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A) DEJINY FILOZOFIE 
 
1. Počiatok a rozvrh predsokratovského myslenia  

a) Iónske myslenie  
b) Elejská škola  

c) Poeleátske myslenie a atomistika  
 
2. Filozofia klasického obdobia  

a) Sokrates a sokratovské školy  
b) Platónova filozofia   
c) Aristotelova fyzika, metafyzika a etika  

 
3. Helenistická filozofia  

a) Stoicizmus   
b) Epikureizmus   
c) Vývoj Peripatetickej školy a Akadémie. Skepticizmus  

 
4. Stredoveká filozofia   

a) Augustínova filozofia a jej vplyv na stredoveké myslenie  
b) Dôkazy existencie Boha v stredovekom myslení (Anzelm, Akvinský)  

c) Ontológia Tomáša Akvinského a chápanie vzťahu rozumu a viery   
d) Spor o univerzálie a jeho riešenia v stredovekej filozofii   
e) Chápanie moci a vôle Boha v neskorej scholastike (Duns Scotus, W. Ockham)   

5. Renesančná filozofia   
a) Všeobecná charakteristika obdobia renesancie a základné črty renesančnej filozofie  
b) Jedno a svet v myslení Mikuláša Kuzánskeho   
c) Prírodná filozofia Giordana Bruna   
d) Sociálna filozofia N. Machiavelliho   
e) Renesančné sociálne utópie  

 
6. Novoveká filozofia   

a) Novoveký racionalizmus - problém substancie (Descartes, Spinoza, Leibniz)   
b) Riešenie gnozeologickej problematiky (Descartes, Spinoza, Leibniz)   
c) Empirizmus 17. a 18. storočia - gnozeologická problematika (Bacon, Locke)  

d) Kant a jeho prínos do filozofického myslenia   
e) Nemecký idealizmus – ponímanie absolútna (Fichte, Schelling. Hegel)  

 
7. Antropologická a scientistická línia v poklasickej filozofii 19. storočia   

a) Pozitivizmus – A. Comte, J. S. Mill, H. Spencer   
b) Novokantovstvo – Bádenská a Marburská škola   
c) Filozofia Karla Marxa  

d) Schopenhauerovo a Nietzscheho chápanie voluntarizmu   
e) Špecifiká a základné kategórie filozofie S. A. Kierkegaarda  

 
8. Kľúčové problémy a osobnosti filozofie 20. storočia 

a) Podstata Husserlovej iniciatívy založiť filozofiu ako prísnu vedu na báze fenomenológie   
b) V čom spočíva problém, ktorý sa Wittgenstein pokúsil vyriešiť svojim konceptom obratu 

k jazyku?   
c) Filozofia existencie – kľúčový problém a odlišnosti jeho riešenia u predstaviteľov tohto  smeru  

d) Tematické a metodologické špecifiká neomarxistických filozofických prístupov.   
e) Zdroje a východiská filozofického štrukturalizmu  

 
9. Významné osobnosti v dejinách slovenskej filozofie.   

a) Sociálno-politické názory Martina Rakovského  
 



b) Prešovská škola a filozofia Jána Bayera  
c) Osvietenstvo na Slovensku  

d) Ján Kollár a idea slovanskej vzájomnosti   
e) Slovenská filozofia v medzivojnovom období  

 

 

B) SOCIÁLNA FILOZOFIA, POLITOLÓGIA  
 
10. Vymedzenie predmetu sociálnej filozofie  

a) Sociálna filozofia a filozofia spoločnosti   
b) Predmet sociálnej filozofie  

 
11. Základné sféry života spoločnosti  

a) Sociálna sféra života a jej vzťah k ekonomickej a politickej   
b) Ekonomická sféra života a jej vzťah k sociálnej a politickej  

c) Politická sféra života a jej vzťah k sociálnej a ekonomickej  
 
12. Problém spravodlivosti v sociálnej filozofii  

a) Aristotelov koncept spravodlivosti  

b) Súčasné koncepty spravodlivosti  
 
13. Spor liberalizmu a komunitarizmu v sociálnej filozofii  

a) Základné črty liberálneho konceptu spoločnosti   
b) Základné črty komunitaristického konceptu spoločnosti  

 
14. Sloboda človeka v sociálno-filozofickom uvažovaní   

a) Negatívny pojem slobody a jeho predstavitelia   
b) Pozitívny koncept slobody a jeho predstavitelia  

 
15. Problém odcudzenia človeka vo svete sociálnej filozofie   

a) Odcudzenie v dejinách filozofie   
b) Marxov koncept odcudzenia človeka   

16. Politický systém a jeho podsystémy   
a) Charakterizujte politický systém a časti, z ktorých sa skladá   
b) Aké typy politických systém a na základe ktorých kritérií rozoznáva súčasná politológia  

 
17. Volebný systém. Hlavné typy volebných systémov. Úloha volieb   

a) Charakterizujte základné typy volebných systémom a ich vplyv na podobu politického systému   
b) V čom spočíva úloha volieb v pluralitnom politickom systéme  

 
18. Systém politických strán. Typy politických strán   

a) Charakterizujte postavenie a úlohy politických strán v súčasnom politickom systéme   
b) Aké súvislosti možno identifikovať medzi systémom politických strán a volebným systémom?  

 
19. Štát ako politická inštitúcia   

a) V akom zmysle možno hovoriť o štáte ako o politickej inštitúcii?   
b) Ako súvisí politická moc so štátnou suverenitou?  

 
20. Úloha ideológií v politickom živote spoločnosti. Typy politických ideológií  

a) Charakterizujte význam politických ideológií v moderných politických systémoch  
b) O ktoré ideológie sa opierajú súčasné politické strany?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


