INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Filozofická fakulta
Kód predmetu:
FiF.KFDF/A-muSZ-101/15

Názov predmetu:
Filozofická antropológia a axiológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
povinná účasť (z toho 2 ospravedlnené neúčasti, tretia s náhradnou prácou), písomný test v
predzápočtovom týždni (100% hodnotenia), vyhodnotenie v zápočtovom týždni
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100% priebežne
Výsledky vzdelávania:
Poslucháči si osvoja základné obrazy o človeku v dejinno-filozofickom a eticko-axiologickom
rámci a získajú poznatky o prepojení filozofických a nefilozofických prístupov k chápaniu človeka
v súčasnosti.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do filozofickej antropológie. Základné problémy filozofickej antropológie, predmet, úloha
a definície človeka.
2. Obrazy človeka a ich antropologické zrkadlenia: biologické, historické a eticko-axiologické
zrkadlo.
3. Človek v gréckom mytologickom a filozofickom myslení.
4. Človek v stredovekom kresťanskom myslení. Človek v období renesančného a novovekého
myslenia.
5. Osvietensko-racionalistické predstavy o človeku a antropologický materializmus.
6. Chápanie človeka na pozadí vybraných antropologických smerov 20. storočia a v súčasnosti.
7. Človek z pohľadu súčasnej etológie a sociobiológie.
8. Človek z pohľadu psychoanalýzy.
9. Človek, jeho hodnotové orientácie a otázka zmyslu života.
Odporúčaná literatúra:
PELCOVÁ, N.: Filozofická a pedagogická antropologie. Praha : Karolinium, 2000.
PLAŠIENKOVÁ, Z.: Obrazy človeka z filozofickej a eticko-axiologickej perspektívy (1.časť).
Bratislava : Simul 2010, http://stella.uniba.sk/texty/FIF_ZP_obrazy.pdf.
PLAŠIENKOVÁ, Z.: Obrazy človeka z filozofickeja eticko-axiologickej perspektívy. (2 časť).
Bratislava: Stimul, 2018, http://stella.uniba.sk/texty/FIF_ZP_obrazy-2.pdf.
MALÍK, B.: Úvod do antropológie. Základné antropofémy v dejinách antropologického
myslenia. Bratislava : Iris, 2008.
SEILEROVÁ, B.: Človek v paradigmách filozofickej antropológie. Bratislava : Iris, 2004.
Strana: 1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 305
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Vyučujúci: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 21.09.2020
Schválil: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD., doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD., prof. PhDr. Mária
Potočarová, PhD., doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.
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