.  

• AKVINSKÝ, T.: O zákonech v Teologické sumě. Praha: Krystal OP, 2003.  

• MONTESQUIEU, Ch. L. (de): Duch zákonov. Bratislava: Tatran, 1989. 

• HEGEL, G. W. F.: Základy filosofie práva. Praha: Academia, 1992. 

• IHERING, R. (von): Boj za právo. Bratislava: Kalligram, 2009. 

• FULLER, L. L.: Morálka práva. Praha: OIKOYMENH, 1998. 

• HART, H. L. A.: Pojem práva. Praha: Prostor, 2004. 

• DWORKIN, R. M.: Ríša práva. Bratislava: Kalligram, 2014. 

• ALEXY, R.: Pojem a platnosť práva. Bratislava: Kalligram, 2009. 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Vedecký realizmus a antirealizmus vo filozofii vedy 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2 / ZS 

Rozsah studijního předmětu 1p+0c+1s hod.   kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence --- 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

 

Maximálny celkový počet bodov získaný za priebežné a záverečné hodnotenie je 100. Kredity sa pridelia študentovi, 

ktorý získal za plnenie určených podmienok minimálne 65 zo 100 bodov. 

a) priebežné hodnotenie: 

• test k tematickému okruhu č. 1 - 3 ...: 0-20 bodov 

• test k tematickému okruhu č. 4 - 6 ...: 0-20 bodov 

• test k tematickému okruhu č. 7 - 8 ...: 0-20 bodov 

b) záverečné hodnotenie: 

 záverečná esej ............................... ...:0-40 bodov 

Garant předmětu Martin Schmidt 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100 % 

Vyučující Martin Schmidt 

 

Stručná anotace předmětu  

Študent: 

• je schopný identifikovať základné problémy súčasnej filozofie vedy, 

• rozumie riešeniam, ktoré ponúkajú realistické a antirealistické interpretácie vedeckých teórií, 

• dokáže kriticky prehodnocovať a porovnávať zvažované koncepcie, 

• je špecialistom na vybranú tému modernej filozofie vedy, 

• pozná autorov, ktorí v najväčšej miere ovplyvnili súčasnú diskusiu o charaktere vedeckých teórií. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Nepozorovateľné entity a procesy.  

2. Vedecký realizmus a vedecké teórie.  

3. Úspech vedy: Nomiracles argument.  

4. Pesimistická meta-indukcia.  

5. Nedourčenosť.  

6. Abdukcia.  

7. Štrukturálny realizmus.  

8. Sociálny konštruktivizmus, empirizmus a konštruktívny empirizmus. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Odporúčaná literatúra: 

• CHAKRAVARTTY, A. (2007): A Metaphysics for Scientific Realism: Knowing the Unobservable, 

Cambridge: Cambridge University Press. 

• LADYMAN, J. (2002): Understanding Philosophy of Science. London: Routledge. 

• MIHINA, F. – SEDOVÁ, T. – ZOUHAR, M. (eds.): Logický pozitivizmus. Malá antológia filozofie XX. 

storočia. Zväzok III. Bratislava: Iris, 2006. 

• SCHMIDT, M. – TALIGA, M. (2013): Filozofia prírodných vied. Bratislava: Aleph. 

• VICENÍK, J. (1988): Spory o charakter metodológie vied. Bratislava: Pravda. 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Filozofia ľudskej prirodzenosti 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2 / ZS 

Rozsah studijního předmětu 1p+0c+1s hod.   kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence --- 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

 

Maximálny celkový počet bodov získaný za priebežné a záverečné hodnotenie je 100. Kredity sa pridelia študentovi, 

ktorý získal za plnenie určených podmienok minimálne 65 zo 100 bodov. 

a) priebežné hodnotenie: 

 priebežný test v 7. vyučovacom týždni: 30 % z celkového hodnotenia; 

 odborná analyticko-interpretačná esej: 35 % z celkového hodnotenia 

b) záverečné hodnotenie: 

 Záverečný test v skúškovom období: 35 % z celkového hodnotenia 

Garant předmětu Ján Šlosiar 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100 % 

Vyučující Ján Šlosiar 

 

Stručná anotace předmětu  

Študent rozumie základným problémom filozofie ľudskej prirodzenosti. Je schopný jednotlivé teórie samostatne 

zhodnotiť.  

Stručná osnova predmetu: 

1. Predmet a pojem filozofie ľudskej prirodzenosti.  

2.-3.  Ľudská prirodzenosť v dejinách filozofie. 

4.-5.  Prirodzeno-právne koncepcie.  

6.-7.  Ľudská prirodzenosť a sloboda človeka.  

8.-9.  Sociálne aspekty ľudskej prirodzenosti.  

10.-11.  Ľudská prirodzenosť a kultúra.  

12.-13.  Ľudská prirodzenosť a sociálna manipulácia. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Odporúčaná literatúra: 

• SPAEMANN, R.: O pojmu lidské přirozenosti. In: Pechar, J. a kol.: Člověk v moderních vědách. Praha: ČSAV, 

1992. 

• WILSON, E. O.: O lidské přirozenosti. Praha : NLN, 1993. 

• BRIŠKA, F.: Problém človeka a humanizmu v politickej filozofii. Bratislava : Iris, 2000. 

• VIŠŇOVSKÝ, E.: Človek by mal žiť v záhrade. Bratislava : Kalligram, 2010. 

• ŠULAVÍKOVÁ, B. – VIŠŇOVSKÝ, E. (eds.): Ľudská prirodzenosť a kultúrna identita. Bratislava : IRIS, 

2006. 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Kultúra Slovenska 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2 / ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+2c+0s hod.   kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence --- 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

 

Maximálny celkový počet bodov získaný za priebežné a záverečné hodnotenie je 100. Kredity sa pridelia študentovi, 

ktorý získal za plnenie určených podmienok minimálne 65 zo 100 bodov. 

a) priebežné hodnotenie: 

• Aktívna účasť na exkurziách, výstavách, workshopoch: 60 % z celkového hodnotenia 

b) záverečné hodnotenie: 

 písomná práca na vybranú tému v rozsahu: 40 % z celkového hodnotenia 

Garant předmětu Michal Šedík 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100 % 

Vyučující Michal Šedík 

 

Stručná anotace předmětu  

Študent sa prostredníctvom aktuálnych udalostí z ponuky kultúrnych inštitúcií oboznámi s kulturou Slovenska ako 

hostiteľskej krajiny. Kriticky zhodnotí a analyzuje vybranú udalosť. Študent absolvuje výstavy, exkurzie a aktívne sa 

zapojí do workshopov z aktuálnej ponuky kultúrnych inštitúcií Slovenska súvisiacej so študijným programom. 

Z hľadiska kultúry domovskej krajiny kriticky analyzuje a zhodnotí vybranú udalosť v podobe písomnej práce. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Odporúčaná literatúra: 

• LAJČIAK, J.: Slovensko a kultúra. Bratislava: Q 111, 2007. 

• FAZEKAŠOVÁ, M. (ed.): Slovensko - Dejiny. Divadlo. Hudba. Jazyk. Literatúra. Ľudová kultúra. Výtvarné 

umenie. Slováci v zahraničí. Bratislava: Perfekt, 2007. 

• Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1+2. Bratislava: VEDA, 1995. 

• časopis Kultúrne dejiny ISSN 1338-2209. 
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Akreditační spis Filozofická studia Navazující

125

Personální zabezpečení - Uniwersytet Śląski



 
 

C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Součást vysoké školy Wydział Nauk Społecznych 
Název studijního programu Filozofická studia 
Jméno a příjmení Gabriela Besler Tituly dr hab. 
Rok narození 1964 typ vztahu k VŠ HPP rozsah 100 % do 

kdy 
neurčito 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program HPP rozsah 100 % do 
kdy 

neurčito 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 
   
   
   
   
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 
Seminarium z metodologii filozofii 

Údaje o vzdělání na VŠ  
 1990, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii, sekcja Filozofii Teoretycznej, magister 
 1998, Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Filozofii, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii 
 2011, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie 

filozofii 

 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 
 Od 1991: Uniwersytet Śląski, Katowice, Wydział Nauk Społecznych Instytut Filozofii  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 
Nauki humanistyczne, filozofia 2011 Uniwersytet Śląski WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    
   
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  
 „Chodzimy po tych samych lub podobnych drogach myślowych”. Tematyka korespondencji logicznej Gottloba 

Fregego z Giuseppe Peanem, Dawidem Hilbertem i Bertrandem Russellem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego 2018 (przygotowywana do druku). 

 Philosophical and Mathematical Correspondence between Gottlob Frege and Bertrand Russell in the years 1902-
1904. Some Uninvestigated Topics  „Folia Philosophica” 2016 (35), pp. 85-100. 

 (with J. Szulc): Time as Constitutive Element of Information Expressed in Signs. “Kybernetes” 2104, Vol. 43, No.6, 
pp. 911-923. DOI 10.1108/K-06-2013-0120. 

 Aydın Sayılı’s Book Copernicus and his Monumental Work (Ankara 1973) and the Polish Background. “Dörtöğe. 
Felsefe ve Bilim Tarihi”, 2014, vol. 3, pp. 9-27. 

 Gottlob Frege on Number. Development of his Conception between Years 1879-1925. „Wismar Frege Series” 
03/2013, pp. 7–17. 

Působení v zahraničí 
 
Podpis   datum  
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Součást vysoké školy Wydział Nauk Społecznych 
Název studijního programu Filozofická studia 
Jméno a příjmení Tomasz Czakon Tituly dr hab. 
Rok narození 1951 typ vztahu k VŠ HPP rozsah 100 % do 

kdy 
neurčito 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program HPP rozsah 100 % do 
kdy 

neurčito 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 
   
   
   
   
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 
Współczesna filozofia społeczna 

Údaje o vzdělání na VŠ  
 1986, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, filozofia, doktor. 
 2007, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, nauki humanistyczne, doktor habilitowany. 

