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Hlavní inspirační zdroje:
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1. TEORIE VĚDY
věda – soustavná kritická a metodická snaha o pravdivé a obecné poznání v určité vymezené
oblasti a skutečnosti
- systematické a racionální odhalování zákonitostí, které se skrývají za tzv. jevovou stránku
věci
- nyní (20. stol) se věda ztotožňuje s technikou a stávají se společně hlavními činiteli
k ovládnutí přírody
- věd je obrovské množství – liší se metodou a předmětem zkoumání
- každá věda má svůj specifický předmět a metodu zkoumání
KLASIFIKACE VĚD
- řada způsobů klasifikací, my si uvedeme ty nejzákladnější
- jako první to zkoušeli klasifikovat antičtí myslitelé
I. Klasifikace věd dle předmětu zkoumání:
a) přírodní (exaktní) vědy
- zabývají e zkoumáním živé a neživé přírody
- patří sem: biologie, chemie, fyzika, astronomie
- základy přírodních věd jsou položeny v Antice, avšak skutečný rozvoj až v době renesance:
- Galileo Galilei
- Giordano Bruno
- Mikuláš Kusánský
- matematika má zvláštní postavení
b) společenské (humanitní) vědy
- soubor věd o člověku a společnosti
- zkoumají skutečnost, kterou vytváří člověk:
- psychologie, sociologie, právo, ekonomie, politologie, filosofie, etika
II. Klasifikace věd dle Arnolda Anzenbachera:
a) reálné vědy
- jsou vědy, jejímž předmětem je dílčí oblast skutečnosti a pro tuto dílčí oblast mají vědy svoji
určitou metodu
- dílčí oblastí může být:
1) oblast přírody
2) oblast společenské vědy
b) formální vědy
- jde jim o celek skutečnosti
1) matematika
2) formální logika
III. Klasifikace věd dle Aristotela:
a) vědy teoretické: matika, fyzika, metafyzika=1. filosofie=ontologie
b) vědy praktické: etika=praktická filosofie, ekonomika, politika
c) vědy poietické: umění, umělecká činnost, řemesla

VZNIK VĚDY
- vědy kdysi splývaly s filosofií a postupně se vydělují v období 19. století do samostatných
věd
vztahy věd s filosofií:
a) pozitivní = úzce spolupracují s filosofií, existencionalismus 20.stol – kritizuje vědy
b) negativní = spolupráci s filosofií odmítají, positivismus – kritizuje filosofii
- vědy nevznikaly jen tak, ale jako nutný důsledek vývoje ve společnosti
fáze vyvíjení věd:
1) předpoklady – objevení elementů, ze kterých bude vycházet nějaká věda (Egypt,
Mezopotámie, Indie, Čína = starověký orient)
2) nashromáždění poznatků na základě empirie(=zkušenosti) a na základě pozorování
3) nashromážděné poznatky uchováváme a zpracováváme
4) poznatky zobecňujeme – definujeme a vytváříme z poznatků jakýsi zákon
Historie vědy
- v době antického Řecka kladen důraz na praktické využití
- získávání poznatků na základě tradice, až poté se tradiční poznatky převedli na ucelenou
soustavu – tento způsob užíván až do dob průmyslové revoluce (18.-19. století; 1775 parní stroj)
- od antiky až po 18. století byla funkce vědy pouze vysvětlovací a až ve 20. století se stává
aktivním zdrojem informaci
- ve 20. století se věda spojila s technikou = vědecko-technická revoluce, dále se k nim
připojila i výroba
- od 20. století věda proniká mezi širší vrstvy obyvatelstva, předtím jen vědci
JAZYK VĚDY
- každá věda má svůj specifický jazyk
- jazyk vědy má vyšší informativní obsažnost = specifičnost informací
- je přesnější než běžný jazyk
- obsahuje tzv. logické formy = logika je nástrojem pro jazyk vědy
Princip každé vědy:
1) pojem – zobrazení skutečnosti v myšlení, které je vyjádřeno slovem nebo slovním
spojením
- jedno určité myšlené něco – předmět myšlení, který je vyjádřen slovem
- veškeré pojmy v každé vědě = odborná terminologie
2) hypotéza – vytvářena na základě odborné terminologie
- hypotéza, neboli domněnka, předpoklad v němž dochází na základě určitých faktů k závěru
o nějakém jevu, ale ten jev není 100% prokázaný = neprokázané tvrzení
- abychom hypotézu dokázali nebo vyvrátili, musíme jí podrobit kritickému zkoumání:
a) verifikace = potvrzení pravdivosti hypotézy
b) falzifikace = vyvracen pravdivosti hypotézy
3) teorie – vzniká po verifikaci domněnky
- je to základní stavební kámen každé z věd
- soubor názorů, myšlenek a představ, které jsou zaměřené na vysvětlení nějakých jevů
- od hypotézy se teorie liší tím, že je prověřena praxí
4) zákon – nutný, podstatný a opakující se vztah mezi dvěma jevy
- každý zákon vyjadřuje vnitřní souvislost mezi předměty (= mezi jevy a věcmi)

