
Názov predmetu  FILOZOFIA  
 

Časový rozsah výučby  1. ročník  2. ročník  3. ročník  4. ročník  Spolu  

Štátny vzdelávací program        -    

Školský vzdelávací program        2  2  

Kód a názov odboru štúdia  7902 J 00 gymnázium   

Stupeň vzdelania  vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A   

Forma štúdia  denná   

Dĺžka štúdia  štvorročná   

Vyučovací jazyk  slovenský   

  

ÚVOD  

Filozofia je voliteľný predmet, ktorý dopĺňa oblasť Človek a spoločnosť. Je ponúkaný žiakom  4.  

ročníka, ktorí sa rozhodli pre maturitnú skúšku z predmetu Občianska náuka alebo zvažujú štúdium 

humanitných smerov, alebo predmetov, ktoré vyžadujú všeobecno-spoločenský  prehľad.   
  

CHARAKTERISTIKA PREDMETU  
Predmet koncipovaný tak, aby svojím obsahom pomáhal žiakom orientovať sa v sociálnej realite a ich 

začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu 

osobnosti druhých ľudí a k pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. 

Oboznamuje so základným kategoriálno-pojmovým aparátom filozofie, prezentuje filozofiu ako určité laboratórium 

ľudského myslenia, prezentuje kľúčové premeny filozofického myslenia v dejinách, ponúka základný pojmy a poznatyk 

z oblasti religionistiky.    

CIELE PREDMETU  
Žiaci:   

• pochopia jedinečnosť a neopakovateľnosť každého človeka v spoločnosti,  

• utvoria si vedomie vlastnej identity a identity druhých ľudí,  

• akceptujú vlastnú osobnosť a osobnosť druhých ľudí,   

• rešpektujú a uplatňujú mravné princípy a pravidlá spoločenského spolunažívania a prebratiu zodpovednosti 

za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania,   

• uplatnia vhodné komunikačné prostriedky k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov, k 
obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv, nadobudnú rešpekt ku kultúrnym, 
náboženským a iným odlišnostiam ľudí a spoločenstiev,  

• zvládnu základný kategoriálno-pojmový aparát filozofie,  

• prezentujú filozofiu ako určité laboratórium ľudského myslenia a výkony filozofov ako inšpirujúcu ukážku  

toho, ako sa ľudské myslenie rodilo, v čase menilo a precizovalo v strete sinými myšlienkovými platformami.  

  
Stratégia vyučovania  

V procese vyučovania sa budú využívať metódy, ktoré pomôžu prekonávať transmisívnu výučbu občianskej 

náuky, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) 

metódami a prostredníctvom frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, 

na proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v 

interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení.   

Najčastejšie používané stratégie a metódy práce na vyučovacích hodinách občianskej náuky sú kooperatívne  

vyučovanie, participatívne a zážitkové metódy, diskusia, riadený rozhovor, situačná metóda, brainstorming.   



  

Učebné zdroje  
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:   

Odborná literatúra  
• Fürstová, M. -Trinks, J.: Filozofia. Bratislava: SPN, 1998.  

• Kiczko, L. -Marcelli, M. -Waldschütz, E.: Dejiny filozofie. Bratislava: SPN, 1996,1997, 2001.  

• Kol.: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997  

• Mistrík, E.: Základy estetiky a etiky. Bratislava : SPN 1994, 1996  

Ďalšie zdroje: internet, knižnica, denná tlač, rozhlasové a televízne vysielanie  

Didaktická technika: dataprojektor, interaktívna tabuľa, videotechnika   

Materiálne výučbové prostriedky: texty, oficiálne dokumenty, audio a videozáznamy, CD, DVD  

  

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  
  

Téma  Výkonový štandard  „Žiak vie/dokáže“  Obsahový štandard  

Religionistika   

  

  

Religionistika ako veda  
• Porovnať na konkrétnych príkladoch 

textov   

• odlišnosť prístupov v otázke vzťahu k 
bohu v teizme ( v jednotlivých formách 
náboženstva), deizme a sekulárnej 
spoločnosti.   

• Identifikovať konfliktné zóny.   

