
 

Okruhy ke SZZ z FILOSOFIE V KONTEXTU SPOLEČENSKOVĚDNÍCH 
OBORŮ pro ak. rok 2022/2023 

Obor: Filosofie – Navazující magisterské studium
 

1. Klasická pojetí člověka ve společnosti (např. Sókratova Obrana, Platónova Ústava, 
Aristotelova Politika, Augustinovo O Obci boží, atd.) 

2. Moderní pojetí člověka ve společnosti (např. Machiavelliho Vladař, Hobbesův 
Leviathan, Lockeho Dvojí pojednání o vládě, Rousseauovy Rozpravy a O společenské 
smlouvě, atd.) 

3. Současné diskuse v politické a sociální filosofii (např. Rawlsova a Nozickova teorie 
spravedlnosti a Hayekova kritika, komunitarismus - MacIntyre, Taylor, atd.) 

4. Základní pojmy a témata politické filosofie (např. svoboda a rovnost, spravedlnost, 
moc a stát, pojem politična, normativní vs. nenormativní přístupy, atd.) 

5. Recepce a transformace platónské a stoické filosofie v teologii: Blízkost 
i neslučitelnost v učení o Bohu (Logos, demiurgos, Jedno a trojstupňová hierarchie), 
v antropologii (tělo a duše), v kosmologii (chorismos, světová duše) či v učení o spáse 
(theosis, osvícení a milost). Vliv na mystickou teologii. 

6. Recepce a transformace aristotelské filosofie v teologii: Blízkost i neslučitelnost 
v učení o Bohu (Stvořitel či Hybatel,  nús), v antropologii (jednota duše a těla, problém 
smrtelnosti duše), v kosmologii (problém věčnosti světa). Vliv na teologické učení 
o společnosti.  

7. Filosofie jako inspirace současné teologie (např.: Polányi, MacIntyre, Austin, 
Wittgenstein, Jonas) 

8. Konsekvencialismus (např. utilitarismus Benthamův a Millův, situační etika, kritické 
posouzení konsekvencialistických principů) 

9. Kantova etika (např. deontologický přístup a jeho meze, autonomní morálka, 
kategorický imperativ, postuláty praktického rozumu, post-kantovská etika) 

10. Etika přirozeného zákona (např. sofisté, stoicismus, Tomáš Akvinský, novověké 
přístupy k přirozenému zákonu, současní představitelé, koncepce lidských práv) 

11. Etika ctností (např. antické teorie ctností, Aristotelova Etika, středověké rozvinutí 
etiky ctností, MacIntyrova teze o krizi etiky v novověku, současné přístupy k etice 
ctností) 

12. Filosofie a věda v antice (Pythagoras, Platón, Aristotelés, atomismus), ve 
středověku (středověká scholastika, Koperník a Kepler versus Bellarmin: matematický 
model versus pozorování) a v novověku (Bacon, Galileo, Newton, Locke, Leibniz, 
Hume, Berkeley, Kant) 

13. Filosofie a věda v 19. stol. a 1. pol. 20. stol (J. S. Mill, Herschel, Whewell, 
Meyerson, Mach, Campbell, Logický pozitivismus a jeho dědictví: Vídeňský kruh, 
Popper, věda a pseudověda, verifikace a falsifikace, atd.) 
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14. Poválečná diskuse ve filosofii vědy: alternativy k logickému pozitivismu 
(role historie ve filosofii vědy, paradigmata, Kuhn, Hanson, Feyerabend, Polanyi, 
Lakatos, Harré, Hesse, Berger, Adorno atd.) 

15. Věda o duši ve scholastické tradici (postavení vědy v kontextu ostatních 
věd, vlastnosti vědy, duše jako substanciální forma, duše jako vnitřní princip 
operací, typy duší, téma plurality a jednoty duše, vztah duše a mohutností) 

16.  Netělesnost, subsistence a nesmrtelnost lidské duše (mínění filosofů 
a biblická svědectví, Aristotelova kontroverzní pozice, argumenty přirozeného 
rozumu, lidská duše jako informující forma, lidská duše jako asistující forma) 

17. Kognitivní mohutnosti (příčiny a termín poznávacího aktu; smyslové 
poznání: typy smyslově vnímatelného předmětu, činný smysl, skepticismus, 
vnější a vnitřní smysly; rozumové poznání: inteligibilní species, činný a trpný 
rozum, poznání obecného a jednotlivého, formy (sebe)vědomí) 

18. Apetitivní mohutnosti (smyslová a rozumová snaživost: jejich principy 
a termíny, žádostivá a vznětlivá snaživost, akty smyslové a rozumové 
snaživosti, podřazení smyslového apetitu vůli, svoboda vůle: intelektualismus 
a voluntarismus)  


