
 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Název projektu:  Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326  

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 

 

 

Pokyny pro výuku 23. 9. 2014 

Termín a místo konání: 8:00 – 11.20 hod. učebna K44/76 

 
Vážení účastníci kurzu, kolegyně a kolegové, 
 
naším společným úkolem v průběhu kurzu je seznámit se s tím, jak může být filosofie výchovy 
prospěšná vysokoškolskému učiteli. Koncepce kurzu nepředpokládá tradiční formy vysokoškolské 
výuky, tedy převažující přednášky a cvičení, ale směřuje spíše k využívání interaktivních forem jako je 
diskuse, brainstorming, trénink či koučování.  
 
Proto jsem pro orientaci v poměrně obsáhlé problematice pro vás připravila dva dokumenty - studii 
k tématu výchovy, která vychází z fenomenologického přístupu: Výchova jako fenomén a Sylabus 
k filosofii výchovy, který obsahuje historický přístup k filosofii výchovy.  
 
K termínu přímé výuky tematického bloku 23. 9. 2014 je třeba si materiály prostudovat, abychom mohli 
vést diskusi na téma: Místo filosofie výchovy v koncepci vysokoškolského vzdělávání a profesní 
přípravě pedagogů. 
 
Vzhledem k tomu, že samotná filosofie i filosofie výchovy mohou být pojmy s několika významy, 
doporučuji prostudovat následující text a s jeho pomocí si odpovědět na otázku: Jak rozumím pojmu 
filosofie výchovy? Text není rozsáhlý, je třeba jej vytisknout  a přinést s sebou na výuku (případné 
nejasnosti si vysvětlíme). 
 
PEŠKOVÁ, J. Filosofie výchovy – filosofické hledání předpokladů výchovného působení. 
PAIDEIA. Philosophical e-journal. č. 1, roč. 1, 2004. Dostupné na 
http://www.pedf.cuni.cz/~paideia, dne 16.7. 2005, 22.25 hod, ISSN 1214-8725 
 
 
Hodnoceným výstupem z tematického bloku je esej. Pokyny k jejímu zpracování jsou obsaženy 
v samostatném souboru. 
Soubor s názvem Seznam zdrojů obsahuje jak primární zdroje, z nichž je student povinen 
alespoň jeden podrobně prostudovat, tak zdroje sekundární, vhodné nejen jako pomocné 
materiály pro zpracování eseje, ale také pro samostudium k celému tematickému bloku.  

 

Na setkání a diskusi se těší Ivana Nekvapilová 
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