METODY VĚDĚCKÉHO POZNÁNÍ
1) Experiment
- základní metoda vědeckého poznání, při němž se zkoumají jevy
- aby experiment plnil účel, musí být prováděn za kontrolovaných a řízených podmínek
- každý experiment musí být opakovatelný a ověřitelný
- každý experiment se uskutečňuje na základě teorie a slouží nám k ověření hypotézy
- Francis BACON – přišel s experimentem jako metodou, kterou filosoficky zdůvodňoval
2) Další dílčí základní metody vědeckého poznání
a) dedukce (z latiny)
- odvození důsledků z jednoho nebo více premis (tvrzení)
- většinou je dedukce přechodem od obecného ke specifickému
- je opakem indukce
- BÖETHIUS – středověk, poprvé užil termín dedukce, ale s metodou přišel už Aristoteles
b) indukce (z řečtiny)
- metoda zkoumání, při kterém se z jedinečných výroků vyvozuje nějaký obecný závěr
- odvozování obecného z jednotlivého
- indukce je pouze pravděpodobnostní, nikdy nemůže přinést 100% výsledek, protože naše
poznání je omezené – závisí na pozorování, nepřináší 100% informace
- Francis BACON tvrdí, že existuje úplná indukce a zavádí termín indukce do filosofie, aby
zdůvodňoval svá tvrzení
FILOSOFIE VĚDY (EPISTEMOLOGIE)
- episteme (z řečtiny) = věda
- epistemologie = filosofický obor orientující se na problematiku vědeckého poznání
- zabývá se třemi okruhy zkoumání vědy:
1) jazyk vědy
2) metodologie – prostředky a metody zkoumání
3) smysl vědy, dějiny a vývoj vědy
etika vědy
- jsou vědecké objevy účelné dobru či zlu?
- na každého vědce musí být kladeny etické nároky – zda-li objev přináší dobro či zlo
Karl POPPER (+1994)
- britský filosof a teoretik věd, rakouského původu
- zabýval se výrazně epistemologií
- největší představitel kritického racionalismu (= provádí kritiku rozumu)
- empirické metody dle něj vždy obsahují zobecnění, které nejsou úplně empirické – vždy
nám chybí nějaká fakta, tudíž všechny případy i indukce, je do jisté míry založena na naší
důvěře (víře) ve skutečnost
- dle něj nelze pravdivost vědecké teorie dokazovat, ale pouze empiricky testovat, tzn., že
základem vědeckého poznání nemůže být verifikace, ale pouze falzifikace
- tzn. nemáme hypotézu potvrzovat, ale vyvracet
- dle něj se má falzifikovat všechny tvrzení dané vědy a jakmile se objeví sebemenší
nesrovnalost hypotéz od teorie, tak máme hypotézu opustit jako špatnou a nezabývat se jí
- tvrdil, že pouze to, co lze falzifikovat, může být vědeckou teorií

Thomas KUHN
- americký filosof a teoretik vědy, zabýval se dějinami vědy
- formuloval koncepci střídání vědeckých paradigmat v dějinách vědy (lidstva)
- vědecké paradigma = termín od Platona; všeobecně uznávané principy vědeckého výzkumu,
které slouží jako vzory pro řešení problémů v té dané době
- paradigmata platí po určitou dobu, ale časem nám už nestačí vyřešit problém pomocí daného
paradigma
- než se vymyslí nové paradigma, tak nachází tzv. období krize paradigmat
- období krize paradigmat je v období vědecké revoluce
- kdyby nebylo období krize, nebyl by vývoj a pokrok ve světě vědění
- jistá nesouměrnost – rozdíl a vztah mezi paradigmaty v různých časových obdobích

