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Úvod 

 

 

Učebný zdroj je študijnou príručkou pre účastníkov akreditovaného vzdelávacieho programu 

Vyučovanie filozofie v občianskej náuke podľa novej koncepcie, ktorého hlavným cieľom 

je udržať profesijné kompetencie učiteľa občianskej náuky, aktualizovať jeho zručnosti 

a schopnosti pracovať s tematikou filozofie v súlade s novými požiadavkami v rámci zmeny 

koncepcie občianskej náuky. 

 

Občianska náuka je vyučovací predmet, ktorý prispieva k všeobecnému vzdelanostnému 

základu pre celoživotné vzdelávanie sa. Rozvíja myšlienkové operácie, praktické zručnosti 

a vedomie vlastnej identity, vedie ku kultivovanému vyjadrovaniu vlastných myšlienok, 

názorov, postojov a ich obhajovaniu a pomáha postupnému vytváraniu hodnotovej orientácie 

žiakov. 

 

Rozsiahla kurikulárna transformácia sa prejavila v predmete občianska náuka v jej novo 

koncipovanej osnove vyučovania, ktorého súčasťou je aj sprístupnenie základnej 

kategoriálno-pojmovej výbavy filozofie ako súčasti občianskej náuky. 

 

Cieľom vyučovania filozofie je prezentovať filozofiu a jej dejiny ako určité laboratórium 

ľudského myslenia a výkony jednotlivých filozofov ako inšpirujúcu ukážku toho, ako sa 

ľudské myslenie rodilo, v čase menilo a precizovalo v strete s inými myšlienkovými 

platformami. Nemenej dôležitým očakávaným efektom výučby filozofie je výchova 

k tolerancii, rešpekt pred inými názormi a argumentačný spôsob vyrovnávania sa s tými 

z nich, ktoré odporujú našim vlastným presvedčeniam.  

 

Akreditovaný vzdelávací program ponúka možnosť pripraviť učiteľa na zmenu koncepcie 

vyučovania filozofie, oboznámiť ho s tým, čo všetko sa dá realizovať na hodinách filozofie aj 

pri zníženej výmere vyučovacích hodín pre tento predmet. Absolvovaním vzdelávacieho 

programu by učiteľ mal zvládnuť vytvoriť a modifikovať učebné osnovy pre predmet filozofie 

v jednohodinovej výmere, určiť požiadavky vzdelávacieho a výkonového štandardu.  

Program je zameraný na získanie zručnosti aplikovať nadobudnuté poznatky do obsahového 

štandardu učebných osnov a využívať rôzne stratégie vyučovania.  
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Účasťou na realizácii vzdelávacieho programu získa učiteľ možnosť:  

 rozvíjať zručnosť prehodnotiť základný výber a zaradenie kľúčových pojmov 

v štátnom vzdelávacom programe do svojich učebných osnov v školskom 

vzdelávacom programe, 

 prehlbovať schopnosti využívať v praxi inovované poznatky do formulácie učebných 

úloh, 

 pracovať s rôznymi formami a metódami sprístupňovania filozofického obsahu.  

 

Vzdelávací program trvá 60 hodín. Prezenčná forma z celkového rozsahu je 36 hodín, 

dištančná forma 24 hodín Vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom troch tematických 

okruhov, ktoré tvoria obsah predmetu filozofia. 

1. Koncepcia filozofie v štátnom vzdelávacom programe 

2. Dejinno-filozofický exkurz  

3. Religionistika  

 

V učebnom zdroji je spracovaný obsah druhého tematického okruhu. Text je vnútorne 

rozdelený na dve oblasti:  

a) Filozofia a jej atribúty,  

b) Dejinno-filozofický exkurz.  

Je orientovaný na témy a spôsob filozofovania najvýznamnejších predstaviteľov – od antiky 

cez stredovek, renesanciu, novovek, 19. storočie až po 20. storočie. Teoretický text je 

doplnený na okraji (za čiarou) o vysvetlivky, kľúčové pojmy, obrázky a motivačné mottá, 

v texte nechýbajú ani otázky a úlohy určené žiakom.  

 

Súčasťou textu sú podnetné komiksy na tvorivé uvažovanie. Komiks zaradený vždy 

na začiatku témy evokuje, motivuje a vťahuje do problematiky. Učebný text je formulovaný 

tak, aby boli teoretické poznatky aplikovateľné v učiteľskej praxi. 
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Premýšľam, teda som alebo Zázraky hľadania 

1 FILOZOFIA A JEJ ATRIBÚTY 

 

Viem, že nič neviem alebo Viem, že niečo viem? 

Modelová situácia s reálnym predvedením: Učiteľ ako filozof 

prichádza so zakrytým perom. Opýta sa žiakov: ,,Čo mám skryté pod 

vreckovkou?“ Žiaci hádajú. Na ich tipy (napr. desiatu, eurá, 

čokoládu....) im povie: ,,Áno, to sú vaše predstavy, ale skutočnosť je 

iná. Je to pero. Aké je? Zelené, modré, čierne? Vďaka čomu tvrdíte, že 

je práve také, aké je? Vďaka tomu, že ho také vidíte? Vďaka vašim 

zmyslom? Je zelené alebo modré? Ak naň posvietim, vidíte predsa, že 

je modré. V triede je málo svetla. A teraz.... rozoberiem ho. Je to ešte 

stále pero? Sú tieto časti pero alebo až celok z daných častí je perom? 

Môžeme tvrdiť, že tieto časti pera boli perom? A kam sa teda pero 

podelo? Bolo pero perom vďaka tomu, že som ho tak nazval? Bolo to 

pero, lebo ste ho videli? A môžete si byť istí, že ho videli presne také 

isté aj vaši spolužiaci?“ 

Čo vidíte na obrázkoch? 

   

Zajaca alebo kačku?  Dve tváre na bielom pozadí 

  alebo vázu na čiernom? 

♦ Sú zárukou pravdy zmysly alebo rozum?   

  

Filozofia 

z gr. filein: milovať 

sofia: múdrosť = 

láska k múdrosti  

Vznik:  

Grécko, 7. – 6. st. 

pred n. l. 

Všetci sme už 

filozofovali 

 

Filozofické otázky:  

Prečo vôbec niečo 

existuje a čo to je? Čo 

je život? Aký zmysel 

má svet? Som 

slobodný, zodpovedný 

za svoje konanie alebo 

tak musím konať? Čo 

je pravda? Kedy 

konám dobre či zle? 

Prečo sa mi niečo zdá 

krásne? Existuje Boh? 

Filozofovať začíname, 

keď náš dôverne 

známy svet stratí svoju 

samozrejmosť, stáva 

sa problémom 

Zdroj filozofovania: 

údiv, pochybovanie  

SENZUALIZMUS 

zdrojom pravdy sú 

zmysly  

RACIONALIZMUS 

zdrojom pravdy je 

rozum 
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1.1 FILOZOFICKÉ OTÁZKY A ZDROJE FILOZOFICKÝCH 

ÚVAH 

Pozrite sa von oknom. Čo vidíte? Bolo to tu odjakživa? Kedy a ako 

vznikli tieto stromy, rieka a dokedy tu ešte budú? Prečo sú vonku tí 

ľudia? Existujú, lebo ich práve vnímam? A ja? Viem, prečo som tu aj 

ja? Viem odpovedať a viem sa pýtať? Môžem povedať slobodne, čo si 

myslím?  

Uvedomujete si, koľko toho neviete? Radi by ste mali 

nespochybniteľné poznatky? Tak ste na ceste k filozofii 

a filozofovaniu. Čo je bytie a prečo je bytie a nie nebytie? Čo je 

poznanie a ako sa deje? Čo je vlastne pravda? Čo je človek a v čom je 

zmysel jeho existencie? Čo je dobro? Aký je tento svet vo svojej 

podstate? Vznikol a zanikne? Je večný? To sú otázky, o ktorých sa vo 

filozofii premýšľa, ktoré filozofia spochybňuje, aby na ne našla 

odpoveď. Nie je to paradox: spochybniť predmet svojho hľadania? 

Spochybniť podstatu samej seba? Neustále sa pýtať prečo? Ale to je 

to, čo filozofia miluje. Miluje premýšľanie, prehodnocovanie 

života, ktorý žijeme. Veď práve vďaka tomu si svoj život 

uvedomujeme i vďaka tomu sme a robíme si život zmysluplnejším. 

Vďaka filozofom máme šancu uvedomiť si, ako ľudia premýšľali 

voľakedy a ako sa rodilo a vyvíjalo myslenie. Zistíme, že bolo 

ovplyvnené spoločenskými podmienkami, a teda dobou, v ktorej 

vznikalo. Majme na pamäti, že ide o myslenie tzv. západné, východná 

filozofia má iné znaky, tak ako je iný východný svet a jeho myslenie. 

1.2 FILOZOFIA A VEDA, NÁBOŽENSTVO, UMENIE 

Filozofia  má určitú podobnosť s vedou, náboženstvom a umením, ale 

ich podstata je rozdielna. Filozofia – matka vedy, stála na počiatku jej 

zrodu, práve z nej sa vyvinuli všetky špeciálne vedy. Filozofia skúma 

svet ako celok, špeciálne vedy skúmajú jednotlivé oblasti, časti 

tohto celku. Každé vedecké poznanie predpokladá predstavu o celku 

sveta a každá filozofická úvaha vychádza z jednotlivých poznatkov 

vied, aby ich zjednotila v predstave celku sveta. Kým špeciálne  

 

Sova – symbol 

múdrosti 

 

 

Delenie vied 

A. Prírodné vedy 

matematika, 

astronómia, fyzika, 

chémia, biológia, 

geológia 

 

B. Spoločenské 

vedy 

psychológia, 

sociológia, 

politológia, 

história, ekonómia 
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vedy odpovedajú na otázky typu: Koľko zubov má dospelý jedinec? 

Kto objavil Ameriku? Sú jadrové elektrárne nebezpečné? Patrí 

slovenčina do indoeurópskych jazykov? Akou rýchlosťou sa šíri 

svetlo?; filozofia rieši otázky typu: Prečo je bytie? Čo je život? Čo je 

pravda? Čo je človek a v čom je zmysel ľudskej existencie a pod. 

Vedy a filozofia predstavujú rôzne formy poznania sveta, ktoré sa 

vzájomne podmieňujú a ovplyvňujú.  

 

Filozofia a náboženstvo/teológia majú spoločný predmet skúmania, 

pretože sa snažia objasniť miesto človeka vo svete a riešia otázku 

existencie Boha. Základným rozdielom je, že teológia sa odvoláva na 

zjavenie pravdy v Biblii, ktorej treba veriť. Filozofická teológia sa 

snaží vieru doplniť o rozumové argumenty. Filozofiu chápeme ako 

rozumovú vedu, ktorá svoje argumenty dokazuje a zdôvodňuje. 

Viac-menej obhajuje názor, že každý človek je schopný vlastným 

rozumom uvažovať o svete i Bohu. Vzťah filozofie a náboženstva je 

možné vnímať ako vzťah vedenia a viery. 

 

Umenie tiež súvisí s filozofiou, keďže plní základnú funkciu 

orientácie vo svete a zobrazuje skutočnosť. Pravda filozofie sa však 

opiera o silu rozumovej argumentácie, kým pravda umenia 

o dokonalosť zobrazenia. Filozofia zovšeobecňuje otázky krásy, 

umenie krásu konkrétne realizuje (v maľbe, soche, v básni, v hudbe 

a pod.).  

 

Súbor poznatkov, teórií, názorov, hodnôt a postojov, ktoré získame 

v rámci štúdia, pozorovaním sveta, spoločnosti i seba samých, 

môžeme konfrontovať s existujúcimi ideológiami. Podľa 

postmodernej filozofie by sme mali svoje názory i hodnotenia 

preverovať a podrobovať kritike, keďže každá ideológia ako sústava 

názorov o svete a spoločnosti má v sebe snahu ovládať človeka 

a manipulovať ním. V súčasnosti sa presadzujú politické ideológie 

konzervativizmu, liberalizmu a sociálnej demokracie. Protizákonné 

a antihumánne sú ideológie ako fašizmus a rasizmus. 

TEOLÓGIA  

z gr. theos = Boh, 

náuka o Bohu 

 

TEIZMUS: Boh 

je tvorca sveta 

a riadi ho 

DEIZMUS: Boh 

je stvoriteľ, ale 

svet sa riadi 

vlastnými 

zákonitosťami 

PANTEIZMUS: 

Boh = príroda =  

človek, Boh je 

v prírode a naopak, 

splývajú 

ATEIZMUS: Boh 

neexistuje 

MONOTEIZMUS: 

náboženstvo 

uznávajúce jediného 

boha 

POLYTEIZMUS: 

mnohobožstvo 

 

 

Claude Monet 

IDEOLÓGIA  

z gr. idea  

náuka o názoroch,  

ideách, má šíriť 

objektívnu pravdu 

a správnym 

myslením meniť 

spoločnosť 

Destutt de Tracy 
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1.3 ZROD FILOZOFIE, FILOZOFIA A MÝTUS 

Kedy vzniklo filozofické myslenie a ako ľudia premýšľali pred ním, 

v mýtickej dobe? Určite podriaďovali a spájali svoje myslenie 

a chápanie sveta s bohmi, ktorým prisudzovali nadprirodzenú silu. 

Človek si skutočnosť antropomorfizoval a animizoval (poľudšťoval si 

bohov a vtláčal ľudské znaky prírode: studnička, strom i vietor mali 

svoju dušu), fantáziu si zamieňal s realitou a veril svojim predstavám. 

Bohovia nezáviseli od sveta a človeka, ale človek a svet od nich áno – 

to potvrdzuje mytológia. Filozofi sa začali opierať o svoju skúsenosť 

a predovšetkým o vlastný rozum a rozhodli sa odhaliť príčiny diania, 

života a súvislosti vecí a dejov v samotnom svete a nie mimo neho 

– to nám potvrdí filozofia. Prví filozofi položili základy vedeckého, 

logicky vyargumentovaného poznania sveta na úrovni pojmov, nie 

predstáv. Kedy to bolo? V druhej polovici 6. storočia pred naším 

letopočtom; v dobe, keď vznikali i všetky veľké náboženstvá sveta. 

Priam zázračné 6. storočie prinieslo veľkých mysliteľov, akými boli 

Táles, Pytagoras, Parmenides, Herakleitos, ale i Lao-c', Budha či 

Konfucius. Oni sa pričinili o zrod filozofie, ktorá sa tvorí stále. Veď 

filozofia v najširšom slova zmysle sa začína, keď každodenné bytie 

pre nás stráca svoju samozrejmosť (Prečo pero nebolo perom, keď 

som ho rozobral? A čím bolo? A môžem o ňom ďalej premýšľať ako 

o pere?), keď človek začne vnímať realitu ako problém: potrebuje 

o nej premýšľať (to sa dá len v pojmoch), konfrontovať svoje 

vedomosti, a teda ju riešiť.  

Prelom pri prechode od mýtického myslenia k filozofickému patrí 

Hesiodovi a Homérovi. Prvotné predstavy o skutočnosti (predstavy, 

nie vedecké vyargumentované poznatky) teda nájdeme v mýtoch. 

Teogónia, Hesiodova básnická skladba o vzniku sveta a bohov, je 

pokus o ,,systematizáciu mýtov“ mytologickými prostriedkami:  

Ukážka 1 

Na samom počiatku vecí bol Chaos a po ňom Zem 

širokých pŕs, to bezpečné sídlo bohov, 

čo na samom vrchu snežného Olympu žijú. 

MYTOLÓGIA 

1. súhrn mýtov 

nejakého národa či 

kultúry, rodí sa 

v období praveku 

a zač. staroveku – 

prvotnopospolná 

spoločnosť  

2. veda, zaoberá sa 

analýzami mýtov 

 

FILOZOFIA 

je kritické a 

tvorivé pojmové 

myslenie 

odhaľujúce 

súvislosti 

 

 

POJEM  

zmysel jazykového 

výrazu, teda to, čo 

je medzi slovom 

a tým, čo slovo 

označuje 

 

 

 

MÝTUS 

z gr. slovo, báj, 

rozprávanie 

príbehov; 

predstavy o vzniku 

sveta, Boha, 

človeka, čo sa 

udialo a deje sa 
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Hlbina chmúrna pod zemou Tartaros, širokých ciest, 

nad všetkých bohov zas vyniká krásou Eros. 

On námahy zbaví a bohov všetkých – práve tak ľudí –  

dovedna pospája, srdcia i rozum potratiť dá. 

... Zem zrodila najskôr jej podobné nebo, 

Úrana plného hviezd, aby ju dookola halil... 

Potom sa vzdala Úranovi a z toho sa narodil Ókeanos...  

Hesiodos v tejto básni súčasne hovorí, ako sa z prázdneho 

prvopočiatku vynáral usporiadaný svet, vesmír a zároveň sa zrodili 

i bohovia. Teogónia je zároveň kozmogóniou.  

I slovanská mytológia obsahuje mýtus o stvorení sveta. Jeho základom 

je súčinnosť Boha a satana v diele stvorenia (dualizmus). Na počiatku 

bolo more – praoceán, ktorý je prítomný takmer vo všetkých 

kozmogóniách, aj v biblickej Genézis. V porovnaní s ňou sa však nad 

vodami nevznáša iba duch boží, ale vedľa Boha stojí satan, ktorý 

dostáva príkazy od Boha.  

Ukážka 2 

Nad vodami sa vznáša duch boží so svojimi anjelmi a satanom. Boh je 

znudený toľkou nečinnosťou a civením do vôd praoceánu. Satan sa 

aspoň zabáva pokúšaním anjelov, ktorí obletujú Boha. Keď sa už Boh 

dostatočne nanudil, skrsol v ňom nápad. Rozhodol sa stať Stvoriteľom. 

Vedel, že to nedokáže sám a z ničoho. Ešteže mal poruke satana, 

zaťaženého hriechmi. ,,Hej, satan, napadlo mi čosi. Prestaň už hádzať 

žabky, radšej sa ponor do praoceánu, ty jediný si dostatočne ťažký, 

a vylov z neho za hrsť zeme, idem tvoriť!“ Prvýkrát sa satan ponoril, 

nič nevylovil, druhýkrát sa satan ponoril, opäť prázdne ruky nad 

hlavu vyhadzoval, lebo čo činil, činil vo vlastnom záujme: ,,Čo som ja 

menej ako Boh? Aj ja chcem byť stvoriteľom. Skryjem si piesok do úst, 

predsa len neradno Boha pokúšať, veď to bol jeho nápad. Na 

kreativite druhého sa netreba priživovať, ale povedzme si otvorene, 

bezo mňa by si ani nepískol.“ Až na tretíkrát, keď konal na boží 

príkaz, sa mu podarilo vyloviť zárodok zeme, samozrejme, s plnými 

ústami piesku pre seba. Lenže, čo sa nestalo? Keď sa satan vynoril,  

 

Gaia a Uranos, 

Caselli Giovanni 

 

KOZMOGÓNIA 

gr. zrodenie, 

pôvod sveta, 

základ má 

náboženský 

 

KOZMOLÓGIA 

veda o vesmíre 

 

 

 

 

 

Michelangelo 
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piesok v ústach mu začal rásť, takže ho začal vykašliavať a vypľúvať. 

A tak začali vznikať pustatiny, hory, skaliská, bažiny, zatiaľ čo Boh 

tvoril iba čisté roviny a úrodné polia. 

♦ PRACUJ S UKÁŽKAMI A ODPOVEDZ NA OTÁZKY  

1. Uznávajú oba mýty, že svet neexistoval vždy a má svoj 

prvopočiatok? 

2. Ako vznikol svet podľa Teogónie a ako podľa slovanského 

mýtu? 

3. S kým splodila Zem – Gaia bohov, ktorých potomkovia sa 

usadili na Olympe? 

4. Ktorý z mýtov zohľadňuje dualistický princíp dobro – zlo? 

Svoj názor vyargumentuj. 

5. Porovnaj rozdiely medzi filozofiou a mytológiou na základe 

nasledujúcej tabuľky: 

MÝTUS  

je anonymný, nemá autora 

opisuje, rozpráva príbeh 

pracuje s obraznými 

predstavami, pričom využíva 

antropomorfizáciu 

dominuje silné citové vnímanie 

svet delí na pozemský 

a nadpozemský svet bohov 

 

FILOZOFIA 

má konkrétneho autora 

vysvetľuje súvislosti 

pracuje s pojmami 

používa logos – rozum, 

ktorým zovšeobecňuje 

svoje poznatky 

 

svet vníma ako problém 

 

♦ ÚLOHA 

Prečítaj si jeden ľubovoľný príbeh z gréckych bájí a zapíš si mená 

aspoň 6 bohov a vlastnosti, ktorými sa vyznačovali. 

 

Afrodita      Botticelli 

Mýty: grécke, 

rímske, egyptské, 

indiánske, severské, 

germánske 

ZEUS 

 

 

 

Hieronymus Bosch 

 

Kto sa dobrovoľne 

púšťa do každej 

vedy, s radosťou 

sa dáva do učenia 

a nemôže sa ho 

nasýtiť, toho 

právom nazveme 

milovníkom 

múdrosti.     

