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TÉZY K MAGISTERSKEJ ŠTÁTNEJ SKÚŠKE 

 

ODBOR FILOZOFIA 

 

A) DEJINY FILOZOFIE 

 

1. Problém sveta a krízy vedy vo fenomenológii E. Husserla 

2. Bytie-vo-svete v diele M. Heideggera 

3. Asubjektívna fenomenológia J. Patočku 

4. Fenomenológia telesnej existencie (M. Merleau-Ponty, J.-P. Sartre) 

5. Filozofia Samuela Alexandra 

6. Organizmická filozofia A.N. Whiteheada 

7. Kritický realizmus N. Hartmanna 

8. Intuitivizmus N.O. Losského 

9.  „Revolúcia“ a „spoločnosť“ ako filozofický problém u francúzskych konzervatívcov 

10. Špecifiká kresťanskej filozofie a problematickosť výrazu „kresťanská filozofia“ 

11. Chápanie osoby v kresťanskom personalizme 

12. Človek ako bytosť transcendencie v myslení K. Rahnera 

13. Hermeneutická problematika v protestanskom myslení 20. storočia (Bultmann, Barth) 

14. Postmoderna v artikulácii J.F. Lyotarda 

15. Archeologická a genealogická metóda M. Foucaulta 

16. Derridova kritika logocentrizmu a dekonštrukcia 

17. Tvorivosť filozofie a empirizmus G. Deleuza 

 

B) SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA 

 

1. Formovanie axiologickej problematiky v antickej filozofii 

2. Axiologické problémy v stredovekej filozofii 

3. Prínos novovekej filozofie do teórie hodnôt 

4. Filozofický status hodnôt a hodnotenia  

5. Pojem predmetu, metódy a vedeckého systému 

6. Empirické metódy skúmania (pozorovanie, experiment, hypotéza) 

7. Hlavné teoretické metódy vedeckého a filozofického skúmania – analýza, syntéza, 

indukcia, dedukcia, abstrakcia, konkretizácia, historická metóda, historicko-logická metóda, 

metafyzická a dialektická metóda, fenomenologická metóda 

8. Druhy vedeckej analýzy (klasifikačné, vzťahové, kauzálne a dialektické) 

9. Prirodzený jazyk ako filozofický problém 

10. Teória deskripcií 

11. Jazykové hry 

12. Teória rečových aktov 

13. Cyklické ponímanie dejín 

14. Lineárna orientovanosť dejín 
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15. Idea pokroku vo filozofii dejín 

17. Spor iustnaturalizmu a iustpozitivizmu – hlavné charakteristiky oboch stanovísk, ich   

      predstavitelia, základné aspekty argumentácie v prospech či v neprospech oboch   

      stanovísk. 

18. Filozofia ľudských práv. Východiskové premisy a súčasný stav. Najčastejšie diskutované  

      roviny problémov filozofie ľudských práv. 

19. Právo a morálka. Aké podoby nadobúda reflexia vzťahu práva a morálky v dejinách  

       myslenia. V čom tkvie podstata problému vzťahu práva a morálky. 

20. Podoby úvah o súvislosti práva a spravodlivosti. Podstata problému. Základné aspekty  

      sporu medzi ideou sociálnej a procedurálnej spravodlivosti.  

 

 

C) VYBRANÉ PROBLÉMY FILOZOFIE 

 

 

1. Základné problémy filozofie logiky 

     a) Indivíduá a jednotliviny 

     b) Referencia  

 

2. Gassetova teória davového človeka 

    a) Charakteristika davového človeka, psychológia davu 

    b) Vzťah medzi elitou a davom v aplikácii na vybrané teórie 

 

3. Človek a kultúra v teórii Freuda 

    a) Štruktúra osobnosti, dva základné pudy, vzťah medzi nimi  

    b) Freudove chápanie kultúry 

 