• Nadobudnúť rešpekt ku kultúrnym, 
náboženským a iným odlišnostiam ľudí a 
spoločenstiev  

• Uplatniť vhodné komunikačné 
prostriedky k vyjadrovaniu vlastných 
myšlienok, citov, názorov a postojov, k 
obhajovaniu vlastných postojov a k 
primeranému obhajovaniu svojich práv.  
  

  

religionistika 
náboženstvo, kult, 
cirkev, sekta, 
primitívne 
náboženstvo: mágia,  
fetišizmus, 

totemizmus svetové 

náboženstvá: 

judaizmus, 

kresťanstvo, islam, 

budhizmus 

novodobé 

náboženstvá 

radikálne 

politickonáboženské 

postoje náboženská 

tolerancia  

Náboženstvo ako 

predmet vedy   

Primitívne formy 

náboženstva  

Svetové náboženstvá  

Novodobé sekty a 

náboženstvá  

Základné filozofické 

problémy  

Od mýtu k filozofii   • Rozlíšiť základné znaky filozofie a mýtu  

• Vedieť na základe  filozofického textu 
sformulovať otázku, ktorú text rieši a 
zaradiť ju do filozofickej disciplíny  

• Uviesť spoločné  a rozdielny znaky 

filozofie a vedy, filozofie a náboženstva, 

filozofie a umenia, filozofie a  ideológie  

Filozofia a mýtus 

Filozofické otázky a 

filozofické disciplíny 

Ontológia, 

gnozeológia, 

Poznateľnosť sveta, 

Filozofia, veda, 

náboženstvo, 

umenie, ideológia 

Filozofické pojmy 

(predstava ,mýtus, 

údiv, pojem, 

pochybnosť,  

Predpoklady filozofie   

Základné filozofické 

otázky  

Filozofia ako veda  

Základné filozofické 

disciplíny  

Filozofia  a   

náboženstvo   

Filozofia  a  veda  

Filozofia  a  umenie  

Filozofia  a ideológia   

Dejinnofilozofický 

exkurz  

Dejiny filozofie   • Uviesť ktoré témy, resp. problémy sú 
ťažiskové pre jednotlivé obdobia  dejín 
filozofie  

Periodizácia dejín 
filozofie  Orientálna filozofia   

Prírodní filozofi  



Klasická grécka 

filozofia - sofisti  

• Vysvetliť príčiny zmien ťažiskových tém 
a problémov  

• Identifikovať spoločné  črty vlastné 

západnej filozofii ako celku, ktoré  ju 

odlišujú od  filozofického myslenia  

spätého s inou kultúrou  

Znaky západnej 

filozofie  a genéza 

základných 

filozofických 

stanovísk v jej 

dejinách Hlavné 

otázky ontológie 

(pôvod  a poriadok 

sveta, zmena  a 

trvanie, pôvodné a 

odvodené,  náhoda a 

nevyhnutnosť, 

jednotlivé a 

všeobecné)  

Klasická grécka 

filozofia: Sokrates, 

Platón, Arsitoteles   

Poklasická grécka 

filozofia – Epikuros, 

stoici  

Stredoveká filozofia – 

patristika, scholastika  

Renesančné názory  

na prírodu a 

spoločnosť   

Novoveký panteizmus  

 Spor empirizmu a 

racionalizmu  

 Hlavné otázky 
gnozeológie  
(poznateľnosť sveta, 
objektivita poznania, 
poňatie pravdy, 
zdroje a metódy 
poznania) Hlavné 
otázky filozofickej  
antropológie (príroda 
a kultúra, 
autentickosť, 
slobodná vôľa) 
Predstavitelia  Pojmy 
(subjekt, objekt, 
arché, substancia –  
akcidencia, epistéme  

– doxa, agnosticizmus  

Osvietenstvo   

Nemecká klasická 

filozofia: Hegel   

Pozitivizmus   

Marxizmus  

Voluntarizmus:  

Schopenhauer, 

Nietzsche   

Pragmatizmus  

Existencializmus  

Štrukturalizmus  

  

KRITÉRIÁ HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE  
  
1. Spôsoby a formy hodnotenia  

  