 Platón 
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1.4 FILOZOFICKÉ DISCIPLÍNY – základné 

Vráťme sa k peru a k svetu, ktorý nás obklopuje. Čo o ňom vieme 

povedať? Určite to, že všetky veci – súcna – tak im hovoria filozofi, 

sú na určitom mieste, napr. my sme teraz v triede, ja stojím pred 

tabuľou a vy sedíte v laviciach a počúvate. Všetky veci existujú 

v určitom čase, napr. pre mňa je teraz pondelok, 10 hodín. Všetky veci 

podliehajú zmenám: pero je nové, neskôr mu odpadne rukoväť, 

doškriabe sa. Strom je najprv malý, potom vyrastie, iný je na jar, iný 

v zime, keď mu opadajú listy alebo ihličie. Ja som zdravá, ale môžem 

ochorieť, moja pleť bola kedysi bez vrások, teraz je už vráskavá, 

a samozrejme, všetky súcna sú pominuteľné: toto pero, tento kvet na 

katedre, vták, ktorý letí za oknom, strom, ktorý rastie vonku, ja – my 

všetci raz zanikneme. Každé súcno je jednotlivé a individuálne. Ja 

som ja a nikto iný, ten strom je práve ten a žiadny iný, toto pero je 

práve toto konkrétne pero. A nakoniec, všetky veci by mohli byť iné 

a nemuseli by existovať. Je niečo, čo nemá žiadnu 

z uvedených vlastností a teda platí mimo nášho pominuteľného 

časopriestoru? Je večné, všeobecné a nutné, nezávislé na nás a na 

našom vedomí? To, čo platí za každých okolností? Červená Čiapočka, 

ktorej príbeh žije tisíce rokov, alebo matematická veta 2 + 2 = 4? 

A dokážeme to spoznať? To riešia základné filozofické disciplíny 

ontológia a gnozeológia.  

1.4.1 ONTOLÓGIA = FILOZOFIA BYTIA  

Je učením o bytí súcien, o bytí všetkých vecí, pričom sa nepýta na to 

či ono súcno či oblasť súcna, ale na bytie ako celok. Skúma to, čím sa 

nezaoberá žiadna špeciálna veda. Všetko, čo nejakým spôsobom 

existuje, sa nazýva súcno. Súcnom je pero i človek, ale aj ich časti, 

napr. tuha, vrchnák, hlava, trup, končatiny. Takisto nástroje, ľudstvo 

alebo dobrá či zlá nálada, dokonca i možnosť, že sa zajtra budeme 

smiať, pretože takáto možnosť existuje. Odhliadneme od všetkých 

zvláštnych a jednotlivých vlastností súcien, zachytávame iba to, že 

jestvujú a ako jestvujú. Ontológia sa zaoberá tým, čo je skutočnosť,  

ONTOLÓGIA 

FILOZOFIA 

BYTIA (z gr. on = 

bytie/súcno) 

 

GNOZEOLÓGIA 

TEÓRIA 

O POZNANÍ  

(z gr. gnosis = 

poznanie, vedenie) 

 

 

Mliečna cesta 

Existuje druh vedy, 

ktorá skúma súcno 

ako súcno a to, čo 

mu ako súcnu 

náleží. Táto veda 

nie je totožná so 

žiadnou tzv. vedou 

špeciálnou, 

pretože žiadna iná 

veda nerieši 

všeobecne súcno 

ako súcno, ale 

každá si z neho 

vyberá určitú časť 

a tú skúma. 

Aristoteles: 

Metafyzika 
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aká je štruktúra bytia, či je materiálne alebo ideálne, či je konečné 

alebo nekonečné, aký vzťah je medzi bytím a nebytím, ako 

jestvuje pohyb a vývoj vo svete, čo je priestor a čas, či existujú 

stupne súcien, t. j. či vyššie môže byť vysvetlené nižším. Ontológia 

pracuje s najvšeobecnejšími pojmami – kategóriami, ako sú podstata, 

kvalita, kvantita, možnosť, nevyhnutnosť, náhoda, kauzalita, priestor, 

čas, pohyb. Jej súčasťou je a niekedy sa s ňou stotožňuje metafyzika.  

 

♦ PREČÍTAJ SI NASLEDUJÚCE UKÁŽKY 

 

Ukážka 1 Parmenides: Cesta pravdy (6. st. pred n. l.) 

Treba hovoriť a myslieť, že jestvujúce je, lebo bytie je, ale nič nie je. 

Toto ti prikazujem uvážiť... Chcem (ťa) odvrátiť od tej (cesty 

skúmania), na ktorej sa zmietajú nič nevediaci dvojhlaví ľudia, lebo 

bezradnosť v hrudi vedie ich bezradnú myseľ. Oni sa však ženú, 

zároveň hluchí a slepí, pomätenci, nesúdne davy, ktoré pokladajú 

bytie a nebytie za to isté a nie to isté a pre ktorých je vo všetkom 

spiatočná cesta.  

... nejestvujúce nemôžeš ani poznať (pretože to nie je možné), ani 

vysloviť, lebo myslenie a bytie je to isté. 

Lebo to sa nebude nikdy môcť dokázať, že jestvuje nebytie. Ty však 

odvráť svoju myseľ od tejto cesty skúmania, nech ťa skúsený návyk 

nenúti viesť po tejto ceste oslepnuté oči, zaľahnuté uši a jazyk, ale 

rozumom rozsúď sporné skúmanie.  

Ukážka 2 J. M. Bocheński: Cesty k filozofickému mysleniu (20. st.) 

Najprv si položme na prvý pohľad ľahkú otázku, ktorej predmetom je 

n i č. Povedali sme, že všetko, čo je, je súcno. Z toho potom vyplýva, 

že mimo súcna nachádzame iba nič. A z toho by sa zasa dalo odvodiť, 

že tu máme nejaké nič, že teda nič predsa len nejakým spôsobom je, 

existuje. Možno to pôsobí ako sofizmus. Hovoríme, že niečo nie je; 

výraznejšie to formuluje Sartre  vo francúzštine ako doslova ,,je nič“. 

Napríklad, keď v aute prestane ísť motor, pozrieme sa do karburátora 

a povieme: V karburátore nič nie je, teda vlastne je nič. Otázka teda 

znie: Je táto veta pravdivá? Zrejme niekedy áno. Ak je však nejaká  

METAFYZIKA 

jej predmetom je 

hlboká vnútorná 

podstata sveta, 

ktorá je ťažko 

vyjadriteľná, 

skúma otázky 

nesmrteľnosti, 

pravdy, Boha. 

 

KATEGÓRIE 

všeobecné pojmy, 

ktoré umožňujú 

triediť súcna 

 

KAUZALITA 

súvislosť medzi 

príčinou 

a následkom 

 

 

ONTOLOGICKÉ 

PRÍSTUPY: 

1. MONIZMUS 

základom sveta je 

jeden princíp: 

voda, idea, Boh 

2. DUALIZMUS 

základ sveta tvoria 

dva princípy: 

bytie/nebytie, 

duch/telo  

3. 

PLURALIZMUS 

základom sveta je 

viac ako 2, 

množstvo 

princípov: 4 živly, 

nekonečne veľa 

atómov 

 

 

SOFIZMUS 

špekulácia 
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veta pravdivá, potom to musí byť v skutočnosti tak, ako o tom táto veta 

vypovedá, čiže v karburátore musí byť nejaké nič. Napokon, n i č môže 

byť témou zmysluplnej debaty, veď teraz o ňom hovorím. Ak teda 

o niečom zmysluplne hovorím, tak to musí byť nejaký predmet. Nič je 

teda súcnom. Teda je. A predsa je to n i č, teda nie je.  

Takéto a podobné myšlienky priviedli niektorých súčasných mysliteľov 

(existencialistov), aby hovorili, že n i č nejakým spôsobom existuje. Iní 

filozofi však s nimi nesúhlasia. Hovoria, že n i č je iba myšlienka, že 

nie je... Poznamenal by som, že je potrebné rozlišovať medzi súcnom 

reálnym a ideálnym. Pojem nič je súcno ideálne, je to obraz 

zvláštneho druhu, nedostatku reálneho súcna. To vysvetľuje, že o ňom 

môžeme vôbec hovoriť... To by bol príklad ontologickej otázky a malo 

by byť jasné, že ju nemôže riešiť žiadna špeciálna veda. 

 

♦ PRACUJ S UKÁŽKAMI 1 a 2 a ODPOVEDZ NA OTÁZKY 

1. Ako vníma Parmenides bytie? 

2. Ako vníma Bocheński nebytie? 

3. Ktorý z filozofov si myslí, že nebytie existuje?  

4. Prečo vznikol u Parmenida problém s bytím a nebytím? 

Argument nájdi v ukážke 2 J. M. Bocheński. 

Myslenie vychádza z javov a pýta sa na bytie, ktoré je základom 

javov. Základné formy bytia sú dve: materiálne a ideálne. 

Parmenidovo ponímanie bytia nezohľadnilo podstatný rozdiel medzi 

materiálnym a ideálnym, ktorý si vysvetlíme pomocou nasledujúcich 

ukážok. 

 

♦ PREČÍTAJ SI NASLEDUJÚCU UKÁŽKU 

Ukážka 3 Demokritos (5. st. pred n. l.) 

Princípmi všetkého sú atómy a prázdny priestor, všetko ostatné je 

fikcia. Svety vznikajú a zanikajú a je ich nekonečné množstvo. Nič 

nevzniká z ničoho, ani nezaniká v nič. Atómy sú i počtom i veľkosťou 

nekonečné, pohybujú sa vo vesmíre vírivým pohybom a vytvárajú takto 

všetky zloženiny, oheň, vodu, vzduch a zem, aj tieto sú totiž spojeniami 

atómov. Slnko a Mesiac sa skladajú z hladkých a okrúhlych atómov,  

MATERIALIZMUS 

základom 

skutočnosti je 

látka, hmota, 

fyzikálne súcno 

 

Atómy – základná 

jednotka stavby 

hmoty  

 

Podľa Demokrita 

je všetko zložené 

z atómov, ktoré do 

seba narážajú 

a vytvárajú zhluky, 

čím vznikajú veci. 

Po čase sa zhluky 

rozpadnú, veci 

zaniknú, ale 

materiálny základ 

bytia – atómy – 

nezanikne. 

Prázdny priestor, 

ktorý sa neskladá 

z materiálnych 

častí, z atómov, je 

existujúce nebytie, 

asi ako prázdny 

autobus, ktorý sa 

môže zaplniť 

ľuďmi, 

materiálnym 

súcnom. Ak by tu 

nejestvoval  žiadny 

materiálny svet, 

bol by len prázdny 

priestor – nebytie, 

idea, pojem. 
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z takýchto atómov sa skladá aj duša.... uznáva atómy – tvrdé telieska 

a prázdny priestor, z nich prvé nazýva súcnom (bytím), druhé 

nesúcnom (nebytím). 

OTÁZKA k ukážke 3, pomôž si poznámkami za okrajom 

Tvrdé telieska vyjadrujú materiálnu formu bytia alebo ideálnu? Podľa 

Demokrita má duša materiálnu alebo ideálnu povahu? 

Vzhľadom na to, že atómov je nekonečné množstvo, urči, či je 

Demokritos zástancom monizmu, dualizmu alebo pluralizmu? 

 

♦ PREČÍTAJ SI NASLEDUJÚCU UKÁŽKU 

Ukážka 4 Platón (4. st. pred n. l.) 

SOKRATES: Zrejme som mal veľké šťastie, Menon. Hľadal som jednu 

cnosť a našiel som u teba hneď celý roj cností. Ale, Menon, keby som 

sa ťa práve podľa toho obrazu o roji včiel opýtal, v čom spočíva 

podstata včiel, a ty by si mi odpovedal, že je veľa rozmanitých včiel, 

čo by si povedal potom, keby som ti položil ďalšiu otázku: Myslíš 

azda, že tým ich je mnoho, a rozmanitých a navzájom odlišných, 

pretože sú včely?... 

MENON: Povedal by som, že sa jedna nelíši od druhej tým, že sú 

včely. 

SOKRATES: Keby som potom povedal: Nuž, povedz mi, Menon, zasa 

to, čím sa ani trochu nelíšia, ale všetky sú rovnaké. Mal by si mi 

predsa čo povedať? 

MENON: Pravdaže. 

SOKRATES: Takisto je to aj s cnosťami: aj keď ich je mnoho 

a rozmanitých, tak predsa majú všetky akýsi jeden a ten istý pojem 

(eidos – ideu), ktorým sú cnosťami. 

 

OTÁZKA k ukážke 4, pomôž si poznámkami za okrajom 

Pojmy, idey, ktoré sú základom existencie vecí – včiel i cností, sú 

podstaty materiálne, t. j. dajú sa vnímať zmyslami alebo ideálne, 

nedajú sa vnímať zmyslami? 

 

IDEALIZMUS 

opak materializmu, 

základom 

skutočnosti sú idey 

materiálne javy sú 

výsledkom 

ideálneho, závislé 

na ideálnom 

 

 

 

 

IDEA 

gr. eidos = podoba, 

pojem, podstata 

 

 

 

 

Podľa Platóna je 

idea skutočné, 

večné a nemenné 

súcno, ktoré 

poznávame už 

pred zmyslovým 

vnímaním, pričom 

viditeľné veci sú 

iba tieňom, 

obrazom ideí. 

Včela i cnosť je 

obrazom dokonalej 

idey včely a cnosti, 

ktoré pochádzajú 

z duchovného 

sveta, ktorý si 

môžeme iba 

myslieť.  

ideálne = myslené 
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1.4.2 GNOZEOLÓGIA = TEÓRIA O POZNANÍ  

Otázkami ľudského poznania sa zaoberajú mnohé špeciálne vedy, ako 

psychológia, biológia, fyzika, fyziológia, logika, sociológia, ale ani 

jedna táto empirická veda nedokáže povedať, čo vlastne je 

poznanie, ako vzniká, aké sú jeho stupne, čím sa líši od domnienky, 

čo je to pravda, čo viem, aké sú podmienky poznania a či je svet 

poznateľný. Skeptici a agnostici tvrdia, že poznanie nie je možné.  

♦ PREČÍTAJ SI NASLEDUJÚCU UKÁŽKU 

Ukážka 1 Anzenbacher: Úvod do filozofie (20. st.) 

Vidím hnedú kravu. Fyzik mi hovorí, že je na to nutné určité pôsobenie 

(zvonku) a hovorí o fotónoch. Fyziológ vysvetľuje, ako toto pôsobenie 

účinkuje na sietnicu a ako tento účinok vyvoláva impulzy, ktoré putujú 

určitými nervovými vláknami do zrakového centra v zadnej časti 

veľkého mozgu. Chemik vie, že pri tom prebiehajú veľmi zložité 

chemické reakcie. Tí všetci, fyzik, fyziológ, chemik, analyzujú fyzicko-

empirické príčinné súvislosti. Vždy ide o to, že určité fyzické 

pôsobenie vyvoláva na základe určitého fyzického protipôsobenia 

určitý účinok. Ale je tento účinok nakoniec skutočne mojím videním 

kravy?... Moje videnie hnedej kravy je zrejme niečo vedomé, späté 

s JA a so subjektom. Fyzicko-príčinné súvislosti nič také nie sú. 

OTÁZKA k ukážke 1 

Odpovedz si, či je subjekt podmienkou i predpokladom poznania. 

 

♦ PREČÍTAJ SI NASLEDUJÚCU UKÁŽKU 

Ukážka 2 Nagel Thomas: Aké je to byť netopierom?(20. st.) 

... organizmus má vedomé mentálne stavy práve vtedy, keď je tu 

nejaké byť organizmom a nejaké pre organizmus. Predpokladám, že 

všetci veríme, že netopiere majú skúsenosť...Vieme, že väčšina 

netopierov vníma vonkajší svet primárne sonarom...Sonar netopiera 

sa však svojím fungovaním nepodobá žiadnemu nášmu 

zmyslu...Nepomôže predstaviť si, že máme na ramenách blany, ktoré 

nám umožňujú poletovať za súmraku a na úsvite, keď chytáme do úst 

hmyz. Ani to, že máme veľmi slabý zrak a vnímame okolitý svet  

GNOZEOLÓGIA 

EPISTEMOLÓGIA 

NOETIKA 

(z gr. gnosis = 

poznanie, vedenie) 

 

domnienka = doxa 

 

 

 

 

Teórie: 

GNOSTICIZMUS 

poznanie je možné 

svet je poznateľný 

AGNOSTICIZMUS 

poznanie nie je 

možné, svet nie je 

spoznateľný 

SKEPTICIZMUS 

(skepsa = 

pochybnosť) 

pochybuje 

o poznaní 

 

 

SUBJEKT = JA 

ten kto poznáva 

 

 

 

EMPIRIZMUS 

empíria = 

skúsenosť 

zdrojom pravdy 

a poznania je 

skúsenosť, ktorá 

vychádza zo 

zmyslového 

poznania (vidím, 

dotýkam sa), 

či opiera sa  

o experiment 
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prostredníctvom odrazených vysokofrekvenčných zvukových signálov 

a že trávime dni visiac za nohy dolu hlavou na vikieri. Pokiaľ si to 

viem predstaviť (čo nie je veľmi ťažké), vraví mi to iba, aké by to bolo 

pre mňa správať sa ako netopier. O to však nejde. Sme zvedaví, aké je 

to byť netopierom pre netopiera. 

OTÁZKY k ukážke 2  

1. Ak poznáme vedecké fakty o netopierom vnímaní (teda ho 

poznáme ,,zvonka“, vieme, aké to je z vnútornej perspektívy 

netopiera?  

2. Je subjektívna povaha skúsenosti prekážkou v porozumení 

tomu, aké je to byť netopierom?  

3. Je netopier subjektom poznávania?  

4. V porovnaní so zvieraťom prostredníctvom čoho človek 

vyjadruje, že niečo vie? 

 

Problematikou poznávania skutočnosti sa filozofi zaoberali od 

najstarších čias. Atomisti (5. st. pred n. l.) sa domnievali, že atómy 

vecí sa dostávajú do duše prostredníctvom zmyslov ako obrazy. Platón 

(4. st. pred n. l.) tvrdil, že poznanie sa uskutočňuje ako 

rozpamätávanie sa duše na to, čo videla vo svete ideí. V dialógu 

Theaitétos dospel k záveru, že poznanie je ,,pravdivé presvedčenie 

s logos“ (t. j. s racionálnym vysvetlením, teda súvisí s rozumom). Táto 

teória poznania (tzv. tripartitná teória poznania) sa vyjadruje takto:  

Osoba S pozná tvrdenie P vtedy, ak: 

1. P je pravdivé, čo sa vyjadruje napr. Viem, že P: Viem, že 

Gándhí bol Ind.  

2. S je presvedčená o P, osoba aj tomu verí, keď tvrdí, že 

Gándhí bol Ind. 

3. Viera S o pravdivosti P je zdôvodnená, osoba svoje tvrdenie 

vie zdôvodniť. 

John Locke (17. st.) bol presvedčený, že poznanie získavame postupne 

skúsenosťou, ktorá sa zapisuje do nášho vedomia, ktoré bolo predtým 

akoby čistou, nepopísanou tabulou – Tabula rasa.   

Tí, čo považovali za zdroj poznania rozum, boli racionalisti, tí, čo  

 

Netopierí sonar 

(echolokátor) je 

predmetom 

bioniky, disciplíny 

zaoberajúcej sa 

technickými 

aspektmi 

prírodných 

,,vynálezov“  

 

 

 

 

 

Leonardo da Vinci 

(16. st.) 

inšpirovaný 

netopierom pri 

zostrojení 

lietajúceho stroja 

 

 

LOCKE sa hlási 

k empirizmu: 

Naše poznanie 

nesiaha za našu 

skúsenosť. 
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zmysly, senzualisti, a tí, čo skúsenosť, empirici. Obrat v poznávaní 

skutočnosti sa podaril Kantovi (18. st.), ktorý spojil racionalizmus 

a empirizmus a ukázal, že poznávajúci subjekt má poznatky, ktoré sú 

apriórne, akoby vrodené, t. j. nepochádzajú zo skúsenosti, ale majú 

podmienky, ktoré skúsenosť umožnia. Predpokladal, že máme vo 

vedomí apriórne formy ako čas, priestor a substanciu, vďaka ktorým 

získame vnem konkrétneho objektu: napríklad konkrétnu knihu, ktorú 

vnímame zmyslami (vidíme ju, dotkneme sa jej) vnímame vďaka 

tomu, že máme vo vedomí apriórne formy času a priestoru 

a substanciu – ideu knihy. Poznanie je možné vďaka subjektu. Subjekt 

však nespozná vec, aká naozaj je, spozná javy vecí, spozná ich akoby 

,,zvonka“. Takže Kant sa prejavil ako agnostik. O Kanta sa oprela 

fenomenológia 20. storočia, ktorá uznáva, že poznávame len svet 

javov, nie veci, aké v skutočnosti sú, takže ich ani nemôžeme spoznať, 

iba interpretovať. Z fenomenologického hnutia vyšlo mnoho 

existencialistov. Ich cestu predznačil Kierkegaard (19. st.), ktorý pri 

poznávaní rozlišuje objektívnu a subjektívnu reflexiu.  

 

♦ PEČÍTAJ SI NASLEDUJÚCU UKÁŽKU 

Ukážka 3 Kierkegaard (19. st.) 

,,Zatiaľ čo mysliaci subjekt a jeho existencia sú objektívnemu mysleniu 

ľahostajné, subjektívny mysliteľ ako existujúca bytosť je na svojom 

vlastnom bytí zainteresovaný, existuje v ňom. Preto je jeho myslenie 

charakterizované iným druhom reflexie, totiž reflexie vnútra... a tým 

toto myslenie patrí tomuto subjektu a žiadnemu inému. Zatiaľ čo 

objektívne myslenie všetko vyjadruje v jeho výsledku, tento výsledok 

a záver stále prepisuje a omieľa, a tak celému ľudstvu pomáha ,,fa-

lošne hrať“, subjektívne myslenie všetko ponecháva vo vznikaní 

a nedbá na výsledok, jednak preto, že toto myslenie patrí práve 

mysliteľovi, ktorý ide svojou cestou, jednak preto, že je ako existujúca 

bytosť neustále vo vznikaní, čo ale platí o každom, kto sa nedal 

ľahkovážne primäť k tomu, aby sa stal objektívnym, aby sa stal 

neľudsky predmetom špekulácie. Reflexia vnútra je dvojitou reflexiou 

subjektívneho mysliteľa. V myslení myslí to, čo je všeobecné, ale tým,  

Existovať znamená 

byť vnímaný.  