2. PSYCHOLOGIE:
PSYCHOLOGIE: je společenská věda, jejíž název je odvozen od psyché- duše, logos- věda
- věda o duševním životě člověka, o psychice, chování a jednání člověka, do určité míry se
snaží chování člověka předpovídat, chápat a vysvětlovat
Dějiny psychologie
- stovky let byla součástí filosofie
- za jejího zakladatele je považován Aristoteles,
- v roce 1879 v Německu (Lipsko) zakládá vědec Wilhelm WUNDT první psychologickou
laboratoř, kde zkoumá lidské vnímání (intenzita osvětlení), metoda vědecké introspekcezachycení průběhu emocí – považováno za vznik psychologie
- největší rozkvět ve 20. století, vznik směrů a disciplín
- oproti nám klade USA a Západní Evropa větší důraz na praktickou stránku psychologie
Psychologické směry
1. Behaviorismus: z angl. Slova behaviour- chování, vznikl v USA, zakladatelem je
J.B.WATSON (návaznost na Pavlova)
- psychologii chápou jako vědu o chování, prožívání, to, co nelze objektivně pozorovat = tzv.
black box – to vylučují
- zabývají se tedy objektivně pozorovatelnými reakcemi organismu – reakce na podněty
- kladou důraz na učení, výchovu, neuznávali vrozené dispozice, člověk může být kýmkoli
- říká se jí také S- R psychologie- stimul- reakce- naučené odpovědi na podněty
- v 2. ½ 20. století vzniká směr – neo- behaviorismus
2.hlubinná psychologie: psychoanalýza, zakladatelem je vídeňský Moravan Sigmund
FREUD , psychoanalýza: rozbor duše, snaha proniknout do podvědomí člověka
- základní předpoklad: lidská psychika je souhrnem (ne)vědomých procesů
- projevy podvědomí jsou ve snech, Freudovské přeřeknutí- (prosazení podvědomí)
- přeceňuje roli sexuality – člověk je ovlivňován pudy – hl. libidem (= sexuální pudy)
- duši rozdělil na tři části:
a) ID – vědomí, vlastnosti člověka
b) EGO – podvědomí, to co je uvnitř a je to třeba zkoumat
c) SUPEREGO – jakýsi přechod mezi ID a EGO
- žáci Freuda: Karl Gustav Jung: autor Analytické psychologie, lidstvo má něco společnéhokolektivní podvědomí, rozlišil typ extroverta a introverta
Alfred Adler: tvůrce individuální psychologie- základním pocitem každého
člověka je pocit méněcennosti, snaží se o jeho překonání- začlenění
do společnosti
Fromm Eric: po 2. sv.v. zakládá v USA neo-psychoanalýzu, člověk aktivně řeší
problémy
3. Kognitivní, poznávací psychologie:
zakladatelem je Jean Piaget
- klade důraz na vnímání, fantazii, myšlení, řeč- na poznávací procesy (dokončování
přerušených, nespojitých obrazců)
- soustava prožitků spojení vnějšího projevu vnitřních reakci
- snaží se definovat chování člověka, zkoumali třeba proč si člověk něco myslí a chová se
jinak než si myslí

4. Humanistická psychologie: vznikla po 2. SV. v USA, zakladateli jsou Maslow a Rogers
- založena na seberealizaci člověka (je manipulován společností, nutnost možnosti
svobodného projevu- tlaky zvnějšku je nucen do autostylizace- nebezpečná), nalezení pravé
identity člověka
- tlaky zvnějšku do jisté míry znemožňují seberealizaci člověka
5. Transpersonální psychologie:vyvinula se z humanistické, zakladatelem Stanley Grofpůvodem Čech (pokusy- holotropní dýchání, LSD)
- zabývá se mimořádnými stavy vědomí, vyvolané drogami, hypnózou, holotropním
dýcháním (stav rozšířeného vnímání, překysličení mozku z rychlého dýchání
- některými psychology považována za nevědeckou papsychologii
PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY: a) základní (teoretické)
b) aplikované (praktické)
Teoretické: obecná psychologie: základní psycholog. poznatky společné všem (chování..)
vývojová psychologie: zkoumá vývoj psychiky jedince od narození po jeho smrt
sociální psychologie: zkoumá vliv společnosti na psychiku člověka
psychopatologie: zkoumá chorobné patologické jevy v duševním životě jedinců
(nenormální jevy- fetišisté, voyeři, bulimie..)
Aplikované: Pedagogická psychologie – zabývá se výchovou a vzděláním
Klinická psychologie – diagnostika duševních chorob
Forenzní psychologie – soudní (způsobilé jednání)
Poradenská psychologie – radí při volbě povolání aj.
Psychologie reklamy, práce.
ZÁKLADNÍ POJMY PSYCHOLOGIE:
psychika: předmět zkoumání psychologie,
- jeden z projevů života (umožňuje přežití)
- má ji nejen člověk, ale i zvířata- odlišnou
- je duševní život člověka- to jak se chová, prožívá, jak reaguje na podněty
- psychika má dvě dimenze: chování x prožívání:
1) chování: vnější, pozorovatelné i okolím, je zkoumatelé
- v období dětství je největší rovnost mezi prožíváním a chováním, v dospělosti to často nelze
a) expresivní - vyjadřuje bezprostředně prožívání (děti, cholerici, blázni), nepředstírané
b) adaptivní - účelně se přizpůsobuje dané situaci (neprojevujeme navenek své pocity)
1) předstírání (zájmu, přátelství)
2) zastírání (závist)
3) stylizace (vítání delegace v kroji a o soli, ale i návštěvu doma)
2) prožívání: vnitřní psychologická činnost organismu
- je subjektivní- pouze jedinec sám zná jeho pravý obsah
- chování a prožívání se vzájemně doplňují
vědomí x nevědomí:
- vědomí: to, co si člověk uvědomuje z vlastního duševního života (sebe, okolí)
změny vědomí: spánek, hypnóza, intoxikace (drogy)
- nevědomí (podvědomí je od Freuda): to, co si člověk neuvědomuje z vlastního duševního
života (neví, proč něco prožívá, dělá zrovna takhle v různých situacích)

