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Základy filozofie 
Otázky na písomný test pre prijímacie konanie 

Číslo Otázka 

1.  Aký je pôvod a význam výrazu "filozofia"? 

2.  Aké myslenie predchádzalo filozofickému mysleniu? 

3.  Čo je to mýtus? 

4.  Aký je význam výrazu logos? 

5.  Ako nazývame človeka, ktorý popiera poznateľnosť sveta? 

6.  Čo je ontológia? 

7.  Čo je gnozeológia? 

8.  Čo je estetika? 

9.  Čo je axiológia? 

10.  Čo je teológia? 

11.  Kto je zakladateľom formálnej logiky? 

12.  Čo je opakom materialistickej filozofie? 

13.  Čo je to monizmus? 

14.  V ktorej oblasti je počiatok dejín filozofie? 

15.  Aké obdobia vývoja filozofie v Grécku poznáte? 

16.  Čo je to arche? 

17.  Kto bol známym predstaviteľom milétskej školy? 

18.  Kto bol Pytagoras? 

19.  Čo je to panteizmus? 

20.  Aký je význam výrazu "pantha rei"? 

21.  V akej forme je napísaná väčšina prác Platóna? 

22.  Aké cnosti podľa Platóna charakterizujú dušu človeka? 

23.  Ktoré diela Aristotela sa dotýkajú etiky, sociálnych otázok a práva? 

24.  Ako sa nazýva logická metóda od všeobecného k zvláštnemu? 

25.  Čo je logická metóda od zvláštneho k všeobecnému? 

26.  Aké dobro považuje Aristoteles za najvyššie? 

27.  Čo je podľa Aristotela najvyššou formou ľudského spolužitia? 

28.  Čo je agnosticizmus? 

29.  Podľa čoho dostala názov škola stoikov? 

30.  Dielo ktorého rímskeho filozofa vzniklo na území Slovenska? 

31.  Čo je etymológia? 

32.  Čo je to semiológia? 

33.  Čo bolo ústrednou otázkou stoicizmu? 

34.  Čo je to apatea (ataraxia)? 

35.  Môže podľa stoicizmu človek zmeniť svoj osud? 

36.  Ktoré z uvedených období nachádzame vo vývoji kresťanskej filozofie v stredoveku? 

37.  Ktoré osobnosti reprezentujú patristiku? 

38.  Ktoré diela napísal Aurelius Augustinus? 

39.  Čo je to Tóra? 

40.  Autorom akých diel je Tomáš Akvinský? 
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41.  Čo charakterizuje renesančnú filozofiu? 

42.  Čo charakterizuje vznik a vývin renesančného myslenia? 

43.  Prečo bol Giordano Bruno obžalovaný a upálený? 

44.  Aký je význam diela Isaaca Newtona? 

45.  Čo je obsahom diela "Vladár“ od N. Machiavelliho? 

46.  Čím je známy Hugo Grotius? 

47.  Čím je známy Thomas Morus? 

48.  Aké východiská poznania uprednostňuje empirizmus? 

49.  Čo profiluje novovekú filozofiu? 

50.  Kto patrí k zakladateľom novovekej filozofie? 

51.  Prečo sa zástancovia René Descarta nazývajú karteziáni? 

52.  Ktoré pravidlá a zásady rozpracoval René Descartes? 

53.  Čím je známy Thomas Hobbes? 

54.  Akú formu vlády považoval Thomas Hobbes za najlepšiu? 

55.  Aké základné diela napísal Thomas Hobbes? 

56.  Ktorí myslitelia patria k popredným predstaviteľom novovekého empirizmu? 

57.  Akým otázkam sa v svojich dielach venoval John Locke? 

58.  Čo vyjadruje výrok: "Nič nie je v rozume, čo by predtým nebolo v zmysloch"? 

59.  Ktorí filozofi novoveku vychádzali z teórie spoločenskej zmluvy? 

60.  Prečo sa podľa Johna Locka uzatvára spoločenská zmluva? 

61.  Akú formu vlády považoval John Locke za najlepšiu? 

62.  Na aké druhy moci navrhoval John Locke rozdeliť štátnu moc? 

63.  Čo charakterizuje francúzske osvietenstvo? 

64.  Čím bolo hnutie libertínov? 

65.  Čo vplýva na obsah a formu práva podľa Ch. Montesquieua? 

66.  Akú formu vlády považoval Ch. Montesquieu za najlepšiu? 

67.  Čo je podľa Rousseaua dôvodom nerovnosti medzi ľuďmi? 

68.  Kto bol ideovým otcom jakobínov? 

69.  Kedy podľa Rousseaua môže ľud zvrhnúť panovníka? 

70.  Čo je to "volonté générale" podľa J. J. Rousseaua? 

71.  Ktoré dielo je prvou prácou kritického obdobia Kantovej filozofie? 

72.  Akú otázku rieši Kant v diele Kritika čistého rozumu? 

73.  V ktorom diele Kant rozpracoval praktickú filozofiu? 

74.  Ktoré dve veci napĺňali Kanta obdivom a úctou? 

75.  Čo je to kategorický imperatív? 

76.  Čo je to naturfilozofia? 

77.  Ako Hegel hodnotil úlohu a význam štátu? 

78.  Akú formu vlády považoval Hegel za najvhodnejšiu? 

79.  Čo je podľa Hegla účelom dejín? 