Berkeley 

 

 

Berkeley (18. st.) 

je predstaviteľom 

solipsizmu – 

existenciu vecí 

redukuje na JA, 

tvrdí, že veci 

prestanú existovať 

vo chvíli, keď sa 

na ne prestaneme 

pozerať, všetko vo 

svete však existuje 

v mysli Boha.  

 

 

 

REFLEXIA 

úvaha, odraz, 

premýšľanie o 

obsahoch vedomia, 

podľa Aristotela 

vedenie o vedení 

 

 

 

 

 

Rodin: Mysliteľ 
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že v tomto myslení existuje a toto myslenie získava vo svojom vnútri, 

sa stále viac subjektívne izoluje.“ 

 

OTÁZKY k ukážke 3 

1. Je dôležité, aby každý človek sám prehodnocoval tzv. 

objektívne fakty, informácie a sám premýšľal o skutočnosti? 

2. Môže byť tzv. objektívne myslenie zárukou pravdy? 

3. Myšlienky existencialistov vyústili do absurdnosti ľudskej 

existencie, argumentuj, ako sa to prejavilo v úryvku ukážky 3? 

4. Čo je sloboda? Pracuj s pojmom za okrajom. 

 

Podľa existencialistov si v subjektívnej reflexii človek uvedomuje 

svoju existenciu, preto je zárukou slobody: sám sa rozhodnem 

reflektovať, uchopiť a pochopiť seba samého a potom i sám seba 

projektovať – tvoriť. Sloboda sa teda premieta do môjho konania, 

ktorým zasahujem do objektívnej reality, čo si vyžaduje odo mňa 

zodpovednosť.  Tým sa dostávame k ďalším filozofickým disciplínam, 

ktorými sú etika, estetika, filozofická antropológia, axiológia. 

 

1.5 FILOZOFICKÉ DISCIPLÍNY – vedľajšie 

1.5.1 ETIKA – VEDA O MORÁLKE 

Je filozofickým kritickým uvažovaním o tom, čo je samotné dobro, čo 

je a čo nie je dobré ľudské konanie, zároveň v nej ide o to, aby sme 

sami dokázali usmerniť svoje konanie k tomu dobrému.  

♦ PREČÍTAJ SI NASLEDUJÚCU UKÁŽKU 

Ukážka 1 Ivan Bukovčan: Kým kohút nezaspieva (20. st) 

Fischl (utiera si čelo, potí sa, hľadá slová i odvahu): Ak...ak táto noc 

uplynie...a skutočný vinník sa do rána nenájde, potom...potom major 

nebude trvať na potrestaní všetkých desiatich rukojemníkov, ale 

na...(zaváha, vydýchne)...na potrestaní iba jedného z vás.... 

Ondrej: Jeden – miesto desiatich...?! 

Tomko (do veľkého ticha): A ktorí...? Ktorí budú...tí deviati? 

Ondrej: A kto bude...ten jeden? 

Fischl: To...to už závisí...(potí sa, jachce)...len od vás... 

SUBJEKTÍVNE/ 

OBJEKTÍVNE 

osobné, vlastné, 

výsledok JA/  

nezávislé od JA, 

nezaujaté 

objekt – to, na čo 

sa subjekt 

zameriava 

 

 

 

SLOBODA 

možnosť konať 

podľa vlastnej vôle 

absolútna sloboda 

neexistuje, 

nemôžem si robiť, 

čo chcem bez 

ohľadu na 

podmienky, účel či 

výsledky, sloboda 

je i zodpovednosť 

 

 

 

ETIKA 

veda o morálke, 

ľudskom správaní, 

mravnom konaní 

a jeho normách 

 

 

 

Hraničná životná 

situácia – tvárou  

k smrti 
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Tomko: Od nás...?! 

Fischl: Major vám dáva...voľnú ruku. 

Tomko: My sami máme...? (S hrôzou.) Nie, neverím...!To nie je 

možné...! 

Fischl: Deviati sa zachránia...! (Zúfalo.) Počujete...? Deviati pôjdu 

domov...! 

 

♦ PRACUJ S ÚRYVKOM A UVAŽUJ:  

Podľa akého kľúča by si zvolil jednu obeť za záchranu deviatich: 

 a) podľa veku – starší žijú dlhšie, nech sa obetujú, b) podľa pohlavia 

– deti a ženy sú slabšie, tak by mali byť z výberu vypustené, c) podľa 

bohatstva – tí bohatší nech sú z výberu vylúčení, pretože sú 

užitočnejší a môžu napr. dať peniaze na zničenú nemocnicu, d) ušetriť 

toho, kto je pekný a slušne sa ku každému správa, e) či si sa do 

diskusie nezapojil a stal si sa tzv. čiernym pasažierom a nechal si 

ostatných rozhodovať za teba, f) alebo si si vybral a pritom si ani 

nesúhlasil s tým, čo si povedal, g) alebo by si sa obetoval ty a stal sa 

tak hrdinom?  

Dá sa vôbec nájsť správny kľúč, ak sa vyvažujú životy a ak ten, kto 

takúto požiadavku predostrel, je vo svojej podstate bezcharakterný, 

krutý a zvrhlý? Mali tí ľudia smolu, že sa ocitli v zlom čase na zlom 

mieste? 

V dejinách filozofie sa objavilo mnoho názorov a riešení etických 

problémov. Epikurejci napríklad považovali za dobrý život príjemný 

život v ataraxii, ktorá spočívala v pokoji a vyrovnanosti, podľa 

Aristotela aby človek viedol dobrý život, sám musí byť 

charakterný a Kant tvrdil, že morálny život je v zhode so zákonom 

a pravdou, ktorú treba hovoriť a konať bez ohľadu na dôsledky. 

Podľa utilitarizmu by sa činy mali pokladať za správne alebo 

nesprávne podľa ich dôsledkov a prispenia k úžitku.  

Dnes právo zvýhodňuje zlý čin, ktorý nebol úmyselný. Môžeme teda 

len konštatovať, že otázky, ktoré rieši etika, sú nesmierne zložité, 

a keďže súvisia so spôsobom, ako žijeme, aj existenciálne podstatné.   

 Hippies za mier – 

60. roky 20. stor. 

 

 

 

Ak človek 

z nedbanlivosti 

pustí vodu do 

vane, kde je dieťa, 

pri preskakovaní 

schodov smerom 

ku kúpeľni si 

uvedomí, že ak sa 

dieťa utopí, urobil 

niečo strašné, no 

ak sa nič nestane, 

bol len nepozorný.  

Nagel Thomas 

 

 

 

UTILITARIZMUS 

hodnotí činy podľa 

ich dôsledkov 

a prispenia k úžitku 

dosiahnuť  

čo možno 

najväčšie šťastie 

čo možno 

najväčšieho počtu 

ľudí 

Bentham 
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1.5.2 ESTETIKA – veda o krásne, umení  

a ich pôsobení na človeka, uvažuje o vkuse, pôsobení estetického 

predmetu na subjekt, podmienkach vzniku umeleckého diela, 

vzťahoch medzi druhmi umenia, zaoberá sa štruktúrou umeleckých 

diel a vzťahmi medzi jednotlivými druhmi umenia. Za zakladateľa sa 

pokladá Alexander Gottlieb Baumgarten v 18. st. Počiatky estetiky 

predstavujú v staroveku Platón, Aristoteles, v stredoveku sv. Augustín 

a Tomáš Akvinský. V nemeckom osvietenstve sa jej venuje Kant, 

Schelling, Hegel. Zvláštny pohľad priniesol v 19. st. Schopenhauer, 

ktorý nachádza v estetickom zážitku východisko zo svetabôľu 

a nezávislosti od svetovej vôle.  

1.5.3 FILOZOFICKÁ ANTROPOLÓGIA – náuka o človeku 

a jeho ľudskom svete. Základnými otázkami filozofickej 

antropológie sú: Čo je človek? Ako vyzerá jeho prirodzený svet? Je 

možné určiť všeobecné rysy človeka? Je človek prirodzene dobrý? 

Disponuje slobodou? Aké je jeho miesto vo vesmíre? Čo znamená 

prepojenie ľudského myslenia a ľudskej reči? Akú úlohu hrá 

sebarealizácia v ľudskej práci? Aký je zmysel ľudského života? 

Táto filozofická disciplína vzniká na prelome 19. a 20. st. dielom 

Maxa Schelera a na základe moderných podôb fenomenológie 

a existencializmu (pozri ukážku 3 v podkapitole gnozeológia). M. 

Scheler nechápe človeka tradične podľa Aristotela, že je to ,,rozumné 

zviera“, ale ako milujúce bytie, ktoré je syntézou tela, duše a ducha. 

Antropológii sa venoval i Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Derrida, 

Gadamer. 

1.5.4 AXIOLÓGIA – náuka o hodnotách 

Analyzuje rôzne druhy hodnôt (etické, estetické, biologické…) 

a zaoberá sa procesom hodnotenia. Nietzsche (19. st.) videl 

východisko v prehodnocovaní hodnôt, teda v kritickom premýšľaní 

a v prístupe človeka k svetu, avšak jeho učenie vyústilo do nihilizmu. 

Prelomový je jeho výrok Boh je mŕtvy. Nihilizmus je typický aj pre 

filozofiu Sartra, ktorý neprijíma Boha, žiadnu zákonitosť ani hodnoty. 

Ak človek umelecky 

pôsobí v hudbe, v 

tónoch, spočíva sám  

zároveň svojím 

sluchom na srdci 

prírody. Vníma vôľu 

prírody  

a reprodukuje ju v 

tónoch. 

Arthur 

Schopenhauer 

 

 

 

 

 

Pablo Picasso 

 

Leonardo da Vinci 

 

 

 

 

NIHILIZMUS 

popieranie 

všetkých hodnôt, 

nič nemá zmysel,  

nihil = nič  
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1.5.5 FILOZOFIA SPOLOČNOSTI 

V porovnaní so špeciálnou vedou sociológiou skúma spoločnosť ako 

celok; kedy spoločnosť vzniká a prečo, či sa vyvíja, ak áno, či má 

vývoj zákonitú povahu; aký je vzťah medzi spoločnosťou ako 

celkom a indivíduom, ľudským jednotlivcom, ako jeho súčasťou. 

Aristoteles v 4. stor. pred n. l. tvrdil, že človek je zoon politikon, teda 

spoločenský tvor; jeho existencia v spoločenskom celku je teda 

prirodzená. Osvietenci v 18. storočí hlásali, že až nevyhnutná. Keďže 

človek je nedostatočne vybavený na dosiahnutie určitých cieľov, musí 

sa najmä z dôvodu ochrany seba i svojho majetku vzdať individuálnej 

slobody v prospech štátu, ktorý ho má ochraňovať. Objavuje sa 

i názor, že ak si ľudia budú vzájomne pomáhať, ľahšie uspokoja svoje 

nielen materiálne, ale i vedecké, umelecké či morálne potreby. 

V rámci filozofie spoločnosti sa základnou stala otázka, či spoločnosť 

ako celok je pre existenciu človeka nevyhnutná a či práve život 

v spoločnosti s inými nebráni ľudskému jednotlivcovi v rozvoji.  

 

1.5.6 FILOZOFIA DEJÍN  

V porovnaní s históriou skúma zákonitosti dejinného vývoja: ako 

dejiny vznikajú, ktoré sú hybné sily zmien, s cieľom vyložiť dejinné 

procesy ako celok, a tak v nich nájsť celkový zmysel a etickú 

hodnotu na lepšie pochopenie našej súčasnosti. Spojenie filozofia 

dejín pochádza z dôb osvietenstva od Voltaira, i keď korene takisto 

nájdeme v antike. Vrchol predstavuje Hegel, keď tvrdí, že svetové 

dejiny sú vývojom svetového ducha, ktorý si sám seba uvedomuje 

v ľudskom duchu – človeku. Väčšinou sú vnímané dejiny 

optimisticky: ako pokrok (Comte, Marx), i keď najmä po svetových 

vojnách je vnímanie dejín pesimistické. Navyše mnohé totalitné 

systémy v 20. storočí rôzne dejinné koncepty propagandisticky 

zneužili, napr. rasovú teóriu či sociálny darwinizmus zneužil nacizmus 

a Marxovu a Engelsovu filozofiu dejín komunizmus.     

Spoločnosť je 

zmluva 

Edmund Burke 

 

 
Človek sa narodil 

ako slobodný, ale 

všade je v okovách  

Jean-Jacques 

Rousseau 

 

 

 
Skutočnosť je 

dejinný proces 

G. W. Friedrich 

Hegel 

 

 

 
Dejiny sú dejinami 

triednych bojov 

Karol Marx 
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V súčasnosti sa takmer pre každé odvetvie či vedný odbor buduje ako 

nadhľad a vyšší zmysel príslušná filozofia, takže sa môžeme stretnúť 

s filozofiou práva, peňazí, vzťahov, jazyka, prírody, matematiky či 

reklamy. Filozofia má ponúknuť pohľad na jednotlivé javy 

príslušných odborov v ich súvislostiach v rámci univerza, t. j. sveta 

ako celku a má nájsť ich spoločný zmysel v rámci tohto celku. Napr. 

ak sa rozhodnem postaviť malú vodnú elektráreň na Hrone, mal by 

som vnímať zmysel tohto projektu nielen vzhľadom na svoj osobný 

rozvoj, rozvoj regiónu, Slovenska či Európskej únie, ale mal by som 

vnímať zmysel tohto projektu pre svet ako celok, pre fungovanie 

celého vesmírneho univerza, samozrejme v závislosti od konkrétnych 

podmienok a možností. 

 

♦ ODPOVEDZ NA OTÁZKY A ZISTÍŠ, ČI ROZUMIEŠ 

TEMATICKÉMU CELKU 

1. Čo je filozofia a aký je jej vzťah k vede, náboženstvu 

a umeniu? 

2. Kedy a kde vzniká filozofia, aký je jej vzťah k mýtu? 

3. Čo je zdrojom filozofovania? 

4. Vymenuj základné filozofické otázky. 

5. Ktoré sú základné filozofické disciplíny a čím sa zaoberajú? 

6. Ktoré sú ďalšie filozofické disciplíny a čím sa zaoberajú? 

7. Aký je základný význam slova metafyzika? 

8. Ktorá filozofická disciplína rieši, či človek disponuje 

slobodou? Ako chápeme slobodu? 

9. Vysvetli význam slov nihilizmus, ideológia, utilitarizmus. 

10. Ktoré sú základné formy bytia, vysvetli ich. 

11. Čo je to monizmus, dualizmus, pluralizmus. 

12. Čo je to teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus. 

13. Čo je agnosticizmus a skepticizmus? 

14. Vysvetli pojmy racionalizmus, empirizmus, senzualizmus. 

15. Ktorých filozofov si spoznal a v akých súvislostiach? 

 

Ladislav Medňanský 

 

 

Umenie je formou 

života...umelci sú 

formovaní svojím 

presvedčením, 

citovými 

dispozíciami, 

fyzickými potrebami 

a svojou komunitou 

– a svet, ktorý 

interpretujú, je 

v neustálej zmene. 

Richard Wollheim 

 

 

 

 

Ľudovít Fulla 

 

Albín Brunovský 
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2 DEJINNO-FILOZOFICKÝ EXKURZ 

2.1 ZÁKLADNÉ ZNAKY ZÁPADNEJ FILOZOFIE AKO 

CELKU 

Už vieme, že filozofia vznikla v polovici 6. storočia pred naším 

letopočtom v Grécku, v Európe. Preto ju nazývame i západná 

filozofia. Približne v tom istom čase vzniká i filozofia v Ázii, najmä 

v Indii a Číne; tzv. orientálna alebo východná filozofia, ktorej 

základnými učeniami sú budhizmus, konfucianizmus a taoizmus. 

Keďže západná a východná filozofia vznikli v odlišných podmienkach 

i medzi nimi sú odlišnosti. Vymenujme si tie najpodstatnejšie: 

1. Chápanie rozumu. Rozum je zárukou vedeckého myslenia 

i objektívneho poznania sveta. Západná filozofia vníma rozum ako 

súčasť psychiky, teda nie je mimo človeka, ale v človeku. Rozum je 

zárukou vedeckého myslenia. Vo východnej filozofii sa rozum chápe 

ako kozmická sila, teda metafyzicky, je mimo človeka, navyše 

východná filozofia je silne zviazaná s mytológiou a náboženstvom. 

2. Problém subjektu a objektu. Výrazné rozlišovanie subjektu 

a objektu, egocentrizmus. Západná filozofia kladie dôraz na ego 

človeka, ktoré sa vyrovnáva s okolnosťami i potrebami, ktorým sa 

podriaďuje; čím dochádza k odcudzeniu ľudského subjektu od objektu 

(svet mimo subjektu), takže sa zvýrazňuje moment subjektivity. 

Východná filozofia ego potláča, orientuje sa na splynutie človeka 

a sveta, prírody, o čo sa snaží i fantáziou, intuíciou 

a obrazotvornosťou. Podľa východnej filozofie sa človek má 

oslobodiť od utrpenia, ale pomoc nikdy nepríde zvonka, len od neho 

samého. 

 

Západné filozofické myslenie sa orientuje na:  

a) svet ako celok – univerzum, 

b) poznávajúci subjekt a na podmienky a možnosti poznávania, 

c) jazyk, v ktorom je univerzum vyjadriteľné. 

FILOZOFICKÝ 

SCIENTIZMUS 

(z lat. scientia = 

veda) predstavujú 

filozofie, ktoré sa 

usilujú o spojenie 

filozofie 

s vedeckými 

poznatkami, 

prijímajú prísne 

kritériá vedeckej 

argumentácie, 

pričom sa snažia 

pomáhať i pri 

riešení problémov 

vede.  

Západní filozofi 

jednotlivých 

okruhov: 

a) 

Parmenides, 

Herakleitos, 

Sokrates, Platón, 

Aristoteles, 

Tomáš Akvinský 

b) 

René Descartes, 

Immanuel Kant 

c) 

Ludwig 

Wittgenstein 
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2.2 PERIODIZÁCIA DEJÍN FILOZOFIE 

2.2.1 Antická filozofia (6. – 5.stor. pred n. l.) 

A. Predsokratovské obdobie/raná grécka filozofia (6. – 5.stor. 

pred n. l.): milétska škola, pytagorejci, eleatská filozofia, Herakleitos 

z Efezu, poeleátska prírodná filozofia, atomizmus, sofisti  

B. Klasické obdobie (5. – 4. st. pred n. l.): Sokrates, Platón, 

Aristoteles 

C. Poklasické obdobie/helenizmus (4. st. pred n. l. – 5. st. n. l.): 

stoická filozofia, epikureizmus, skeptici, novoplatonici    

2.2.2 Stredoveká filozofia (5. – 15. stor.) 

A. Patristika: Aurelius Augustinus 

B. Scholastika: Tomáš Akvinský 

2.2.3 Renesančná filozofia (15. – 16. stor.) 

Mikuláš Kuzánsky, Giordano Bruno, Mikuláš Kopernik, Galileo 

Galilei, Erazmus Rotterdamský, Niccolò Machiavelli, Tommaso 

Campanella, Hugo Grotius 

2.2.4 Novoveká filozofia (17. – 18. stor.) 

Francis Bacon, René Descartes, Thomas Hobbes, Benedikt Baruch 

Spinoza, Gottfried Leibniz, John Locke, George Berkeley, David 

Hume, Voltaire, Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Georg 

Wilhelm Hegel 

2.2.5 Filozofia 19. storočia 

A. scientistická línia: Auguste Comte, Karol Marx 

B. antropologická línia: Sören Kierkegaard, Arthur Schopenhauer, 

Friedrich Nietzsche 

2.2.6 Filozofia 20. storočia Edmund Husserl, Karl Jaspers, Martin 

Heidegger, Jean Paul Sartre, Jacques Derrida, Michel Foucault, 

Bertrand Russel, Lyotard, Ludwig Wittgenstein 

EKLEKTICIZ-

MUS duchovné 

stanovisko tých 

filozofov, ktorých 

myslenie sa 

obmedzuje na 

skúmanie 

výsledkov 

myšlienkovej 

práce ostatných 

a na výber toho, čo 

sa im zdá pravdivé 

a hodnotné. 

Eklektikmi boli 

najmä filozofi 

v období 

stredovekej 

patristiky, 

v osvietenstve 

a eklektickou je 

i veľká časť ranej 

americkej filozofie 

 

 

SND v Bratislave, 

eklekticizmus 

v umení: baroka 

a renesancie 

 
Alfons Mucha, 

prelom 19. a 20. 

storočia; koniec 

eklekticizmu, 

nástup secesie  
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ANTICKÁ FILOZOFIA (6. st. pred n. l. – 6. st. n. l.) 

Filozofia sa zrodila v antickom Grécku, po rozpade rodovej 

spoločnosti, v otrokársko-demokratických mestských štátoch 

(polis) – Milétos, Elea, Efezos a Krotón, ktoré ležali pri mori. Vďaka 

ich polohe, ktorá im predurčila rozvoj moreplavectva a obchodu, 

vymieňali sa tu informácie, teda šírili sa poznatky. Okrem kultúrneho 

ruchu pomáhali slobode slova demokratické ústavy týchto štátov. 