Mezi vědomím a nevědomím existují přechodné stavy: usínání, probouzení, horečky, nemoci..
DETERMINACE PSYCHIKY:
=podmíněnost lidské psychiky
b) biologická: biologické determinanty- stavba a činnost NS, růst organismu, dědičnost,
celkový a okamžitý tělesný stav
c) sociální: sociální determinanty- společenské prostředí, ve kterém se člověk pohybuje
(rodina, škola, přátelé, vrstevníci, kultura, masmédia, náboženství, umění)
šíření podnětu: reflexní oblouk- podnět- receptor- centrum- efektor- pohyb nervového
vzruchu
základem CNS je neuron
- biologické a sociální determinanty mohou být:
a) v souladu – dítě má dispozice pro fotbal a rodiče ho v tom podporují
b) v nesouladu – dítě nemá vlohy na hru na klavír a rodiče ho nutí, roste v něm odpor)

3. PSYCHICKÉ JEVY:
Klasifikace, třídění psychických jevů:
3 skupiny podle časového hlediska: psychické procesy
stavy
vlastnosti
- hlavním kritériem je míra proměnlivosti a stálosti dle časového hlediska
- souvisejí s funkcí mozku a NS, během života se pozměňují, vyvíjí se a vytváří velmi složitý
a ucelený systém
- jsou nesmírně variabilní u každého jedince jsou jiné, jinak intenzivní
1. psychické procesy: mají velmi krátké trvání- okamžik, sekundy
a) poznávací procesy – představivost, vnímání, fantazie atd.
b) paměť
c) motivační procesy
2. psychické stavy: tvoří relativně stabilní prvek psychiky
- vyjadřují přechodnou charakteristiku jedince
- ovlivňují průběh psychických procesů (přesnost, dynamiku, výkonnost jedince)
- jsou trvalejší než procesy a jsou relativně stabilní, nemění se tak rychle
- únava, tréma, soustředěnost, rozptýlenost, nálada
3. psychické vlastnosti: dlouhodobé, relativně stálé kvality osobnosti
- zásadně ovlivňují lidské chování a jednání
- patří sem: schopnosti, rysy, temperament, charakter
- menší: klidnost, výbušnost, vytrvalost, zodpovědnost, logické myšlení…
- psychické dispozice – podmínky, které doplňují psychické jevy; dílčí psychické předpoklady
pro vykonávání činností, patří sem: dovednosti, vědomosti a zájmy
A. POZNÁVACÍ PROCESY:
1. Čití: nejjednodušší poznávací proces
- činnost smyslových orgánů (analyzátorů)
- získání nejjednodušších informací (barva, tvar, teplota, zvuk..)
- výsledkem je počitek: nejjednodušší elementy našeho poznávání, které si ani
neuvědomujeme (obraz jednotlivých znaků vnímaného předmětu..)
2. Vnímání: psychický proces, kterým zachycujeme to, co v přítomném okamžiku
působí na naše smyslové orgány
- přímé smyslové poznání předmětů a jevů jako celku
- výsledkem je vjem: celistvé vnímání (jeden vjem má třeba pět počitků)
- je ovlivněno řadou faktorů- zkušenost, prostředí, motivace, psych.a fyz. stav
Psychologie zformulovala některé zákony vnímání:
a) zákon blízkosti: nějakým způsobem se snažíme uspořádat, srovnat to, co vidíme
( XX XX XX – jsou tři dvojice X a ne šest X)
b) zákon uzavřenosti: tendence doplňovat tvary
Vnímání podléhá různým klamům- tzv. smyslové klamy- <-->, >--<, podstata: celek vnímáme
kvůli jeho části jinak, než jaký je ve skutečnosti