 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 
Uniwersytet Śląski, Instytut Filozofii 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 
Nauki humanistyczne, filozofia 2007 Uniwersytet Śląski WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    
   
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  
 Między paternalizmem a restrykcyjnością. Prawa pracownicze w kodeksach etycznych firm, Dom Wydawniczy 

DUET, Toruń 2013, ISBN 978-83-62558-77-3 
 Współczesna filozofia społeczna w Polsce. Wybrane problemy, redakcja naukowa Tomasz Czakon, Danuta Ślęczek-

Czakon, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2014, ISBN 978-83-7164-5 
 Etos lewicowych beneficjentów transformacji, w: Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy 

Środkowej i Wschodniej, red. Marek Barański, Natalia Rudakiewicz, Maciej Guzy, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice 2015, s. 68 – 88, ISBN 978-83-8012-691-6; DOI  978-83-8012-692-3.  

 Nadzieja wolności. Uwagi o niektórych elementach koncepcji wolności Tischnera, w: Tischner – człowiek w 
horyzoncie nadziei, red. Elżbieta Struzik, Katowice, 2016 Wydawnictwo Wacław Walasek, s. 109-119, ISBN 978-
83-60743-98-0. 

 Ubóstwo jako problem etyczny, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, z. 95 (2016), s. 
71-82, ISSN 1899-8658. 

Působení v zahraničí 
 
Podpis   datum  
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Součást vysoké školy Wydział Nauk Społecznych 
Název studijního programu Filozofická studia 
Jméno a příjmení Bogdan Dembiński Tituly prof. zw. dr hab. 
Rok narození 1954 typ vztahu k VŠ HPP rozsah 100 % do 

kdy 
neurčito 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program HPP rozsah 100 % do 
kdy 

neurčito 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 
   
   
   
   
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 
Platon i tradycja platońska 

Údaje o vzdělání na VŠ  
 1980, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozoficzny, filozofia, magister 
 1987, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, filozofia, doktor 
 1998, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, filozofia, doktor habilitowany 
 2007, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, profesor 
 2011, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, profesor zwyczajny 

 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 
Uniwersytet Śląski, Instytut Filozofii 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 
Nauki humanistyczne, filozofia 1998 Uniwersytet Śląski WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    
Nauki humanistyczne, filozofia 2007 Uniwersytet Śląski 
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  
 “Structuralism in the Platonic Philosophy of Science”. Copernicus Center Press. Kraków 2013. ISBN 978-83-7886-

008-2. 
 “Causality issues in ancient Greek philosophy”. Causal Universe. Copernicus Center Press 2013. 
 “Późny Platon i Stara Akademia”. Wyd. M. Derewiecki, Kety 2010, Seria Daimonion s.251, ISBN 978-83-61199-

35-9.  
 “Das philosophische System von Proklos Diadochos im Kontext der platonischen Intuitionen.” [w] Metamorphosis 

of Neoplatonism. Red. A, Kijewska. Wydawnictwo KUL. Lublin 2004, s.121-139 ISBN 83-7363-229-8. 
 “Streit um die ‘Zweiweltentheorie’ in der Philosophie von Plato”. The preceedings of the twenty-first World 

Congress of Philosophy Instambul 2003. Volume 10 Ancient and Modern Philosophy. Philosophical Society of 
Turkey. Ankara 2007 

Působení v zahraničí 
 
Podpis   datum  
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Součást vysoké školy Wydział Nauk Społecznych 
Název studijního programu Filozofická studia 
Jméno a příjmení Dariusz Kubok Tituly dr hab. 
Rok narození 1971 typ vztahu k VŠ HPP rozsah 100 % do 

kdy 
neurčito 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program HPP rozsah 100 % do 
kdy 

neurčito 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 
   
   
   
   
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 
Teorie prawdy 

Údaje o vzdělání na VŠ  
 1995, Uniwersytet Śląski, Instytut Filozofii, magister filozofii. 
 1998, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, filozofia (historia filozofii starożytnej), doktor. 
 2004, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, nauki humanistyczne, doktor habilitowany. 
 2009, Uniwersytet Śląski, Profesor UŚ. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 
Uniwersytet Śląski, Instytut Filozofii 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 
Nauki humanistyczne, filozofia 2004 Uniwersytet Śląski WOS Scopu

s
ostatn
í

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    
   
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  
 Dariusz Kubok (ed.): Thinking Critically: What Does It Mean? The Tradition of Philosophical Criticism and Its 

Forms in the European History of Ideas. Berlin/Boston: De Gruyter 2017. 
 Podstawy filozofii dla uczniów i studentów, autorzy: D. Kubok, K. Wieczorek, A.J. Noras, M. Wojewoda, red. K. 

Wieczorek, Videograf, Chorzów 2016, wyd. 2. 
 Xenophanes of Colophon and the problem of distinguishing between scepticism and negative dogmatism, 

“Electryone” 2016, vol. 4, iss. 2. 
 Parmenides' Methodological Criticism and the Problem of Phronesis, “Filozofia” 2016, no. 5. 
 Comments on the Sources of Greek Philosophical Criticism. In: „Folia Philosophica”, vol. 34, Special issue: Forms 

of Criticism in Philosophy and Science, ed. by Dariusz Kubok, Katowice 2015. 

Působení v zahraničí 
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 Košice, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Much Ado about 'the One': Xenophanes, Parmenides, Melissus, 
2012. 

 Turkey, Kirikkale, Kirikkale University, Skeptical Attitude in Early Greek Thought, 2014. 
 Zagraniczny staż naukowo-dydaktyczny w Institute of Philosophy Matej Bel University, semestr zimowy 

2014/2015. 
 Košice, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Xenophanes of Colophon and the Beginnings of Epistemology in 

Greek Philosophy, 2015. 
 Staff Training Visit within Erasmus Plus Training Staff Mobility, Palacký University Olomouc, 01.12.2015 - 

05.12.2015. 
 Zagraniczny staż naukowy w Palacký University Olomouc, 01.02.-07.05.2016. 
 Greece, University of Ioanina, The Origins of Ancient Greek Skepticism, 2016. 
 Staff Training Visit within Erasmus Plus Training Staff Mobility, Matej Bel, Banska Bystrica, 22-26.02.2017. 
 Staff Training Visit within Erasmus Plus Training Staff Mobility, University of Ostrava, 13-17.06.2017. 
 Czech Republic, Usti nad Labem, The Essence and Forms of Philosophical Criticism in the Presocratic Thought, 

2017. 

Podpis   datum  

 
  

130



C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Součást vysoké školy Wydział Nauk Społecznych 
Název studijního programu Filozofická studia 
Jméno a příjmení Dariusz Olesiński Tituly dr  
Rok narození 1967 typ vztahu k VŠ HPP rozsah 100 % do 

kdy 
neurčito 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program HPP rozsah 100 % do 
kdy 

neurčito 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 
   
   
   
   
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 
Seminarium dla przedmiotu Platon i tradycja platońska 

Údaje o vzdělání na VŠ  
 Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, psychologia, 1991, magister 
 Uniwersytet Śląski, Instytut Filozofii, filozofia, 1993, magister 
 Uniwersytet Śląski, Instytut Filozofii, nauki humanistyczne (historia filozofii starożytnej), 2000, doktor 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 
Uniwersytet Śląski, Instytut Filozofii 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 
   WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    
   
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  
 Woszczyk A., Olesiński D. (red.): Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficznego. 

Wyd. UŚ, Katowice 2014. 
 Olesiński Dariusz: Platońska dialektyka rozumu jako model racjonalności krytycznej, (in:) Pavol Sucharek – Ondrej 

Marchevský (eds.): Racionálne - iracionálne. Filozofická fakulta PU v Prešove a Slovenské filozofické združenie pri 
SAV, Prešov 2015, s. 61-67. 

 Olesiński Dariusz: Poznanie dobra jako zwieńczenie platońskiej dialektyki. Pr. Nauk. UŚl., Folia Philos. – T. 33 
(2015), s. 129-143. 

 Olesiński Dariusz: Elenktyka jako ‘therapeia’ w świetle Platońskiego ‘Eutyfrona’, (w:) Łapiński K., Pawlik R., 
Tichy R. (eds.),   Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu. Wyd.  
UW, Warszawa 2017,  ss. 49-60. 

 Olesiński Dariusz:  Aspects of Criticism in Plato’s Philosophy, (in:) Kubok D. (ed.), Thinking critically: what does 
it mean?,  Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2018, pp. 47-64. 

Působení v zahraničí 
Cykle wykładów zagranicznych w ramach programu Erasmus (Erasmus+): 
 Trnava, The University of St.Cyril and Methodius, The nature and development of Plato’s dialectic, 2009. 
 Trnava, The University of St.Cyril and Methodius, The Way of Selfknowledge In Plato’s Philosophy, 2010. 
 Košice, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Plato and the problem of knowledge, 2012. 
 Turkey, Kirikkale, Kirikkale University, Plato's Concept of the Good, 2014. 
 Greece, University of Ioanina, The outline of Plato’s aitiology, 2016. 
 Czech Republic, Usti nad Labem, Plato's philosophy - the problem of method and the limits of knowledge, 2017. 
Podpis   datum  
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Součást vysoké školy Wydział Nauk Społecznych 
Název studijního programu Filozofická studia 
Jméno a příjmení Mariola Sułkowska-Janowska Tituly dr 
Rok narození 1972 typ vztahu k VŠ HPP rozsah 100 % do 

kdy 
neurčito 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program HPP rozsah 100 % do 
kdy 

neurčito 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 
   
   
   
   
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 
Estetyka współczesna 

Údaje o vzdělání na VŠ  
 1997 - Magisterium z filozofii, Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
 2001 - Doktorat nauk humanistycznych w zakresie filozofii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach 

 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 
Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 
   WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    
   
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  
 Mariola Sułkowska-Janowska: Some Remarks on Trans-Philosophy of Picture; in: H.-J. Petsche, J. Erdmann, A. 

