Seznam otázek (teol. 01), str. 6
Seznam otázek k písemné části zkoušky
teologie, LS 2001


1. Pochybnost, jistota, vědění nevědění
	Pochybnost jako životní postoj (Sokrates)
Vědění nevědění a vědění o Dobru
Sokratovská metoda vyvrácení
Péče o duši - vytrvání v otázce
Pochybnost jako metoda - akademická skepse
			- Descartes (srov. s Augustinem)	
Druhy jistoty, apodiktická jistota
Fenomenologická epoché
	
Jan Patočka, Sokrates, SPN, Praha, 1990
Platon, Obrana Sokratova,  Lyra, 1970 
K. Jaspers, Úvod do filosofie, Oikúmené, Praha, 1996 (str. 15-22)
R. Descartes, Principy filosofie, Filosofia, Praha, 1998 (zejm. str. 13-21)


2. Co je to idea (Platon, problém universálií)
	Idea jako obecné a odlišné od smyslového
Epistemologický a ontologický (příp. psychologický, metafyzický a logický) význam nauky o idejích
	Dva světy - smyslový a ideální
	Vztah obou světů - participace
CwrismoV a jeho povaha
	Problém třetího člověka
	Problém universálií : nominalistické a realistické řešení
	Problém poznání jednotlivin

G. Martin, Úvod do všeobecné metafyziky, Rezek, Praha 1996, §§ 5-7
J. Patočka, Idea a chórismos, in: Idea, hypotéza a otázka, Oikumene, Praha, 1991
S. Sousedík, Jan Duns Scotus, Vyšehrad, Praha, 1989, (str. 44-50, 54-55)	
S. Sousedík, Jsoucno a bytí. Křesťanská akademie, Praha 1992 (str. 36-39).


3. Deset aristotelských kategorií, způsoby vypovídání, středověká nauka o transcendentáliích.
	První a druhá intence.
Klasifikace obecných pojmů - predicabilia, predicamenta.
Porfýriův strom.
První a druhá substance.
	Kategorie - nejvyšší rody, dělení.
	Jsoucno není rod. Transcendentálie.
	Jednoznačné, mnohoznačné a analogické vypovídání.

Aristoteles, Kategorie, ČSAV, Praha, 1958, (kap. 1-4).
Aristoteles, Topiky, ČSAV, Praha, 1975 (1.kniha, kap. 9)
Aristoteles, Metafyzika, (4.2)
A.Anzenbacher, Úvod do filosofie, SPN, Praha, 1990 (str. 89-90, 98-102)
S. Sousedík, Jsoucno a bytí. Křesťanská akademie, Praha 1992 (str. 42-44).

4. Aristotelova nauka o možnosti a uskutečnění, látce a formě, čtyřech příčinách.
	Problém pohybu. Parmenides a Zenón.
	Druhy pohybu/změny.
	Možnost a uskutečnění jako výklad pohybu.
	Možnost a uskutečnění u substanciální změny - látka a forma.
	Příčina jako druh počátku.
	Čtyři příčiny.
	Akt předchází možnosti.

E. Hussey, Presokratici, Rezek, Praha, 1997 (str.101-132)
Aristoteles, Metafyzika, (5.1; 5.2; 5.12; 9.8; 12.2)
S. Sousedík, Jsoucno a bytí. Křesťanská akademie, Praha 1992 (str. 7-21).
A. Anzenbacher, Úvod do filosofie, SPN, Praha, 1990 (str. 85--97)


5. Jsoucno, bytí, esence, existence
	Otázka po významu slova "být" - víceznačnost, jednoznačnost
	Čtyři významy jsoucna u Aristotela
	Predikativní a existenciální význam bytí - subsistence, substance
	Je jsoucno reálný predikát?
	Ontologická diference
		- Tomáš: bytí jako akt, rozlišení esence a existence (vs. Aristoteles: bytí jako forma)
		- Heidegger: obnovení otázky po bytí
	Existence jako bytí člověka  