3. Představivost: poznávací proces, jehož výsledkem je představa: názorný obraz
něčeho, co v daném okamžiku nepůsobí na naše smysly, ale kdysi to muselo působit
- představy mohou vzniknout pouze na podkladě vjemů
- (vjemy zanechávají v naší psychice stopy, které je možno aktualizovat, oživit,
aniž by působil původní podnět)
vjem x představa
vjem: výraznější, detailnější, vzniká periferně- činností smyslových orgánů
představa: útržkovitá, méně zřetelná, vzniká pomocí mozku a NS
- Fantazie: obrazotvornost, zvláštní druh představivosti
- obraz předmětu nebo jevu, který působí na naší psychiku, ale nikdy jsme se s sním
nesetkali
- je výsledkem činnosti mozku
4. Myšlení: složitý poznávací proces, který slouží k řešení problémů
- nejvyšší forma poznávacího procesu
- založeno na postihování vztahů mezi předměty a jevy, na jejich zkoumání
- základní stavební jednotka myšlení je:
a) pojem: obecné a podstatné znaky určité skupiny jevů, je vyjádřen slovy
b) soud: vyjádření vztahu mezi dvěmi pojmy
c) úsudek: vyjádření vztahu mezi dvěmi soudy
Myšlenkové operace: postupy, např.: 1) analýza- problém rozebereme na několik částí
2) syntéza- jednotlivosti skládáme do celku
3)třídění-od nejdůležitějšího k nejjednoduššímu+naopak
4) srovnávání – s jinými problémy
5) abstrakce – zobecňování, od konkrétního
k abstraktnímu (zobecnění do definic a vzorců)
6) konkretizace – postup od obecného ke konkrétnímu
- při řešení problémů mohu procesy kombinovat, ale některé se navzájem vylučují (1+2, ale
mohu 1+6)
5. Řeč: spjata s myšlením, je nástrojem myšlení
- nejdůležitější prostředek dorozumívání
- specificky lidská záležitost
- nejdůležitější prostředek komunikace mezi lidmi
druhy řeči: vnitřní: komunikace sama se sebou, obracení se na sebe sama
vnější: mluvený projev nahlas, mezi lidmi
B. PAMĚŤ: schopnost NS uchovat si nabyté zkušenosti a vybavit si je
- paměť je uchováním minulé zkušenosti
- jako proces má 3 fáze: 1. zapamatování: uložení poznatku do paměti
2. uchování: přebývání v paměti
3. vybavení: aktualizace informací
Člověk není schopen zapamatovat si vše- nastupuje zapomínání: vymazání paměťových stop
- přirozený proces, obranná funkce proti přehlcení- omezená paměťová kapacita
- obrana proti zapomínání- opakování
- nejvíce zapomínáme bezprostředně poté, co jsme se tu danou informaci dozvěděli

Druhy paměti: 1. krátkodobá: zajišťuje uchování informace po dobu několika vteřin, minut,
- 7 prvků (plus minus dva)
2. dlouhodobá: zajišťuje trvalé uchování informace
1. bezděčná: pamatujeme si něco, aniž bych o to usiloval, TV, knížky
2. záměrná: řízena cílem, záměrem, jde mi o to, abych si to zapamatoval
- lépe si zapamatujeme to, co má význam, když chápeme smysl
- spojeno s motivací, snazší při zapojování více smyslových vjemů, receptorů
C. MOTIVACE: souhrn činitelů, který jedinec potřebuje
- zároveň aktivizuje nebo naopak tlumí k vykonávání určité činnosti
Motiv: motivační síla, pohnutky, vedoucí k jednání člověka – síly, které nás vedou k tomu, že
něco chceme dělat; vnitřní příčiny chování
- motivy dělíme do dvou skupin:
a) vnitřní – vede k uspokojení vlastních potřeb
b) vnější – vede k uspokojení potřeb ostatních (např. děti chtějí být chváleny)
- Každé chování člověka je motivováno, ne vše je uvědomělé- motivace je složitá.
Mezi základní motivy patří:
1) potřeby: stavem nadbytku, ale i nedostatku něčeho
a) fyziologické (nezbytné pro zachování člověka, hlad, spánek, odpočinek..),
b) psychologické (začlenění jedince do společnosti, seberealizace, jistota, bezpečí)
2) zájmy: dlouhodobé soustavné zaměření aktivity jedince, záliba=nejdůležitější zájem
3) návyky: zažitý způsob chování a reagování v určitých situacích
4) perspektivy, cíle – motivy, které vedou naše snažení k dosažení výsledku, udávají směr
5) postoje – tendence realitně stále něco hodnotit – situaci, jev, člověka
6) hodnoty – to čemu člověk dává přednost – hierarchie hodnot – člověk si je řadí od
nejdůležitějších až po ty nejméně podstatné
7) city – velmi silný vztah člověka k něčemu/někomu. Objevují se v lidském jednání a
chování, mají různou hloubku.
D. POZORNOST: psychický stav, který zajišťuje jedinci soustředěnost po určitou dobu na
jeden jev, činnost
a) bezděčná: neúmyslná- nové, atraktivní věci, zvláštní znaky působícího
podnětu (hluk, nápadnost, - třeba reklama=“audiovisuální zázrak“)
b) záměrná: úmyslná- vyvolaná záměrným nebo volním (od slova vůle) úsilím
člověka - učení
- je ovlivněna vnějšími, vnitřními podmínkami (faktory):
a)vnější: prostředí, síla podnětu, atraktivnost
b)vnitřní: motivace, vůle, stav organismu
E. CITY: emoce, subjektivní prožívání vztahu k někomu, něčemu (působícímu podnětu)
(člověk nejen vnímá svět, ale zaujímá k němu osobitý vztah=city)
- 2 nejdůležitější emoce = láska a nenávist
- city se projevují navenek v našem chování:
a) zčervenání
b) gestikulace
c) řečový projev
- charakteristické znaky citů:
a) subjektivnost citů
b) spontánnost citů - bezprostřednost
b) polarita citů – láska X nenávist
d) přenosnost citů-dítě radost, také matka