Človek vnímal sám seba ako občana, ktorý chce akceptovať zákony 

svojho mesta a zároveň má možnosť premýšľať o svete a podstate 

vesmíru v skupinách, školách (i keď mnohým naďalej postačoval 

mytologický obraz sveta). Hoci Gréci udržovali kultúrnu výmenu so 

staršími kultúrami Východu (Egypt, India, Čína, Perzia), grécky duch 

spracovával cudzie podnety po svojom. V počiatkoch zrodu filozofie 

sa hľadal i počiatok sveta, tzv. arché. Zásadná otázka bola: Z čoho 

vznikol svet? Ako prvý si ju položil Táles (1. filozof) z mesta 

Milétos. Keď sa filozofia z prímorských miest začala šíriť do celého 

Grécka, prenikla najmä do Atén, ktoré sa čoskoro stali kultúrnym 

centrom Grécka. Práve tu žil Sokrates, ktorý hlásal Poznaj sám seba! 

a upriamil pozornosť na človeka, ktorý chce porozumieť svetu, ktorý 

ho obklopuje. Hoci nezanechal po sebe žiadne spisy, pretože 

uprednostňoval filozofovanie v priamej debate, niekedy možno 

filipike, jeho myšlienky boli také zásadné, že celé predchádzajúce 

obdobie sa označilo ako predsokratovské. Sokratov žiak Platón založil 

v Aténach významnú školu Akadémiu a Platónov žiak Aristoteles 

zasa otvoril v Aténach vlastnú školu Lykeion. Myšlienky Sokrata, 

Platóna a Aristotela tvoria základ západnej filozofie. 

PREDSOKRATOVSKÁ FILOZOFIA – hľadanie arché  

(6. – 5. st. pred n. l.) 

Milétska škola, pytagorejci, eleatská filozofia, Herakleitos z Efezu, 

poeleatská prírodná filozofia, atomizmus, (sofisti) – všetci sa usilovali 

nájsť jednotný základ sveta.  

Už viete, že sú tri prístupy v chápaní jednotného základu sveta (v časti 

Ontológia za okrajom):  

 

Ptolemios, od 1. st. 

jeho geocentrizmus, 

predstava sveta, že 

Zem je v strede 

vesmíru, vydržala až 

kým ju nevyvrátil 

Kopernik v 15. st. 

 

 

Galénos – 2. st. 

jeho autorita 

dominovala 

v medicíne až do 

17. st.; najprv 

liečil gladiátorov; 

vyšiel 

z Hippokrata – 5. 

st. pred n. l., ktorý 

priniesol ideu 

lekárskeho 

tajomstva – súčasť 

prísahy lekárov  

 

FILIPIKA útočná 

reč, pôvodne 

Demostenova proti 

Filipovi II; ktorý si 

podmaňoval 

grécke štáty 

 

ARCHÉ 

prvopočiatok, 

pralátka, 

praprincíp vesmíru 
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1. Monizmus – (mono = 1) vychádza z existencie 1 základu 

sveta, napr. vody, idey alebo Boha 

2. Dualizmus – (duo = 2) vychádza z existencie 2 základných 

princípov sveta, napr. bytie – nebytie alebo voda – telo  

3. Pluralizmus – (plurál = množstvo) vychádza z existencie 3 až 

nekonečného množstva prvkov, ktorých spájaním vzniká celá 

skutočnosť; napr. z atómov 

♦ ÚLOHA – UČÍM SA SÁM 

Zo zachovaných zlomkov a spomienok iných filozofov, najmä 

Diogena Laertského a Aristotela, urči, čo považovali za arché 

príslušníci a) milétskej školy: Táles, jeho žiak Anaximandros, jeho 

žiak Anaximénes, b) pytagorejci, c) Herakleitos, d) z atomistov 

Demokritos a aký prístup vyznávali v chápaní základu sveta. 

Táles hovorí, že je to voda, (preto tiež hlásal, že zem leží na vode). 

Možno čerpal túto domnienku z pozorovania, že potrava všetkých vecí 

je vlhká a že z vlhka vzniká a ním sa živí i samo teplo – a z čoho všetko 

vzniká, to je počiatkom.   (Zl. z Aristotela) 

 

Neobmedzené (apeiron) nemá počiatok... ale zdá sa, že je počiatkom 

iných vecí a že objíma všetko a riadi všetko.               

    (o Anaximandrovi Zl. z Aristotela) 

Vzduch sa líši vo svojej povahe riedkosťou a hustotou, zrieďovaním 

stáva sa ohňom, zahusťovanín stáva sa vetrom, potom oblakom a – 

ešte viacej – vodou, potom zemou, potom kameňmi a ostatné vzniká z 

toho.     (o Anaximénovi Zl. zo Simplikia) 

Počiatkom všetkého je jednotka, z jednotky vzniká neohraničená 

dvojka, ktorá je ako látka podriadená jednotke, svojej príčine. 

Z jednotky a neohraničenej dvojky vznikajú čísla, z čísel body, z bodov 

čiary a z čiar plošné útvary.       

     (o Pytagorovi Zl. Diogena)  

Všetko je ohraničené a svet je jeden. Vzniká z ohňa a opäť je 

spaľovaný v určitých obdobiach stiedavo celý vek........  

     (o Herakleitovi Zl. z Diogena) 

Demokritos si myslí, že podstatou večných vecí sú malé súcna 

nekonečného počtu atómov, jedny z nich sú krivé, druhé háčikové, 

tretie duté, štvrté vypuklé a ostatné majú iné mnohé rozdiely.....tieto 

telieska tak dlho vzájomne držia a spolu trvajú, kým nepristúpi z 

okolia nejaká silnejšia nevyhnutnosť, ktorá nimi zatrasie a rozptýli ich 

od seba.    (o Demokritovi Zl. zo Simplikia) 

 

 

antické Grécko 

 

 

 

 

Táles, prvý filozof 

Tálesova veta: ak 

A, B, C sú body na 

kružnici, kde AC 

je priemer 

kružnice, potom 

uhol ABC je pravý 

 

 
  

 
iný Diogenes – zo 

Sinópy, filozof 

v sude, askéta  
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MILÉTSKA FILOZOFIA 

Filozofi milétskej školy sa považujú za prírodných filozofov, pretože 

k mnohým svojim výsledkom dospeli pozorovaním prírody. 

TÁLES 

Scestovaný obchodník (Egypt)  rozpracoval matematiku a astronómiu. 

Je autorom Tálesovej vety a dokázal správne určiť zatmenie Slnka. 

Táles vraj prvý dokázal, že priemer rozdeľuje kruh na dve rovnaké 

časti. Zmeral pyramídy podľa tieňa, vyčkávajúc okamih, keď je tieň 

rovnako dlhý ako my. Ako pozorovateľ prírody a cestovateľ za arché 

považoval vodu. Za najťažšiu zo všetkých vecí považoval poznať 

samého seba, za najľahšiu radiť druhým, podľa neho boh nemá ani 

počiatok, ani koniec a spokojní budeme, ak nebudeme robiť to, čo 

odsudzujeme u druhých. 

ANAXIMANDROS – žiak Tálesa  

Za arché pokladal neurčité a neobmedzené – apeiron – z ktorého 

vzniká studené a teplé, suché a vlhké. Zem sa podľa neho vznáša 

v priestore. Najprv bola v kvapalnom stave, a keď vyschla, vznikli 

živočíchy, ktoré najskôr žili vo vode a neskôr sa presídlili na zem – 

táto myšlienka nemá ďaleko od modernej evolučnej teórie. 

Anaximandros zhotovil medzi prvými obraz Zeme, podľa Diogena 

nebeskej gule.  

To, že filozofi pri výklade sveta považujú za dôležitú vodu, je možno 

ovplyvnené mytológiou, ale apeiron zasa dokazuje, ako sa grécka 

filozofia prepracovala k abstraktným pojmom, ktoré sa v mytológii 

natoľko nevyskytovali. 

PYTAGOREJSKÁ FILOZOFIA, PYTAGORAS    

Pytagoras sa po dlhých rokoch cestovania (Egypt, Orient) stal 

učiteľom a zakladateľom náboženského rádu v Krotóne (dnes 

v južnom Taliansku – predtým grécka kolónia), ktorý si prísne strážil 

svoje učenie. Bol filozof, astronóm a matematik – určite poznáte 

Pytagorovu vetu. Filozofiu (lásku k múdrosti) pomenoval ako prvý 

a seba nazval filozofom... pretože žiadny človek nie je múdry, iba Boh. 

Filozofiu poňal ako náuku o číslach. Najdokonalejšie bolo číslo 10, 

Vznikla ako prvá 

filozofická škola 

v meste Milétos. 

Milétos by sme 

dnes našli 9 km od 

mora v Turecku. 

 

 

Zakladateľ: 

Táles, 1. filozof 

624 – 546 pred n. 

l. 

Pozorovaním 

vyvodil, že dobrú 

úrodu nezaručujú 

bohovia, ale 

vhodné podmienky 

– traduje sa o ňom, 

že istý rok sa 

ukazovala dobrá 

úroda olív, tak 

skúpil všetky 

miestne lisy a tie 

potom s vysokým 

ziskom prenajímal. 

 

 

PYTAGORAS 

 

570 – 495 pred n. 

l. založil tajný rád 

v Krotóne, dnes v 

južnom Taliansku. 



 

29 
 

je súčtom 1+2+3+4. Veci sú odrazmi čísel alebo ich kombinácií (napr. 

1 = bod, 2 = čiara, 3 = trojuholník). Svet nazval kozmom, v ktorom je 

všetko usporiadané podľa číselných vzťahov. Tie sú dôkazom 

fungujúceho prazákona a prejavujú sa v harmonickom zvukovom 

súzvuku. Kozmos je zložený z 10 sfér, ktoré pri pohybe vydávajú 

,,hudbu sfér“. Vplyv indickej filozofie sa prejavil v náuke o duši i 

etike: nesmrteľná ľudská duša prechádza dlhým procesom 

očisťovania, pri prevteľovaní môže získať i podobu zvieraťa, preto 

odmietal zabíjanie zvierat a ako potravu mäso (bol vegetarián).  

Pytagorova veta  ukazovala, že formy a pomery (abstraktné čísla) sú 

určované princípmi, ktoré môžu odhaliť štruktúru celého kozmu. 

 

♦UČÍM SA SÁM – PREMÝŠĽAM A DEDUKUJEM 

(VYVODZUJEM ZO ZNÁMEHO) S PARMENIDOM 

 

PARMENIDES – ARCHÉ JE JEDNO         

V časti 1.3.1 ste riešili úlohu súvisiacu s Parmenidovou ontológiou. 

Podľa neho môže byť len bytie, nebytie nemôže existovať. Po 

preštudovaní ďalšej ukážky ste pochopili, že nerozlišoval bytie (alebo 

nazvime ho súcnom) materiálne a ideálne. Napriek tomu jednoduchou 

rozumovou úlohou dospel k tvrdeniam, ktoré potvrdzujú objavy 

kvantovej fyziky 20. storočia. Svoje filozofické myšlienky napísal 

formou básne, zrejme ovplyvnený Pytagorom (cez matematické číslo 

môžeme porozumieť štruktúre kozmu, bytia). Sledujme jeho dedukcie, 

ku ktorým mu ukázala metaforicky cestu bohyňa Diké, (bohyňa 

pravdy, spravodlivosti).   

... jedna cesta, že bytie je a nebytie nie je, to je cesta presvedčenia, 

lebo sleduje pravdu, druhá, že nebytie je... táto cesta však je celkom 

nepoznateľná, totiž nejestvujúce nemôžeš ani poznať (pretože to nie je 

možné), ani vysloviť, lebo myslenie a bytie je to isté... 

Odkiaľkoľvek začnem, spoločný základ (môjho výkladu) je jestvujúce, 

lebo vždy sa budem tam vracať. Jestvujúce je, lebo bytie je, ale nič nie 

je. 

Pytagorova veta: 

štvorec nad 

preponou 

pravouhlého 

trojuholníka sa 

rovná súčtu štvorcov 

nad odvesnami: 

C2 = a2 + b2  

 

 

DEDUKCIA od 

všeobecného 

tvrdenia ku 

konkrétnemu javu 

 

 

ELEATSKÁ 

FILOZOFIA 

vznikla v meste 

Elea, (gr. kolónia)  

 

 

 

 

 jjjjj 

Diké, v rímskej 

mytológii Justícia 

ako stelesnenie 

pravdy 

spravodlivosti, 

v ľavej ruke váhy, 

v pravej meč, dnes 

často s páskou cez 

oči a stojaca na 

hadovi, symbole 

zločinu  
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Otázka: Ak niečo existuje, môže súčasne aj niečo neexistovať? 

Parmenides tvrdí, že nemôže, lebo ak platí, že bytie je, nemôže platiť, 

že nie je. Inak by to viedlo k logickému sporu. 

Jestvujúce nie je deliteľné, pretože je celé rovnaké a nejestvuje nič 

silnejšie, čo by mohlo prekážať jeho spojeniu, ani nič slabšie, lebo 

všetko je vyplnené jestvujúcim. Celé jestvujúce je preto súvislé, lebo 

jestvujúce sa dotýka jestvujúceho. 

Otázka: Ak je bytie celé jestvujúce a súvislé a všetko zapĺňa, teda 

vypĺňa priestor, môže existovať prázdny priestor? Parmenides 

usudzuje, že ak bytie ako Jedno (súvislé) všetko vypĺňa, nie je možný 

prázdny priestor, t. j. prázdno neexistuje. 

Jestvujúce (bytie) ani nevzniklo, ani nezanikne, je celé, jediné, pevné 

a neukončené. Ani nikdy nebolo, ani nikdy nebude, lebo je teraz...Ako 

a odkiaľ by malo vyrásť? Ani nemôžem pripustiť, aby si hovoril alebo 

myslel, že vzniklo z nejestvujúceho, lebo nemožno ani povedať, ani 

myslieť, že nie je...A sila dôkazu nikdy nepripustí, aby z nejestvujúceho 

vzniklo niečo vedľa neho...Ako by mohlo jestvujúce (bytie) v 

budúcnosti zaniknúť a ako vzniknúť? Ak totiž raz vzniklo, potom nie je, 

ale nie je tiež, ak až v budúcnosti má byť. Takto vyhaslo vznikanie 

a odstránil sa zánik. 

Otázka: Ak neexistuje prázdno, môže niečo vzniknúť z ničoho? 

Parmenides dokazuje, že niečo nemôže vzniknúť z ničoho, a preto 

bytie – všetko existovalo vždy, t. j. svet je večný. 

A ako to isté (celé rovnaké súvislé = Jedno) ostáva na tom istom 

mieste a nehybne v sebe samom, pevne zotrvávajúc na svojom mieste. 

Mocná nevyhnutnosť ho drží v putách hranice, ktorá ho zviera, 

pretože jestvujúce nesmie byť bez konca...Osud ho spútal, aby bolo 

vždy celé a nehybné...má istú najkrajnejšiu hranicu, na všetkých 

stranách je ukončené a podobá sa hmote okrúhlej gule, od stredu na 

všetky strany je rovnaké... 

 

 

PARMENIDES 

515 – 445 pr. n. l.  

 

ARCHÉ JE 

JEDNO     

O prírode    

 

 

 

RACIONALISTA 

ROZUM, NIE 

ZMYSLY  

Jednoduchou 

rozumovou 

úvahou dospel 

k tvrdeniam, ktoré 

potvrdzujú objavy 

kvantovej fyziky 

20. storočia 

 

 

 

kvantá energie – 

fotóny platia pre 

všetky fyzikálne 

objekty  
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Otázka: Ak bytie, ktoré má stálu formu (gule), nevzniká 

a nezaniká, môže sa meniť? Podľa Parmenida, táto stála forma sa 

nemôže meniť, pretože niečo, čo je stále, sa nemôže zmeniť v niečo 

iné, pretože by už nebolo stálym. 

Otázka: Ak Parmenides považoval za základ bytia Jedno, bol monista, 

dualista alebo pluralista?  

... myslenie a bytie je to isté...všetko sú len prázdne mená, čo 

smrteľníci, presvedčení, že je to pravda, pevne stanovili: vznik a zánik, 

bytie a nebytie, zmena miesta a striedanie jasnej farby....ty však 

rozumom rozsúď sporné skúmanie...to je cesta presvedčenia, lebo 

sleduje pravdu. 

Otázka: Považoval Parmenides naše vnímanie za dokonalé? 

Parmenides poukázal na to, že naše vnímanie je nedokonalé, zmysly 

neodhaľujú skutočnosť, zdrojom pravdy je rozum.   

Parmenides systematicky rozpracoval myšlienku svojho učiteľa z 

Elejskej školy Xenofana o nemennom bytí, poprel mnohosť 

a existenciu pohybu. Jeho žiak Zenón z Eley chcel potvrdiť, že 

uznanie mnohosti a reality pohybu vedie k neriešiteľným rozporom 

a vytvoril tzv. apórie – protirečenia, ktorými sproblematizoval 

myslenie o bytí a dokázal, že pohyb nemožno logicky pochopiť.  

K jeho najznámejším patria apórie Achiles a korytnačka alebo Letiaci 

šíp.  

Achiles a korytnačka – ak dá Achiles korytnačke náskok, nikdy ju 

nedobehne, pretože akonáhle sa dostane do bodu A, v ktorom sa 

predtým nachádzala korytnačka, tá sa už zatiaľ presunie do bodu B. 

Ak dosiahne bod B, korytnačka už je v bode C a tak ďalej. Ak Achiles 

aj bude zmenšovať náskok, nikdy korytnačku nedobehne. 

Letiaci šíp – ak sa naň zameriame v určitom konkrétnom bode letu, 

práve v danom okamihu bude v pokoji, stojí. Keď je v každom 

momente pozorovania v pokoji, t. j. bez pohybu je v celom čase, 

vlastne ani nie je žiadny pohyb.  

 

 

Myslieť ako hora je 

uvedomiť si, že sme 

súčasťou biosféry 

a treba myslieť na 

záujmy životného 

prostredia ako 

celku...Arne Naess 

 

 

APÓRIA z gr. 

slepá ulička 

protirečenie, 

rozpor medzi 

zmyslami 

a rozumom, od 

Kanta sa používa 

termín antinómia 

 

 

 

 

 

Elea, Velia, Elaia 

lokalita Svetového 

dedičstva 

UNESCO, rodisko 

Parmenida, 

Zenóna, tu vznikla 

eleatská filozofia, 

Taliansko  
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Ten, kto vedel, že čas v skutočnosti nepozostáva z radu časových 

bodov a je preň charakteristické, že stále plynie, a svojím učením bol 

v protiklade k eleatskej škole bol 

HERAKLEITOS – PANTA RHEI = VŠETKO PLYNIE 

Herakleitos bol často spomínaný ako temný filozof, pretože písal tak, 

že zmysel jeho úvah je obostretý tajomstvom a ťažko pochopiteľný. 

Vyjadroval sa akoby v hádankách, ktoré treba lúštiť. Cesta hore 

a cesta nadol je jedna a tá istá. Sám napísal, že povaha vecí sa rada 

skrýva, čím naznačuje, že to podstatné treba hľadať, pretože je 

neprístupné a mnohí sa to ani neusilujú odhaliť, nemajú sklon 

k premýšľaniu, k filozofii. Väčšina ľudí neuvažuje o veciach, 

s ktorými sa stretáva, a nerozumie im, aj keď sa ich učí, má o nich len 

zdanie.  

♦UČÍM SA SÁM – ŠTUDUJ A ODPOVEDZ NA OTÁZKY 

Mnohoučenosť nenaučí rozumnosti, lebo by bola naučila Hesioda 

a Pytagora, ďalej aj Xenofana. Tí, čo hovoria rozumne, musia sa 

opierať o to, čo je všetkým spoločné...Lebo všetky ľudské zákony sa 

živia z jedného božského... 

Otázka: Podľa Herakleita odhaľuje tajomstvá sveta jedna alebo mnoho 

myšlienok? 

Ale hoci je logos všetkému spoločný, väčšina ľudí žije tak, akoby mala 

vlastný úsudok. Ak nie mňa počúvajú, ale logos, je rozumné uznať, že 

všetky veci sú jedno. Múdrosť spočíva v jednej veci: poznať, ako sa 

všetko riadi rozumom až do jednotlivostí. 

Otázka: Ako nazýva Herakleitos princíp, ktorý ovláda všetkých 

a všetky súcna, bytie, kozmos? 

Nechápu, že ako nezhodné navzájom so sebou súhlasí, je to 

protirečivá harmónia (jednota) ako pri luku a lýre. Jedno a to isté sa 

v nás prejavuje ako živé a mŕtve, bdiace a spiace, mladé a staré, lebo 

toto sa premieňa na tamto a tamto zas na toto. Lebo by nebolo  

 

HERAKLEITOS 

Z EFEZU  

535 – 475 pr. n. l. 

PANTA RHEI = 

VŠETKO 

PLYNIE 

 

SENZUALISTA 

ZMYSLY ÁNO 

 

 

 

Efez, dnes mesto v 

Turecku 

 
grécky himation, 

dlhý odev na 

vychádzky 

a spoločenský styk 
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harmónie, keby nebol vysoký a nízky tón, ani živých bytostí bez samice 

a samca, to sú protiklady.   

Otázka: Svet, bytie vníma ako nemennú jednotu alebo ako jednotu 

protikladov, ktoré sú v harmónii a pritom podliehajú zmene? 

Potrebuje každé súcno k svojej existencii svoj protiklad?  

Tento svet nevytvoril ani nikto z bohov, ani nikto z ľudí, ale vždy bol, 

je a bude večne živý oheň...zmenou ohňa je všetko a oheň je zmenou 

všetkého práve tak, ako sa tovar zamieňa za zlato a zlato za tovar. 

Otázka: Čo považoval Herakleitos za arché a z hľadiska uznania 

jednej látky za arché priradíme ho k zástancom monizmu, dualizmu 

alebo pluralizmu? 

Do tej istej rieky nemožno dva razy vstúpiť. Všetko plynie a nič netrvá. 

Otázka: Veril, že tá istá situácia sa môže zopakovať znova, alebo že sa 

podmienky, okolnosti, veci i ľudia menia?  

Boj je otcom všetkých i kráľom všetkých, jedných robí bohmi, druhých 

ľuďmi, jedných otrokmi, druhých slobodnými. Je všetkému spoločný, 

že právo je spor a že sa všetko deje na základe sporu a nevyhnutnosti. 

