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 Teoretické poznatky 

Absolvent rozumie základnému členeniu filozofie; 

zvláda jej základný pojmový a kategoriálny aparát; má 

znalosti o hlavných smeroch, postavách a problémoch 

v dejinách filozofie; má základné poznatky z jednotlivých oblastí filozofie; má tiež 

prehľad o základných metódach riešenia teoretických problémov. Absolvent získal 

základné poznatky z oblasti dejín filozofie, teoretickej a praktickej filozofie. V rámci 

teoretickej filozofie si osvojil a odôvodnil základné metafyzické štruktúry skutočnosti 

v spojení s jej pokračovaním v chápaní sveta prírody a vyvrcholením v rozumovom 

chápaní Absolútneho bytia, základy teórie poznania, logiky a teórie vedy ako 

nástrojov a predpokladov pre osvojovanie si ďalších filozofických poznatkov 

o človeku, svete a jeho teoretickej činnosti. V praktickej filozofii získal základné 

poznatky zo všeobecnej, politickej a sociálnej filozofie i etiky, a etiky života, ako aj 

teórie prirodzeného práva. 

 

 

 Praktické zručnosti 

Absolvent chápe konkrétny praktický problém a vie ho filozoficky formulovať, uviesť 

jeho základné a typické riešenia vo filozofii, je schopný kontextuálne ohodnotiť tieto 

riešenia a vybrať najvhodnejšie z nich. Nadobudol tiež viaceré intelektuálne 

schopnosti ako je analytické a syntetické uvažovanie, kritická argumentácia, zaujatie 

mnohosti perspektív nazerania na problém. Metodické zručnosti ako sú kritická práca 

s filozofickým ako aj nefilozofickým textom, techniky rýchlej klasifikácie, výberu a 

osvojovania si nových poznatkov ako aj ich hodnotenia. Dokáže tiež správne 

vyhľadávať a pracovať s primárnymi a sekundárnymi zdrojmi informácií. 

 

 

 Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti 

Absolvent tohto študijného programu získa schopnosť organizovať si vlastné učenie a 

rozvoj, udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo 

vlastnom profesionálnom rozvoji. 

 

 

 Uplatnenie absolventa 

Vyššie uvedené črty absolventa ho predurčujú stať sa vysoko žiadaným pracovníkom 

na trhu práce v kontexte spoločnosti založenej na informáciách. Absolvent má 

možnosť uplatniť sa v princípe vo všetkých spoločenských sférach, ale najmä v tých, 

ktoré sú náročné na tvorivosť, manažérsku múdrosť a celkovú operatívnosť. Je tiež 



pripravený vstúpiť do oblasti školských či mimoškolských inštitúcií ako sú vzdelávacie 

akadémie, masovokomunikačné prostriedky, cirkevné, vládne aj mimovládne 

(humanitné) organizácie, nadácie, občianske združenia, politické a kultúrno-

spoločenské inštitúcie, štátna a verejná správa, redakcie odborných časopisov, 

vydavateľstvá spoločenskovednej literatúry a pod. V neposlednom rade sa mu ponúka 

možnosť pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na 2. stupni. 

 

 

Absolventi sú spôsobilí vykonávať zodpovedajúce činnosti tímového, prípadne samostatného 

tvorivého (koncepčného) pracovníka v nasledovných inštitúciách a zariadeniach: 

 vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie, 

 organizácie a inštitúcie tretieho sektora, 

 inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom 

verejnej mienky), 

 kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia, 

 redakcie odborných a spoločenských časopisov. 

 vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry, 

 politické inštitúcie, 

 štátna a verejná správa (oblasť „ľudských zdrojov“), 

 masmédiá. 


