
Září 
Výběr filosofů a výběr organizačního štábu k přípravě projektu. Štáb se skládá ze 
skupin mediální, výtvarné, vyhodnocovací a realizační.

Učitel
Seznámí žáky s plánem projektu, vysvětlí všem roli filosofa a organizačního 
štábu a představí jim úkoly jednotlivých rolí. Dá žákům čas na rozhodnutí 
k výběru role. Projedná se studenty historické místo, ve kterém konference 
proběhne. Prodiskutuje s ostatními učiteli předmětové skupiny spolupráci na 
projektu a jejich začlenění do projektu. Vystupuje v roli vedoucího skupiny 
filosofů. Sejde se s filosofy, seznámí je s úkoly, které je potřeba splnit 
do zahájení konference, a nastíní průběh konference:

  Konference bude zahájena motivačním proslovem moderátora, který zastupuje 
vybranou historickou postavu, jež symbolicky představuje téma konference. 

  Postupně vystoupí studenti v rolích vybraných filosofů, seznámí ostatní 
filosofy a diváky se svými pohledy na stanovený problém a v dialozích s 
ostatními obhajují svůj postoj. V průběhu konference se na tabuli objeví 
citáty, které se dotýkají tématu konference. Filosofové se k nim mohou 
vyjadřovat. Podmínkou je obhajovat svůj postoj z pozice vybraného filosofa.

   V poslední části konference proběhne veřejná diskuse za účasti obecenstva. 
   Na závěr konference se vyhlásí nejlepší filosof za školní rok.

Žák
Rozhodne se, jakou roli v konferenci chce zastávat, a v stanoveném termínu se 
zaregistruje. Seznámí se s celým průběhem projektu. V roli filosofa navrhne 
místo konference.

Polovina října 
Schůzka s vedoucími skupin organizačního štábu.

Učitel 
Seznámí žáky s organizací projektu:

  S termíny projektu.
  Se způsobem předávání informací.
  Se způsobem spolupráce a úlohou koordinátorů skupin. Vedoucí skupin si 

svoji skupinu řídí samostatně a pouze v případě potíží se poradí s vedoucím 
projektu.

  Se způsobem závěrečného vyhodnocení práce členů skupiny. Vedoucí pro-
jektu stanoví strop hodnocení a vedoucí skupiny písemně vyhodnotí práci 
jednotlivých členů a jejich hodnocení známkou, popřípadě kredity.

Vedoucí skupiny si zapíšou pokyny a předají je členům skupiny.

Filosofické divadlo na Gymnáziu 
Jiřího Ortena

Cílem projektu je uchopit filosofii ve srozumitelné řeči a ve stanoveném termínu, k vybranému problému 

a zrealizovat související filosofickou konferenci. Pro studenty je projekt cenný, neboť jim formou 

prožitku ukazuje uchopitelnost předmětu filosofie. Studenti jsou zároveň zapojeni do organizace, díky 

čemuž získávají cenné praktické zkušenosti a je u nich vyvolán pocit zodpovědnosti za úspěch celého 

projektu. Mezi přínosy projektu rovněž patří, že zjistíme úroveň organizačních schopností studentů, 

ověříme si míru jejich samostatnosti a poznáme úroveň osvojení některých klíčových kompetencí  

(k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální či kompetence k učení). 

Zdeněk Maňák

Časový plán 

Do poloviny února
Přípravná fáze projektu

Učitel 
Koordinuje činnost filosofů, komunikuje s vedoucími skupin organizačního 
štábu a kontroluje splnění úkolů v zadaných termínech.

Žák 
Plní stanovené úkoly.

2 dny před zahájením konference
Technický nácvik konference

Učitel 
Provede se technický a organizační nácvik průběhu konference.

Žák 
Určení studenti se zúčastní nácviku (filosofové, vedoucí skupin a vybraní 
členové skupin).

Ve stanoveném termínu
Konference

Učitel 
V roli moderátora řídí celou konferenci.

Žák 
Aktivně se zúčastní konference.

Do konce února
Vyhodnocení projektu

Učitel 
Pro vedoucí skupin organizačního štábu písemně zhodnotí práci dané skupiny 
a stanoví strop hodnocení (známkou, kredity) a stanoví termín odevzdání 
hodnocení. Ohodnotí filosofy a vedoucí skupin.

Žák 
Vedoucí skupin písemně vyhodnotí práci jednotlivých členů skupiny.
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Filosof
Žák si vybere filosofa, filosofický směr a připraví si rozbor filosofického problému 
z pozice vybraného filosofa. Dále si vybere 1–2 poradce k přípravě své role. Úkol 
poradce je pomoci filosofovi formulovat názory. 