Aristoteles, Metafysika, (V.7, VI.2)
G. Martin, Úvod do všeobecné metafyziky, Rezek, Praha 1996, §8
E. Tugendhat, U. Wolf, Logicko-sémantická propedeutika, Rezek, Praha 1997, kap. 12
M. Heidegger, Bytí a čas, Oikúmené, Praha, 1996, §1
	

6. Duše podle Platona, Aristotela a Tomáše Akvinského.
	Orfické představy o duši.
	Platon: - duše jako orgán filosofického života, božská, podobná idejím
		- vztah duše k tělu, rozumového a smyslového poznání
		- části duše (Ústava)		
	Aristoteles:
		- duše a tělo jako forma a látka
		- stupně duše (vitální, smyslová, rozumová)
		- smrtelnost duše
- rozum činný a trpný, nesmrtelnost činného rozumu	
	Tomáš Akvinský
		- nesmrtelnost duše, subsistentní forma

E. Coreth, Co je člověk, Zvon, Praha, 1994  (str. 131-146)
S. Sousedík, Jsoucno a bytí. Křesťanská akademie, Praha 1992 (str. 28-30).
Platon, Faidon, Oikumene, Praha, 1994 
Platon, Ústava, Oikumene, Praha, 1996  (knihy 8-10)
Aristoteles, O duši, Rezek, 1996



7. Prostor a čas jako filosofický problém
	Povaha času jako problém (1).
Rozlišení času na subjektivní a objektivní. (3)
	Obj. čas	-jako míra pohybu (1)
			-anomálie fyzikálního času (4, str. 65-72)
Subj. čas 	-vnímání budoucnosti a minulosti (1,3,5)
		-měření času duchem : distentio animi 
			-přítomnost: retence a protence (5) 
			-čas a jednota subjektu: dění (3)
Prostor	-rozlehlost a labyrint kontinua (2)
		-prostor jako místo tělesa, problém prázdného prostoru 
		-Newtonův prostor a moderní teorie prostoročasu (4, str. 144 - 147, 178 - 181)
		-prostor  přirozeného světa (5)

(1) A. Augustinus, Vyznání, Kalich, Praha, 1990  (11/XII-XXXI, zejm. XXIII, XXVII a XXVIII)
(2) A. Anzenbacher, Úvod do filosofie, SPN, Praha, 1990  (str. 106-110)
(3) M.Petříček, Filosofický problém času: Bergson a Husserl, 
	in: Úvod do současné filosofie, Hermann & syn., Praha, 1992 (str. 84-85)
(4) J. Grygar, Vesmír jaký je, Mladá fronta, Praha, 1997 (str. 144-147, 178-181)
(5) J. Patočka, Přirozený svět jako filosofický problém, Čs. spisovatel, Praha, 1992 (III. zejm. 1 a 5, str. 85-90)
(6) S. Sousedík, Jsoucno a bytí. Křesťanská akademie, Praha 1992 (str. 24-27).


8. Povaha lidského poznání (empirismus, racionalismus)
	Vztah rozumového a smyslového poznání 
	Rozpomínání, abstrakce
	Tabula rasa, problém vrozených idejí
	Myšlenka kritiky poznávacích mohutností
	"Vnější svět" a jeho vztah k poznání, primární a sekundární kvality

A. Anzenbacher, Úvod do filosofie, SPN, Praha, 1990 (str. 130-137)
K. Jaspers, Úvod do filosofie, Oikúmené, Praha, 1996 (str. 15-22)
R. Descartes, Principy filosofie, Filosofia, Praha, 1998 (zejm. str. 13-21)


9. Kantův “koperníkovský obrat” a jeho pokračování v novověké filosofii
	Význam obratu "koperníkovský obrat"
	Syntetické soudy apriori
	Pojem "transcendentální"
	Věc o sobě a apriorní formy názoru.
	Empirické a transcendentální já
	Otázka po původu postulátů rozumu - spekulativní filosofie ducha, německý idealismus