Dělení citů: 1. Podle průběhu: a) afekt: prudká, krátkodobá, silná, emoční reakce o velké
intenzitě a bouřlivém průběhu
- může mít negativní důsledky – vražda apod.
- výbuch hněvu, ale i radost (výhra ve Sportce100mil)
b) nálada: slabý, trvalejší emocionální stav, ovlivňuje
psychický život, každý člověk má svou základní náladu
- kladné rozjařenost, záporné skleslost
c) vášeň: dlouhodobý, pevný, stabilní hluboký cit
- ovládá myšlení, chování člověka ztráta racionálního
jednání
- vášní může být i filatelie (známky, mince); láska
2. Podle úrovně:
a) nižší: spojeny s uspokojováním základních biologických a
psychických potřeb, vyvolává příjemné pocity – např.sex
b) vyšší: uspokojuje touhu člověka po vědění, krásnu a
vzdělání
- překonávají biologické rozměry, tím se lišíme od zvířat
- nejsou nutné pro přežití jako nižší city
a) morální (etické) city-přátelství, vlastenectví
b) estetické – hudební a výtvarné dála
c) intelektuální city – radost po vyřešení problému
- city jsou výrazně subjektivní, jedinci se liší intenzitou, stálostí, labilností
- city nejsou jen okamžité reakce, ale též jsou ve formě citových vztahů – ty jsou trvalejší,
např. mateřská láska
F. VŮLE: označení psych. procesů a vlastností, které zajišťují dosahování cílů
- cílevědomé úsilí, záměrné, směřující k dosažení cíle překonáváním překážek
- řídí ji člověk svou činností (volní postupy)
Fáze volního jednání: 1. přípravná: začínají působit pohnutky, motivy, předběžné vytyčení
cíle
2. rozhodovací: střetávání různých motivů, výběr z možných cílů,
rozhodnutí, vybrání cíle a způsobu jeho dosažení
3. uskutečnění:provedení rozhodnutí, překonávání vnitřních překážek:
- únava, lenost, nedostatek zkušeností
4. dosažení cíle – radost, uspokojení
volní vlastnosti = vlastnosti vůle:
- člověk jako osobnost si je vytváří
- specifické u lidí různě vyvinuté
- patří sem: rozhodnost, vytrvalost, odolnost, stálost, soustředěnost, sebekázeň

4 .PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI:
- je součástí obecné psychologie nebo samostatná základní psychologická teoretická disciplína
základní termín: osobnost: neexistuje jednoznačná definice- co člověk, to osobnost (bez
hodnotícího charakteru)
- specificky lidský pojem
- člověk jako psychologický celek, jednota vrozeného a získaného, která je typická pro daného jedince,
projevuje se v chování, prožívání
- osobnost je sjednocení duševní a fyzické stránky člověka (také vrozeného a získaného)
- každá osobnost je jedinečná, zvláštní, relativně stálá, současně dynamická
- formuje se během života- sociální vlivy..
TEORIE OSOBNOSTI:
1. mezi introgenní teorie patří Psychoanalytická teorie osobnosti:
- zakladatelem je Sigmund Freud, který osobnost člověka rozdělil do tří vrstev:
a) id=ono, jádro, pudová podstata člověka založená na principu dosahování slasti
(vyvolávání příjemných pocitů, převládnutím této složky dochází k úchylkámznásilnění)
b) ego=já: princip reality, koriguje chování
c) superego=nadjá: souhrn společenských norem, pravidel, které pozorují a kontrolují já
- člověk je podle této teorie iracionální bytostí hnanou pudy
2.
3.
4.

mezi exogenní teorie patří Behavioristická teorie osobnosti:
podle této teorie je člověk, osobnost souhrnem reakcí na vnější podněty, produktem učení
personalistická teorie osobnosti – hl. představitel Američan Allport
sociologizující teorie osobnosti – největší vliv na osobnost člověka má společnost

TYPOLOGIE OSOBNOSTI:
typ: skupina jedinců se společnými vlastnostmi, ideální vzory, modely, které ve
skutečnosti neexistují
Typologie osobnosti:
1. Hippokrates: 5/4 stol.BC (vrchol starověkého Řecka) řecký lékař, který rozlišil 4 typy
temperamentu dle převládající tělesné šťávy, Klasická teorie
a)sangvinik: krev
- vyrovnaný, aktivní, přiměřeně reagující, živý
- citové vzrušení: povrchní, nestálé
- základní nálada: veselá
b) melancholik: černá žluč
- vážný, hloubavý, sklíčený, emotivně založený
- citové vzrušení: silné, hluboké, trvalé emoce
- základní nálada: smutná
c) cholerik: žluč
- prudký, výbušný, vznětlivý, dráždivý
- citové vzrušení: výbušné citové reakce, špatné sebeovládání
- základní nálada: mrzutá
d) flegmatik: sliz
- nevzrušivý, stálý, lhostejný
- citové vzrušení: citová vyváženost, nesnadná vzrušivost
- základní nálada: vyrovnaná
2. Karl Gustav Jung: švýcarský psychoanalytik, žák Freuda
- podle vztahu k sobě samému a k okolí rozlišil dva typy lidí:
a) introvert: zaměřený do svého nitra, uzavřený vůči okolí, nedůvěřivý, plachý, neprůbojný,
samotářský, přemýšlivý, důležité jsou pro něj vnitřní prožitky