Zapf (eds.): Virtualisierung und Mediatisierung kultureller Räume. Die Neuen Medien – Gewinne – Verluste – 
Gefahren; Berlin 2015; ISBN 978-3-86464-077-3 

 Mariola Sułkowska-Janowska: Performer odpowiedzialny. Veto dla licentia poetica – sztuka jako polityka; w: A. 
Kuzior, A. Lobanova (red.) „Organizacja i zarządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Etyka – Technika – 
Społeczeństwo. Aktualne problemy i perspektywy naukowe”, z. 95, Gliwice 2016, ISSN 1642-3466 

 S. Łąkas: Estetetyka – ponętność doświadczenia. Wywiad z dr Mariolą Sułkowską – Janowską (UŚ); w: „Amor  
Fati. Antropologiczne pismo filozoficzne”, marzec 1 (5)/ 2016: Aisthesis – wymiary (anty)estetyki; ISSN 2449-
8807, ISSN 2449-7819. 

 G. Banse, T. Stępień, M. Sułkowska-Janowska, M. Wojewoda (hg.): Die Zukunft von Medienräumen. Zwischen 
Freiheit Und Zwängen; Berlin 2017, ISBN 978-3-86464-150-3 

 Mariola Sułkowska-Janowska: New Media Creativity: The Art of Machine – The Machine of Art; in: G. Banse, T. 
Stępień, M. Sułkowska-Janowska, M. Wojewoda (hg.): Die Zukunft von Medienräumen. Zwischen Freiheit Und 
Zwängen; Berlin 2017, ISBN 978-3-86464-150-3 

Působení v zahraničí 
 
Podpis   datum  
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Součást vysoké školy Wydział Nauk Społecznych 
Název studijního programu Filozofická studia 
Jméno a příjmení Krzysztof Szymanek Tituly dr hab. 
Rok narození 1962 typ vztahu k VŠ HPP rozsah 100 % do 

kdy 
neurčito 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program HPP rozsah 100 % do 
kdy 

neurčito 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 
   
   
   
   
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 
Metodologia filozofii 

Údaje o vzdělání na VŠ  
 1985 - magister matematyki 
 1992 - doktor nauk humanistycznych 
 2009 - doktor habilitowany nauk humanistycznych 

 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 
Uniwersytet Śląski, Instytut Filozofii 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 
Nauki humanistyczne, filozofia 2009 Uniwersytet Śląski WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    
   
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  
 Argument z podobieństwa Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008, s. 235 (ISSN 0208-6336, ISBN 

978-83-226-1728-1) 
 logicznej analizie tekstu [w:] „Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki” (red. J. Wasilewski, A. Nita), Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot, 2010, str. 197 – 214, (ISBN 978-83-7489-316-9) 
 O teoriach spiskowych Folia Philosophica 30, 2012, str. 259-281 (ISSN 0208-6336, ISSN 1231-0913) 
 Justification and argumentation Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 36(49) 2014, str. 231 – 239, (ISBN 978-

83-7431-402-2, ISSN 0860-150X) 
 [współautor] The Polish School of Argumentation: A Manifesto, Argumentation, 28: 2014, str. 267–282 (ISSN: 

0920-427X) 

Působení v zahraničí 
 
Podpis   datum  
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Součást vysoké školy Wydział Nauk Społecznych 
Název studijního programu Filozofická studia 
Jméno a příjmení Krzysztof Wieczorek Tituly prof. dr hab. 
Rok narození 1956 typ vztahu k VŠ HPP rozsah 100 % do 

kdy 
neurčito 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program HPP rozsah 100 % do 
kdy 

neurčito 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 
   
   
   
   
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 
Kultura Polski 

Údaje o vzdělání na VŠ  
 1978 – Uniwersytet Śląski, matematyka, magister 
 1986 – Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, filozofia, doktor 
 1994 – Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, filozofia, habilitacja  
 2005 – tytuł profesora nauk humanistycznych 

 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 
Od 1978: Uniwersytet Śląski, Instytut Filozofii 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 
Nauki humanistyczne, filozofia 1994 Uniwersytet Śląski WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    
Nauki humanistyczne, filozofia 2005 Uniwersytet Śląski 
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  
 Opuścić bezpieczne schronienie. Problem obcości w świetle filozofii dialogu / Krzysztof T. Wieczorek.// Ethos 

(Lublin). - 2017, nr 1, s. 76-103 ISSN 0860-8024  
 Samotność bólu, ból samotności / Krzysztof T. Wieczorek // Ethos (Lublin). - 2017, nr 4, s.19-48 ISSN 0860-8024 
 Emmanuel Levinas i spór o metafizykę / Krzysztof Wieczorek // W: Metafizyka. Cz. 1, Koncepcje metafizyki. - 

Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. - S. 249-282. - ISBN 978-83-8061-360-7 
 Przestrzenie wolności : między heroizmem a konformizmem / Krzysztof T. Wieczorek // Paedagogia Christiana 

(Toruń) - 2018, t. 1, s. 27-50 ISSN 1505-6872 
 
Působení v zahraničí 
 
Podpis   datum  
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Součást vysoké školy Wydział Nauk Społecznych 
Název studijního programu Filozofická studia 
Jméno a příjmení Agnieszka Woszczyk Tituly dr 
Rok narození 1977 typ vztahu k VŠ HPP rozsah 100 % do 

kdy 
neurčito 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program HPP rozsah 100 % do 
kdy 

neurčito 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 
   
   
   
   
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 
Systemy metafizyczne 

Údaje o vzdělání na VŠ  
 2001 – Uniwersytet Śląski, Instytut Filozofii, magister filozofii 
 2005 – Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, doktor filozofii 

 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 
Uniwersytet Śląski, Instytut Filozofii 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 
   WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    
   
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  
 Agnieszka Woszczyk, Consolatio or Critical Methods? Reflections on Philosophical Counseling, in: Thinking 

critically: What does it mean? The tradition of philosophical criticism and its forms in the European History of Ideas, 
Dariusz Kubok (ed.), De Gruyter, Berlin–Boston 2018, pp. 265–279. 

 Agnieszka Woszczyk, Medioplatonizm i neoplatonizm, w: Metafizyka. Cz.1 Koncepcje metafizyki, S. Janeczek, A. 
Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 55–78. 

 Agnieszka Woszczyk, Odkrywanie jaźni. Anabasis i katabasis w „Enneadach” Plotyna, w: Therpeia,askesis, 
meditation. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i  średniowieczu,  K. Łapiński, R. Pawlik, R. Tichy (red.), 
Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2017, s. 115–127. 

 Agnieszka Woszczyk, Materia-zło i problem dualizmu pryncypiów. Polemika Proklosa z Plotynem w „De malorum 
subsistentia”, „Folia Philosophica” 2015, t. 33, s. 71–83. 

 Agnieszka Woszczyk, Ideas of individuals and the gradation of hypostasis Psychē in The Enneads by Plotinus, “Folia 
Philosophica” 2013, vol. 28, ss. 15–28. 

Působení v zahraničí 
 
Podpis   datum  
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Akreditační spis Filozofická studia Navazující

136

Personální zabezpečení - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici



C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Filozofická studia 

Jméno a příjmení Jaroslav Cepko Tituly Mgr., PhD. 

Rok narození 1976 typ vztahu k VŠ HPP rozsah 100 % do 

kdy 

2022 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program HPP rozsah 100 % do 

kdy 

2022 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

   

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 

uskutečňování studijního programu 

Sókratés a jeho filozofický odkaz 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 1996-1998 Teologický inštitút sv. Alojza pri Trnavskej univerzite; odbor katolícka teológia  

 1998-2002 Studium Theologicum Hierosolymitanum, Facoltà di scienze bibliche ed archeologia, Pontificio 

Ateneo Antoniano v Jeruzaleme, Izrael; odbor katolícka teológia 

 2005-2008 interný doktorand na Katedre filozofických vied Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v 

Banskej Bystrici; odbor systematická filozofia 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od 2009 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených prací: 

- bakalářské    25 

- magisterské  15 

- disertační      0 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 20 20 30 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

CEPKO, J.: Fronésis v Platónovom dialógu Menón. In: Filosofický časopis, roč. 65, 2017, č. 5, s. 691 – 705. 

CEPKO, J.: Kratétova kynická utópia. In: Filozofia, roč. 72, 2017, č. 2, s. 92 – 102.  

CEPKO, J. – KALAŠ, A. – SUVÁK, V.: Diogenis fragmenta. Diogenove zlomky. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2016. 

CEPKO, J.: Jména a postavy. In: Platónova Obrana Sókratova. Praha: OIKOYMENH, 2016, s. 11 – 23.  

CEPKO, J.: „Všetko patrí múdrym“: Blasfémia, alebo utópia? In: Filozofia, roč. 71, 2016, č. 2, s. 131 – 140.  

Působení v zahraničí 

2016 Mobilita Erasmus+: Filosofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 

2014 Projekt excelentného vzdelávania OP VK: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 

2014 Mobilita Erasmus: Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice 

Podpis   datum  
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Filozofická studia 

Jméno a příjmení Tatiana,Sedová Tituly prof. PhDr. CSc. 

Rok narození 1953 typ vztahu k VŠ HPP rozsah 100 % do 

kdy 

2022 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program HPP rozsah 100 % do 

kdy 

2022 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

   

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 

uskutečňování studijního programu 

Interpretácia a explanácia vo filozofii vedy 

Podoby explanácie a interpretácie a hlavné obraty vo filozofii vedy 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 1977, PhDr., FF UK Bratislava, Filozofia 

 1984, CSc., dizertační práca Štruktúra konania, FF UK Bratislava, Filozofia 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 1977-78, FF UK, Bratislava 

 1978-84, MFF UK, Bratislava 

 1984-1989, Ústav filozofie a sociológie SAV 

 1989-doposiaľ, Ústav filozofie / Filozofický ústav SAV 

 2012-doposial, FF UMB, Banská Bystrica 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených prací: 

- bakalářské   30 

- magisterské  30 

- disertační      8 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

Dejiny filozofie 1999 UK Bratislava WOS Scopu

s 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 78   

Dejiny filozofie 2002 PU Prešov 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 SEDOVÁ, T: K metodologickému významu pojmu kultury. In: Filozofia 2017, roč. 72, č. 8. s. 632-644. ISSN 

0046-385 X. 