Otázka: Považuje Herakleitos boj medzi protikladmi za rovnako 

nevyhnutný pre harmóniu ako ich jednotu? 

Tým môžeme konštatovať, že Herakleitos vytvoril náuku o jednote 

a boji protikladov, ktoré tým, že podliehajú ustavičnej zmene (sú 

v pohybe), zabezpečujú vývoj a harmóniu sveta, bytia, kozmu. 

Argumenty eleatov (najmä Zenóna z Eley) proti možnosti pohybu 

prispeli k zrodu dialektického myslenia, ktorého prvý model 

predstavil Herakleitos. Herakleitos vypracoval model dialektického 

učenia o vývoji, ktorým sa inšpirovali mnohé dynamické teórie, 

obzvlášť filozofia Fridricha Hegela – rozpor protikladných síl sa 

obnovuje v novej vyššej až absolútnej rovine (v absolútnom duchu) – 

téza s antitézou splynie v syntézu. 

 

Raffaelo: Aténska 

škola, Vatikán 

Žiak Herakleitos 

v Platónovej 

akadémii premýšľa 

– aktivita, ktorú by 

sme mali na 

vyučovaní 

podporovať. 

 

 

 

 

Dvakrát nevstúpiš 

do tej istej rieky, 

niekde je plytčina, 

inde hlbočina, ale 

riekou je v celom 

svojom toku 

(Hron) 

 

 

 

DIALEKTIKA 

v antike umenie 

viesť rozhovor, 

dnes logické 

premýšľanie 

o podstate v jej 

protirečeniach a 

protikladoch 
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♦ ÚLOHA 

Porovnaj základné znaky ontológie Parmenida a Herakleita – 

zakladateľov ontológie. Môžeš to urobiť nasledovne: vytvor si 

tabuľku z troch stĺpcov a 6 riadkov. Do 2. stĺpca si nadpíš Parmenides, 

do 3. stĺpca Herakleitos a do 1. stĺpca od 2.riadku si zapíš základné 

ontologické pojmy: arché, pohyb, podstata bytia (aké je), povaha 

bytia (či vzniká a zaniká/či je večné/konečné alebo nekonečné), 

filozofický princíp podľa uznávania základu sveta, charakteristická 

myšlienka, iné – k týmto pojmom dopíš, čo je typické pre filozofov 

Parmenida a Herakleita. 

Otázka: Dajú sa filozofi Parmenides a Herakleitos zaradiť 

k predstaviteľom idealizmu alebo materializmu? Túto otázku si 

riešil v kapitole 1.3.1 Ontológia, pričom si zistil, že Parmenides 

nerozlišoval ideálne a materiálne (bytie je Jedno: Bytie je, nebytie nie 

je) a Herakleitos, u ktorého je základom i hybnou silou bytia oheň, 

hoci látka, fyzis ako niečo fyzikálne, skôr vnímal oheň ako akúsi 

energiu, praenergiu, ktorá je prejavom zákona Loga, ktorý je zasa 

univerzálnym kozmickým zákonom. Je teda možné jednoznačne 

zaradiť filozofov k idealistom alebo materialistom? 

EMPEDOKLES – eklektik, POELEATSKÁ FILOZOFIA 

V kapitole 2.2 na máme za okrajom vysvetlený pojem eklekticizmus. 

Empedokles si vyberal z predchádzajúcich filozofov niektoré 

myšlienky a z tých vytvoril nový celok. Napríklad u Pytagora mu 

vyhovovala myšlienka o sťahovaní duší, známa už z Indie. Z milétskej 

školy použil za arché od Tálesa vodu, Anaxiména vzduch, Herakleita 

oheň a doplnil ich o zem, čím vytvoril predstavu 4 základných 

elementov. Až dodnes prežila myšlienka, že 4 základné živly sú 

oheň, voda, vzduch a zem. Tiež využil Herakleitovu myšlienku 

o jednote a boji protikladov a ich dynamike. Zdrojom dynamiky 

a vývoja sú podľa Empedokla láska a nenávisť, láska je sila, ktorá 

spája, a nenávisť sila, ktorá oddeľuje. Uznáva vývoj z nižších 

organizmov k vyšším. Podobne ako Parmenides i on zachytil svoje 

myšlienky formou náučnej básne. Napätie medzi Parmenidom   

Zapíš si základné 

ontologické 

pojmy: arché, 

pohyb, podstata 

bytia (aké je), 

povaha bytia (či 

vzniká a zaniká/či 

je večné/konečné 

alebo nekonečné), 

filozofický 

princíp podľa 

uznávania základu 

sveta 

 

 

 

sopka Etna, 

Sicília 

 

 

EMPEDOKLES  

494 – 434 pr. n. l.  

zrušil predstavu 

jednotného 

základu sveta, bol 

zástancom 

pluralizmu: 

podstatou sú 4 

pralátky – živly. 

Bol presvedčený, 

že je bohom, preto 

sa vrhol do Etny, 

nech sa vytvorí 

legenda o jeho 

nadprirodzenom 

konci. Sopka však 

vyvrhla jeden jeho 

sandál. 
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a Herakleitom ,,sa prekonalo“, keď poukázal na to, že obidvaja mali 

pravdu, aj sa pomýlili. Hegel by Empedoklov posun nazval 

dialektickým vývojom. 

DEMOKRITOS – ATOMISTI 

S Demokritom z Abdéry sme sa už tiež stretli v podkapitole 1.4.1 

Ontológia v ukážke 3, keď sme si vysvetlili, prečo môžeme Demokrita 

považovať za predstaviteľa materializmu. Demokritos súhlasil 

s Herakleitom, že v prírode všetko podlieha zmenám, že všetko 

plynie, formy vznikajú a zanikajú, avšak za všetkým, čo plynie, je 

niečo nemenné, čo neplynie, a to sú atómy. Atómy z gr. nedeliteľný 

považoval za najmenšie častice súcien, ktoré sú večné, pretože ako 

tvrdil Parmenides, nič nemôže vzniknúť z ničoho. Keďže za základ 

bytia považoval nekonečné množstvo atómov, bol pluralista. Uznával 

mnohosť: atómy sa líšia tvarom, veľkosťou, polohou, je ich 

nekonečne veľa, sú v neustálom pohybe, pričom do seba narážajú 

a vytvárajú tzv. zhluky vecí. Potom sa zasa oddelia a vytvárajú nové 

zhluky vecí. Deje sa to z nevyhnutnosti. Podmienkou ich bytia je i 

prázdny priestor. Takže skutočnosť je vyplnená bytím i nebytím. 

I človek a jeho duša sa skladá z atómov. V etických názoroch 

rozpracoval myšlienku ataraxie – stavu pokoja mysle. Blaženosť 

človeka závisí od pokoja duše a jeho mysle. 

 

SOFISTI – ČLOVEK JE MIEROU VŠETKÝCH VECÍ 

Ich filozofia pripravila pôdu pre najvýznamnejšie myšlienky 

európskeho staroveku, navyše sa výrazne odklonila od náboženstva 

i mytológie (podľa Protagora nie je možné ani potvrdiť, ani poprieť 

existenciu bohov). Hlásali, že pravda je relatívna: ak navštívi počas 

jari Atény Egypťan a bude tvrdiť, že je tam chladno, a Severan, ktorý 

povie, že počasie je teplé, obaja budú mať pravdu. Teda, čo je 

pravdivé pre jedného, môže byť nepravdivé pre druhého. Pravda 

závisí od uhla pohľadu. Sofista Protagoras preto hlásal, že človek je 

mierou všetkých vecí. 

Sofisti: 1. zamerali pozornosť na človeka; 

DEMOKRITOS 

460 – 370 pr. n. l. 

 

mechanistický 

názor na svet je 

základom i pre 

moderné atómové 

teórie 20. storočia 

 

Až r. 1897 –

britský fyzik 

Thompson 

odhaľuje, že atómy 

sa delia ešte na 

menšie častice. 

 

Ani jedna vec 

nevzniká bez 

príčiny, všetko 

vzniká z nejakého 

dôvodu 

a nevyhnutnosti. 

Leukipos, atomista 

– zrejme ako prvý 

jasne sformuloval 

zákon kauzality.  

 

SOFISTI –    

PRVÍ PLATENÍ 

UČITELIA 

MÚDROSTI  
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2. začali skúmať samotný proces myslenia – skúmali jeho podmienky, 

možnosti i hranice, takže sa začali zaoberať i jazykom a prispeli 

k rozvoju lingvistiky, gramatiky a rétoriky. Upozornili ako prví na 

polysémiu (mnohovýznamovosť) slova: význam slova záleží od jeho 

použitia v kontexte a zároveň ukázali, ako si môžu tvrdenia 

odporovať. Takže učili svojich žiakov argumentácii, pričom bolo 

dôležité presadiť silu argumentu, i keď nebol pravdivý. Príklad 

priezračného sofizmu: Ak Diogenes nie je Sokrates a Sokrates je 

človek, tak Diogenes nie je tým, čím je Sokrates, teda Diogenes nie je 

človek.  

3. Keďže podrobili rozumovému skúmaniu aj etické kritériá, otvorili 

tak cestu k etike ako k vedeckej filozofickej disciplíne. 

Sofisti boli skeptici. Ich skepticizmus najlepšie dokazujú tvrdenia 

Gorgiasa: a) nič neexistuje b) keby niečo existovalo, muselo by byť 

nepoznateľné c) keby aj niečo bolo možné poznať, nebolo by toto 

poznanie možné odovzdať iným. 

Otázka: Podľa ukážky, ak je človek mierou všetkých vecí a myslí sa 

tým každý konkrétny človek, a teda neexistuje absolútna ani 

objektívna pravda, teda ani poznanie, boli sofisti gnostici alebo 

agnostici? 

 

KLASICKÉ OBDOBIE – vrchol antickej filozofie  

(5. – 4. st. pr. n. l.)  

v Aténach: SOKRATES, PLATÓN, ARISTOTELES 

 

SOKRATES – VIEM, ŽE NIČ NEVIEM 

Novým prínosom do filozofie bola jeho metóda, ktorú dnes nazývame 

sokratovský dialóg. Sokrates svoje bádanie založil na rozhovore, 

pričom obvyklý vzťah, že žiak sa pýta učiteľa a učiteľ odpovedá, 

obrátil. Rád diskutoval nielen so svojimi žiakmi, ale i s ľuďmi z ulice 

a trhu. Diskusii hovoril umenie babické, pretože hľadanie odpovedí 

prirovnával k povolaniu svojej matky (bola pôrodnou babicou). 

Hovoril, že jeho úlohou nie je múdrosť rodiť, ale pomáhať pri zrode 

myšlienok iným. Sokratova metóda bola dialektická, pretože 

Akýkoľvek text 

obsahuje 

nezmieriteľné 

rozpory – Derrida 

a jeho technika 

dekonštrukcie 

 

RELATIVIZMUS 

opak absolútnej 

možnosti pravdy, 

záleží na uhle 

pohľadu 

 

 

SKEPTICIZMUS 

spochybňovanie 

 

Protagoras –  

radca Perikla, 

zostavil Ústavu pre 

kolóniu Thúrioi. 

 

 
Atény – raj 

filozofov 

 

SOKRATES 

469 – 399 pr. n. l. 
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odpoveď sa rodila práve z dvoch protikladných názorov. Napríklad: 

Otázka: Myslíš si, že bohovia vedia všetko? 

Odpoveď: Áno, pretože sú bohovia. 

Otázka: Dokážu sa bohovia dohodnúť na všetkom spoločne? 

Odpoveď: Určite nie, veď bohovia spolu bojujú. 

Otázka: Bohovia sa teda nezhodujú v tom, čo je pravdivé a správne? 

Odpoveď: Domnievam sa, že tak tomu je. 

Otázka: Niektorí bohovia sa teda niekedy môžu mýliť? 

Odpoveď: Myslím si, že to je pravda. 

VÝSLEDOK: Bohovia teda nemôžu vedieť všetko. 

Sokratov rozhovor obsahoval 4 prvky: 1. nastolenie problému, čiže 

formulácia otázky (Čo je dobro? Čo je spravodlivosť? Čo je cnosť? 

Čo je dokonalosť? Čo je Boh?); 2. indukcia – hľadanie odpovedí, 

príkladov, možností; 3. irónia – zosmiešnenie spoludiskutujúceho, 

ktorý má často mylný názor a na ňom zakladá svoju pravdu; 4. 

definícia – nájdenie definitívnej odpovede, ktorá však často 

neexistuje, a preto Sokrates sformuloval i sofistikovanú myšlienku 

Viem, že nič neviem. Netreba ju však vnímať bezvýchodiskovo, 

Sokrates poukázal na rezervy vo vedomostiach, aby priviedol človeka 

k sebaskúmaniu (Poznaj sám seba!) a ku konaniu dobra 

a spravodlivosti. On sám cítil, že má v sebe ,,daimonion“(božské) – 

vnútorný hlas, ktorý ho vedie, aby konal dobro, pretože to je najvyššie 

vedenie človeka a prejav jeho múdrosti (zlé skutky sú dôsledkom 

nevedomosti). Paradoxom je, že bol odsúdený na trest smrti, lebo kazí 

mládež a uráža bohov. Ako poctu svojmu učiteľovi žiak Platón napísal 

okrem diela Obrana Sokratova všetky svoje spisy formou dialógov, 

v ktorých vystupuje ako najmúdrejší diskutujúci práve Sokrates.  

Sokrates sa narodil 

v Aténach, u otca 

sa učil sochárstvu, 

matku pripomínal 

maieutikou –

umenie babické, 

pomáhal rodiť 

správne idey 

 

 
druhá manželka 

Xantipa = 

hašterivá, že riešil 

nepraktické veci 

ako cnosť, dobro, 

spravodlivosť 

 

 

VIEM, ŽE NIČ 

NEVIEM 

 

 
hoci mohol ujsť, 

vypil čašu 

bolehlavu – 

zákony štátu si ctil 

nadovšetko 
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♦ UČÍM SA SÁM o PLATÓNOVI a ARISTOTELOVI V KOMIKSOCH  

 

Dočítaj komiks a rieš otázky: 

1. Ktorý svet pokladá Platón za dokonalé a večné bytie?  

2. Ktorý svet považuje za nebytie? Pripodobňuje ho k svetu v jaskyni alebo mimo nej? 

3. Keďže Platón uznáva, že súčasne existuje bytie i nebytie, teda dve základné 

ontologické podstaty – je zástancom pozície, ktorá sa vo filozofii 

nazýva................................. (doplň). 

4. Je dokonalé bytie vnímateľné zmyslami?  
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5. Ktorú ideu pokladá Platón hierarchicky za najdôležitejšiu? K čomu ju prirovnáva? 

6. Prostredníctvom čoho sú idey spoznateľné? Vymenuj niektoré.   

7. Ako Platón vysvetľuje proces poznávania? 

8. Kto by mal podľa Platóna vládnuť a prečo? 

9. Ako vníma Platón ľudí v pozemskom, teda zmyslami vnímateľnom svete? 

10. Čo sú univerzálie? Existujú podľa Platóna oddelene od pozemských vecí? 
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Dočítaj komiks a rieš otázky: 

1. V čom sa líši Aristotelovo poňatie ideí od Platóna? Oddeľuje Aristoteles podstatu 

veci, teda ideu, resp. formu od veci samotnej?  

2. Čím je podľa Aristotela tvorená každá konkrétna vec, teda jednotou akých entít je?  

3. Aké poznávanie uprednostňuje Aristoteles? Rozumové alebo zmyslové? 

4. V čom nachádza Aristoteles zdroj poznania? 

5. Verí Aristoteles, tak ako Platón, že človek má vrodené isté vedenie o svete? 
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6. Aristoteles vypracoval teóriu, že každá substancia má 4 príčiny. Ktoré? Vysvetli ich na 

príklade so stavbou domu. 

7.  Pokús sa povedať, čo je látkou a čo formou človeka? 

8. Ako spoznávame veci okolo seba? Prostredníctvom ich látky alebo formy? 

9. Existuje podľa Aristotela forma, ktorá je bez látky, teda materiálnej súčasti? 

10. Akú školu založil Aristoteles a akým spôsobom sa v nej učilo? 

11. Sú podľa Aristotela, tak ako podľa Platóna, pojmy ako napríklad človek, pes, lavica, 

dobro skutočné?  
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PLATÓN – ŽIJEME VO SVETE TIEŇOV AKO KÓPIE SVETA 

IDEÍ 

Na počesť svojho učiteľa písal diela v dialógoch (rozhovoroch Sokrata 

a jeho žiakov), keďže uznával dialektiku za metódu filozofovania. 

Sokrates: Na nasledujúce odpovedz áno alebo nie: ak niekoho 

označíme za veľmi túžiaceho po niečom, povieme o ňom, že túži po 

celej veci alebo len po jednej jej časti a po druhej nie? 

Glaukón: Po celej. 

Sokrates: Povieme teda aj o filozofovi, že túži po múdrosti, a to nielen 

po jednej jej časti, ale aj po celej? 

Glaukón: Pravdaže. 

Ontológia. Platón hľadal, čo je vo svete stále a nemenné, teda večné, 

čo sa zachováva, keď časom konkrétny človek zomrie, strom uschne 

a lavica sa rozpadne. Zistil, že to, čo sa zachová, je práve všeobecný 

pojem daného konkrétneho súcna – idea človek, strom, lavica. Je to 

podstata danej veci, to, čo ju robí práve tým, čím je. Napríklad pre psa 

je to akási ,,psovitosť“ – šteká a stráži. Podľa neho univerzálne idey, 

spoločné všetkým konkrétnym súcnam, sú reálne, objektívne existujú 

– objektívny idealizmus. Bol dualista: tvrdil, že svet existuje ako 

bytie a nebytie. Bytie ako dokonalé, večné, nemenné je svetom 

nekonečného počtu ideí. Nebytie je nedokonalé, konečné, podlieha 

zániku, je to náš pozemský svet, svet javov, ktorý je kópiou, tieňom 

dokonalého bytia ideí. Vo svete ideí existujú i abstraktné pojmy ako 

spravodlivosť, česť, najvyššia je dobro. Gnozeológia. Poznávanie 

sveta ideí je možné čiastočne, vďaka čistému mysleniu, rozumu 

(racionalista), ktorý je zložkou duše. Duša sa rozpamätáva na to, čo 

videla v dokonalom svet ideí, keď sa opäť dostane do tela človeka 

(reinkarnácia). Človek má teda vrodené isté poznanie o svete. 

Zmyslami vnímame nedokonalý svet javov, teda náš pozemský svet.  

Etika a spoločnosť. Človek sa má usilovať o dobro, ku ktorému ho 

dovedie premýšľanie, rozumová zložka duše – tá je typická pre 

filozofov, vládcov. Vôľová zložka duše, ktorá zabezpečuje 

statočnosť, zodpovedá strážcom a vojakom v štáte. Zmyslová zložka, 

ktorá hľadá umiernenosť, patrí výrobcom, remeselníkom. 

PLATÓN 

427 – 347 pr. n. l. 

mal 20 rokov, keď 

stretol Sokrata a 

rozhodol sa pre 

život nie politika, 

ale filozofa. 

Otrasený jeho 

nespravodlivou 

popravou opustil 

Atény a začal 

cestovať (Egypt, 

India, Sicília – tu 

spoznal i učenie 

pytagorejcov). 

V Syrakúzach sa 

snažil získať 

tyrana Dióna pre 

svoje idey, ale 

márne. Vrátil sa do 

Atén a založil 

bezplatnú školu 

Akadémiu. 

 

 

 

AKADÉMIA 

(385 pred n. l. –

529 n. l.) – vyše 

900 rokov, odtiaľ 

názov akademická 

pôda – univerzita, 

vedecká obec 

 

 

 

 

PLATONICKÁ 

LÁSKA 

čistá duševná 

náklonnosť 

k milovanej osobe 
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Všetky tri zložky duše v správnom pomere zabezpečujú spravodlivosť 

a zodpovedajú vhodnému rozvrstveniu občanov v ideálnom štáte 

(otrokárskom). 

ARISTOTELES – PRAVDA JE V PRÍRODE, VO SVETE OKOLO 

NÁS 

Ontológia. Musí byť určitá podstata, buď jediná, alebo viaceré, 

z ktorých všetko ostatné vzniká, zatiaľ čo ona sama ostáva zachovaná. 

Sú to podstaty zmyslové. Aristoteles podobne ako Platón hľadal večné 

podstaty. Tvrdil ale, že ich nemožno oddeliť od súcien, teda že sú 

v nich obsiahnuté a nie oddelené (ako Platónove dokonalé idey) – 

panteizmus. Ako zmyslami vnímateľné súcna sú jednotou látky 

a formy. Napríklad drevo v lese je látkou, ešte len možnou 

skutočnosťou, ktorá sa po opracovaní, keď získa svoju formu (závislú 

od štruktúry), stane skutočnou konkrétnou substanciou, napríklad 

lavicou. Na veci nazeráme práve cez ich formu. Keď sa lavica zlomí, 

zničí alebo psík zomrie, stráca svoju podstatu, formu, teda lavica 

prestane poskytovať miesto na sedenie alebo pes už nešteká a nestráži. 

Každá substancia má v sebe potencialitu iného stavu (mladík má 

potencialitu muža, prázdny pohár potencialitu plného), môže 

podliehať zmene, ale jej podstata sa nemení. Bytie je hierarchicky 

usporiadané, od najnižších stupňov – 1. látka, neživé súcna, rastliny, 

živočíchy, k najvyšším – človek, nebeské telesá a forma foriem: 

nehybný hýbateľ Boh. Takémuto chápaniu zodpovedá Aristotelova 

teória 4 príčin. Sú to príčiny: látková, formová, pôsobiaca a účelová. 

Napríklad, ak chcem postaviť dom, potrebujem materiál ako látku, 

ďalej pôsobiacich remeselníkov, ktorí podľa plánu – formy zhotovia 

dom pre ochranu a istotu – čím sa naplní účel a zmysel príbytku.  