b) extrovert: zaměřený na okolí, aktivní, společenský, přizpůsobivý, bezprostřední, povrchní,
sdílný
- krajní meze těchto typologií osobností:
1) introvert – nikdo neví, co se mu honí hlavou, takže většinu úspěšných sebevražd páší introverti
2) extrovert – všechno řeší za cizí lidi, sám neví co se s sebou, nic nebere vážně, když ale něco chce
řešit, tak mu nikdo nevěří a nechce s ním řešit závažné problémy, ze zkušenosti, že si ze všeho dělá
legraci
3. Kretschmer: německý psychiatr, který na základě pozorování pacientů sestavil obecnou typologii
lidí na základě tzv. somatypu:
Somatotyp: tělesná konstituce, vzhled, který má souvislost s psychickým typem osobnosti:
Somatypy osobnosti: a) pyknik: zavalité krátké tělo, kulatá hlava, měkké svalstvo
b) astenik: - leptoso- dlouhá, štíhlá postava, plochý hrudník, slabě
vyvinuté svalstvo, dlouhé, slabé údy
c) atletik: silně vyvinutá kostra, výrazné svalstvo, široký hrudník,
široká ramena
Psychické typy osobnosti:
a) pyknik: cyklotivní typ, společenský, aktivní, přizpůsobivý, srdečný, dobrácký, náladově labilní
- hrozí u nich manio-depresivní psychózy (Kopecký-nespát, nejíst- aktivita, pak deprese)
b) astenik: schizoidní typ, rozporuplní, uzavření, nepřístupní lidé s bohatým vnitřním životem,
romantičností, často si vytvářejí ideální fantazijní svět
- není jednoznačně orientován, trvá mu až si najde svůj cíl, na který se zaměří
- sklony k schizofrenii- bludy, rozpad osobnosti
c) atletik: viskózní psychologicky nevýrazný, těžkopádný, pomalejšího rozumu
- klidní, bez citových vzruchů, mentálně těžkopádní
STRUKTURA OSOBNOSTI:
struktura: rozdělení a způsob uspořádání částí do určitého celku – uspořádání psychických vlastností
do osobnosti
- přehled vlastností se pro didaktické účely zjednodušuje do 4 skupin:
1) SCHOPNOSTI: psychické vlastnosti osobnosti, které jedinci umožňují vykonávat určitou činnost
- nejsou vrozené jako takové, jsou získané
- schopnosti se rozvíjí na základě vloh = vrozená dispozice pro utváření schopností
- aby se vloha stala schopností, tak jí nejvíce ovlivňuje prostředí ve kterém žiji, pokud mi poskytne
prozkoumávat různé zájmy
- schopností je celá řada např. intelektové schopnosti= inteligence: všeobecná rozumová výkonnost
člověka – má jakési tři vývojová stadia:
a) nadání – soubor dobře rozvinutých schopností
b) talent – vyšší fáze
c) genialita – nejvyšší fáze s nejlepšími vlohami
- 1905 BINET – vymyslel první inteligenční testy, snažil se změřit inteligenci
- STERN – přišel s IQ – inteligenční kvocient a že se měří se pomocí IQ testů: mentální věk se dělí
věkem biologickým a výsledek se vynásobí stem
stupně IQ: 1. slabomyslnost: mentální retardace, dělí se do 3 stupňů: idiot- <25
imbecil: 25- 50
debil: 50- 75
2. hraniční pásmo defektu:
75- 85
3. podprůměrná inteligence:
85- 100
4. průměrná inteligence:
100- 115
5. lehce nadprůměrná:
110- 120
6. vysoká inteligence:
120- 140
7. velmi vysoká inteligence, genialita (2% lidí) >140

Existují organizace sdružující lidi s vysokou inteligencí nad 130, 150- MENZA apod.
2) RYSY OSOBNOSTI – POVAHOVÉ VLASTNOSTI
- psychické vlastnosti, které se projevují určitým způsobem chování, jednání a prožívání jedince
- rysy jsou relativně stálé a neměnné, v průběhu života se částečně pozmění
a) temperamentové rysy osobnosti
b) charakterové rysy osobnosti
Temperament:
- soustava psychických vlastností, které se projevují způsobem reagování v chování a prožívání
jedince
- projevuje se hlavně v citovém a emotivním jednání
- je vrozený a stálý, nelze jej změnit seberegulací ani výchovou
Charakter:
- soubor vlastností osobnosti, který umožňuje kontrolu a řízení jednání člověka podle společenských a
sociálních norem (pravidel)
- charakter = povaha
- charakter není vrozený, lze ho výrazně pozměňovat prostřednictvím výchovy

