
Antická filozofia (pre nefilozofov) 

(stručný sylabus) 

 

Vyučujúci: doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD., dejiny antickej filozofie, klasická filológia 

Náplňou kurzu je rámcovo oboznámiť študenta nefilozofických odborov s vývinom filozo-

fického myslenia v antickom Grécku od čias predsokratovských mysliteľov, Sokrata, Platóna, 

Aristotela až po helenistické, prípadne rímske obdobie gréckej filozofie.  

Hodnotenie je výslednicou skúšky (50%) a testu (50%) na konci výučbovej časti. Test bude 

mať 5 základných otázok. Za každú otázku môže dostať študent max. 10 bodov. Skúška je 

hodnotená max. 50 bodmi. Na skúšku je potrebné dosiahnuť min. 20 bodov z testu. 

Dochádzka  predpokladá maximálne dve absencie, ktoré musia byť ospravedlnené prostred-

níctvom e-mailu zaslaného optimálne pred realizáciou výučby.  

 

Orientačný okruh tém prednášok: 

 

1. Vznik filozofického myslenia v antickom Grécku. Periodizácia antickej filozofie. 

A Predsokratovská filozofia    

2. Milétska škola: Thales, Anaximandros, Anaximenes. Hľadanie arché. Apeiron, hylozoiz-

mus. 

3. Pytagoras a pytagorovci. Číslo ako arché. Spôsob života a špecifiká pytagorovskej komu-

nity -  len stručné priblíženie filozofie podľa záujmu študentov 

4. Herakleitos – stručné priblíženie filozofie podľa záujmu študentov.  

5. Eleátska škola: Xenofanes – kritika antropomorfných predstáv o bohoch, Parmenides, 

Zenón. Tri Parmenidove cesty poznania. Dôsledky cesty pravdy a bytia pre charakter by-

tia. Zenónove aporie o nemožnosti pohybu a zmeny. 

6. Postparmenidovská filozofia: zmena charakteru  filozofie po Parmenidovi. Empedokles,  

Anaxagoras. 

7. Demokritos: atomárna teória ako jedno z východísk z neudržateľného eleátskeho obrazu 

bytia - len stručný prehľad náuky podľa záujmu študentov.    

8. Sofisti: antropocentrický obrat vo filozofii, historická situácia v demokratických Aténach 

v V str. pr. Kr., protiklad fysis - nomos, relativizmus (Protagoras), agnosticizmus 

a nihilizmus (Gorgias). Ďalšie témy hodné záujmu sofistov (jazyk, náboženstvo, právo 

atď. ) 

9. Sokrates: život, pôsobenie, súdny proces a smrť. Maieuická (pôrodnícka) metóda vedenia 

dialógu, etický racionalizmus: spojenie cnosti (areté) a poznania (epistémé).  

10. B Platón a Aristoteles 

11. Platón I : život a dielo, cesty na Sicíliu, život v Akadémii. 

12. Platón II:  epistemológia vysvetlená v podobenstve o čiare a jaskyni. Teória ideí.   

13. Platón III: náuka o duši - tri časti duše, iracionálna časť, Cnosti jednotlivých zložiek duše, 

analógia so zložkami spoločnosti. 

14. Platón IV: etika a politika (koncepcia ideálneho štátu)  

15. Aristoteles I: život a dielo. 

16. Aristoteles II: fyzika: náuka o štyroch príčinách, pohyb ako uskutočňovanie formy na lát-

ke. Boh ako protiklad prvej látky. Teleológia. 

17.  Aristoteles III: etika: chápanie dobra, cnosti a blaženosti (eudaimonia). 

18. Aristoteles IV: politika: dobrý život sa môže žiť len v štáte. Vzťah jednotlivca a štátu. 

Typy ústav.   

C Helenistické a rímske obdobie  

19. Stoicizmus    

20. Epikureizmus   



21. Skepticizmus   

22. Novoplatonizmus: Plotínos a Porfýrios. 

 

 

Primárna, sekundárna a doplnková literatúra:  

 

1. Predsokratici a Platon. Antológia z diel filozofov I. Zostavil J. Martinka, Bratislava, Epo-

cha 1970.  

2. Od Aristotela po Plotína. Antológia z diel filozofov II. Zostavil J. Martinka, Bratislava, 

Epocha 1970. 

3. Platón: Dialógy*, Dialógy**, Dialógy***. Prel. J. Špaňár, Bratislava, Tatran 1990. 

4. Epikuros: O šťastnom živote. Prel. M. Okál, Bratislava, Pravda 1989. 

5. Zlomky starých stoikov. Prel. M. Okál, Bratislava, Pravda 1983. 

6. Machovec, D.: Dějiny antické filosofie. Praha 1993. 

7. Rist, M. J.: Stoická filosofie. Praha,  Oikúmené 1998. 

8. Kalaš, A.: Raný pyrrhónizmus alebo blažený život bez hodnôt? : odhalenie filozofického 

postoja a jeho metamorfózy v antike. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009 

9. K problematike stoicizmu a epikureizmu študentovi odporúčam vyhľadať si v knižnici a 

analyticky prečítať aspoň jednu z viacerých štúdií prednášajúceho na danú tému.   

 

 

   

 

     
  

 

 