 SEDOVÁ, T: Návrat psychologizmu? Pandorina skrinka alebo nové inšpirácie pre filozofiu? In: Filozofia 2010, 

roč. 65, č.8, s. 738-749. ISSN 0046-385 X 

 SEDOVÁ, T: Interpretácia: medzi filozofiou a metodou. In: Sediová, T,/Šuch, J./Šedík, M./Jančovič,J.: Podoby 

interpretácie.Bratislava: Veda 2016,  s. 16-43. ISBN 978-80-224-1549-1. 

 SEDOVÁ, T: Potrebujeme pri vymedzovaní sociálnych fenoménov nevyhnutne pojem pravidla? : Filozofia 

2012, roč. 67, č.7, s. 582-591. ISSN 0046-385 X 

 SEDOVÁ, T: Poznámky k Habermasovým východiskám komunikačnej teórie konania. In: Filozofia 2012, roč. 

67, č. 9, s. 743-750. ISSN 0046-385 X 

Působení v zahraničí 

 členka International Social Science Council,  

 členka Steering Committee Member for Project from Natural Philosophy to Science, European Science 

Foundation (2001-2007),  

 členka Scientific Advisory Board European Social Survey ESF 2000-2006.  

 členka Panel Review  EUROCORES Programme  ESF  pre pre EuroUnderstanding (2010-2014) 

Podpis   datum  
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Filozofická studia 

Jméno a příjmení Martin Schmidt Tituly Mgr., PhD. 

Rok narození 1974 typ vztahu k VŠ HPP rozsah 100 % do 

kdy 

2023 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program HPP rozsah 100 % do 

kdy 

2023 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

   

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 

uskutečňování studijního programu 

Vedecký realizmus a antirealizmus vo filozofii vedy 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 1992–1997 Magisterské štúdium, FHV ZMB, Banská Bystrica, Filozofia – Anglický jazyk 

 1998–2002 Doktorandské štúdium, FÚ SAV, Bratislava, Systematická filozofia 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 od 1998: FF UMB, Banská Bystrica 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených prací: 

- bakalářské    20 

- magisterské  15 

- disertační      0 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 17   

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 M. Schmidt, M. Taliga (2013): Filozofia prírodných vied. Bratislava: Aleph.  

 M. Schmidt (2015): Continuants and temporal parts. In Filozofia, Roč. 70, č. 8 (2015), s. 601-609. 

 M. Schmidt (2016): Neurčitosť referencie a pretrvávanie v čase. In Filozofia, Roč. 71, č. 8, (2016), s. 656-668. 

 Schmidt M. (2017): Ontológia možných a aktuálnych svetov. In Organon F. Vol. 24, suppl. no (2017), pp. 89-

108. 

Působení v zahraničí 

Ostravská Univerzita, október 2017 (Erasmus+) 

Podpis   datum  
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Filozofická studia 

Jméno a příjmení Michal Šedík Tituly Mgr. PhD. 

Rok narození 1975 typ vztahu k VŠ HPP rozsah 100 % do 

kdy 

2022 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program HPP rozsah 100 % do 

kdy 

2022 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

   

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 

uskutečňování studijního programu 

Kultúra Slovenska 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 1996 - 2001 – Mgr. Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii filozofia – výtvarná výchova 

(Fakulta humanitních vied UMB, Banská Bystrica) 

 2001 - 2007 – PhD. Systematická filozofia (Filozofický ústav SAV/UK Bratislava) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 2002-2008 Odborný asistent, Katedra výtvarnej tvorby, Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela, B. 

Bystrica 

 2008-2009 Odborný asistent, Katedra výtvarnej tvorby a edukácie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, 

B. Bystrica 

 Od 2009 - odborný asistent, Katedra filozofie, Filozofická fakulta, UMB, Banská Bystrica 

 Od 2012 – vedúci Katedry filozofie, Filozofická fakulta, UMB, Banská Bystrica. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených prací: 

- bakalářské 40 

- magisterské 31 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 7  9 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 Konštanty a premenné interpretácie v umení / M. Šedík. In Podoby interpretácie / rec. Eugen Zeleňák, Marian 

Zervan. - 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2016. - ISBN 978-80-224-1549-1. - S. 87-127 

 Filozofia umenia : analytická tradícia / Michal Šedík ; rec. Zdeňka Kalnická, Marián Zervan. - 1. vyd. - Banská 

Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 182 s. - ISBN 978-80-557-0773-0 

 Interpretácia, kreativita a hranice umeleckého diela / Michal Šedík. In Filozofia : časopis Filozofického ústavu 

SAV. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2013. - ISSN 0046-385X. - Roč. 68, č. 7 (2013), s. 583-594. 

 O kognitívnych prienikoch umenia a vedy / Michal Šedík, Miloš Taliga. In Filozofia : časopis Filozofického 

ústavu SAV. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2010. - ISSN 0046-385X. - Roč. 65, č. 7 (2010), s. 631-642. 

[ŠEDÍK, Michal (50%) - TALIGA, Miloš (50%)] 

 Umelecké dielo v epoche vizuálnej kultúry / Michal Šedík. In Významové a výrazové premeny v umení 20. 

storočia : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8. - 9.9.2005 na 

Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove : Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 

Litoerárnovedný zborník 16, Filozofický zborník 25, Studia aestetica VII. / Ved. red. Vlasil Gluchman, 

Stanislav Rakús, Jana Sošková. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2005. - ISBN 80-

8068-354-9. - S. 257-262. 

Působení v zahraničí 

Ostravská Univerzita, október 2017 (Erasmus+) 

Podpis   dat

um 
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Filozofická studia 

Jméno a příjmení Ján,Šlosiar Tituly prof. PhDr. CSc. 

Rok narození 1952 typ vztahu k VŠ HPP rozsah 100 % do 

kdy 

Doba neurčitá 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program HPP rozsah 100 % do 

kdy 

Doba neurčitá 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

   

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 

uskutečňování studijního programu 

Filozofia ľudskej prirodzenosti 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 1980, PhDr., FF UK Bratislava, Filozofia - História 

 1989, CSc., FF UK Bratislava, Filozofie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených prací: 

- bakalářské   80 

- magisterské  97 

- disertační      9 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

Filozofia 1996 UMB Banská Bystrica WOS Scopu

s 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

Filozofia 2003 UMB Banská Bystrica 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 ŠLOSIAR, J.: Je ľudská prirodzenosť antropologickou konštantou? In W stronę marzeń / rec. Bronisław 

Burlikowski, Henryk Piluś. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej szkoły menedżerskiej w Warszawie, 2013. – 

ISBN 978-83-7520-146-8. - S. 889-897. 

 ŠLOSIAR, J.: Kto sme a akou morálkou žijeme? Môže človek žiť mimo dobra a zla? In: Dobro a zlo, alebo 

o morálke I. : psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii : zborník vedeckých štúdií / zost. Ján Kaliský 

; rec. Ján Šlosiar, Jitka Oravcová, Marta Valihorová, Vojtech Korim. I. [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : 

Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. - ISBN 978-80-557-0538-5. - CD-ROM, s. 111-118. 

 ŠLOSIAR, J.: Dejiny filozofie človeka; rec. Emil Višňovský, Marián Palenčár. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2013. - 130 s. - ISBN 978-80-557-0575-0. 

 ŠLOSIAR, J.: Existenciálna úzkosť a sloboda v stave ohrozenia dnešného človeka (revolta k náprave zrodená 

v úzkosti) = Existential anxiety and freedom in situation of menace contemporary man / Ján Šlosiar. In Problém 

utrpenia v živote súčasného človeka / ed. Marián Palenčár ; rec. Zlatica Androvičová, Emil Višňovský. - vyd. - 

Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-557-0279-7. - S. 65-90. 

 ŠLOSIAR, J.: Odcudzenie a jeho vplyv na sebapremenu človeka. In: Studia Sieradzana : [interdyscyplinarne 

czasopismo naukowe]. – Sieradz: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, 2013. - ISSN 2299-

2928. - Č. 3 (2013), s. 1-12. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Filozofická studia 

Jméno a příjmení Ulrich Wollner Tituly doc. Mgr., PhD. 

Rok narození 1974 typ vztahu k VŠ HPP rozsah 100 % do 

kdy 

2023 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program HPP rozsah 100 % do 

kdy 

2023 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

   

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 

uskutečňování studijního programu 

 Filozofia práva  

 Problémy filozofie práva v kontexte minulosti a súčasnosti 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 1998, Mgr., FHV UMB Banská Bystrica, filozofia – výtvarná výchova 

 2006, PhD., FiÚ SAV Bratislava, Systematická filozofia 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 Od roku 1999 UMB Banská Bystrica 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených prací: 

- bakalářské    41 

- magisterské  39 

- disertační      2 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

Systematická filozofia 2013 UMB Banská Bystrica WOS Scopu

s 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 WOLLNER, U.: Prolegomena k Platónovmu dialógu Gorgias. Banská Bystrica : Belianum, 2017, ISBN 978-

80-557-1299-4, 73 s. 

 WOLLNER, U.: Opozícia sófrosyné – fronésis u Platónovho Kallikla. In: Filozofia, 71, 2016, č. 5, ISSN 0046-

358X, s. 369-378. 

 WOLLNER, U.: Achilles – Sókratov vzor? (Apol. 28b3-d6). In: Filozofia. 72, 2017, č. 2, ISSN 0862-6901, 

s. 103-113. 

 WOLLNER, U.: Kto sú fronimoi v Platónovom dialógu Gorgias? (Gorg. 489e3-491d3). In: Filozofia, 73, 2018, 

č. 2, ISSN 0046-358X, s. 97-107. 

