
4. ročník
 

Očekávané a školní výstupy Učivo
Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata

OV - rozliší hlavní filozofické směry, uvede jejich klíčové 
představitele a porovná řešení základních filozofických otázek 
v jednotlivých etapách vývoje filozofického myšlení
ŠV - popíše a porovná proměny základních paradigmat a 
filozofických pojmů v dějinách filozofie
     - uvede hlavní představitele českého filozofického myšlení 
v dějinách, porovná jejich řešení základních filozofických 
otázek
     - charakterizuje na příkladech z dějin evropského myšlení 
vzájemné působení filozofie a speciálních věd

Kapitoly z dějin evropského filozofického hledání
Česká filozofie v dějinách i současnosti
Význam filosofie

DEJ
CJL

OV - zhodnotí význam vědeckého poznání, techniky a nových 
technologií pro praktický život i možná rizika jejich zneužití
ŠV - objasní problém možnosti lidského poznání, cíl poznání
     - doloží na příkladech, jak se proměňovalo chápání pojmu 
"příroda" ve vývoji evropské filozofie a vědy
     - charakterizuje na příkladu vybraných osobností základní 
způsoby uchopení problematiky člověka ve filozofii 19. a 20. 
století
     - charakterizuje základní kritéria vědeckosti, na příkladech 
identifikuje porohlubující se propast mezi světem vědeckých 
teorií a přirozeným světem člověka

Filozofické problémy možnosti lidského poznání - 
skepse, dogmatismus, agnosticismus aj.
Filosofické pojetí člověka - člověk jako přírodní a 
kulturní bytost

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183
Školní vzd ělávací program (ŠVP) pro vyšší stupe ň osmiletého studia a čtyřleté studium  

Vyučovací p ředmět - Občanský a spole čenskov ědní základ
Vzdělávací obor - Člověk a společnost

Úvod do filozofie a religionistiky
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OV - posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a 
svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních 
etických pojmů a norem
ŠV - popíše a porovná směry etiky
     - ukáže na konkrétních příkladech narůstající význam 
aplikované etiky
     - vymezí vztah hodnot a norem, na konkrétních příkladech 
objasní význam hodnotové orientace pro lidský život
     - charakterizuje filozofická východicka problému svobody
     - zhodnotí myšlenky hlavních představitelů etiky v dějinných 
souvislostech

Směry etiky
Svoboda člověka
Z dějin etiky

OSV 4
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