80.  Kto na Slovensku reagoval na klasickú nemeckú filozofiu, najmä na dielo G. W. Hegla? 

81.  Ako nazývame filozofiu od polovice 19. storočia? 

82.  Ako sa nazýva orientácia, ktorá filozofiu chápe ako vedu? 

83.  Ktorá veda je podľa Augusta Comta predpokladom všetkých vied? 

84.  Čo charakterizuje filozofiu A. Schopenhauera? 
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85.  Produktom čoho je nadčlovek v diele F. Nietzscheho? 

86.  O čo ide filozofii života? 

87.  Kto je zakladateľom fenomenológie? 

88.  Kto patrí k hlavným predstaviteľom filozofie existencie? 

89.  Čo je to antropológia? 

90.  Kto bol v gréckej mytológii Boh Hermes? 

91.  Kto je zakladateľ modernej filozofickej hermeneutiky? 

92.  Čo je to pragmatizmus? 

93.  Čo je kritérium pravdivosti v pragmatizme? 

94.  Ktorý prúd je v katolíckej filozofii najvýznamnejší? 

95.  Čo je to sémantika? 

96.  Ktorí z týchto autorov patria medzi tvorcov sociálnych utópií? 

97.  Kto bol Auguste Comte? 

98.  Čo je existencializmus? 

99.  Ktorí z týchto filozofov boli predstaviteľmi existencializmu? 

100. Kto bol Hugo Grotius? 

101. Aké je najslávnejšie dielo Thomasa Hobbesa? 

102. Kto boli hugenoti? 

103. Čo je Dekalóg? 

104. Čo je liberalizmus? 

105. Čo charakterizuje duchovný prúd humanizmu? 

106. Ako sa volal filozof, ktorý vyhlásil: "všetko plynie"? 

107. Ktorý grécky filozof prehlásil: "mierou všetkých vecí je človek"? 

108. Kto založil logiku ako vedu? 

109. Kto založil stoickú filozofiu? 

110. Čo bolo najvyšším cieľom epikurovského filozofa? 

111. Ktorý poľský astronóm najviac prispel k heliocentrickému obrazu sveta? 

112. Najvýznamnejšími filozofmi racionalizmu 17. stor. boli: 

113. Kto bol F. W. Nietzsche? 

114. Kto bol Jean-Paul Sartre? 

115. Ktoré z týchto diel napísal Immanuel Kant? 

116. F. W. Schelling bol typickým predstaviteľom: 

117. Čo bola scholastika? 

118. Čo je hédonizmus? 

119. Kto bol Táles z Milétu? 

120. Kto bol Martin Heidegger? 

121. Čo znamená slovo "diškurz"? 

122. Čo bol tzv. Viedenský krúžok? 

123. Ktoré z týchto diel napísal Karol Marx? 

124. Čo charakterizuje pragmatickú filozofiu? 

125. Kto bol Sören Kierkegaard a aké diela napísal? 

126. Kto napísal Mýtus o Sizyfovi? 

127. Kto bol Ludwig Wittgenstein? 

128. Čo je technokracia? 
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129. Čo charakterizuje osvieteneckú filozofiu dejín? 

130. Čo skúma filozofia náboženstva? 

131. Kto prehlásil: "Boh je mŕtvy!"? 

132. Autorom ktorého (ktorých) z uvedených výrokov je Sokrates? 

133. Aké základné filozofické prístupy sa uplatňujú v otázke vzťahu k Bohu? 

134. Aké filozofické smery starovekej Indie poznáte? 

135. Aké filozofické smery starovekej Číny poznáte? 

136. Ktoré Platónove spisy sa týkajú štátu a práva? 

137. Podľa stoikov existujú štyri hlavné cnosti. Ktoré to sú? 

138. Ktorých cirkevných otcov poznáte? 

139. V čom vidíte prínos arabskej učenosti k celosvetovému poznaniu? 

140. Ktoré renesančné osobnosti si spájate s veľkými prírodovednými objavmi tej doby? 

141. Kto je zakladateľom moderného racionalizmu? 

142. Ktoré filozofické smery tvoria poklasickú filozofiu 19. storočia? 

143. Kto patrí k predstaviteľom existencionalizmu? 

144. Čo charakterizuje tvorbu Erasma Rotterdamského? 

145. Kto napísal knihu „Emil alebo o výchove“ a čo je jej obsahom? 

146. Čo je najcharakteristickejšie pre prvé grécke filozofické školy? 

147. Kto boli sofisti? 

148. Čo charakterizuje stredoveké učenie? 

149. Ktorí vedci prispeli k tomu, že renesanciu nazývame epochou veľkých vedeckých objavov? 

150. Pre ktorého autora boli charakteristické renesančné úvahy o štáte a práve? 

151. Čo je charakteristické pre klasickú novovekú filozofiu? 

152. Čím sa zaoberá Kant vo svojej praktickej filozofii? 

153. Čo viete o Augustovi Comtovi? 

154. Čo viete o marxistickej filozofii? 

155. Čo tvorí podľa Marxa spoločenskú nadstavbu? 

156. Ktoré z týchto filozofických smerov začleňujeme do modernej filozofie 20.storočia? 

157. Ktorí existencionalisti boli aj významnými spisovateľmi? 

158. Ktoré z týchto disciplín patria do filozofie? 

159. Ako chápu svoje poslanie scientistické filozofie? 

160. Aké formy vlády rozoznáva Aristoteles? 

 


