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                                            Sylaby predmetu 

 

 

Názov predmetu    FILOZOFIA 19. A 20. STOROČIA 

Kód predmetu    FiF.KFDF/A-buSZ-111/15 

Počet hodín týždenne    2 

Počet kreditov    4 

Výučbu zabezpečuje    Katedra filozofie a dejín filozofie 

Vyučujúci    doc. PhDr. Ladislav Kiczko, PhD. 

 

 

 

1. Úvod. Špecifické črty poklasickej filozofie 19. storočia. Súvislosť s filozofiou 20.  

storočia. Problémy klasifikácie (scientizmus, antropologizmus) a periodizácie. 

 

 

2. Prvá fáza pozitivizmu. Auguste Comte – založenie pozitivizmu. Prvé obdobie (Kurz 

pozitívnej filozofie) – filozofia vedy a sociológia. Druhé obdobie (Systém pozitívnej 

politiky, Pozitivistický katechizmus) – etika, politika a pozitivistické náboženstvo. 

 

 
3. Anglický pozitivizmus. Utilitarizmus. John Stuart Mill – empiristická psychologistická 

epistemológia. Indukcionizmus. Etika a sociálna filozofia. Herbert Spencer. Osobité prvky jeho 

pozitivizmu. Poznateľné a nepoznateľné. Evolucionizmus. Etika a sociálna filozofia. 

 
4. Druhá fáza pozitivizmu. Empiriokriticizmus. Richard Avenarius. Principiálna       koordinácia, 

kritika skúsenosti, kritika introjekcie. Ernst Mach. Teória neutrálnych elementov, ekonómia 

myslenia, kritika mechanicizmu.  

 

 

5. Arthur  Schopenhauer. Voluntaristický iracionalizmus. Svet ako predstava a svet      

ako vôľa. Význam vety o dôvode. Chápanie človeka ako objektivácie vôle.              

Pesimizmus. Etika súcitu. Génius a svätec – prekonanie vôle. 

 

 

6. Friedrich Nietzsche. Prehĺbenie voluntaristického iracionalizmu. Základné etapy   

jeho vývinu. Dionýzovské a apolónske videnie sveta. Kritika vedy, metafyziky a  

náboženstva (najmä kresťanstva). Dekadencia a nihilizmus západnej kultúry. 

Immoralizmus. Prehodnotenie všetkých hodnôt. Nadčlovek. Vôľa k moci. Večný  návrat. 

Nietzscheho „filozofia života“. 

 

 
7. Sören Kierkegaard. Existencialistická filozofia človeka. Kritika klasickej filozofie 

(G. W. F. Hegel) a oficiálnej cirkvi. Štádiá existencie, možnosť voľby postoja k svetu. 

Dôraz na vnútro človeka a subjektivitu. Kritika vedy. Opravdivosť viery. Buď – alebo. 

Pojmy úzkosti a strachu. 
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8. Karl Marx. Kritika Hegela a metafyziky. Príspevok k teórii odcudzenia: ekonomické 

odcudzenie. Vízia jeho prekonania odstránením súkromného vlastníctva. Materialistická 

koncepcia dejín. Dialektika výrobných síl a výrobných vzťahov. Základňa a nadstavba. 

Spoločensko-ekonomické formácie a ich zákonitá postupnosť. Triedna a beztriedna 

spoločnosť. Friedrich Engels a jeho pokus o vybudovanie systému dialektického a 

historického materializmu. 

 

 
9. Novokantovstvo. Súčasť „návratov“ vo filozofii druhej polovice 19. storočia. Iniciátori 

novokantovstva v Nemecku, kritika Kantovej „veci osebe“, transcendentalizmus. 

 
9.1. Marburská škola (Hermann Cohen, Paul Natorp). Chápanie predmetu filozofie. Skúmanie 

základov vedy a jej predpokladov. Konštitutívny charakter vedeckého myslenia. Etický 

socializmus. Ernst Cassirer – filozofia symbolických foriem. 

 
9.2. Bádenská škola (Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert). Problém platnosti, 

transcendentalistické chápanie hodnôt. Axiológia. Empirické vedomie a normatívne vedomie. 

Výklad kultúry. Rozlíšenie nomotetických a idiografických vied. Zákon a udalosť. 

 
10. Wilhelm Dilthey. Historizujúci variant „filozofie života“ (Lebensphilosophie). Rozlíšenie 

vysvetľovania a chápania. Poznanie a porozumenie. Východiskové pojmy: „zážitok“, „výraz“, 

„znovuprežívanie“, „deskriptívna psychológia“. Historizmus (dejinnosť) a špecifikum 

„duchovných vied“. Rozpracovanie hermeneutiky. Typológia svetonázorov, druhy a formy 

svetonázorov. 

 
11. Henri Bergson. Intuicionistický variant „filozofie života“. Kritika mechanicizmu. Čas a 

priestor, trvanie, tvorivosť a zotrvačnosť (sloboda proti determinizmu). Hmota a pamäť. Tvorivý 

vývin („elan vital“), duchovná energia. Inštinkt, intelekt, intuícia. Kritika vedy. Uzavretá a 

otvorená morálka, statické a dynamické náboženstvo. Prvky mysticizmu. 

 

 

 

L i t e r a t ú r a: 

 

Störig, Hans Joachim: Malé dějiny filozofie. Praha, Zvon 1991, 1994. 

Leško, Vladimír, Mihina František a kol.: Dejiny filozofie. Bratislava, Iris 1993. 

Mihina, František, Leško, Vladimír a kol.: Metamorfózy poklasickej filozofie.  

    Prešov,  FFUPJŠ 1994, Bratislava, Iris 1999.  

       Antológia z diel filozofov, zv. VII., zv. VIII. (pramene). 

 

 