 WOLLNER, U.: „Ani z duba ani zo skaly“ (Apol. 34d3-4). In: Studia philosophica. Vol. 62, 2015, č. 1, ISSN 

1803-7445, s. 17-24. 

Působení v zahraničí 

 Semestrálny vedecko-výskumný pobyt na Inštitúte filozofie UŚ v Katoviciach, Poľsko (16. február – 20. máj 

2015) 

 Prednáškový pobyt (program Erasmus) pre študentov a pedagógov na Pardubické univerzite v Pardubiciach, 

ČR, v dňoch 3. – 7. 11. 2014 (téma prednášok: Politická filozofia v helenizme) 

 Prednáškový pobyt (program Erasmus) pre študentov a pedagógov na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej 

v Prahe, ČR, v dňoch 16. – 18. 11. 2016 (téma prednášok: Politická filozofia v helenizme) 

Podpis   datum  
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Akreditační spis Filozofická studia Navazující

143

Dohoda vysokých škol o uskutečňování společného studijního programu



Dohoda vysokých škol  
o uskutečňování  

společného studijního programu  
 

Filozofická studia 
 
 
 
 

uzavřená mezi vysokými školami 

 
 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Zkrácený název: UMB v Banskej Bystrici 

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika 
Identifikační číslo organizace: 30232295 

Zastoupená rektorem: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. 
 
 

Ostravská univerzita 
Zkrácený název: OU 

Dvořákova 7, 702 00 Ostrava, Česká republika 
Identifikační číslo: 61988987 

Zastoupená rektorem: prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 
 
 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Zkrácený název: UŚ 

Ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice, Polská republika 
Identifikační číslo: PIC 999917614 

Zastoupená rektorem: prof. dr. hab. Andrzej Kowalczyk 
 
 
 
 

Všechny uvedené smluvní strany se společně dohodli na těchto ustanoveních: 
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Článek 1 
Název a charakteristika 

1. Předmětem dohody je uskutečňování společného navazujícího magisterského studijního 
programu s názvem Filozofická studia (slovensky Filozofické štúdiá, polsky Studia 
filozoficzne) v prezenční formě, který navazuje na bakalářský studijní program. 
Standardní délkou studia ve společném studijním programu jsou dva roky. 

2. Charakteristika studijního programu: Předměty společného studijního programu vychází 
z vědecko-výzkumné činnosti zúčastněných pracovišť. Snahou společného studijního 
programu je akcentovat relevantní národní filozofickou tradici. Absolvent studia bude 
rozumět národnímu kontextu vybraných filozofických témat či problémů a dokáže je 
kriticky konfrontovat s mezinárodním kontextem. 

3. Předpokládanými uchazeči jsou absolventi bakalářského studijního programu Filozofie 
a příbuzných studijních programů. 

4. Přidanou hodnotou společného studijního programu je lepší orientace v různých 
filozofických tradicích a v různých způsobech výuky předmětné problematiky. 
Absolventi společného studijního programu získají kontakty na kolegy a odborníky 
z regionu a rozvinou své jazykové znalosti. Absolventi získají lepší možnosti uplatnění na 
společném pracovním trhu. 

 
Článek 2 

Podmínky akreditace a organizace studia 
1. Každá ze smluvních stran požádá o akreditaci podle právních předpisů státu, v němž je 

univerzita zřízena, pokud to tyto předpisy vyžadují. Společný studijní program se bude 
moci realizovat, pokud bude akreditovaný ve všech třech státech. 

2. Studium společného studijního programu Filozofická studia se bude realizovat na 
Filozofické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v souladu se zákonem 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách ve znění a doplnění pozdějších předpisů, 
s nařízením vlády Slovenské republiky č. 253/2012 Z. z., kterým se mění nařízení vlády 
Slovenské republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditační komisi, ve znění nařízení vlády 
Slovenské republiky č. 558/2007 Z. z. a v souladu s vnitřními předpisy Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici a její Filozofické fakulty: Statutem UMB, Studijním řádem 
UMB, Studijním řádem Filozofické fakulty UMB. 

3. Studium společného studijního programu Filozofická studia se bude realizovat na 
Filozofické fakultě Ostravské univerzity v souladu s ustanoveními Zákona č. 111/1998 
Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s vnitřními předpisy OU a její Filozofické fakulty. 

4. Studium společného studijního programu Filozofická studia se bude realizovat na 
Wydziałe Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego v souladu s ustanoveními zákona 
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku: Prawo o szkolnictwie wyższym ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s vnitřními předpisy UŚ a jeho Wydziałem Nauk Społecznych. 

5. Studenti tohoto společného studijního programu se zapíší na fakultu jedné z univerzit, na 
níž se program bude realizovat. Fakulta, na níž proběhne zápis studenta do studia, bude 
domovskou fakultou studenta. 
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Článek 3 
Součinnost partnerských institucí 

1. Garantujícím pracovištěm za slovenskou stranu je Katedra filozofie Filozofické fakulty 
UMB v Banskej Bystrici, za českou stranu Katedra filozofie Filozofické fakulty OU, za 
polskou stranu Instytut Filozofii Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Na každé univerzitě je 
určen koordinátor tohoto společného studijního programu. Koordinátoři monitorují 
implementaci společného studijního programu, zabezpečují výměnu informací 
potřebných k realizaci studijního programu, provádí kroky směřující k řešení vzniklých 
problémů, vyhodnocují zpětnou vazbu od studentů a komunikují se studenty společného 
studijního programu a s nepedagogickými pracovníky, kteří zabezpečují administrativní 
správu studentů. 

 
Článek 4 

Institucionální podpora a finanční zabezpečení 
1. Všechny partnerské instituce se zavazují poskytnout institucionální podporu pracovištím, 

která zabezpečují společný studijní program. 
2. Smluvní strany se zavazují umožnit studentům partnerských institucí v průběhu studia 

společného studijního programu ubytování na vysokoškolských kolejích a garantovat 
platby za stravné v menze a za ubytování na kolejích ve stejné výši jako u domácích 
studentů. 

3. Smluvní strany se zavazují poskytnout studentům společného studijního programu služby 
(např. přístup k internetu, do knihoven, univerzitních zařízení) ve stejném rozsahu a za 
stejných podmínek, jako je poskytují domácím studentům. 

4. Žádná ze smluvních stran nezabezpečuje ani nehradí studentům společného studijního 
programu žádný druh pojištění. 

5. Smluvní strany se pokusí v co největším rozsahu poskytnout studentům společného 
studijního programu podporu z mezinárodních a národních programů. 

 
Článek 5 

Příjímací řízení 
1. Po úspěšné akreditaci společného studijního programu na všech třech vysokých školách 

vypíší všechny tři fakulty v zákonné lhůtě přijímací řízení pro nejbližší akademický rok. 
2. Uchazeči o studium adresují přihlášky ke studiu na fakultu, případně univerzitu, kterékoli 

ze zúčastněných fakult příslušných univerzit v souladu s vnitřními předpisy příslušné 
fakulty či univerzity. 

3. Přijímací řízení se uskuteční v souladu s právními předpisy daného státu a s vnitřními 
předpisy dané univerzity a fakulty, na níž si uchazeč podá přihlášku. 

4. Společnou podmínkou pro přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v bakalářském 
studijním programu Filozofie nebo v příbuzných studijních programech. 

5. Pokud uchazeč uspěje u přijímacího řízení, bude přijatý ke studiu. O výsledku 
přijímacího řízení bude uchazeč informován způsobem, který je obvyklý na jednotlivých 
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participujících univerzitách. Oznámením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči 
právo na zápis do studia. 

6. Předpokládaný počet uchazečů navržených na přijetí za každou partnerskou instituci je 
deset studentů v jednom akademickém roce. 
 

Článek 6 
Evidence studentů 

1. Zápisem do studia se uchazeč stává studentem domovské univerzity. 
2. Práva a povinnosti studentů jsou stanovené právními předpisy daného státu a vnitřními 

předpisy univerzity a fakulty, na níž aktuálně probíhá výuka. 
 

Článek 7 
Průběh studia 

1. Student bude studovat podle doporučeného studijního plánu, který bude mít na všech 
univerzitách jednotnou podobu.  

2. Studijní plán je vytvořen tak, aby student jeho absolvováním dosáhl minimálně 120 
kreditů. 

3. Studium je rozdělené do čtyř semestrů. 
4. Poslední semestr studia student stráví na domovské univerzitě, kde bude finalizovat svou 

diplomovou práci.  
5. Primárním jazykem studia a komunikace jsou národní jazyky zemí spolupracujících 

univerzit. Sekundárním jazykem je anglický jazyk. 
6. Každá ze smluvních stran zajistí výuku pro studenty partnerských zahraničních univerzit. 

Výuka bude probíhat v národním jazyce státu, kde univerzita sídlí, v souladu se studijním 
plánem. 

7. Smluvní strany se zavazují používat šestistupňovou stupnici hodnocení. Hodnocení 
studenta v rámci předmětu se uskutečňuje v souladu se studijním řádem univerzity, na 
které student aktuálně studuje.  

8. Kvalitu studia garantují všechny partnerské univerzity. Případné problémy či stížnosti 
studentů řeší koordinátoři společného studijního programu v souladu s vnitřními předpisy 
univerzity a fakulty.  

9. V případě nejasností a sporů se setkají koordinátoři a vedoucí pracovišť všech 
zainteresovaných institucí. 

 
Článek 8 

Uznávaní výsledků studia 
1. Smluvní strany garantují uznání všech absolvovaných předmětů, které jsou v souladu 

s doporučeným studijním plánem. 
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Článek 9 
Ukončení studia 

1. Student si volí téma své diplomové práce na domovské univerzitě podle právních 
předpisů daného státu a vnitřních předpisů domovské univerzity a fakulty. 

2. Garantující pracoviště všech zúčastněných univerzit budou spolupracovat na tvorbě témat 
diplomových prací a budou k dispozici k jejich případnému společnému konzultování.  