Časový plán:
1. Do konce listopadu 
příprava příspěvků vybraného filosofa:

  jeho život, období, ve kterém žil
2. Do poloviny prosince 
zpracovat směr a filosofa      
schéma zpracování vybraného filosofa:    

  jeho život
  jeho přátelé a nepřátelé
  filosofický názor

3. Do poloviny prosince 
odevzdat konečnou verzi informací o filosofovi pro zpracování tabulí  
4. Do poloviny ledna 
scénář + profily       
5. Do poloviny února
připravit si reakci na téma konference a dialogy 
6. 2 dny před zahájením konference 
účast na technickém nácviku konference   

Výtvarná skupina
Vedoucí skupiny spolupracuje s vedoucím projektu. 

Úkol skupiny: 
   Výtvarně ztvárnit místnost konference – spolupracovat s realizační skupinou 

a skupinou přípravy místnosti konference.
  Podílet se na výtvarném ztvárnění propagačního plakátu projektu a diplomů 

pro nejlepší filosofy – spolupracovat s mediálním týmem.

Časový plán:
1. Do poloviny října
Stanovit si vedoucího týmu a jednotlivé koordinátory výtvarné skupiny se:

  skupinou přípravy místnosti 
  realizační skupinou 
  mediální skupinou 

2. Do poloviny listopadu
předložení návrhů   
3. Do poloviny února 
příprava konference – místnost konference, propagační plakát a diplomy  
4. 2 dny před zahájením konference 
účast na technickém nácviku konference (vedoucí, koordinátoři) 
5. V průběhu konference 
aktivní účast ve veřejné diskusi konference
6. Po ukončení konference 
úklid místnosti a rozmístění kulis na určeném místě   

Mediální skupina
Vedoucí skupiny spolupracuje s vedoucím projektu. 

Úkol skupiny:
  natočit profily jednotlivých filosofů na DVD – spolupracovat s filosofy 
  zpracovat propagační plakát projektu a diplomy pro nejlepší filosofy – spo-

lupracovat s výtvarníky 
  zpracovat hudbu k projektu – spolupracovat s vedoucím projektu
  zpracování tabulí filosofů po mediální stránce 

Úkoly pro jednotlivé skupiny

Časový plán:
1. Do poloviny října
stanovit si vedoucího týmu a jednotlivé koordinátory mediální skupiny s:

  výtvarnou skupinou 
  vedoucím projektu
  filosofy

2. Do poloviny listopadu
předložení návrhů   
3. Do poloviny února
příprava konference – místnost konference, propagační plakát a diplomy 
4. 2 dny před zahájením konference  
účast na technickém nácviku konference (vedoucí, koordinátoři) 
5. V průběhu konference 
mediálně zabezpečit konferenci 
  

Vyhodnocovací skupina
Vedoucí skupiny spolupracuje s vedoucím projektu  

Úkol skupiny:
  zpracovat způsob vyhodnocení nejlepšího filosofa 
  praktická realizace vyhodnocení – spolupracovat s mediální skupinou pří-

pravy místnosti.

Časový plán:
1. Do poloviny října
stanovit si vedoucího týmu a jednotlivé koordinátory vyhodnocovací skupiny se:

  skupinou přípravy místnosti konference
  mediální skupinou

2. Do poloviny prosince
předložení návrhů k vyhodnocení nejlepšího filosofa
3. Do poloviny ledna
zpracování konečného návrhu k hodnocení 
4. V průběhu konference 
vyhodnocování filosofů
 

Realizační skupina
Vedoucí skupiny spolupracuje s vedoucím projektu.  

Úkol skupiny:
  spolupracovat na výtvarném ztvárnění místnosti konference – spolupracovat 

s realizační skupinou a skupinou výtvarníků 
  zabezpečit bezproblémový průběh konference – spolupracovat s vedoucím projektu
  příprava místnosti konference – spolupracovat s výtvarníky a s realizační skupinou

Časový plán:
1. Do poloviny října
stanovit si vedoucího týmu a jednotlivé koordinátory realizační skupiny s:

  mediální skupinou 
  výtvarnou skupinou
  s vedoucím projektu    

2. Do poloviny listopadu
předložení návrhů k zabezpečení konference a jeho průběhu 
3. Do poloviny února
příprava konference – místnost konference, propagační plakát a diplomy 
4. 2 dny před zahájením konference 
účast na technickém nácviku konference (vedoucí, koordinátoři)  
5. V průběhu konference 
aktivní účast ve veřejné diskusi konference
6. Po ukončení konference 
úklid místnosti konference a rozmístění kulis na určeném místě


