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Filosofie vyžaduje koncentraci, pozorné a přemýšlivé čtení textů, intenzivní snahu 
proniknout do problematiky, která není snadno uchopitelná. Odměnou za námahu 
spojenou se studiem pramenů a sekundární literatury je to, že se studující dozví 
mnohé zajímavé věci: tedy nejen to, že na světě kdysi žili lidé jako Platón, Aristotelés 
či Immanuel Kant.  
Filosofické studium, je-li dostatečně intenzivní, vždy výrazně přispívá k celkové 
kultivaci osobnosti a rozšiřuje schopnost porozumět světovému názoru a životnímu 
obzoru nejen u sebe sama, ale i u druhých lidí. Filosofické tázání v sobě obsahuje 
skryté klíče k porozumění a komunikaci s druhými lidmi, jejichž životní horizont a 
přesvědčení může být značně odlišné od všeho, co sami považujeme za zcela běžné 
a samozřejmé. 
Studující PVŠPS by měl/-a mít přehled o vývoji hlavních idejí v oblasti evropské 
filosofie.  Jelikož nemáme v současné době vhodné úvody do filosofie, lze některé 
texty doporučit pouze s výhradami. Filosofie také není disciplínou, kterou se student/-
tka naučí nazpaměť, ale jejím prostřednictvím postupně porozumí způsobu tvoření a 
kladení problémových otázek, které se hluboce dotýkají naší lidské existence, světa, 
dějin či bytí. Ke zkoušce si student/-tka přinese seznam přečtené  literatury; vhodné 
je, aby obsahoval tituly o filosofii dvacátého století (viz Coreth, Petříček, Hogenová). 
Ostatní tituly necháváme na výběr studenta/-tky podle předchozích znalostí; chybí-li 
znalost antiky a německé klasiky alespoň v obrysech, nebude ani filosofie XX. století 
příliš srozumitelná.  
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Úvody do fenomenologie XX. století.  
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