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Otázky na štátne záverečné skúšky v magisterskom študijnom 

programe Kresťanská filozofia 

KF - Mgr. 
 

SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA 

1. Chápanie vedy v logickom pozitivizme: empirizmus, induktivizmus, empirické 

kritérium zmyslu, kumulativizmus. 

2. Falzifikačný model vedy K. R. Poppera: báza empirických vied, falzifikácia, 

hypoteticko-deduktívna metóda. 

3. Historická a holistická koncepcia vývoja vedy T. S. Kuhna: historické chápanie vývoja 

vedy (normálna veda – vedecká revolúcia), pojem paradigmy, holistické pozadie zmeny 

paradigmy. 

4. Metodológia vedeckých výskumných programov I. Lakatosa: vedecký výskumný 

program (charakteristika tvrdého jadra a obalu), vnútorná a vonkajšia história vedy.  

5. Metodologický anarchizmus P. K. Feyerabenda: parazitný status pozorovaní, chápanie 

alternatívnych teórií, princíp „anything goes“. 

6. Peter F. Strawson - deskriptívna vs. revizionistická metafyzika, analytická filozofia 

a návrat metafyziky. 

7. Základné historické a systematické východiska realizmu a antirealistické námietky 

(Putnam, Rorty), ontológia realizmu vs. ontologické dôsledky a postoje antirealizmu.  

8. Nelson Goodman a jeho podoba konštruktivizmu, pluralizmu a kritické zhodnotenie. 

9. Ernst Tugendhat, konflikt tradicionalistických a náboženských základov etiky, pokus 

o reinterpretáciu Kanta, kritické zhodnotenie jednotlivých východísk a pokus o riešenie. 

10.  Eko filozofia – základné problémy ekofilozofie v 20. a 21. storočí, základné koncepcie 

a témy (Lavelock, Šmajs, Kohák a i.) 

11. Utópia ako literárny žáner, jeho charaktery a členenie v nastávajúcom novovekom 

politickom myslení.  Rané prirodzenoprávne teórie (Grotius, Hobbes, Locke). 

12. Koncepcia konštitučnej monarchie z pohľadu novovekej filozofie a jeho recepcia 

u Johna Locka. Základné východiská a závery Listu o Tolerancii a Druhého pojednania 

o vláde. 

13. Kant a jeho politická teória. K večnému mieru, základy medzinárodného práva. 

14. Liberálna tradícia myslenia – druhy a prúdy klasického anglického a angloamerického 

liberalizmu, utilitarizmu a pragmatizmu (J. Bentham, J. S. Mill, J. Dewey). 

15. Súčasné liberálne prúdy myslenia. (Berlin, Rawls, Nozick, Hayek, McIntyre). 

16. Čo je predmetom kognitívnej vedy, aký je jej charakter a hlavné metódy skúmania, 

vzťah k ostatným disciplínam (filozofii, neurovede, počítačovej vede). 

17. Čo sú to kognitívne procesy, ako ich delíme a ich hlavné charakteristiky. 

18. Definuj behaviorizmus a funkcionalizmus vo vzťahu ku skúmaniu ľudskej mysle. Ako 

by na otázku, čo je bolesť, odpovedal behaviorista, fyzikalista a funkcionalista. 

19. Čo je to modulárna teória mysle. Objasnite rozdiel medzi koncepciami J. Fodora a N. 

Chomského. 
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20. Čo skúmajú teórie percepcie, vysvetli základné prúdy v prístupe k poznaniu z hľadiska 

zdrojov poznania, uveď metódy skúmania percepcie a problémy, ktorým čelia. 
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