4. Neoliberalistický koncept spoločnosti spoločnosti F. A. Hayeka 

    a) Vysvetlite vzťah medzi spontánnym a človekom vedome produkovaným poriadkom   

        spoločnosti (Kozmos a Taxis) 

    b) Miesto rozumu v poznaní spoločnosti podľa Hayeka 

    c) Hayekov koncept  kompozitívnej metódy poznania spoločnosti 

    d) Rozdiel v metódach prírodovedného a spoločenského poznania 

 

5) Filozofický pozitivizmus A. Comta 

 

6) Filozofia miesta a priestoru 

    a) Miesto a priestor v konfrontácii starovekých a moderných konceptov sveta 

    b) Spacializácia ako téma a rys postmodernej diskurzivity 

 

7. Filozoficko-antropologický prístup k miestu človeka vo svete 

     a) Historicko-filozofické reflexie pojmu techniky a humanizmus 

     b) Reflexie problému slobody, zodpovednosti a ľudskej prirodzenosti vo filozofickej 

          antropológii 
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     c) Štrukturalistická antropológia 

 

8. Lao-c` a filozofia taoizmu 

      a) Špecifické rysy taoizmu 

      b) Pojem tao a cnosti 

 

9. Pojem bytia vo filozofii 

       a) Dejinné interpretácie bytia ako kľúč k problému metafyziky 

       b) Kritika metafyziky a filozofie bytia v 20. Storočí 

  

10. Filozofia náboženstva v post-metafyzickej epoche 

        a)  Nosné problémy súčasnej filozofie náboženstva 

        b) Vattimova interpretácia kresťanskej zvesti 

 

11. Separované substancie podľa T. Akvinského 

       a) Metafyzické východiská T. Akvinského 

       b) Akvinského chápanie separovaných substancií 

 

12. Budha a štyri vznešené pravdy 

a) Budha a problém utrpenia v štyroch vznešených pravdách 

 

13. Martin Heidegger : Bytie a čas  

       a) Heideggerova expozícia otázky bytia. Ontologická diferencia a dejinná interpretácia     

           bytia 

       b) Časová interpretácia celku pobytu 

 

 

 

D) INTERPRETÁCIA FILOZOFICKÝCH TEXTOV 

 

 

1. Aristoteles: Etika Nikomachova. Bratislava: Kalligram, 2011, (V. kniha) s. 130-159 

 

2. Hart, H. L. A.: Pojem práva. Praha: Prostor, 2004, (IX. Zákony a morálka) s. 185-

209 

 

3. Gianni Vattimo: Vek interpretácie. In: Rorty, R. – Vattimo, G.: Budoucnost 

náboženství. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007, s. 48-57. 

 

4. Budha: Prvá vznešená pravda. In.: Lesný, V.: Buddhismus. Praha, Samcovo 

knihkupectví, 1948,  s.71-81. 

 

5. Erich Fromm: Humanizmus ako šanca prežiť. In: Filozofia č. 2, 2001, s. 109 – 116.  
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6.  Claude Lévi-Strauss: Mýtus a význam. Bratislava: Archa, 1993, s. 13 – 29. 

 

7. Sigmund Freud: O člověku a kultuře.  Praha: Odeon, 1990 (Nespokojnost v kultuře,   

    III.) s. 333-343. 

 

8. Martin Heidegger: Bytí a čas. Praha: Oikoymenh, 1996 (Existenciálna analytika 

Dasein ako východisko otázky bytia) s. 59-63, s.71-82.    

 

9. Jean Francois Lyotard: O postmodernismu. Praha: Filosofia, 1993 (Postmoderní 

situace) s. 104-106, s. 131-147 

 

Poznámka: 

Študent preukáže schopnosť interpretačnej práce s filozofickým textom: 

- analýza centrálneho problému 

- identifikácia kľúčových pojmov 

- riešenie problému 

- vlastné hodnotenie problému 

- verbálna prezentácia založená na odbornej argumentácii 

 