3. Diplomovou práci lze psát také v jiném než národním jazyce, pokud je tak zadaná a není 
to v rozporu s předpisy domovské univerzity.  

4. Vedoucím diplomové práce může byť pedagogický zaměstnanec kterékoli partnerské 
instituce, pokud je to v souladu s platnými předpisy na dané partnerské univerzitě. 

5. Studium končí řádně státní závěrečnou zkouškou, která proběhne v souladu s právními 
předpisy domovské univerzity.  

6. Student se může přihlásit k státní závěrečné zkoušce po splnění všech studijních 
povinností určených doporučeným studijním plánem. 

7. Členem zkušební komise pro státní závěrečnou zkoušku je minimálně jeden 
vysokoškolský pedagog z jedné ze spolupracujících vysokých škol.  

 
Článek 10 

Doklady o ukončení studia 
1. Domovská univerzita udělí studentovi po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky 

akademický titul podle zákona příslušného státu a v souladu s právními předpisy dané 
univerzity. 

2. Doklady o řádném ukončení společného studijního programu jsou diplom a dodatek 
k diplomu, který vydá domovská univerzita. Studenti, jejichž domovskou univerzitou je 
UMB v Banskej Bystrici dostanou jako doklad také vysvědčení ze státní závěrečné 
zkoušky.  

3. V diplomu nebo v dodatku k diplomu bude uvedeno, že se jedná o společný studijní 
program, který byl realizován ve spolupráci všech univerzit (Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, Ostravská univerzita a Uniwersytet Śląski). 

 
Článek 11 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitu s možností výpovědi bez udání důvodů, přičemž 

výpovědní lhůta se stanovuje na 24 měsíců a začíná plynout první den následujícího 
kalendářního měsíce po doručení výpovědi ostatním smluvním stranám. 

2. Změny a doplňky této dohody lze provést formou písemných dodatků, které se po jejich 
podepsaní smluvními stranami stávají její součástí.  

3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními partnery, její účinnost 
nastává dnem úspěšného akreditování společného studijního programu příslušnými 
orgány podle čl. 2 této dohody.  
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4. Tato dohoda je vyhotovená v jazyku slovenském, českém a polském, přičemž všechny tři 
jazykové mutace jsou shodné. 

5. Tato dohoda je vyhotovená v devíti originálech, které mají stejnou platnost, a každá ze 
smluvních stran obdrží tři exempláře.  

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podepsáním přečetly, jejímu 
obsahu porozuměly, že byla uzavřená po vzájemné dohodě, podle jejich skutečné 
a svobodné vůle, jasně, vážně a srozumitelně, bez omylu, nikoli v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu s jejím obsahem ji dobrovolně vlastnoručně 
podepsali.  

 
 
 
 
Místo a datum: .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  prof. MUDr. Jan Lata, CSc.  prof. dr. hab. Andrzej Kowalczyk 

rektor rektor rektor 
Univerzita Mateja Bela Ostravská univerzita Uniwersityt Śląski 

v Banskej Bystrici    Ostrava   Katowice 
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Doklad o akreditaci - Univerzita Mateja Bela



Zápis 
z mimoriadneho 107. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného 13. augusta 2018 v Bratislave 

Účasť 

 

1. Členovia AK 
Prítomní:   M. Cagala, L. Čarný, A. Dukát, M. Fendek, M. Fikar, Ľ. Fišera, M. Gbúrová, 

                   R. Hindls, J. Holeček, D. Ježová, V. Kupec, M. Líška, P. Markoš, V. Nečas, 

 V. Patráš, G. Petrová, I. Šimovček, M. Urban, J. Vilček. 

Neprítomní:   J. Mihok, J. Škvarenina. 

 

2. Hostia 

M. Šmid, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) 

A. Čekanová, podpredsedníčka Rady vysokých škôl (RVŠ) 

 

Program 

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu, kontrola uznesení 

2. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a b) - študijné programy 

3. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. c) – habilitačné konanie a vymenúvacie konanie 

4. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmena v sústave študijných odborov 

5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. g) – overovanie splnenia kritérií  

6. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 8 a 9 - správy na odstránenie nedostatkov 

predložené vysokými školami  

6.1. Študijné programy  

6.2. Habilitačné konanie a vymenúvacie konanie  

7. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 12 – zmena študijného programu, resp. zmena HVK  

8. Rozličné 

 

K bodu 1  
Zasadnutie otvoril predseda AK Ľubor Fišera, ktorý po privítaní členov AK a zástupcov 

reprezentácie vysokých škôl uviedol dôvod zvolania mimoriadneho zasadnutia. Predseda ďalej 

ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí členov J. Mihoka (neodkladná účasť na obhajobách 

dizertačných prác) a J. Škvareninu (náhle ochorenie) a skonštatoval, že komisia nadpolovičným 

počtom prítomných členov je uznášaniaschopná a dal hlasovať o návrhu programu, ktorý bol 

prijatý bez zmeny. Nasledovala kontrola uznesení, ktorú predniesla tajomníčka AK 

a skonštatovala, že všetky uznesenia zo 106. ZAK boli splnené.   

Zasadnutia sa zúčastnil prezident SRK prof. M. Šmid a podpredsedníčka RVŠ PhDr. A. 

Čekanová. Obidvaja zástupcovia reprezentácie vysokých škôl požiadali v úvode zasadnutia 

o krátke vystúpenie. Informovali členov AK o aktivitách vo svojich orgánoch, a to  

o posudzovaní návrhu na novú sústavu študijných odborov a o vyjadrovaní sa k návrhu MŠVVaŠ 

SR na vymenovanie členov Akreditačnej komisie k 1. 9. 2018, vzhľadom na to, že siedmim 

doterajším členom končí 1. funkčné obdobie k 31. 8. 2018. Ďalej bola AK informovaná 

prezidentom SRK o tom, že 10. 9. 2018 sa má zúčastniť rokovania v NR SR k prezidentom 

republiky SR vetovanému návrhu nového zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania a novely zákona o vysokých školách. V NR SR sa sústredí na informácie týkajúce sa 

posunutia termínov účinnosti v prechodných ustanoveniach v obidvoch dokumentoch.  
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K bodu 2 

Uznesenie 107.2.1 
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy a podľa § 83 ods. 1 

citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo udeľovať absolventom príslušného 

študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

b) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy a podľa § 83 ods. 1 

citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR nepriznať právo udeľovať absolventom 

príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu 

k uzneseniu). 

c) Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

iniciovala na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte akreditáciu 

študijného programu 2. stupňa geografia v regionálnom rozvoji v dennej forme aj externej 

forme v slovenskom jazyku a  študijného programu 3. stupňa regionálna geografia v dennej 

forme aj externej forme v slovenskom jazyku s cieľom posúdiť, či aj po vykonaných zmenách 

je vysoká škola spôsobilá uskutočňovať predmetné študijné programy. Akreditačná komisia 

podľa § 83 ods. 7 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo udeľovať 

absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri 

prílohu k uzneseniu). 

d) Akreditačná komisia sa zaoberala podnetom k uzneseniu č. 106.2.1, ktorý bol komisii zaslaný 

mailom 25. 7. 2018 a skonštatovala, že skutočnosti v ňom uvedené nezodpovedajú 

predpisom, ktorými sa riadi činnosť a pôsobnosť Akreditačnej komisie. O tejto skutočnosti 

bude listom predsedu AK informovaný pisateľ podnetu.  

 

K bodu 3 

Uznesenie 107.3.1 
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 

vymenúvanie profesorov a podľa § 83 ods. 3 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR 

priznať právo uskutočňovať tieto konania v príslušnom študijnom odbore takto: (pozri prílohu 

k uzneseniu). 

b) Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

iniciovala na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte akreditáciu 

habilitačného konania a vymenúvacieho konania v študijnom odbore 4.1.35. geografia 

s cieľom posúdiť, či aj po vykonaných zmenách je vysoká škola spôsobilá uskutočňovať 

predmetnú akreditačnú činnosť. Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 7 citovaného 

zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo uskutočňovať habilitačné konanie a 

vymenúvacie konanie v príslušnom študijnom odbore takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 4 
V bode 4 neboli predložené žiadne podklady na rokovanie.  

 

K bodu 5 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

začala overovanie splnenia kritérií schválených podľa § 12 ods. 1 písm. e) vyššie citovaného 

zákona o vysokých školách pre vymenúvacie konanie na Prešovskej univerzite v Prešove 

v študijnom odbore pravoslávna teológia, a to  na základe žiadosti MŠVVaŠ SR 
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č. 2018/5345:23-15A0 zo dňa 7. 6. 2018 doručenej Sekretariátu AK 27. 6. 2018. Priebeh 

doterajšieho overovania zhodnotil predseda stálej pracovnej skupiny pre OV 2. humanitné vedy 

V. Patráš a uviedol, že ukončenie overovania predpokladá na 108. ZAK.   

 

K bodu 6 
6.1 Študijné programy 

Uznesenie 107.6.1 
a) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila 

výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v  študijných 

programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do 

najbližšej komplexnej akreditácie, resp. predĺžiť priznané právo s časovým obmedzením 

takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

b) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila 

výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v študijných 

programoch a vzhľadom na skutočnosť, že vysoká škola prestala spĺňať kritériá odporúča 

MŠVVaŠ SR v súlade § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách pozastaviť 

priznané právo takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

6.2 Habilitačné konanie a vymenúvacie konanie 

 

Uznesenie 107.6.2 
a) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila 

výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných 

odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR predĺžiť priznané právo s časovým obmedzením takto:  

(pozri prílohu k uzneseniu). 

b) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila 

výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v príslušnom 

študijnom odbore a vzhľadom na skutočnosť, že vysoká škola v súčasnosti spĺňa  kritériá, 

odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť platnosť priznaných práv do najbližšej komplexnej 

akreditácie takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 7 

Uznesenie 107.7.1  
a) Akreditačná komisia posúdila v súlade s § 83 ods. 12 platného zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách zmeny oznámené vysokými školami v poskytovaní akreditovaných 

študijných programov a študijných odborov, na ktoré majú vysoké školy priznané právo 

uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie, a akceptuje navrhnuté zmeny 

takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

b) Akreditačná komisia posúdila v súlade s § 83 ods. 12 platného zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách zmeny oznámené vysokými školami v poskytovaní akreditovaných 

študijných programov, na ktoré majú vysoké školy priznané právo uskutočňovať habilitačné 

konanie a vymenúvacie konanie a neakceptuje navrhnuté zmeny takto: (pozri prílohu 

k uzneseniu). 

