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Stručná anotace vymezující cíle:
Modul poskytuje studentům základní informace a poznatky o vztahu vědy a filozofie, o obecných
aspektech přírodovědeckého zkoumání světa a jeho vývoji v minulosti. Studenti se seznámí s hlavními
vědeckými metodami, jejich přednostmi i úskalími a s nejdůležitějšími aspekty postavení vědy v životě
společnosti.
Předpokládané výsledky:
Posluchač bude schopen vysvětlit vztah vědy a filozofie, orientovat se v základních filozofických
směrech, popsat a na příkladech ilustrovat základní vědecké metody zkoumání a hlavní zásady
prezentace vědeckých výsledků.
Obsah modulu:
Vztah filozofie a vědy. Filozofie a její hlavní směry. Věda jako souhrn poznatků i jako poznávací
činnost. Klasifikace věd. Předmět přírodních věd. Metody přírodních věd. Předpoklady vědeckého
poznání. Metodologie. Matematika jako jazyk přírodních věd. Dělení a charakteristika vědeckých
metod. Empirické metody (pozorování, experiment). Logické metody (indukce, dedukce, analýza,
syntéza, srovnání, abstrakce, generalizace, analogie, modelování, myšlenkový experiment. Logické
prostředky výstavby vědy (klasifikace, hypotéza, teorie, zákon). Věda v kontextu společenského života.
(věda a etika, politika, ideologie a náboženská víra). Omyl ve vědě, věda a pavěda.
Doporučené postupy výuky:
aktivní účast na seminářích, referát na vybrané téma, diskuse nad společně čtenou knihou
Způsob ukončení: ústní zkouška
Hodnocení výsledků výuky:
samostatný na vybrané téma podle specializace studenta a jeho prezentace
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