
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

O NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM OBORU: 

FILOZOFIE 

(DVOUOBOROVÉ STUDIUM) 

Profil absolventa 

Absolvent magisterského studijního oboru je připraven na tvůrčí badatelskou činnost v oblasti 

filozofie. Ovládá ontologické, gnozeologické a etické předpoklady filozofického myšlení z hlediska 

diachronního i synchronního. Čte a interpretuje filozofický nebo nábožensko-filozofický text 

v klasických jazycích (řečtina a latina) a alespoň v jednom světovém jazyku (němčina a angličtina). Má 

schopnost koncipovat odbornou studii z oblasti filozofie, náboženské filozofie (judaismus, křesťanství, 

islám) nebo etiky. Má předpoklady porozumět habituálnímu charakteru výchovy a vzdělávání z hlediska 

filozofického, a může tak přispět k rozvoji evropského a planetárního myšlení v rámci vzdělanostní 

společnosti. Absolvent je připraven pro edukačně vědeckou činnost na vysoké škole nebo v relevantních 

výzkumných ústavech, pro činnost v médiích nebo v občanských sdruženích na pozici odborného 

konzultanta či redaktora. 

 

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN 

Vysvětlivky: 

1. sloupec: kód předmětu 

2. sloupec: název předmětu 

3. sloupec: vyučující 

4. sloupec: semestr výuky 

5. sloupec: hodinová dotace a způsob atestace 

6. sloupec: kredity 

7. sloupec: prerekvizity (prerekvizita = povinnost (např. absolvování určitého předmětu nebo kurzu), 

která musí být splněna před zápisem či umožněním studia dalšího předmětu nebo kurzu) 

U předmětů se stejným názvem, odlišných pouze římskými číslicemi I. a II., III. a IV., se vždy 

předpokládá, že student absolvuje nejprve kurz I. a teprve poté kurz II., kurz III. a teprve poté kurz IV. 

 

POVINNÉ PŘEDMĚTY PRO 1.-2. ROČNÍK 

1. ročník 

LPHI21 Filozofie XX. století (ontologie) I. Hogenová ZS 2/0zk 4 

LPHI22 Filozofie XX. století (noetika) II. Zátka LS 2/0zk 4 

LPHI23 Dějinně-filozofické pozadí 

 moderní teologie I.  

 (německá klasická filozofie) Dolista ZS 2/0kv 3 

LPHI24 Dějinně-filozofické pozadí 

 moderní teologie II.  

 (novotomismus) Dolista LS 2/0kv 3 

LPHI27 Fenomenologie a hermeneutika Hogenová LS 2/0zk 4 

LREL14 Islámská filozofie L. Nosek ZS 1/1kz 4 

L0289 Mezilidská komunikace Liguš ZS 1/2zk 4 

2. ročník 

L0259 Teologická filozofie Vogel ZS 2/0zk 4 

L0255 Teologicko-filozofický seminář Vogel ZS 0/2z 3 



LPHI25 Dějinně-filozofické pozadí moderní 

 teologie III. (filozofie na přelomu 

 XIX. a XX. století) Dolista ZS 2/0zk 5 

LPHI14 Křesťanská etika odborný asistent LS 1/1zk 4 

 

Biblické jazyky 

Pokud student nezískal v bakalářském studiu zápočet minimálně druhé úrovně z novozákonní řečtiny 

nebo latiny, povinně absolvuje jeden z níže uvedených kurzů. 

LBIB15 Novozákonní řečtina II. Pavlík LS 0/2z 3 

LBIB19 Latina II. Kopecká LS 0/2z 3 

 

Blok konzultací k diplomové práci 

Student po zadání tématu diplomové práce chodí na pravidelné konzultace se svým vedoucím práce, 

na jejichž základě obdrží vždy na konci semestru zápočet. Doporučuje se, aby první zápočet byl 

studentu zapsán nejpozději v letním semestru 1. ročníku. 

LCON02 Konzultace k diplomové práci I.  ZS/LS     z 3 

LCON03 Konzultace k diplomové práci II.  ZS/LS     z 3 

LCON04 Konzultace k diplomové práci III.  ZS/LS     z  3 

 

Součet celkového počtu kreditů z povinných předmětů: 51 

 

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 1.-2. ROČNÍK 

Student získá alespoň 7 kreditů z této nabídky povinně volitelných předmětů.  

L0197 Biblická exegeze ve starověku Pavlík LS 2/0zk 5 

L0199 Filozofická teologie ve starověku Pavlík  1/1z 3 

L0285 Filozofie a teologie J. A. Komenského Veverková  2/0zk 4 

L0032 Četba a výklad vybraných textů 

 ze středověké židovské filozofie I. Biernot ZS 0/2z 3 

L0033 Četba a výklad vybraných textů 

 ze středověké židovské filozofie II. Biernot LS 0/2z 3 

L0202 Filozofie a náboženství 

 v postmoderní době Blažková LS 2/0zk 5 

L0169 Komentovaná četba z díla 

 E. Husserla a M. Heideggera I. Hogenová ZS 0/2z 4 

L0170 Komentovaná četba z díla 

 E. Husserla a M. Heideggera II. Hogenová LS 0/2z 4 

L0224 Německá klasická filozofie Zátka ZS 2/0zk 4 

L0194 Radical Empiricism Ostdiek ZS 1/1z 6 

L0195 Semiotics Ostdiek LS 1/1z 6 

L0192 Byzantská filozofie I. Milko ZS 2/0kv 2 

L0193 Byzantská filozofie II. Milko LS 2/0zk 4 

L0252 Teologie a náboženská filozofie 

 XIX. - XX. století Vogel ZS 2/0zk 4 

 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 



Studenti mohou jako volitelný předmět absolvovat libovolný předmět uvedený v „Seznamu 

přednášek, seminářů a cvičení UK HTF“ nebo mohou zvolit předmět z nabídky jiných fakult UK. 

 

ROZSAH STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z FILOZOFIE 

LEXA24 Filozofie 

Pro připuštění k této části státní zkoušky je nutné absolvovat všechny povinné předměty z filozofie a 

jeden z předmětů LBIB15 nebo LBIB19 → kontrola „Před státnicí D“. 

! Částí státní zkoušky, kterou bude student konat jako poslední je: 

LDEF02 Obhajoba diplomové práce 

Pro připuštění k této části státní zkoušky je nutné získat 3 konzultace k diplomové práci (LCON02, 

LCON03, LCON04) → kontrola „Před státnicí A“. 

! K poslední části státní zkoušky je navíc nutné mít splněno:  

- ostatní části státní závěrečné zkoušky včetně těch z druhé části dvouoboru. 

- daný počet povinně volitelných kreditů. 

- minimálně 120 kreditů → kontrola „Před státnicí“. 