 

K bodu 8  

V rámci tohto bodu sa o slovo prihlásil podpredseda AK J. Holeček, ktorý v súvislosti 

s ukončením členstva v komisii v rámci prvého funkčného obdobia k 31. 8. 2018 poďakoval 
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všetkým členom za spoluprácu, tvorivú atmosféru a uviedol, že práca v komisii bola preňho 

veľkým prínosom a obohatením, či už po odbornej, tak aj po ľudskej stránke.  

V ďalšej časti svojho vystúpenia podpredseda AK predniesol členom AK ponuku na spoluprácu 

so Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky pri tvorbe identifikátorov 

kvalifikácie pre určité druhy profesií. Táto aktivita sa spája s problematikou profesijne 

orientovaného vysokoškolského štúdia, ku ktorej Slovensko-nemecká obchodná komora v 

spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky organizuje 9. 10. 2018 

konferenciu pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Martiny Lubyovej. 

V závere rokovania predseda dočasnej pracovnej skupiny pre vyhodnocovanie špičkových tímov 

M. Urban  navrhol v súvislosti s posudzovaním správ špičkových tímov z 1. výzvy postup 

krížového hodnotenia týchto správ, tzv. cross checking. V tejto aktivite bude podľa potreby 

súčinný aj Sekretariát Akreditačnej komisie tak, aby na 108. ZAK mohlo byť vyhodnotenie správ 

ukončené.  

 

 

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK 

 

Zápis schválil dňa: 

 

Ľubor Fišera  

predseda Akreditačnej komisie 
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Príloha k uzneseniu 107.2.1/a, b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. zasadnutí AK - vysoké školy

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

370_18   

(22.06.18) 

nový ŠP

záchranárska, 

požiarna a 

bezpečnostná 

technika

5.2.32. baníctvo 2.  externá 3 Ing. slovenský jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

371_18   

(22.06.18) 

nový ŠP

Geoturism 

(geoturizmus)

5.2.38. získavanie a 

spracovanie surovín 

zemských zdrojov 

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický jazyk TUKE FBERG

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

264_18   

(13.04.18) 

nový ŠP

ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. externá 4 Bc. slovenský jazyk TnUAD FZ

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6 (pozri HS)

296_18   

(14.05.18)  

nový ŠP

sociálne služby a 

poradenstvo vo 

verejnej správe

3.1.16. sociálne služby a 

poradenstvo
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk UCM FSV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
316_18   

(25.05.18)  

nový ŠP

Prosthetics and 

orthotics (protetika 

a ortotika)

5.2.47. biomedicínske 

inžinierstvo 
1. denná 3 Bc. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
179_18   

(09.03.18)  

nový ŠP

kanisterapia a 

hipoterapia 
6.3.8. kynológia 1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk UVLF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6 (pozri HS)

314_18   

(25.05.18)  

nový ŠP

prevádzkový 

technik dopravnej a 

výrobnej techniky 

5.2.3. dopravné stroje a 

zariadenia 
1. denná 4 Bc. slovenský jazyk STU SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

1
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Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. zasadnutí AK - vysoké školy

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

315_18   

(25.05.18)  

nový ŠP

Computer-aided 

mechanical 

engineering 

production

(počítačová 

podpora strojárskej 

výroby)

5.2.51. výrobné 

technológie
1. denná 3 Bc. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

317_18   

(25.05.18)  

nový ŠP

Industrial 

engineering

(priemyselné 

inžinierstvo)

5.5.52. priemyselné 

inžinierstvo
1. denná 3 Bc. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

161_18   

(01.03.18)  

existujúci 

ŠP

maďarský jazyk - 

editorstvo a 

vydavateľská prax

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry
2. denná 2 Mgr. maďarský jazyk UK FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

161_18   

(01.03.18)  

existujúci 

ŠP

muzikológia 2.1.37. muzikológia 2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UK FF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

161_18   

(01.03.18)  

existujúci 

ŠP

slovanské štúdiá 
2.1.28. slovanské jazyky a 

literatúry 
2. denná 2 Mgr.

slovenský a 

bulharský a 

chorvátsky a 

poľský a 

slovinský a 

srbský jazyk

UK FF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

161_18   

(01.03.18)  

existujúci 

ŠP

stredoeurópske  

štúdiá 

2.1.28. slovanské jazyky a 

literatúry 
2. denná 2 Mgr.

slovenský a  

poľský a český 

a slovinský 

jazyk

UK FF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

2
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Príloha k uzneseniu 107.2.1/a, b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. zasadnutí AK - vysoké školy

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

161_18   

(01.03.18)  

existujúci 

ŠP

východoázijské 

jazyky a kultúry 

2.1.30. orientálne jazyky a 

kultúry
2. denná 2 Mgr.

slovenský a 

čínsky a 

japonský a 

kórejský jazyk

UK FF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

212_18   

(12.03.18)  

existujúci 

ŠP

slovenský jazyk a 

literatúra - filozofia 

2.1.27. slovenský jazyk a 

literatúra

2.1.1. filozofia 

2. denná 2 Mgr. 
slovenský jazyk 

a anglický jazyk
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

213_18   

(12.03.18)  

existujúci 

ŠP

aplikovaná etika - 

nemecký jazyk a 

kultúra 

2.1.5. etika

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. 

slovenský jazyk 

a nemecký 

jazyk

UMB FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

214_18   

(12.03.18)  

existujúci 

ŠP

ruský jazyk a 

kultúra 

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
2. externá 3 Mgr. 

slovenský jazyk 

a ruský jazyk
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

215_18   

(12.03.18)  

existujúci 

ŠP

filozofia - ruský 

jazyk a kultúra 

2.1.1. filozofia 

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. 
slovenský jazyk 

a ruský jazyk
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

218_18   

(12.03.18)  

existujúci 

ŠP

filozofia - nemecký 

jazyk a kultúra 

2.1.1. filozofia 

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. 

slovenský jazyk 

a nemecký 

jazyk

UMB FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

219_18   

(12.03.18)  

existujúci 

ŠP

slovenský jazyk a 

literatúra - anglický 

jazyk a kultúra 

(2014)

2.1.27. slovenský jazyk a 

literatúra

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. 
slovenský jazyk 

a anglický jazyk
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

3
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Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. zasadnutí AK - vysoké školy

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

359_18   

(20.06.18) 

existujúci 

ŠP

anglický jazyk a 

kultúra v odbornej 

komunikácii

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
2. denná 2 Mgr. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický 

jazyk

UCM FF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

534_17   

(21.12.17)  

existujúci 

ŠP

vzťahy s médiami
3.2.3. masmediálne 

štúdiá
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk UCM FMK

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

391_18   

(26.06.18) 

existujúci 

ŠP

biológia 4.2.1. biológia 2. externá 3 Mgr. slovenský jazyk UKF FPV 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

419_18

(07.07.18)

existujúci 

ŠP

dynamická geológia 4.1.23. geológia 2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UK PriF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

392_18   

(26.06.18) 

existujúci  

ŠP

geografia v 

regionálnom rozvoji
4.1.35. geografia 2. 

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk UKF FPV 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

365_18   

(21.06.18) 

nový ŠP

učiteľstvo rómskeho 

jazyka, literatúry a 

reálií 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 
1. denná 3 Bc. 

1. slovenský, 

český a rómsky 

jazyk

2.slovenský, 

rusínsky a 

maďarský jazyk

PU
rektor vzal žiadosť späť (§ 83 

ods. 17  zákona o VŠ)

298_18   

(17.05.18)  

nový ŠP

optimálne 

programovanie a 

hospodárska 

informatika 

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
2. denná 2 Ing. slovenský jazyk EU FHI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

4
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Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. zasadnutí AK - vysoké školy

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

373_18   

(22.06.18) 

existujúci 

ŠP

záchranárska, 

požiarna a 

bezpečnostná 

technika

5.2.32. baníctvo 2. denná 2 Ing. slovenský jazyk TUKE FBERG
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

161_18   

(01.03.18)  

existujúci 

ŠP

učiteľstvo 

slovenského jazyka 

a literatúry 

(konverzný)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UK FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

420_18   

(18.07.18)  

existujúci 

ŠP

Biological 

Chemistry

4.2.1. biológia

4.1.14. chémia
1. denná 3 Bc. anglický jazyk UK PriF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

222_18   

(19.03.18)  

nový 

spoločný 

ŠP

Puppetry - 

bábkarská tvorba 
2.2.4. divadelné umenie 2. denná 2. Mgr.art. anglický jazyk

VŠMU DF

AMU Praha

SZFE 

Budapešť

AT Varšava

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

294_18

(14.05.08)

existujúci 

ŠP

divadelná 

dramaturgia a 

dramatická tvorba

2.2.4. divadelné umenie 2. denná 2 Mgr. art. slovenský jazyk VŠMU DF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

289_18   

(07.05.18) 

nový ŠP

kyberbezpečnosť 9.2.1. informatika 2. denná 2 Ing. 
1. slovenský

2. anglický
TUKE FEI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
321_18   

(25.05.18)  

existujúci  

ŠP

priemyselná 

logistika
8.5.1. logistika 2. denná 2 Ing. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

5
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Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. zasadnutí AK - vysoké školy

