Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Kód předmětu:
Název v jazyce
výuky:
Název česky:
Název anglicky:
Způsob ukončení
a počet kreditů:
Forma výuky:

5IE323
Ekonomie, filantropie, altruismus
Ekonomie, filantropie, altruismus
Economy, Philanthropy, Altruism
zkouška ECTS (6 kreditů), zkouška (4 kredity)
(Jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta.)
Prezenční studium: 2/2
(počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
čeština

Jazyk výuky:
Doporučený typ
bakalářský: 3; magisterský: 4; magisterský navazující: 1
a ročník studia:

Zaměření
předmětu:
Výstupy
předmětu:

Obsah
předmětu:

Kurz je vytvořen jako úvod do studia tématu filantropie a altruismu. Ekonomie je
vysvětlována jako věda o lidském jednání, altruismus jako lidská přirozenost či
ctnost, a filantropie jako institucializovaná forma altruismu
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dobře se orientovat v základních
pojmech, souvisejících s altruismem a filantropií. Budou dobře obeznámeni
s filozofickým biologickým i ekonomickým přístupem k altruismu, a získá představu
o konkrétních "institucích dobra" a jejich fungování.
1.Úvod, metodologie, bibliografie
2. Lidská solidarita a morální rozměr filantropie
3. Biologický altruismus
4. Filosofické koncepty altruismu.
5. Altruismus jako ctnost
6. Ekonomie dobra. Problém veřejného blaha, společenské prospěšnosti a lidské
solidarity.
7. Počátky filantropie – almužna a dobročinnost
8. Teorie občanské společnosti – koncepty svobody. Otevřená společnost a její
přátelé a nepřátelé.
9. Instituce filantropie dnes – v ČR i ve světě.
10. Individuální a společenská odpovědnost. Nebezpečí mezisektorového
partnerství. Případová studie
11. Individuální vs. firemní dárcovství. Případová studie
12.-13. Prezentace projektů
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Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Účast na přednáškách
Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
Příprava na cvičení/semináře/tutoriály
Příprava prezentace
Příprava na průběžný test (testy)
Celkem

Prezenční
studium
26 h
26 h
26 h
52 h
26 h
156 h

Požadavky na ukončení (váha):
Prezenční
studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
20 %
Vypracování semestrální práce
40 %
Prezentace
10 %
Druh

Absolvování průběžného testu (testů)
Celkem

30 %
100 %

Literatura:
Typ Autor Název Místo vydání Nakladatel Rok ISBN
D
Aristoteles, Etika Nikomachova, Praha 1996
D
Kohák, E., Člověk, dobro a svědomí. Praha 2004.
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