Gnozeológia. Aristoteles sa domnieval, že pravdu o svete získame 

pozorovaním prírody. Zmyslovým pozorovaním konkrétnych súcien – 

empirizmus a pri použití rozumu dokážeme pochopiť, čo robí psa 

psom, človeka človekom, ale i čo je dobro alebo spravodlivosť. Stačí, 

aby sme pozorovali konkrétne prejavy dobrého správania ľudí 

a postupne sa naučíme rozpoznať, čo majú tieto prejavy spoločné, 

a potom dokážeme pomenovať, čo je dobro – indukcia. 

ARISTOTELES 

384 – 322 pr. n. l.  

pochádzal z rodiny 

lekárov, 20 rokov 

bol žiakom i 

učiteľom 

v Platónovej 

akadémii 

v Aténach. Bol 

vychovávateľom 

Alexandra 

Veľkého, po 

návrate do Atén 

založil svoju školu  

Lykeion (335 pred 

n. l. – odtiaľ názov 

lýceum, 

gymnázium), školu 

peripatetickú (pri 

učení sa žiaci 

prechádzali), 

zosystematizoval 

svoje prírodovedné 

bádanie. Zomrel 

osamotený v exile.  

 

 

 

Hlavné diela:  

Organon, Fyzika, 

Metafyzika, Etika 

Nikomachova, 

O nebi, O duši, 

Poetika, Rétorika  

 

 

 

INDUKCIA 

od jednotlivých 

prvkov 

k všeobecnému 

záveru  
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Logika. Bol zakladateľom formálnej logiky, ako ju poznáme i dnes. 

Zaviedol pojem kategória. Vytýčil 10 kategórií, ktoré sú základné pre 

všetky pojmy a je možné cez ne vnímať jednotlivé súcna (sú zároveň 

ontologickými formami súcien): substancia (podstata ako jednota 

látky a formy), kvantita, kvalita, relácia (vzťah), stav, kde? kedy? 

poloha, činnosť, trpnosť. Napríklad vo vete Kôň (substancia) je 2 

metre dlhý (kvantita), biely (kvalita), väčší než obvykle (relácia), mal 

na sebe postroje, včera večer na tržnici stál a erdžal, bol podkúvaný; je 

všetko, čo môžeme o konkrétnom súcne povedať. Takže pojmy (kôň, 

2 metre dlhý, biely…) ďalej spájame do súdov, z ktorých pokiaľ sú 

pravdivé, je možné vytvoriť úsudok, tzv. sylogizmus. Úsudky sa 

spájajú do dôkazov, pričom existujú vety, ktoré už ďalej nie je možné 

dokazovať, dajú sa pochopiť rozumom. Napríklad: To, čo je, nemôže 

zároveň nebyť – zásada sporu. Teda platí:  

Ak každé A je X a B je A, potom B je X. Napr. ak je spoločným 

znakom cicavcov to, že živia mláďatá materským mliekom (ten, čo 

dojčí, je cicavec) a kôň kŕmi mláďa materským mliekom (dojčí), 

potom je kôň cicavec. (Ďalšie 3 princípy, ktoré boli v priebehu vývoja 

filozofie sformulované, sú: zásada identity (A = A), zásada vylúčenia 

tretieho, zásada dostatočného dôvodu.) 

Z Aristotela žila celá stredoveká filozofia. 

 

Aténska škola: uprostred Platón s prstom vztýčeným k dokonalému 

bytiu – ideám; so žiakom Aristotelom ukazujúcim k zemi, prírode 

♦ Úloha: Charakterizuj jednotlivé filozofické školy v antickom Grécku. 

Látka – hýlé, 

forma – morfé = 

hylomorfizmus 

 

 

SYLOGIZMUS 

1. premisa: Všetci 

ľudia sú smrteľní. 

2. premisa: 

Sokrates je človek. 

Záver: (potom 

platí) Sokrates je 

smrteľný. 

 

Človek je zóon 

politikon – bytosť 

spoločenská, treba 

miešať 

aristokraciu 

s demokraciou 

 

Locke – zakladá 

empirizmus (1690)  

 

 

zoológ Carl von 

Linné vychádza 

z Aristotelovej 

biologickej 

klasifikácie 

(1735), Aristoteles 

skúmal všeobecné 

znaky spoločné 

všetkým 

živočíchom 

(druhy) a potom 

vytváral presné 

podkategórie, rody 
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STREDOVEKÁ FILOZOFIA (5. – 15. storočie) 

Celé stredoveké myslenie sa sústreďuje na Boha – teocentrizmus. 

V porovnaní s antickou filozofiou odpoveď na otázku skutočnosti 

bytia sa neodvodzuje z princípu myslenia, pravda je zjavená v Biblii, 

takže filozofické diskusie sa stali zbytočné. Monopol na vzdelanie 

získala cirkev, zaujímavými sa stali otázky, či existuje Boh? a či je 

duša nesmrteľná? Kresťanské chápanie Boha pramení zo židovského 

monoteizmu: Boh je všemohúci stvoriteľ a milujúci otec. Vyznáva sa 

teizmus a geocentrizmus. Myslenie sa šíri v dvoch obdobiach: 

A. Patristika (do roku 800) od slova pater = otec, vzdelanie šírili 

cirkevní otcovia (duchovní, kňazi – nasledovníci Ježiša Krista), 

dochádza k stretu kresťanstva s gréckou filozofiou. Položili sa základy 

jednotnej cirkvi. Najvýznamnejším predstaviteľom tohto obdobia bol 

Aurelius Augustinus. 

B. Scholastika (9. – 15. st.) – obdobie, kedy vznikajú prvé univerzity, 

napr. v Bologni, Paríži, Cambridgi, Padove (11. – 13.st.), v ktorých sa 

šíri vzdelanie. Aristoteles sa vďaka arabským prekladom znova 

dostáva do Európy, spája sa teológia s filozofiou. Ústredný je boj 

o dokázanie reality všeobecných pojmov, teda i dôkazy Božej 

existencie, ktoré nadväzujú na protiklad medzi Platónom 

a Aristotelom, tzv. spor o univerzálie. Tomáš Akvinský presvedčil 

cirkev, že aristotelizmus je zlučiteľný s kresťanskou vierou. 

 

Spor o univerzálie prináša niekoľko názorových línií, a to 

predovšetkým realizmus a nominalizmus. Realisti veria, že Boh ako 

univerzálny pojem reálne existuje a) univerzálie ante res – pojmy sú 

pred vecami ako Platónove idey alebo b) univerzálie in rebus – pojmy 

sú vo veciach ako Aristotelove formy. Nominalisti považujú pojmy za 

nomen, teda mená, a ako také iba za výdychy hlasu, t. j. názvy 

a označenia vecí, c) univerzálie post res – pojmy sú po veciach. 

Najskôr musí existovať vec, potom ju môžeme pomenovať. 

 

TEOCENTRIZMUS 

a TEIZMUS 

v centre záujmu je 

Boh stvoriteľ, 

ktorý všetko riadi 

 

 

Boh je príčinou 

dobra. Platón 

 

Boh je nehybný 

hýbateľ. 

Aristoteles 

 

Pochop, aby si 

uveril, a ver, aby si 

porozumel.  

Augustinus 

 

Boh je 

neohraničené 

súcno, pravda 

a dobro. Akvinský 

 

313 milánsky edikt 

zrovnoprávňuje 

kresťanstvo 

s ostatnými 

náboženstvami  

476 zánik Západo-

rímskej ríše 

 

 

dnešný filozofický 

problém: je alebo 

nie je zmysluplné 

veriť, že vesmír 

mal počiatok 

BOH–BIG BANG 
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♦ UČÍM SA SÁM – O AKVINSKOM V KOMIKSE  

 

 

♦ Dočítaj komiks a rieš otázky: 

1. Čo je scholastika a v ktorom storočí vďaka Tomášovi Akvinskému vrcholí? 

2. Ako sa nazýva veda o Bohu? 

3. V meste, v ktorom sa Akvinský narodil, mu ponúkali miesto arcibiskupa. Akej bol 

Akvinský národnosti? 

4. Čo je predmetom filozofie v stredoveku? 

5. Koľko dôkazov o Božej existencii podal Tomáš Akvinský a o ktorého filozofa sa 

pritom opieral? 

6. Ako dokazuje Akvinský reálnu existenciu Boha? Vyšiel z kozmologického alebo 

ontologického dôkazu? 



 

47 
 

 
7. Dá sa Boh spoznať alebo dokázať prirodzeným rozumom? 

8. Používal Akvinský aristotelovské pojmy ako látka a forma, možnosť a skutočnosť? 

9. Aký bol postoj k aristotelizmu v stredoveku? 

10. Aby sa Akvinský zoznámil s Aristotelovými myšlienkami, museli byť Aristotelove 

diela preložené alebo študované v istom jazyku. O akých jazykoch hovoríme? 

11. Čo je dogma? 

12. Ako sa nazýva názor, že Boh stvoril svet a ďalej ho i riadi? (pozri učebný text) 

13. Ako sa nazýva názor, že Boh je obsiahnutý v prírode a príroda v Bohu, že v sebe tieto 

dokonalosti splývajú? (pozri učebný text) 

14. Ako sa nazýva súčasná oficiálna ideológia katolíckej cirkvi a z učenia ktorého filozofa 

vychádza?   
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TOMÁŠ AKVINSKÝ – BOH JE NEOHRANIČENÉ SÚCNO, 

PRAVDA A DOBRO 

Ontológia. Vychádza z Aristotela a jeho metafyziky i teórie 4 príčin, 

ktorými dokázal Božiu existenciu. Tvrdí, že Boh stvoril svet, ktorý je 

hierarchicky usporiadaný. Podal 5 dôkazov Božej existencie, pričom 

použil tzv. kozmologický dôkaz existencie Boha – 1. dôkaz 

z pôsobiacej príčiny: Existuje rad pôsobiacich príčin, musí 

existovať prvá príčina, Boh. Nie je známy žiaden prípad, kedy by sa 

našla vec, ktorá by bola pôsobiacou príčinou seba samej, pretože by 

musela jestvovať pred sebou, čo je nemožné. U pôsobiacich príčin nie 

je možné, aby pokračovali donekonečna, pretože u všetkých 

pôsobiacich príčin nasledujúcich po sebe prvá je príčinou prostrednej 

a prostredná je príčinou konečnej príčiny. Preto, ak by nebola medzi 

pôsobiacimi príčinami prvá, nebola by ani posledná, ani prostredná 

príčina. Je nutné pripustiť prvú pôsobiacu príčinu, ktorej každý dáva 

meno Boh. 2. dôkaz z pohybu: Existuje pohyb, preto musí 

existovať 1. hýbateľ, Boh. Čokoľvek sa pohybuje, je pohybované 

niečím iným a pohybovať iné môže len niečo, čo je skutočné. 

A navyše musíme dospieť k niečomu, čo pohybuje ako prvé (tak ako 

palica sa môže pohybovať len tak, že ňou pohybuje ruka) a čo nie je 

pohybované ničím iným, a tým rozumieme 1. hýbateľa – Boha. 3. 

dôkaz z náhody: Existuje náhoda, možnosť, preto musí byť aj 

nutnosť, Boh. Veci majú možnosť byť alebo aj nebyť, keďže vznikajú 

a zanikajú. A keby nebolo nič jestvujúce, bolo by nemožné, aby niečo 

začalo jestvovať, a preto by nič nebolo. A to nie je pravda. Ak teda nie 

všetky veci jestvujú len v možnosti, musí byť medzi vecami niečo, čo 

jestvuje nevyhnutne. A to, čo je nevyhnutné samo od seba a čo je 

príčinou nevyhnutnosti iného, všetci nazývajú Boh. 4. dôkaz zo 

stupňov dokonalosti: Existuje gradácia v dokonalé, musí existovať 

najdokonalejšie, Boh. Každá oblasť skutočnosti stojí o to vyššie, čím 

viac je v nej forma nadradená látke. Mŕtve veci – neživá príroda 

(kamene a podobne) sú najnižším stupňom bytia, lebo forma je látke 

vtlačená iba zvonku. Vyššie stojí rastlina, tá má svoju formu sama 

TOMÁŠ  

AKVINSKÝ 

1224 – 1274 

pochádzal z rodu 

talianskych 

šľachticov, silný 

a telnatý, volali ho 

,,nemý vôl“ – 

mlčanlivý bol 

zámerne, aby 

nevzbudil 

pozornosť, 

študoval na 

Sorbonne, napriek 

nesúhlasu rodiny 

vstúpil do 

dominikánskeho 

rádu, aby vyznával 

ideál chudoby, 

dokonca odmietol 

neapolský 

arcibiskupský 

stolec. Jeho učiteľ 

i priateľ Albert 

Veľký (Albertus 

Magnus) v ňom od 

začiatku tušil 

veľkého mysliteľa. 

V 14. storočí bol 

vyhlásený za 

svätého, jeho 

učenie sa stalo v r. 

1323 oficiálnou 

ideológiou 

katolíckej cirkvi.   

 

 

 

TOMIZMUS  

od r. 1323 

oficiálna ideológia 

katolíckej cirkvi  
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v sebe, ako svoju vegetatívnu dušu – rozmnožuje sa, nad ňou je 

zviera, keďže má i senzitívne schopnosti – pohybuje sa a vníma 

podnety. Nad ním je človek, ktorý sa od zvieraťa odlišuje talentom, 

myslením a rozumovým konaním, a nad ním anjeli, ktorí sú netelesní, 

ale ako stvorení duchovia nie sú natoľko dokonalí ako Boh, ktorý je 

nestvorený a týči sa nad všetkým. 5. dôkaz z riadenia vecí: 

Existuje všeobecný účel, cieľ; musí existovať to, čo k nemu vedie 

všetky veci, Boh. Veci, ktorým chýba poznanie, ako sú prírodné 

telesá, sú činné pre cieľ...vždy tak, aby dosiahli najlepší výsledok. Je 

preto zrejmé, že svoj cieľ dosahujú nie náhodou, ale zámerne, 

usmerňované nejakou bytosťou nadanou poznaním 

a inteligenciou...ako šíp je riadený strelcom.  

Tak ako Aristoteles i Akvinský sa vydal aposteriórnou cestou, 

vychádzal zo stôp, ktoré tu na Zemi zanechal Stvoriteľ – Boh. 

Ako umiernený realista chápal všetky 3 línie: a) univerzálie ante res 

= pojmy, idey sú pred vecami. Najskôr sú ideálne predobrazy 

v božskom rozume, až potom individuálne predmety, konkrétne veci; 

b) zároveň univerzálie in rebus = pojmy sú vo veciach ako ich 

substančné formy – podstaty, keďže je vo veciach Božia účasť; c) ale i 

univerzálie post res = pojmy sú po veciach. Uznáva, že 

abstrahovaním jednotlivých vecí tieto existujú v ľudskom rozume až 

po veciach ako mená – nomen, označenie vecí alebo akési výdychy 

hlasu.   

Gnozeológia. Ľudské poznávanie je späté so stavbou bytia 

skutočnosti, ktorú stvoril Boh v súlade s ideami, teda formami. 

Poznanie získame vďaka viere i rozumu. Existujú pravdy viery, ktorú 

rozum posilňuje. Viera je nástrojom teológie a rozum filozofie. Viera 

a rozum si neodporujú, predsa oboje pochádzajú od Boha. Pravda je 

len jedna. Dogmy sú však nedokázateľné, treba im veriť. 

Otázky: 1. V ktorých dvoch hlavných obdobiach sa rozvíja stredoveká 

filozofia? Charakterizuj ich. 

2. Vysvetli stredoveký spor o univerzálie. 

3. Súhlasil Akvinský v otázke nekonečnosti sveta s Bibliou? 

4. Ako Akvinský riešil pravdu o svete z hľadiska filozofie i teológie? 

 
T. AKVINSKÝ 

Hlavné diela: 

O pravde, Suma 

proti pohanom, 

Suma teologická, 

O večnosti sveta 

 

 

Biblia – svet je 

konečný, stvorený 

 

 

DOGMA 

autoritatívny, 

nemenný názor, je 

záležitosťou viery, 

napr. dogma 

o nepoškvrnenom 

počatí, 

o trojjedinnosti 

Boha 

 

 

cirkev verí  

Ptolemaiovmu 

geocentrizmu  
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RENESANČNÁ FILOZOFIA (15. – 16. storočie) 

Renesancia (z fr. renaissance – znovuzrodenie), obroda antického 

prístupu k človeku ako k individualite, ktorá má veľké možnosti 

a schopnosti, čo sa prejavilo najmä vo vede, ktorá sa vrátila 

k pozorovaniu prírody, ale i v umení. Renesančné myslenie je späté 

s menami ako Leonardo da Vinci a Mikuláš Kopernik – obaja 

vychádzali z pozorovania prírody i experimentu. K oslobodeniu 

slobodomyseľného ducha od cirkevnej autority prispeli vynálezy – do 

Európy sa dostal kompas i pušný prach (vynálezy strelných zbraní), 

Ján Guttenberg objavil kníhtlač (1443), ktoré pomohli spustiť lavínu 

zemepisných objavov: v roku 1492 Krištof Kolumbus objavil 

Ameriku, Vasco de Gama podnikol námornú cestu do Indie, 

Magalhães 1-krát oboplával Zem (1519 – 1522). Rozvíjal sa obchod a 

finančníctvo a s ním aj nová trieda, meštianstvo, ktorá sa vymaňovala 

z feudálnemu systému. Protikladom k cirkevnému scholastickému 

vzdelaniu sa stala ,,studia humana“ – štúdium antickej literatúry, 

jazykovedy a antických reálií vo vlastnom národnom jazyku, čo bolo 

možné mimo centier scholastických univerzít v nových združeniach 

humanistov z radov meštianskej inteligencie, ktoré sa nazývali 

akadémie. Ak sa scholastici s teocentrickým obrazom sveta opierali 

o ptolemaiovský geocentrizmus, tak renesanční myslitelia s 

antropocentrickým obrazom sveta (centrom myslenia sa stal opäť 

človek, nie Boh) objavujú heliocentrizmus a nekonečnosť vesmíru. 

Renesančná filozofia interpretuje Boha inak, väčšinou ako súčasť 

prírody a človeka (panteizmus), človeka vytrháva z hierarchického 

aristotelovsko-tomistického systému. Renesančné filozofické systémy 

vytvorili panteisti Giordano Bruno a Mikuláš Kuzánsky (1407 – 

1464), podľa ktorého neexistujú dve rovnaké indivíduá a určite nie 

ľudia a že vesmír, ktorý je nekonečný, je v harmónii na základe tvorby 

Boha podľa matematických princípov. V diele Učená nevedomosť 

dokazoval, že protiklady splývajú (vplyv Herakleita): ak donekonečna 

zväčšíme obvod kružnice, splynie v priamku – konečné sa stane 

nekonečným. Všetko je časťou i celkom súčasne.  

Heliocentrizmus: 

Slnko je stred 

vesmíru 

 
Mikuláš Kopernik 

1473 – 1543, 

Poľsko 

 

 

 
Krištof Kolumbus 

objavil Ameriku 

 

 

 
Kníhtlač šírila 

myšlienky rýchlo 

 

Leonardo da 

Vinci, renesančná 

osobnosť 
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Giordano Bruno (1548 – 1600) dopracoval Kopernikov heliocentrický 

názor o tvrdenie nekonečnosti vesmíru. Podľa neho je život 

vlastnosťou hmoty, nezávisí od náhody ani od Stvoriteľa, pripúšťa 

možnosť iného rozumného života vo vesmíre. Giordano Bruno bol 

upálený ako kacír. 

Nové myslenie sa prejavilo i v novom právnom a politickom myslení. 

K osobnostiam v tejto sfére patrili Niccolo Machiavelli, Grotius, 

Thomas Hobbes, Thomas Morus i Thomas Campanella. Zásluhou 

astronómov, najmä Mikuláša Kopernika, Johanna Keplera, Galileiho i 

Giordana Bruna heliocentrizmus vyvrátil a poprel geocentrizmus. 

Zmeny sa nutne dotkli aj cirkvi. O jej reformáciu sa pričinili Martin 

Luther – zakladateľ evanjelickej cirkvi, Zwingli i Ján Kalvín. 

Reformácia definitívne oddelila filozofiu od teológie. 

Otázka:  

1. Ako sa zmenilo myslenie v renesancii a v akých podmienkach sa 

rozvíjal renesančný pohľad na svet? 

2. Ako sa zmenil prístup a pohľad na človeka v renesancii? 

3. Charakterizuj myšlienky Kuzánskeho a Bruna.  

 

NOVOVEKÁ FILOZOFIA (17. – 18. storočie) 

17. storočie býva označované ako vek rozumu. Ideálom poznania sa 

stáva matematika, ktorá je vedou neotrasiteľných dôkazov, a tak 

mnohí filozofi tohto obdobia sú zároveň matematici: Descartes, 

Liebnitz, Pascal. Predmet záujmu sa presunul na gnozeológiu, otázkou 

sa stalo nie čo poznávať, ale ako poznávať. V rámci novovekej 

filozofie sa utvorili 2 hlavné línie:  

1. Racionalizmus: za zdroj poznania považuje rozum a za spoľahlivú 

metódu poznávania dedukciu. Predstavitelia: Descartes, Leibniz, 

Berkeley. 

2. Empirizmus: za zdroj poznania považuje zmyslovú skúsenosť a za 

spoľahlivú metódu poznávania indukciu: Bacon, Locke. 