Hodnotené 

výstupy žiaka  
Forma preskúšania  Časový rozsah  Spôsob hodnotenia  

Frekvencia 

hodnotenia v 

jednom polroku  

Váha v 

konečnom 

hodnotení  

1.Tematická 

písomná práca  

písomná práca z učiva 

celého tematického 

celku  
20 - 40 min  

vyjadrenie úspešnosti v 

percentách  
po ukončení  

tematického celku  
2  



2. Seminárna práca  

spracovanie učiva z  

dejepisu alebo jeho 

aplikácie do praxe 

zvolenou formou  

domáca práca 

podľa potreby  
hodnotenie podľa kritérií  1 seminárna práca  2  

3. Priebežná malá 

písomná práca 

alebo test  

písomná práca alebo 

test na overenie 

základných  

vedomostí a zručností  
do 15 minút  

vyjadrenie úspešnosti v 

percentách  
aspoň jedenkrát  1  

4. Ústna odpoveď  odpoveď pri tabuli   

5 – 10 minút 

podľa  

náročnosti úloh  

slovné hodnotenie,  

sebahodnotenie, rovesnícke 

hodnotenie,  

vyjadrenie úspešnosti v 

percentách  

aspoň jedenkrát  1  

5. Projektová 

úloha  

spracovanie zadanej 

témy formou  

referátu, PPT, poster, 

model...  

časť  

vyučovacej 

hodiny, domáca 

práca  

slovné hodnotenie,  

sebahodnotenie, rovesnícke 

hodnotenie  

vyjadrenie úspešnosti v 

percentách  

aspoň jedenkrát   1  

6. Známka za 

aktivitu  

čiastkové aktivity na 

hodine,   

výberové čiastkové 

domáce úlohy  

časť  

vyučovacej 

hodiny, 

domáca práca  

1 = 2%  

2 = 1%  

3 = 0%  

4 = -1%  

5 = -2%    

Pripočítané k celkovému hodnoteniu   

  

2. Percentuálna tabuľka  na hodnotenie písomných prác a testov.   

  

Známka  percentá  

výborný  100% - 90%  

chválitebný  89% - 75%  

dobrý  74% - 50%  

dostatočný  49% - 30%  

nedostatočný  29% - 0%  

  

3.  Kritériá na hodnotenie ústnej odpovede  

Známka  Percentá  Popis  Slovné hodnotenie  

výborný  100 – 90%  
Samostatne,  logické  členenie,  bezchybne, 

 príp.  menšie nepresnosti.  

vynikajúco,   
bezchybne,   

výborne  

chválitebný  89 – 75%  
Samostatne, menšie zásahy učiteľa, veľmi dobre, len malé 

chyby.  
veľmi dobre,  

prevažne správne  

dobrý  74 – 50%  
Dobre, väčšie nedostatky, nesamostatne, odpoveď na základe 

otázok učiteľa.  
priemerne, dobre  

dostatočný  49 – 30 %  
Nepresne, slabo, výrazné chyby, nesamostatne, prevažne 

nesprávne odpovede na otázky učiteľa.   

podpriemerne,   
slabo,  prevažne 

nesprávne  

nedostatočný  29 - 0%  Zásadné nedostatky  
nedostatočne, 

neúplne a nepresne  

  



4. Podmienky celkovej klasifikácie  

• Hodnotenie žiakov je v priebehu klasifikačného obdobia evidované v kvantitatívnej - percentuálnej podobe, ktorá 

je kedykoľvek prevoditeľná do podoby známky.  

• Žiak je na konci klasifikačného obdobia klasifikovaný, ak  získal minimálne tri známky a napísal 50% písomných 

prác.   

• Výsledná známka je váženým priemerom všetkých získaných percentuálnych hodnotení, ku ktorému sa  pripočítajú 

percentá za aktivitu a následne sa premení na známku podľa tabuľky:   

  

Známka  Percentá  

výborný  100% - 90%  

chválitebný  89% - 75%  

dobrý  74% - 50%  

dostatočný  49% - 30%  

nedostatočný  29% - 0%  
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