Otázky z predmetu “Filozofia 20. storočia”

1. 	Čo je filozofia, členenie filozofie, filozofické disciplíny, vzťah mýtu a filozofie, vzťah vedy a filozofie, vzťah náboženstva a filozofie.
2. 	Antická filozofia:
2.1 	Raná grécka filozofia: polis, prechod od mýtu k logu, milétska škola, arché, Pytagoras, čísla, eleatská škola, apórie, Herakleitos, logos, atomisti, sofisti, relativizmus, Protagoras.
2.2 	Klasické obdobie: Sokrates, maieutika, irónia, “Viem, že nič neviem”, “Poznaj seba samého”, daimonion, Platón, idey, anamnéza, vzory, dialógy, duša a telo, štát, Aristoteles, logika, druh, rod, sylogizmus, definícia, metafyzika, teleológia, entelecheia, štyri príčiny, prvý hýbateľ, fyzika, 5 prvkov sveta, geocentrizmus, duša, 3 formy duše, rozum, etika, cnosti, blaženosť, štát, typy vlád.
2.3 	Poklasické (helénske) obdobie: stoicizmus, logika, fyzika, etika, ataraxia, epikureizmus, blaženosť, novoplatonizmus, Plotínos, Jedno.
3. 	Stredoveká filozofia:
3.1 	Patristika: biblická tradícia, Augustinus, vnútorná pravda, duša človeka, koncepcia dejín
3.2 	Scholastika: spor o univerzálie, ontologický dôkaz existencie Boha, rády, univerzity, sedem slobodných umení, aristotelizmus, Tomáš Akvinský, rozum a zjavenie, filozofia a teológia, látka a forma, podstata a existencia, dôkazy Božej existencie, “anima forma corporis”.
4. 	Novoveká filozofia:
4.1 	Renesančná filozofia: Kuzánsky, Jedno, “učená nevedomosť”, vedecké objavy, reformácia, utópie
4.2 	Klasická novoveká filozofia: subjekt, teória poznania, empirizmus verzus racionalizmus, F. Bacon, nová metóda, idoly, indukcia, R. Descartes, metodická skepsa, “Myslím, teda som”, dualizmus, duša a telo, B. Spinoza, substancia, atribúty, mody, panteizmus, monizmus, Leibniz, pluralizmus, monáda, členenie monád, “nemajú okná”, predurčená harmónia, J. Locke, idey, kvality, liberalizmus, deizmus, Berkeley, “esse est percipi”, solipsizmus, D. Hume, agnosticizmus, teória asociácií, problém kauzality, osvietenstvo, rozum, deizmus, encyklopedizmus, mechanistický materializmus, ateizmus, Rousseau, spoločenská zmluva, I. Kant, kozmogonická hypotéza, apriori, aposteriori, transcendentalizmus, rozum, idey, fenomén, númen, praktická filozofia, kategorický imperatív, Fichte, dialektická metóda, Hegel, dialektický vývoj idey, logika, príroda, duch, filozofia dejín.
4.3 	Poklasická filozofia 19. storočia: scientizmus, antropologizmus, A. Comte, pozitivizmus, tri štádiá, sociológia, K. Marx, činnosť, práca, spredmetňovanie, odcudzenie, proletariát, výroba, spol.-ekonom. formácie, revolúcia, Kierkegaard, tri štádiá, existencia, sloboda voľby, Schopenhauer, predstava, vôľa, voluntarizmus, iracionalizmus, pesimizmus, oslobodenie, Nietzsche, vôľa, nadčlovek, mimo dobra a zla, nihilizmus, “smrť Boha”, dejinný cyklizmus
5. 	Filozofia 20. storočia: 
5.1 	Filozofia života: H. Bergson, život, trvanie, vedomie, intuícia, rozum, tvorivý vývoj, duša a telo, statika a dynamika, kvalita a kvantita, homogenita a heterogenita, morálka, náboženstvo, W. Dilthey, zážitok, vcítenie sa, chápanie, hermeneutika.
5.2 	Pragmatizmus: pragma, Peirce, praktickosť, užitočnosť, význam pojmu, semiotika, W. James, konsenzová teória pravdy, dynamické chápanie sveta, náboženstvo, J. Dewey, inštrumentalizmus.
5.3 	Realizmus: Whitehead, nová metafyzika, procesuálnosť, celostnosť, organizmická teória, , nexus, panteizmus, Hartmann, kategórie a vrstvy bytia, Losskij, intuícia.
5.4 	Fenomenológia: E. Husserl, “späť k veciam samým!”, eidos, intencionalita, nazeranie, vyzátvorkovanie, fen. redukcia, životný svet.
5.5 	Existencializmus: K. Jaspers, bytie, tramscendencia, existencia, šifry, hraničná situácia, komunikácia, M. Heidegger, fundamentálna ontológia, pobyt, úzkosť, časovosť, autenticita a neautenticita, J.-P. Sartre, existencia a esencia, bytie pre seba, sloboda, voľba.