 

 
,,Vy vynášate 

rozsudok s väčším 

strachom, než ho 

ja prijímam.“ 

Giordano Bruno 

upálený na námestí 

di Fiori v Ríme 

 

 

 

REFORMÁCIA 

hnutie za nápravu 

cirkvi 

 
Luther pribil na 

dvere zámockého 

kostola 95 téz vo 

Wittenbergu, tiež 

proti predávaniu 

odpustkov, 1517 

 

 

 

Prvú verejnú pitvu 

v Čechách vykonal 

Slovák Jesenius 
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♦ UČÍM SA SÁM – O DESCARTOVI V KOMIKSE

 

 

♦ Dočítaj komiks a rieš otázky: 

1. Predstaviteľom akej filozofie je Descartes? (z chronologického hľadiska) 

2. Obrátil pozornosť na gnozeológiu alebo ontológiu? 

3. Čo považoval za prvotný nespochybniteľný princíp filozofie? Ako k tejto istote 

dospel? 

4. Čo je metodická skepsa? 
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5. Ktoré logické operácie a myšlienkové postupy Descartes považuje za prijateľné pre 

vedecké bádanie?   

6. Vysvetli, prečo sa Descartes považuje za zakladateľa racionalizmu. 

7. Prečo sa Descartes skrýval za maskou? 

8. Nájdi význam pojmu heuristická metóda. 

9. Descartes bol monista, dualista alebo pluralista? Zdôvodni z učebného textu. 

10. Čo nazýval Descartes mysliacou vecou a čo rozpriestranenou vecou – pracuj 

s učebným textom.  
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RACIONALIZMUS, DEDUKTÍVNA METÓDA 

RENÉ DESCARTES – COGITO ERGO SUM 

Žiadal spochybniť všetko, čo doteraz platilo. Jeho racioanalytická 

metóda – metodická skepsa, založená na dedukcii, pozostávala zo 4 

krokov: Prvé bolo neprijímať nikdy žiadnu vec za 

pravdivú...nezahŕňať nič viac do svojich súdov než to, čo sa objavilo 

tak jasne a zreteľne môjmu duchu, že nemám žiadnu možnosť o tom 

pochybovať. (intuícia) 

Druhé, rozdeliť každú z otázok, ktoré skúmam, na toľko častí, ako sa 

len dá, aby boli lepšie riešiteľné. (DEDUKCIA) 

Tretie, vyvodzovať v náležitom poradí svoje myšlienky, začať 

predmetmi najjednoduchšími a najľahšie poznateľnými a stúpať 

pozvoľna akoby zo stupňa na stupeň až k najzložitejším, 

predpokladajúc dokonca poriadok i medzi tými, ktoré prirodzene po 

sebe nasledujú. (analýza, syntéza) 

A posledné, robiť prehľadné zápisy a prehľady, aby som mal istotu, že 

som na nič nezabudol.  (René Descartes: Rozprava o metóde) 

Gnozeológia: Keďže začal spochybňovať možnosti a výsledky 

ľudského poznania (Boh ako zlomyseľná bytosť mohol chcieť človeka 

miasť), jediné, o čom nemôžeme pochybovať, je proces 

pochybovania, ktorý sa deje v ľudskom myslení, a teda jediné 

nespochybniteľné je vlastné JA. Ľudský subjekt – ,,JA“ je pevný bod, 

istota filozofie. Tak obrátil pozornosť na ľudský subjekt a jeho rozum 

a stal sa dôsledným predstaviteľom racionalizmu. Neskôr človeka 

vnímal ako jednotu ducha a tela. Tu sa prejavil ako zástanca 

dualizmu. Ja nazval mysliacou vecou – subjekt, ktorý sa vymedzuje 

voči ostatným nemysliacim bytostiam, objektom – 

rozpriestraneným veciam. V duchu mechanistickej fyziky vysvetlil 

celú prírodu na základe mechaniky strojov: zvieratá sú samohybné 

automaty, ktoré sú síce zložité, ale dajú sa opísať ako automatické 

mechanizmy. I človek ako jednota ducha a tela je stroj, napr. jeho telo 

funguje ako spievajúca fontána v záhrade, v ktorej sila vody 

spôsobuje, že jej sochy hrajú na hudobných nástrojoch, a to vďaka 

zostave trúbiek, ktoré rozvádzajú vodu. 

RENÉ  

DESCARTES  

1596 – 1650 

 
Myslím, teda som 

 

francúzsky filozof 

a matematik, ktorý 

podobne ako 

mnohí učenci 

v jeho dobe musel 

byť opatrný vo 

vyjadrovaní 

svojich názorov, 

preto je známy ako 

filozof za maskou. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Život nie je nič iné 

než pohyb údov 

Thomas Hobbes, 

Leviathan 
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I nervy v ľudskom tele sú ako trúbky tejto fontány – svaly a šľachy sú 

zariadenia uvádzajúce telo do pohybu, životným duchom je voda, 

srdce je zdroj, odkiaľ voda pochádza, a dutiny v mozgu sú 

vodárenskou vežou, odkiaľ všetky tie trúbky vychádzajú. Dokonca 

dušu môžeme prirovnať k zriadencovi, ktorý obsluhuje fontánu z veže, 

kontroluje ju a mení prietok vody v trúbkach. Nad všetkým je Boh 

sťaby zriadenec veže. Idea najvyššej dokonalosti, ktorú má človek 

v sebe, nemôže pochádzať z neho samého, keďže je nedokonalý. Idea 

dokonalosti musela byť doňho vložená dokonalou bytosťou samou. To 

však znamená, že Boh ako pôvodca idey Boha v človeku 

nevyhnutne musí existovať. A ak je Boh dokonalý, potom nemôže 

vložiť do človeka nepravdu, a teda je čistou pravdou – ontologický 

dôkaz Božej existencie.  

Gottfried Wilhelm Leibniz v práci Monadologia tvrdí, že akékoľvek 

poznanie je možné dosiahnuť rozumovou úvahou, dokonca i pravdy 

o vesmíre, v ktorom je všetko so všetkým spojené a zložené 

zo substancií, ktoré nazýva monády. Každá monáda sama o sebe 

reprezentuje celý vesmír v jeho minulých, prítomných a budúcich 

stavoch. Boh stvoril svet v preddohodnutej harmónii. I každá ľudská 

bytosť je monáda, ktorá obsahuje v sebe reprezentáciu vesmíru, takže 

aby sme odhalili teplotu hviezdy Betelgeuse, stačí skúmať svoju 

myseľ a môj pojem hviezdy Betelgeuse.  

Descartovu myšlienku jedinej istoty v ľudskom subjekte rozvinul ad 

absurdum George Berkeley, ktorý tvrdil, že Existovať znamená byť 

vnímaný, t. j. vec existuje iba vtedy, keď ju vníma ,,JA“ a jediná vec, 

ktorou si môžeme byť istí, že reálne existuje, som ja sám – 

solipsizmus.  

 

EMPIRIZMUS, INDUKTÍVNA METÓDA 

Výzvu Kuzánskeho čítať veľkú knihu prírody nasledoval v empirizme 

a indukcionizme Angličan 

FRANCIS BACON – POZNANIE JE MOC 

Druhá cesta vychádza z vnemu a čiastočných tvrdení, stúpajúc pritom 

Racionalizmus 

uznáva dedukciu 

DESCARTES 

LEIBNIZ 

BERKELEY 

HOBBES 

 

 

EMPIRIZMUS 

BACON, LOCKE 

 

 

 

 

PROBLÉM 

INDUKCIE 

 

Záver získaný 

indukciou nemôže 

nadobudnúť takú 

platnosť ako 

získaný dedukciou, 

hoci induktívne 

uvažovanie je 

nevyhnutné. Karl 

Popper navrhuje 

prijať vedeckú 

teóriu bez ohľadu 

na množstvo 

dôkazov, kým 

nebude 

falzifikovaná. 

Jediná čierna ovca 

je dostatočná na 

falzifikovanie 

hypotézy, že 

všetky ovce sú 

biele, hoci ju 

potvrdzuje milión 

bielych oviec.   

 

 

 

 



 

56 
 

nepretržite a postupne, k tvrdeniam všeobecnejším, aby sa nakoniec 

dostala k tvrdeniam najvšeobecnejším. Je to cesta pravá, avšak 

doteraz nevyskúšaná  (Francis Bacon: Nové Organon). 

Takto opísal uznávanú metódu skúmania – indukciu Bacon. Podobne 

ako Aristoteles aj on sa pokúsil zosystematizovať celé dovtedajšie 

ľudské vedenie (podobne nazval i svoje dielo Nové Organon) s tým, 

že podal kritiku vtedajšieho stavu vedy, sformuloval jej úlohy 

a vyhliadky do budúcnosti s rozborom novej vedeckej metódy, ktorá 

by mala otvoriť cestu vedeckému i ľudskému pokroku, a ponúkol 

víziu ideálnej spoločnosti (Nová Atlantída), v ktorej nevládnu politici, 

ale skúsení vedci. Pokrok videl v ovládnutí prírody človekom, ale to 

sa dá len vtedy, keď budeme akceptovať jej zákony objavené vedou. 

Dôležitým predpokladom je odstránenie idolov – ľudských omylov, 

ilúzií, predsudkov.  

Sú štyri druhy idolov, ktoré majú v moci ľudské mysle. Pre ľahšie 

pochopenie som im dal osobitné mená: prvý druh som nazval idoly 

kmeňa, druhý idoly jaskyne, tretí idoly trhu, štvrtý idoly divadla. Idoly 

kmeňa vyplývajú z ľudskej povahy ako takej. Často podliehame 

afektom a vášňam, v porovnaní so zvieratami máme ako príslušníci 

ľudského rodu úplne iné dispozície pre život i poznávanie.  

Idoly jaskyne sú idoly človeka ako jednotlivca. Veď každý človek má 

(okrem omylov, ktoré sú vlastné prirodzenosti človeka ako druhu) 

svoju akúsi individuálnu jaskyňu či noru. Táto jaskyňa láme a 

skresľuje svetlo prírody, a to jednak preto, že každému je vlastná 

určitá prirodzenosť, jednak preto, že mal inú výchovu a stýkal sa s 

inými ľuďmi. Taktiež preto, že čítal iné knihy a mal v úcte rozmanité 

autority a obdivoval ich........Správne to formuluje Herakleitos, keď 

hovorí, že ľudia hľadajú poznanie vo svojich malých svetoch a nie vo 

svete veľkom, čiže obecnom.  

K idolom trhu dochádza v medziľudskej komunikácii, vyplývajú z 

nedorozumení. Idoly divadla pripodobňuje k replikám hercov, ktorí 

nekriticky odriekajú svoje texty, podobne nekriticky preberáme 

zakorenené tézy – nielen filozofov.  

 

EMPIRIZMUS 

FRANCIS  

BACON  

1561 – 1626 

 

 
 

 

Nestačí 

z pozorovania, že 

určité kovy sa pri 

zahriatí rozpínajú, 

vysloviť záver, že to 

platí pre všetky 

kovy. Naopak, treba 

pátrať po takých, 

ktoré sa pri zahriatí 

nerozťahujú. 

Baconova vedecká 

metóda sa opiera 

o presné 

pozorovanie 

a experiment, 

ktorým sa 

zhromažďujú nové 

fakty a formulujú 

všeobecné vety, 

ktoré sa majú 

overovať novými 

experimentmi 

Diela: 

Nové Organon, 

Nová Atlantída 
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Empirizmus Johna Locka sa prejavil v teórii, že ľudská myseľ je pri 

narodení tabula rasa – čistá ako nepopísaný papier, ktorá sa postupne 

so získavaním skúseností zapĺňa poznatkami, takže rozum spracováva 

informácie, ktoré zhromažďujeme zmyslami. Keďže zavrhol 

myšlienku vrodených a univerzálnych ideí vlastných všetkým 

ľuďom, ktorá sa šírila od Platónových čias, tvrdil, že každého je 

možné pretvárať dobrou výchovou formujúcou rozumové myslenie i 

individuálne nadanie. Bol zástancom deizmu. 

OSVIETENSTVO 

Novoveká filozofia vyvrcholila v 18. st., v ktorom sa filozofia 

prelínala s hnutím známym ako osvietenstvo. V tej dobe sa vzdelanci, 

ale i ,,osvietení“ panovníci domnievali, že výchovou a vzdelaním je 

možné zmeniť vlastné pomery (biedu), ale i pomery v štáte. Staré 

hodnoty a feudálne systémy sa rúcajú, rozvíja sa obchod a mestská 

stredná trieda v najbohatších národoch, akými boli Francúzsko, Veľká 

Británia, Španielsko, Portugalsko a Holandsko, ktoré zakladali svoje 

kolónie a ríše po celom svete. Francúzski osvietenci boli deisti, 

presadzovali demokratický parlamentarizmus, toleranciu a vychádzali 

z Lockovho empirizmu pri úlohe výchovy a vzdelávania. 

Najvýznamnejšími predstaviteľmi boli literárny satirik Voltaire, 

encyklopedista Denis Diderot, Montesquie a najrevolučnejší z nich 

Jean Jacques Rousseau, ktorý považoval pokrok a súkromné 

vlastníctvo za zdroj nedorozumení a ničenie človeka, ktorý bol od 

prírody dobrý a bez egoizmu. Hlásal právo na revolúciu: ak 

panovník nedodrží Spoločenskú zmluvu, ktorá ochraňuje občanov 

v štáte, ľud má právo ho zvrhnúť. Jeho vízia spoločnosti založená na 

princípoch liberté, egalité, fraternité (sloboda, rovnosť, bratstvo) sa 

stala bojovým heslom Francúzskej revolúcie v r. 1789. 

Otázky:  

1.Charakterizuj základné znaky racionalizmu a empirizmu 

v novovekej filozofii, uveď ich predstaviteľov. 

2. Uveď rozdiel medzi indukciou a dedukciou, v čom je problém?   

3. Vysvetli teóriu Tabula rasa a zamysli sa, či je dnes prekonaná.  

JOHN LOCKE 

1632 – 1704 

 
liberálne myšlienky 

ovplyvnili 

formuláciu 

americkej ústavy, 

Voltaira a myšlienky  

OSVIETENSTVA 

 

 

 

OSVIETENSTVO 

protifeudálne 

proticirkevné 

hnutie v 18. st. 

 

Mária Terézia 

Jozef II. – 

osvietení 

panovníci, zaviedli 

povinnú školskú 

dochádzku, prístup 

k vzdelaniu 

všetkým 

 

1721 sa otvára 

prvá anglická 

továreň, pripravuje 

sa priemyslová 

revolúcia 

 

 

ISAAC NEWTON 

do matematických 

rovníc dal zákony 

mechanického 

pohybu, v r. 1687 

gravitačný zákon 
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♦UČÍM SA SÁM – O KANTOVI V KOMIKSE

 

Dočítaj komiks a rieš otázky: 

1. V čom spočíva Kantov kopernikovský obrat? Čo považuje za zdroj poznania?  

2. Ako vníma Kant ľudský subjekt? Je človek len tvor mysliaci? 

3. Čím je rozum obmedzený? 

4. Aké je to apriórne poznanie? Sú substancia, priestor a čas apriórne? 

5. Aké je aposteriórne poznanie?  

6. Kant je racionalista alebo empirik? 
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7. Verí Kant v existenciu objektívneho – zmyslového sveta? 

8. Čo je kategorický imperatív a ako súvisí s človekom? 

9. Je vôľa človeka autonómna/nezávislá? 

10. Dokáže podľa Kanta človek spoznať podstatu veci, čiže vec o sebe, alebo spozná len 

jej jav? Je Kant gnostik alebo agnostik? 

11. Ktoré dve veci napĺňajú Kanta obdivom, vysvetli ich. 

12. Ktorá vedecká disciplína skúma poznanie a jeho možnosti a ktorá princípy morálneho 

správania?  



 

60 
 

O spojenie racionalizmu a empirizmu sa pokúsil Immanuel Kant. 

IMMANUEL KANT – EXISTUJÚ DVA SVETY: SVET PRE NÁS 

A SVET O SEBE 

Kant ako predstaviteľ transcendentálneho idealizmu má na 

náhrobnom kameni v Königsbergu (dnešný Kaliningrad) vyrytý jeho 

známy výrok: Dve veci napĺňajú myseľ vždy novou a rastúcou úctou, 

čím častejšie a stálejšie sa nimi premýšľanie zaoberá: hviezdne nebo 

nado mnou a mravný zákon vo mne – v tejto vete sa dokonale 

prejavila Kantova syntéza racionalizmu s empirizmom. Nepáčili sa 

mu pochybnosti o vonkajšej realite sveta (Descartes, Berkeley). Ako 

Kopernik, keď prestal centrovať Zem do stredu vesmíru a obrátil 

pozornosť k Slnku, Kantovým obratom bolo tvrdenie, že poznanie 

treba začínať nie objektom, ale subjektom. V rozume človeka nájdeme 

všetko podstatné, čo potrebujeme vedieť. Zdrojom poznania je teda 

ľudský subjekt. Avšak ľudský subjekt, ktorý myslí, ale i nadobúda 

skúsenosť. Naša skúsenosť vonkajšieho sveta spája rozum so 

zmyslovou skúsenosťou. Darmo by sme hovorili o knihe, ktorej 

substanciu máme v rozume, keby sme nemohli vnímať jej konkrétny 

obsah, teda knihu samotnú v priestore a čase. Transcendentálny 

idealizmus znamená práve to, že máme v rozume vrodenú ideu, 

substanciu knihy, ktorá bude javom v priestore a čase len pokiaľ je 

vnímaná našimi zmyslami. Myšlienky bez obsahu sú prázdne, 

nazerania bez pojmov slepé – preto je rovnako nevyhnutné robiť 

pojmy zmyslovými, t. j. priraďovať im predmet v nazeraní, ako robiť 

nazerania umovými, t. j. podriadiť ich pojmom. Na vzniku každého 

pojmu sa teda okrem empirického elementu podieľa ešte 

rozvažovanie, tvorenie súdov (s tými sme sa stretli v Aristotelovej 

logike). Vo formách súdov sú základné formy nášho myslenia 

i tvorenia pojmov. Kant ich nazýval kategóriami. Priestor a čas sú 

skúsenosťou nespoznateľné, sú to subjektívne a apriórne formy 

poznávania, apriórne tzv. predskúsenostné, nezávislé od zmyslov. 

Takými sú i kategórie. Skúsenosť vzniká formujúcou činnosťou 

rozvažovania, prostredníctvom kategórií. Čisté pojmy získame, keď  

I. KANT  

1724 –1804 

 
pedantný a presný 

nemecký učenec, 

vraj si obyvatelia 

Königsbergu 

mohli podľa neho 

nastavovať čas na 

hodinkách; 

vykonával tie isté 

úkony v daný čas, 

budil dojem 

suchára, ale jeho 

prednášky sršali 

vtipom. Vraj svoje 

mesto nikdy 

neopustil. 

 

TRANSCEN-

DENTÁLNY 

IDEALIZMUS 

idey – poznávacie 

formy sú dané 

pred skúsenosťou 

a umožňujú ju 

 

transcendentný 

presahujúci náš 

rozum, vec o sebe 

je nespoznateľná 

 

POZNANIE 

A PRIORI 

pred skúsenosťou  

A POSTERIORI 

skúsenosťou,    

empíriou 
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spojíme apriórne formy zmyslovosti a rozvažovania, teda priestor, 

čas, kategórie. To, čo vnímame zmyslami a o čom premýšľame, 

a teda máme aposteriórne poznanie (na základe skúsenosti), sú veci 

pre nás, javy vecí. Pravá podstata vecí, teda vec o sebe, nám zostane 

skrytá, vnímame len vec ako jav. Veci o sebe sú nepoznateľné, 

presahujú naše možnosti – transcendentálny idealizmus. Idey ako Boh, 

sloboda a nesmrteľnosť nie sú zmyslami vnímateľné, a preto sa nedajú 

ani potvrdiť, ani poprieť – čím vlastne Kant vymedzil i hranice 

poznania. Vrodeným, apriórnym v rozume je i kategorický 

imperatív, v ktorom Kant formuluje požiadavku na mravné konanie 

človeka ako podmienku slobody a autonómie vôle: Konaj tak, aby 

maxima tvojej vôle vždy mohla byť zároveň princípom všeobecného 

zákonodarstva. (Ak budeme konať v súlade so zákonom, budeme 

slobodní.) Mravné konanie je praktickým uznaním Boha.  

Kant ovplyvnil celý ďalší vývoj: nemecký idealizmus Fichteho, 

Schellinga i Hegela; vôľa sa stala základným pojmom filozofie 

Schopenhauera i Nietzscheho. V 20. st. sa oňho oprela fenomenológia 

a jej hlavný predstaviteľ Edmund Husserl. 

FILOZOFIA 19. STOROČIA 

Veda opäť spochybnila predstavu, že svet je výtvorom Boha a ľudstvo 

vrcholom geniality. Mnohí filozofi boli presvedčení, že západná 

filozofia s koreňmi v gréckej tradícii nedokáže vysvetliť moderný 

pohľad na svet, a tak sa opäť hľadá nový prístup k odkrývaniu zmyslu 

života. V rámci množstva prúdov, ktoré koexistujú popri sebe, sa 

sformovali dve hlavné línie, a to 1. scientistická (lat. scientia = veda), 

ktorú reprezentuje pozitivizmus (Comte), marxizmus (Marx) 

a novokantovstvo; 2. antropologická (gr. antropos = človek), ktorú 

reprezentuje filozofia existencie (Kierkegaard), voluntarizmus 

(Schopenhauer) a filozofia života (Nietzsche). V oboch líniách je 

možné badať vplyv Kanta, jednak v tom, že 1. línia si zobrala za 

svoje, že filozofia má robiť syntézu poznania získaného vo vedách, 

a jednak v tom, že 2. línia sa zrodila ako protest proti racionalizmu 

Kantovho systému a opiera sa o vôľu, intuíciu, pud – iracionalitu. 