I.Kant, Kritika čistého rozumu, Pravda, Bratislava 1979  (předmluva B, příp. úvod)
H. J. Störig, Malé dějiny filosofie, Zvon, 1995 (str. 281-294)
heslo "německý idealismus" in: Filosofický slovník, Nakladatelství Olomouc, 1998
J. Patočka, Přirozený svět jako filosofický problém, Čs. spisovatel, Praha, 1992 (str. 37-64)
A. Anzenbacher, Úvod do filosofie, SPN, Praha, 1990 (str. 121-128)
M. Sobotka: Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela, Filosofický ústav AV ČR, Praha 1994
Co je analytický výrok? (usp. J. Peregrin, S. Sousedík). Oikumene, Praha 1995.

10. Člověk ve filosofii 20. století (existencialismus, personalismus)
	Kritika pojetí člověka jako substance (duše, res cogitans)
	Vztah jako definující aspekt člověka
	Pobyt jako místo tázání po smyslu bytí
	Existence předchází esenci - člověk jako vržená svoboda, projekt
	Svět pobytu, člověk ve světě.
	Dekonstrukce pojmu subjektu (Foucault)

M. Petříček, M. Heidegger: analýza lidské existence a otázka bytí, 
	in: M. Petříček, Úvod do současné filosofie, Hermann & syn, Praha 1992
E. Coreth, Co je člověk, Zvon, Praha, 1994 (str. 151-171)
M. Buber, Problém člověka, Kalich, Praha
M. Buber, Já a ty, Votobia, Olomouc, 1995
J. Sokol, Malá filosofie člověka, Vyšehrad, Praha, 1998, (Člověk na světě, Já a ty, Člověk a svět)
M. Heidegger, Bytí a čas, Oikúmené, Praha, 1996, §2
M. Foucault, Co je to autor, in: Diskurs, autor, genealogie, Svoboda, Praha 1994	


11. Jazyk, význam, pravda (analytický a postanalytická filosofie)
	Je jazyk výsledek konvence ?
	Hledání ideálního jazyka. Logický pozitivismus.
	Jazyková relativita, problém překladu.
	Jazyk, mluva, řeč. 
	Jazyk jako systém diferencí.
	Smysl vs. význam. Problém reference.
	Redukce filosofie na jazyk.
	Řečové akty, přirozený  jazyk, jazyková hra.
	Korespondenční, koherenční a pragmatická teorie pravdy.
	Vztah jazyka a vědomí.	

J. Peregrin, Obrat k jazyku a analytická filosofie, 	in: Obrat k jazyku: druhé kolo, Filosofia, Praha, 1998
J. Peregrin, Úvod do analytické filosofie, Hermann & syn., Praha, 1992
heslo "language, history of philosophy of" in: The Oxford Companion to Philosophy 
E. Tugendhat, U. Wolf, Logicko-sémantická propedeutika, Rezek, Praha 1997, kap. 12


12. Rozumění, interpretace, dějinnost (hermeneutika)
	Hermeneutika, pojem a prehistorie (Grondin 33-62):
- etymologie a význam pojmu, alegorický výklad (stoa a Filón), křesťanský christologický výklad SZ (Origenes), vnitřní slovo (Augustin), lze vykládat Písmo samým Písmem? (Luther)
Filosofická hermeneutika:
-Schleiermacher (gramatická a technicko-psychologická stránka interpretace, "rozumět autorovi lépe než on sám", universalizace neporozumění, hermeneutický kruh) (Grondin 93-102)
-Historismus - kontextualita a perspektivismus (Boeckh), přírodní a společenské vědy (Droysen, Dilthey) (Grondin 103n, 108n, 116)
-Heidegger (starající se předstih rozumění, rozumění a výklad, hermeneutika fakticity) (Grondin 122-127)
-Gadamer ("duchovní vědy", dějinnost jako princip poznání, podmíněnost dějinami, rozumění, řeč jako rozhovor) (Grondin 140-152, příp. Gadamer 22-44)
-Hermeneutika a relativismus (Grondin 174-177)
-Ricoeur (struktura dvojího smyslu, symbol, interpretace, sebeporozumění oklikou přes dokumenty života, pohyb interpretace) (Ricoeur 175-187)