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

321_18   

(25.05.18)  

existujúci  

ŠP

priemyselná 

logistika
8.5.1. logistika 2. externá 3 Ing. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický 

jazyk

TUKE FBERG
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

323_18   

(25.05.18)  

nový ŠP

Measurement

(meranie)
5.2.53. meranie 2. denná 2 Ing. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

324_18   

(25.05.18)  

nový ŠP

Production quality 

engineering

(inžinierstvo kvality 

produkcie)

5.2.57. kvalita produkcie 2. denná 2 Ing. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

326_18   

(25.05.18)  

nový ŠP

Biomedical 

engineering 

(biomedicínske 

inžinierstvo)

5.2.47. biomedicínske 

inžinierstvo 
2. denná 2 Ing. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

319_18   

(25.05.18)  

nový ŠP

Computer-aided 

mechanical 

engineering 

production

(počítačová 

podpora strojárskej 

výroby)

5.2.51. výrobné 

technológie
2. denná 2 Ing. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

322_18   

(25.05.18)  

nový ŠP

Industrial 

engineering

(priemyselné 

inžinierstvo)

5.2.52. priemyselné 

inžinierstvo
2. denná 2 Ing. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

363_18

(21.06.18)

existujúci 

ŠP

fotonika 5.2.13. elektronika 2. denná 2 Ing. 
1. slovenský

2. anglický
ŽU EF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

6
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Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. zasadnutí AK - vysoké školy

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

86_18   

(09.02.18)

existujúci  

ŠP

filozofia a 

aplikovaná filozofia 
2.1.1. filozofia 2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UCM FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

86_18   

(09.02.18)

existujúci  

ŠP

nemecký jazyk a 

kultúra  v odbornej 

komunikácii

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
2. denná 2 Mgr. 

nemecký a 

slovenský jazyk
UCM FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

86_18   

(09.02.18)

existujúci  

ŠP

ruský jazyk a 

kultúra  v odbornej 

komunikácii

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
2. denná 2 Mgr. 

 ruský a 

slovenský jazyk
UCM FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

571_17   

(27.12.17)  

nový ŠP

anglický jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
2. externá 3 Mgr. 

1. slovenský a 

anglický jazyk

2. anglický 

jazyk

PU FF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6; vek garanta  

(pozri HS)

572_17   

(27.12.17)  

nový ŠP

slovenský jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
2. externá 3 Mgr. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický 

jazyk

PU FF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6; vek garanta, KSP-B11 

(pozri HS)

573_17   

(27.12.17)  

nový ŠP

francúzsky jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
2. externá 3 Mgr. 

1. francúzsky 

jazyk a 

slovenský jazyk

2. francúzsky 

jazyk a anglický 

jazyk

PU FF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6; vek garanta

(pozri HS)

7
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Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. zasadnutí AK - vysoké školy

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

574_17   

(27.12.17)  

nový ŠP

nemecký jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
2. externá 3 Mgr. 

1. slovenský 

jazyk a 

nemecký jazyk

2.  anglický 

jazyk a 

nemecký jazyk

PU FF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6; vek garanta 

(pozri HS)

56_18   

(19.01.18)

nový ŠP  

ruský jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
2. externá 3 Mgr. 

1. ruský a 

slovenský

2. ruský a 

anglický

PU FF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6; vek garanta 

(pozri HS)
78_18   

(02.02.18)

existujúci  

ŠP  

teória digitálnych 

hier 

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
1. 

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk UCM FMK

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

78_18   

(02.02.18)

existujúci  

ŠP  

aplikované 

mediálne štúdia 

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk UCM FMK

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na 2 roky (§ 83 

ods.8 zákona); kritérium KSP-

B8, KSP-B11 (pozri HS)

78_18   

(02.02.18)

existujúci  

ŠP  

masmediálna 

komunikácia 

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk UCM FMK

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši 70 rokov (§ 83 

ods.8 zákona; kritérium KSP-

A6) 

78_18   

(02.02.18)

existujúci  

ŠP  

marketingová 

komunikácia 

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk UCM FMK

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

8
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Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. zasadnutí AK - vysoké školy

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

78_18   

(02.02.18)

existujúci  

ŠP  

teória digitálnych 

hier 

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
2. externá 3 Mgr. slovenský jazyk UCM FMK

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

380_18   

(26.06.18) 

existujúci  

ŠP

anglický jazyk a 

anglofónne kultúry 

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

1.slovenský a 

anglický

2. anglický

PU FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

383_18   

(26.06.18) 

existujúci  

ŠP

mediálne štúdiá
3.2.3. masmediálne 

štúdiá
2. denná 2 Mgr.

1.slovenský a 

anglický

2. anglický

PU FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

385_18   

(26.06.18) 

existujúci  

ŠP

ruské štúdiá
2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
2. denná 2 Mgr.

1. ruský a 

slovenský 

2. ruský a 

anglický

PU FF 

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši 70 rokov (§ 83 

ods.8 zákona; kritérium KSP-

A6) 

386_18   

(26.06.18) 

existujúci  

ŠP

slovenský jazyk a 

kultúra

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
2. denná 2 Mgr.

slovenský a 

anglický
PU FF 

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6; vek garanta, KSP-B11 

(pozri HS)
387_18   

(26.06.18) 

existujúci  

ŠP

stredoeurópske 

štúdiá

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
2. denná 2 Mgr.

1.slovenský a 

poľský

2.  slovenský a 

anglický

PU FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

180_18   

(09.03.18)  

existujúci 

ŠP

anglický jazyk a 

kultúra - filozofia 

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2.1.1. filozofia 

2. denná 2 Mgr. 
slovenský a 

anglický
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

9
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Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. zasadnutí AK - vysoké školy

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

193_18   

(12.03.18)

existujúci 

ŠP  

filozofia 2.1.1. filozofia 2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

anglický
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

196_18   

(12.03.18)

existujúci 

ŠP  

slovenský jazyk a 

literatúra - nemecký 

jazyk a kultúra 

(2014)

2.1.27. slovenský jazyk a 

literatúra

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

nemecký
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

197_18   

(12.03.18)

existujúci 

ŠP  

slovenský jazyk a 

literatúra - ruský 

jazyk a kultúra 

2.1.27. slovenský jazyk a 

literatúra

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

ruský
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

198_18   

(12.03.18)

existujúci 

ŠP  

slovenský jazyk a 

literatúra - 

francúzsky jazyk a 

kultúra (2014)

2.1.27. slovenský jazyk a 

literatúra

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

francúzsky 
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

199_18   

(12.03.18)

existujúci 

ŠP  

anglický jazyk a 

kultúra  -  

aplikovaná etika

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2.1.5. etika

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

anglický
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

284_18   

(30.04.18) 

existujúci 

ŠP

slovenčina v 

lingvokultúrnej 

kompetencii 

zahraničných 

študentov

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UMB FF 

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6 (pozri HS)

189_18   

(12.03.18)

nový  ŠP  

filozofia - 

francúzsky jazyk a 

kultúra 

2.1.1. filozofia

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.

slovenský jazyk 

a francúzsky 

jazyk a anglický 

jazyk

UMB FF 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

10
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Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. zasadnutí AK - vysoké školy

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

378_18   

(26.06.18) 

existujúci  

ŠP

učiteľstvo sociálnej 

práce 

1.1.2. učiteľstvo 

profesijných predmetov  a 

praktickej prípravy 

2. denná 2 Mgr. 
1.slovenský

2. anglický
PU FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

86_18   

(09.02.18)

existujúci  

ŠP

učiteľstvo histórie

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UCM FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  

ŠP

učiteľstvo 

španielskeho jazyka 

a literatúry

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
1. externá 4 Bc.

slovenský a 

španielsky 

jazyk 

UK PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  

ŠP

učiteľstvo 

španielskeho jazyka 

a literatúry

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. externá 3 Mgr.

slovenský a 

španielsky 

jazyk 

UK PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

86_18   

(09.02.18)

existujúci  

ŠP

učiteľstvo 

nemeckého jazyka 

a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. 

slovenský a 

nemecký
UCM FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

86_18   

(09.02.18)

existujúci  

ŠP

učiteľstvo ruského 

jazyka a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. 

ruský a 

slovenský 
UCM FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

86_18   

(09.02.18)

existujúci  

ŠP

učiteľstvo 

slovenského jazyka 

a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UCM FF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na 2 roky (§ 83 

ods.8 zákona; kritérium KSP-

A6, (pozri HS) 

11
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Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. zasadnutí AK - vysoké školy

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

86_18   

(09.02.18)

existujúci  

ŠP

učiteľstvo výchovy k 

občianstvu 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UCM FF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A3; AK sa oboznámila s 

vyjadrením UCM k HS a zaslané 

pripomienky neakceptovala

376_18   

(26.06.18) 

existujúci  

ŠP

učiteľstvo 

slovenského jazyka 

a literatúry

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk PU FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

421_18

(19.07.18) 

nový ŠP

výživa ľudí 6.1.12. výživa 1
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk SPU FAPZ

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
412_18

(13.07.18)

existujúci 

ŠP

aplikovaná biológia 4.2.1. biológia 1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UCM FPV
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

167_18   

(06.03.18)  

existujúci 

ŠP

učiteľstvo 

talianskeho jazyka 

a literatúry 

(v kombinácii) 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. taliansky jazyk KU PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

194_18   

(12.03.18)

existujúci 

ŠP  

učiteľstvo ruského 

jazyka a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr.

slovenský a 

ruský
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

312_18   

(24.05.18)  

nový ŠP

výrobné stroje a 

zariadenia 
5.2.50. výrobná technika 3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. anglický jazyk STU SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
150_18   

(1.03.18)

nový ŠP  

predškolská a 

elementárna 

pedagogika

1.1.5. predškolská a 

elementárna pedagogika 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský jazyk KU PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

12
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Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. zasadnutí AK - vysoké školy

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

298_18   

(17.05.18)  

nový ŠP

kvantitatívne 

metódy v ekonómii

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
3. externá 4 PhD. slovenský jazyk EU FHI

rokovanie prerušené do 108. 

ZAK

13

169