IDEALISTA 

DUALISTA 

AGNOSTIK  

 

HUMANISTA 

Kant ukázal, že 

existujú základné 

práva, ktoré 

prináležia ľuďom na 

základe ich 

ľudskosti a ktoré 

nemôžu byť zrušené 

 

Kategorický 

imperatív nám 

káže mravne konať 

 

Kant sformuloval 

kozmogonickú 

hypotézu; na 

základe 

Newtonovej fyziky 

dokazoval, že vo 

vesmíre pôsobia 

sily príťažlivosti 

a odpudivosti; sú 

v harmónii, ak sa 

harmónia zruší, 

znova dôjde 

k chaosu a vesmír 

zanikne – Kant-

La placeova 

teória. 

 

 

 

 

 

 

 

Iracionalizmus 

odmieta možnosti 

rozumu 
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POZITIVIZMUS 

AUGUST COMTE (1798 – 1857) – je zakladateľom pozitivizmu 

i sociológie. Tvrdil, že naše vedenie a poznanie sa má opierať o fakty 

a vzťahy medzi nimi. Fakty sú skutočné – pozitívne dané 

a overiteľné našou skúsenosťou a experimentom. Na ich základe sa 

dá vytvoriť i klasifikácia vied. Základom je matematika, potom 

astronómia, fyzika, chémia, biológia a sociológia – veda 

o spoločnosti, ktorá umožní rozpoznať a vysvetliť sociálne fakty, 

predvídať sociálne javy, a tak reformovať spoločnosť. Tá prešla 3 

štádiami ľudského vývoja: 1. teologické – typické pre stredovekú 

Európu, vládne v ňom viera; 2. metafyzické – typické pre novovek, 

formujú sa v ňom abstraktné filozofické obrazy sveta, všeobecnými 

princípmi sa stáva zákon, kauzalita; 3. pozitívne – typické pre 

modernú spoločnosť, začína sa pozitivizmom, ktorý odmieta 

predsudky teológie i metafyzické špekulácie a opiera sa iba o vedecké 

skúmanie sveta. 

MARXIZMUS 

KAROL MARX (1818 – 1883) – spojil nemecké filozofické metódy, 

francúzsku revolučnú filozofiu a anglické ekonomické teórie. 

Filozofia nemá svet vysvetľovať, ale ho meniť. Základom 

spoločnosti je materiálna výroba. V spoločnostiach, kde je práca 

organizovaná na základe súkromného vlastníctva, sa človeku 

(proletárovi) odcudzuje produkt jeho práce i jeho druhová podstata. 

Vlastník výrobných prostriedkov (kapitalista, súkromník) využíva 

hodnoty, ktoré vytvorí výrobca, takže je nutné zmeniť výrobné 

vzťahy, čo sa dá jedine revolúciou, ktorá zruší súkromné 

vlastníctvo. Spoločenský vývoj vnímal ako triedny boj. Marxistická 

filozofia sa stala vedeckým svetonázorom robotníckeho hnutia 

19. storočia; dnes je známa ako ľavicová socialistická teória.  

 

FILOZOFIA EXISTENCIE 

SÖREN KIERKEGAARD (1813 – 1855) – je presvedčený, že náš 

život, naša existencia je určená naším konaním, ktoré je vlastne 

voľbou z možností, ktoré nám život ponúka. Existencia človeka môže  

 

19. storočie 

Scientistická línia 

 

POZITIVIZMUS

MARXIZMUS 

NOVOKANTOV-

STVO 

 

 

 
Darwin v diele 

O pôvode druhov 

obhajuje evolučnú 

(vývojovú) teóriu, 

1872 

 

 
Karol Marx 

MANIFEST KS 

programové dielo 

komunizmu 

 

európske mocnosti 

začali od r. 1880 

kolonizáciu 

afrického 

kontinentu 
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prejsť troma štádiami: 1. voľba estetického postoja – v tomto štádiu sa 

uprednostňuje zážitok, bezprostredný okamih a zmyslový pôžitok. 

V tomto postoji človek žije len navonok. 2. voľba etického postoja – 

prichádza, keď si to uvedomí a volí sám seba, rozhoduje sa, či bude 

akceptovať zákony a normy spoločnosti, teda mravný život. Riešenie 

morálnych situácií ho vedie ku konfliktom s vlastným svedomím. 3. 

voľba náboženského postoja – človek sa ocitá tvárou v tvár k Bohu 

a uvedomuje si svoju bezmocnosť, že nemá, o čo by sa mohol oprieť. 

Je v paradoxe voľby, v situácii buď – alebo, keď vníma svoju vlastnú 

existenciu a zažíva stav úzkosti zo slobody. 

 

VOLUNTARIZMUS 

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788 – 1860) – uznáva, že vo svete 

vládne svetová vôľa, ktorá je ,,slepá“ a človek nemá šancu ju 

ovplyvniť, a teda ani zmeniť beh dejinných udalostí, preto žijeme 

v sklamaní a frustrácii – pesimizmus. Človek sa môže od nej 

izolovať, pokiaľ bude žiť asketicky (striedmo) alebo v estetickom 

zážitku, ktoré ho dovedú do nirvány. O svete teda môžeme mať len 

predstavu, svet sa nám javí ako Kantova vec o sebe.  

 

FILOZOFIA ŽIVOTA 

FRIEDRICH NIETZSCHE (1844 – 1900) – kričí, že Boh je mŕtvy, 

že sme ho zabili. Je nutné, aby sme všetko v živote prehodnotili 

a zaujali kritický postoj. Pokiaľ to nerobíme, sme len priemerným 

manipulovateľným indivíduom. Nadčlovek je silná osobnosť, ktorá je 

pudená k moci, pretože má vôľu k životu.  

 

Otázka: 

Charakterizuj jednotlivých predstaviteľov filozofie 19. storočia, 

jednotlivé problémy, ako i podmienky na jej rozvoj. 

 

 

19. storočie 

Antropologická 

línia 

 

VOLUNTARIZMUS 

FILOZOFIA 

EXISTENCIE 

ŽIVOTA 

hľadá zdroj 

v iracionálnych 

silách v človeku – 

vôľa, intuícia, pud. 

 
Schopenhauer 

Dielo: Svet ako 

vôľa a predstava 

Nietzsche, jeho 

teóriu nadčloveka 

znehodnotil Hitler  

UMENIE je tiež 

pluralitné

 

Wassily Kandinski 

abstrakcionizmus 

 
Andy Warhol,  

pop-art 
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FILOZOFIA 20. STOROČIA 

♦UČÍM SA SÁM – O WITTGENSTEINOVI V KOMIKSE 

 

Dočítaj komiks a rieš otázky: 

1. O aké vedné odbory sa vo svojej filozofii oprel Wittgenstein, a tak sa pričinil o jej 

lingvistický obrat? 

2. Aký jazyk sa pokúsil vytvoriť Wittgenstein? Podarilo sa mu to? 

3. Čím je veta vo vzťahu ku skutočnosti, k svetu? 

4. Z čoho pozostáva skutočnosť, svet? 
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5. Je vyjadrenie ,,Pes!“ veta alebo vyjadrenie ,,Pes sedí na trávniku“ je veta? Prečo? 

6. Ako môžeme overiť pravdivosť alebo nepravdivosť viet? 

7. Je overiteľné i vyjadrenie Bolí ma to? Prečo? 

8. Čo predstavuje podľa Wittgensteina hranice myslenia, hranice jazyka, ktoré sú 

zároveň hranicami sveta? 

9. Aký je to verejný jazyk? 

10. Kto stanovuje význam slova? 

11. S čím súvisí význam slova a majstrovstvo jazyka? 

12. Prečo Wittgenstein navrhol terapiu filozofii? 

13. Urči, komu patria výroky, ktoré Tarro cituje pri lietaní? 

14. Čo označil Wittgenstein pojmom jazyková hra? Pracuj s učebným textom.
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ANALYTICKÁ FILOZOFIA 

Bola ovplyvnená zvratmi 20. storočia (dve svetové vojny, fašistická 

ideológia, ekonomická kríza, komunistická ideológia ako reakcia na 

totalitný fašizmus a prevrat v taký istý totalitarizmus) a sama tiež 

prispievala k ideológiám, ktoré formovali moderný svet.  

Priniesla novú analytickú tradíciu. Teória Alberta Einsteina ponúkla 

nové vysvetlenie povahy vesmíru a psychoanalytická teória 

Sigmunda Freuda poskytla ľuďom nové nahliadnutie do štruktúry 

a fungovania duševného života. Filozofia sa začína venovať logike 

a jazyku, ide o hnutie logickej analýzy, neskôr známe ako 

analytická filozofia. Jej najvýraznejším predstaviteľom sa stal 

Ludwig Wittgenstein, žiak Bertranda Russella, ktorý spájal logiku 

s matematikou. Spojenie medzi vedeckým myslením a filozofiou 

priniesol Karl Popper, ktorý čerpal podnety u Alberta Einsteina.  

LUDWIG WITTGENSTEIN – JAZYK JE SKUTOČNOSŤ 

Jeho dielo i filozofia sa dajú rozdeliť na dve obdobia, hoci v oboch sa 

pokúsil spojiť logiku a jazyk. Podľa neho je logika zrkadlovým 

obrazom sveta. Jazyk pozostáva z viet a veta je obrazom skutočnosti, 

vetná stavba odráža jej štruktúru. Podobne ako pozitivisti i on vnímal, 

že skutočnosť je svetom faktov, ktoré sa dajú rozkladať až na 

jestvujúce stavy vecí. Ak chceme posúdiť, či je veta pravdivá, musíme 

porovnať obraz v mysli, ktorý je obrazom faktov, so skutočnosťou. 

Logickú formu má napr. veta Mačka sedí na koberci, pretože ju jasne 

môžeme rozložiť na jej súčasti: mačka + koberec = mačka sedí na 

koberci. A je to overiteľné. Duša a jej stavy nie sú uchopiteľné 

objekty. Bolesť je nevysloviteľná, aj keď sa ukazuje. Môžem 

posudzovať pravdivosť výroku vety Mačka sedí na koberci, pretože 

môžem zistiť, či fakt o mačke vyjadrený týmto tvrdením existuje 

alebo nie. Ale nedá sa posúdiť napr. výrok, že mám bolesť, keď tento 

vnútorný proces je výlučne súkromnou záležitosťou vyjadrenou 

súkromným jazykom, pre ktorý neexistuje žiadne nezávislé kritérium 

pravdivosti či správnosti: bolesť nie je ,,čosi“ (fakt), čo ale 

neznamená, že ,,nie je ničím“. Je jedným z toho, čo vymedzuje  

Freud  

1856 – 1939 liečil 

hypnózou, pravdu 

skrýva 

podvedomie 

 
Albert Einstein  

1879 –1955 

E = mc2; teória 

relativity 

Apollo11, 1969 

ľudia na Mesiaci 

 

PARADOX 

KLAMÁRA 

Veta vyslovená 

filozofom, že všetci 

filozofi sú klamári – 

ak je pravdivá, tak 

je nepravdivá, a ak 

je nepravdivá, tak 

je pravdivá, pretože 

ak filozof hovorí 

pravdu o tom, že 

klame, tak potom 

nemôže byť klamár, 

ale keďže tvrdí, že je 

klamár, potom 

nemôže hovoriť 

pravdu, čo vlastne 

znamená, že nemôže 

existovať. 

V skutočnosti tento 

paradox nespočíva 

v obsahu, ale vo 

forme.  
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hranice myslenia, a teda i filozofie, toho, čo sa nemôže stať jej 

predmetom, a preto: O čom nemožno hovoriť, o tom treba mlčať. 

Napr. že treba mlčať o láske, slobode, nesmrteľnosti, Bohu. Vyhlásil, 

že filozofia stratila zmysel, pretože jej základné otázky a problémy sú 

nevysvetliteľné. Sféry vnútorného prežívania sú mystické. Rebrík, 

ktorý sme potrebovali, aby sme sa k tomuto výsledku dostali, môžeme 

odhodiť....Rozhodol sa odísť bližšie k svetu faktov, teda 

k prírodovede, ale opäť sa vrátil na naliehanie priateľov do 

Cambridgea a poopravil svoje predchádzajúce názory. Ideálny jazyk 

neexistuje. Musíme sa vrátiť k bežnej reči. Slová majú význam len 

v prúde života, teda význam slova súvisí s tým, v akej súvislosti bolo 

použité. Takže existuje verejný jazyk. Určité slovo nedostalo význam 

tým, že pomenúvalo predmet, ale denným používaním slova 

v spoločenstve ľudí, ktorí hovoria tým istým jazykom – a preto, keby 

mačka vedela hovoriť, nemohli by sme jej rozumieť...Takže jazyk je 

vlastne súhrnom jazykových hier. Majstrovstvo v jazyku spočíva 

v schopnosti výstižne a stručne používať slová v rôznych kontextoch. 

Napríklad Ty! Slovíčkom ty môžem vyjadriť: Ty – moja láska, môj 

poklad, ale i môj nepriateľ! Záleží, v akej situácii, teda kontexte ho 

použijem. Význam je niečo, čo sa stanovuje medzi používateľmi 

jazyka, ide o dohodu medzi ľuďmi, keďže je jazyk spletený do 

štruktúry životov, ktoré ľudia spoločne žijú, majú spoločnú kultúru 

názorov, ako i spoločný pohľad na svet. Jazykové hry sú napríklad 

rozprávať príbeh, dvoriť dievčaťu, povedať vtip alebo vysvetliť učivo. 

A preto Wittgenstein navrhoval terapiu filozofie. Aby sa odvrátila od 

špekulatívnych filozofických problémov a vrátila sa ku každodennej 

skutočnosti. Podľa neho filozofi prikladajú význam forme vyjadrenia 

a nesústreďujú sa na používanie jazyka v reálnych vzťahoch. 

Abstrahujú a zovšeobecňujú, aby izolovali vnímané problémy a tie sa 

potom pokúšajú riešiť, čiže si vytvárajú problémy sami pre seba. 

Treba pestovať kritické myslenie, formulovať otázky, objasniť 

používanie jazyka v reči, aby som na zvolanie Prší! nereagoval A kto 

prší? Alebo na titulok Cena masla stúpa nekričal Zadržme maslo!...iba 

tak odhalím pravdu o svete... 

LUDWIG 

WITTGENSTEIN 

1889 – 1951 

 

 

 

 

 

 

rakúsko-britský 

filozof, zakladateľ 

analytickej filozofie 

jazyka, hudobne 

nadaný, absolvoval 

inžinierske štúdium 

v Berlíne 

a uskutočňoval 

pokusy v leteckej 

doprave, študoval 

i učil v Cambridge, 

vo filozofii robil 

výskumy v oblasti 

logiky, jazyka 

a vedomia – po 

skončení 1. sv. 

vojny sa vzdal 

filozofie, rozdal 

majetok a viedol 

jednoduchý život, 

učiteľ a záhradník, 

zdokonaľoval stroje, 

od r. 1929 prišiel 

späť (na naliehanie 

priateľov i Russella) 

do Cambridgea, tu 

 zomrel na rakovinu. 

(počas 2. sv. vojny 

bol ošetrovateľom a 

písal nové dielo) 
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ĎALŠIE SMERY 20. STOROČIA 

FENOMENOLÓGIA 

Zakladateľ Edmund Husserl (1859 – 1938). Základný pojem 

fenomén (fenomén = jav), to, čo vnímame zmyslami, je jav. Podstata 

súcien – vec o sebe, je nezmyslová, transcendentná (eidos, idea, 

esencia), dá sa k nej dopracovať fenomenologickou redukciou – 

metóda očistenia fenoménu od všetkých náhodných súvislostí: od 

mienok, predsudkov, tradícií i náhodných momentálnych empirických 

charakteristík. Podstata psychického je intencionálna, vedomie je 

vždy na niečo zamerané: milujeme niekoho, hodnotíme niečo, 

pohŕdame niečím...Husserlova fenomenológia, vychádzajúc z Kanta, 

položila spolu s Kierkegaardom a Heideggerom základy 

existencializmu 20. storočia. 

EXISTENCIONALIZMUS 

Najvýraznejšou osobnosťou sa stal Jean-Paul Sartre (1905 – 1980). 

Tvrdil, že existencia predchádza esenciu (esencia = ľudská podstata). 

Existovať znamená byť tu, v tomto stave. Nie sme vytvorení na žiadny 

konkrétny účel (ani Bohom, ten neexistuje), musíme si ho sami 

vytvoriť. Z ničoty sa človek stáva niečím, a to vlastným pričinením. Je 

,,vrhnutý do slobody“ a ,,odsúdený“ urobiť niečo zo seba svojím 

konaním – angažovaním sa vo svete. Vlastnou voľbou volíme aj za 

všetkých iných (akí by mali byť). Preto nás sprevádza úzkosť, obava, 

strach. Človek sa svojou voľbou realizuje ako projekt a nemôže sa 

zbaviť bremena zodpovednosti za dianie vo svete. Vlastnou esenciou 

sa stáva až vo svojej smrti; z čoho vyplýva absurdnosť celého 

základného zmyslu existencie. 

ŠTRUKTURALIZMUS, POSTMODERNIZMUS 

Záverečné desaťročie 20. storočia bolo charakteristické pádom 

východného totalitného bloku, bolo poznačené narastaním moci 

masmédií a vyhlásením vojny proti terorizmu.  

Vo Francúzsku sa objavuje ŠTRUKTURALIZMUS, ktorý sa 

sústreďuje na dekonštrukciu textov a odhaľovanie ich 

nejednoznačností a rozporuplností. Filozofia sa teda rozvíja 

v jazykovede. Hlavní predstavitelia Jacques Derrida, Michel Foucault,     

Programová téza 

fenomenológie: 

Späť k samotným 

veciam! – vráťme 

sa k podstate 

 

 

 

protesty v Paríži 

v roku 1968, Sartre 

existencializmom 

a názorom, že 

môžeme slobodne 

utvárať svoj život, 

ovplyvnil najmä 

mladých ľudí, 

inšpiroval ich 

k protestom proti 

autoritatívnym 

postojom a za 

liberálnejšie 

ovzdušie  

 

 

 

 
1961 – 1989 

stavba a pád  

Berlínskeho múru, 

ktorý oddeľoval 

Východ a Západ 



 

69 
 

ktorí spojili svoje textové analýzy s ľavicovou politikou, hľadajú 

invariant vedenia (to, čo je stále, čo sa nemení), epistéme = princíp 

usporiadania, poriadok, ktorý vopred určuje, čím sa má naše vedomie 

zaoberať. Tvrdia, že naše myslenie je zdanlivo slobodné, drží sa 

osnovy a ona mu umožňuje o veciach rozmýšľať. Čo presahuje náš 

rámec, označuje naše myslenie za odchýlku, za prejav 

,,nenormálneho“, usiluje sa človeka normalizovať, disciplinovať 

(spätosť medzi vedením a mocou). Myslenie je vždy akoby ,,vpletené“ 

do určitých štruktúr: jazyka, sociálnych a ekonomických vzťahov, 

moci – nemá svoj základ v slobodnom, poznávajúcom a konajúcom 

subjekte (identita subjektu je spochybnená). Štrukturalizmus podnietil 

POSTMODERNIZMUS (Jean-Franςois Lyotard), ktorý poprel 

možnosť jedinej objektívnej pravdy a nemožnosti konsenzu (dohody), 

ale disenzu (nezhoda, nesúhlas). Obhajuje pluralitu namiesto jednoty 

popri sebe existujúcich rôznorodých a nezlučiteľných názorov, 

postojov a teórií. Spoločnosť, v ktorej začíname žiť, je pluralitne 

otvorená, pripúšťa mnohosť jazykov a mnohosť diskurzov 

(rozhovorov, výkladov, rozpráv). Zastáva stanovisko radikálneho 

pluralizmu, ktoré sa posilňuje pôsobením informačných médií 

a komunikačných  technológií a znemožňuje sa ,,metadiskurz“. 

Keďže sa takáto filozofia stala pre verejnosť príliš abstraktná, niektorí 

filozofi sa začali venovať naliehavejším sociálnym, politickým 

a etickým otázkam, ktoré mali bližšie k praxi a každodennému životu 

ľudí, napr. skúmali otázky rasy a identity, problém spravodlivosti 

a zodpovednosti alebo gender problémy (feminizmus), či ochranu 

životného prostredia a práv zvierat.  

Filozofia a jej idey stále formulujú nové problémy, keďže filozofia 

reaguje na dobu, ktorej je sama súčasťou. Pokým ľudia neprestanú 

premýšľať a pochybovať o už sformulovaných pravdách, dovtedy 

bude mať filozofia v živote človeka výrazné miesto. 

 

Otázka: Charakterizuj nové problémy a otázky, ktoré sa objavili 

a objavujú vo filozofii 20. stor.; predstaviteľov, ako i podmienky na 

jej rozvoj. 

Skutočnosť je text. 

Derrida 

 

Otázka vedenia je 

v období 

informatiky viac 

ako kedykoľvek 

predtým otázkou 

vlády. Jean-

François Lyotard: 

Postmoderná 

situácia. 

Uvedomujeme si, že 

obmedzenie prístupu 

k informáciám 

predstavuje 

nebezpečné riziká 

pre budúci život? 

 
hnutie Greenpeace, 

organizácia 

založená v r. 1972 

v Kanade, súvisí s 

ochranou 

životného 

prostredia, má i 

mierové skupiny 

proti jadrovým 

aktivitám 

Muž je definovaný 

ako ľudská bytosť, 

žena ako samička 

feministka Simone 

deBeauvoir 

 

 
1992 internet 

sprístupnený na 

domáce použitie  
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Záver 

V publikácii sme chceli spracovaním zvolenej časti obsahu filozofie ukázať, v akých 

súvislostiach možno žiakom priblížiť obsah predmetu filozofia zaujímavo, ako je možné 

prostredníctvom tohto predmetu prispieť k rozvíjaniu žiakových kompetencií, jeho názorom 

a argumentačným schopnostiam. Nepodávame jediné správne riešenie, skôr ukazujeme 

možnosti, ako sa aj za zmenených časových podmienok prijatím novej koncepcie vyučovania 

občianskej náuky dajú realizovať ciele v tomto predmete.  
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