J. Grondin, Úvod do hermeneutiky, Oikumene, Praha 1997
P. Ricoeur, Existence a hermenutika, in: Život, pravda, symbol, Oikumene, Praha 1993
H.-G. Gadamer, Člověk a řeč, Řeč a rozumění, in: Člověk a řeč, Oikumene, Praha 1999
H.-G. Gadamer, Problém dějinného vědomí, Filosofia, Praha 1994 
J. Greisch, Rozumět a interpretovat, Filosofia, Praha 1995


13. Filosofie a věda, filosofie vědy
	Aristotelova klasifikace věd
	Ideál novověké vědy a jeho krize
	Věda "more geometrico"
	Indukce, dedukce 
	Verifikace, falsifikace
	Vztah vědecké teorie a skutečnosti
	Role experimentu a problém jeho interpretace ("empirická báze")
	Vědecká "objektivita"
	Problém kauzality a pravděpodobnosti	
	Pojem "paradigma"

Aristoteles, Metafysika, (VI, 1)
Aristoteles, Etika Níkomachova, Rezek, Praha 1996 (VI. 3-4)
F. Bacon, Nové organon, Svoboda, Praha, 1990
R. Descartes, Rozprava o metodě, Svoboda, Praha, 1992
E. Husserl, Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, Academia, Praha, 1994, (1. a 2. část)
K. Popper, Logika vědeckého bádání, Oikúmené, Praha, 1997 (zejm. I. kapitola)
B. Pascal, O geometrickém duchu, in: Svět Blaise Pascala, Vyšehrad, Praha, 1985
Z. Neubauer, Přímluvce postmoderny, Praha, 1994


14. Krása jako filosofické téma, filosofie a umění
	Krása jako projev Dobra
	Krása jako projev Pravdy
	Krása jako symetrie
	Krása světa jako stopa božské moudrosti ve středověkém myšlení
	Kantova kritika soudnosti
	Výpověď uměleckého díla	

Plotinos, Dvě pojednání o kráse, Rezek, Praha, 1994, (pojednání I,6)
Platon, Faidros, Oikúmené, Praha, 1993
Platon, Symposion, Oikúmené, Praha, 1993
Aristoteles, Poetika, Svoboda, Praha, 1996, (1450b 35nn)
Aristoteles, Etika Níkomachova, Rezek, Praha 1996 (VI. 3-4)
Cicero, Tuskullské hovory, Svoboda, Praha, 1976, (IV,13, 31)
Hugo ze sv. Viktora, O třech dnech, Oikúmené, Praha 1997
Tomáš Akvinský, Summa theologica, (I, q.39 a.8)
V. Zátka, Kantova estetická teorie, Filosofia, Praha, 1995
J. Patočka, Hegelův filosofický a estetický vývoj, in: G.W.F.Hegel, Estetika, Odeon, Praha, 1996 (zejm. odd. V.)
H.-G. Gadamer, Estetika a hermeneutika, in: Člověk a řeč, Oikumene, Praha 1999


15. Postmoderna (celková charakteristika, šance a rizika)
	Vztah postmoderny a moderny
	Pluralismus a radikální pluralita, disens
	Pluralita racionalit a transversální rozum
	Metapříběhy
	Závaznost. Cokoli je možné?

W. Welsch, Naše postmoderní moderna, Zvon, Praha, 1994
W. Welsch, Postmoderna - pluralita jako etická a politická jednota, KLP, Praha 1993
S. J. Grenz, Úvod do postmodernismu, Návrat domů, Praha, 1997
R. Guardini, Konec novověku, Vyšehrad, 1992
P. Floss: Od počátků novověku ke konci milénia. Vetus Via, Brno 1998 (pouze část)
P. Kouba: Nietzsche. Filosofická interpretace.  Český spisovatel, Praha 1995.