5. SOCIOLOGIE JAKO VĚDA:
SOCIOLOGIE: latinsky: societas=společnost, logos=věda,
- věda o společnosti, ostatní společenské vědy zkoumají pouze jeden aspekt společnosti,
sociologie naopak zkoumá společnost jako celek
Protosociologie: období existence sociologie jako součást filozofie před vlastním vznikem s.
Společnost: předmět sociologie
DĚJINY SOCIOLOGIE:
- až do 19. století byla součástí filosofie, až poté je jako samostatný vědný obor
- dějiny sociologie dělíme na 3 etapy:
1) ½ 19. stol.- 20.l.20.stol.: ,,období klasických teorií, velkých systémů“:
- snaha popsat společnost na základě jednoho principu
zakladatel: August Comte: francouzský filozof, sociolog, zavedl název sociologie
- autor dvou oblastí: sociální statika: zkoumá řád společnosti a snaží se o jeho udržení
sociální dynamika: zkoumá vývoj společnosti
další sociologové: Herbert Spencer: Angličan, teorie evoluce (chápe společnost jako
organismus, který se postupně vyvíjí)
Karl Marx: sociolog, ekonom, pomocník Engels, vytvořil Teorii třídního
boje: ve společnosti koexistují vždy dvě třídy, které stojí proti sobě a neustále se spolu
střetávají (otrok/pán, feudál/poddaný..)
Émile Durkheim: Francouz, autor Teorie dělby práce, (pro člověka je
nevýhodné být sám)
Vilfredo Pareto: Ital, autor Teorie elit: zdůrazňuje důležitost existence
několika lidí, elity, která ovládá ostatní- masy, přispěl i k rozvoji ekonomické teorie
Max Weber: Němec, zabýval se problematikou moci, politiky, byrokracie
2) Období velkých výzkumů, meziválečné: rozvoj americké sociologie
- přeměna z akademické, teoretické na prakticky využitelnou vědu, uskutečněny první
velké výzkumy
- důraz kladen na využitelnost poznatků
- 1. výzkumy se týkaly sociálně- patologických jevů (alkoholismus, drogy, reklamy..)
3) Období po 2.sv.v.: pluralismus v sociologii (četnost, mnohost)
- existuje vedle sebe více konkurujících si teorií
v průběhu dějin docházelo k střídání tzv. paradigmat: určitý způsob pěstování vědy- volba
hlavního tématu, užití určitých metod (změna metod v rámci vědy)
Současná sociologie má dvě paradigmata:
a) Interpretativní: člověk je aktivní, struktury společnosti (normy, hodnoty, vztahy..)
uvádí v platnost svou interpretací (nic není dané, je to tím, za co to daný člověk
pokládá)
b) Objektivistické: člověk je pasivní, společnost je souborem stabilních struktur (norem,
hodnot, vztahů), jimž se člověk přizpůsobuje
ČESKÁ SOCIOLOGIE: není moc významná
- jejím zakladatelem je T.G.Masaryk (na Pražské univerzitě sepsal spis Sebevražda)
pokračovatel Beneš; současný: v deníku Právo, ekolog Jan Keller

SOCIALIZACE:
Lidé: přírodní tvorové, členové společnosti
Socializace:- proces začleňování jedince do společnosti (zespolečenštění)
- celoživotní proces končící až smrtí jedince
Dosocializování: člověk se neustále musí přizpůsobovat novým situacím (nekončící proces)
Resocializace: např. u vězňů, skupin, kde došlo k neoptimální socializaci- nastupuje nová,
nový pokus o zařazení člověka do společnosti
Rozlišujeme dva typy:
a) záměrná: výchova, vzdělání
b) nezáměrná: rodiče, filmy, reklamy, knihy, vzor u dospělých
Základní socializační činitelé: Rodina
Vrstevníci
Škola
Význam socializace: a) pro jedince: dává mu možnost žít, orientovat se ve společnosti
- tzv. ,,vlčí děti“: u kterých neproběhla socializace, nedokáží se začlenit do společnostiMauglí, Tarzan
b) pro společnost: udržování a přetváření hodnot společnosti
v dlouhodobějším hledisku
Sociálně patologické jevy: jsou definovány právem každé země, překročení právních norem
je trestné
R.K. Merton rozdělil tyto jevy do několika skupin: 1. konformismus- člověk se bez problémů
přizpůsobí
2. inovace: člověk přijímá za své hodnoty společnosti, k jejich dosažení volí nové prostředkyinovace je odchylkou od norem=deviací- může být jak pozitivní, tak negativní
3. ritualismus: jedince lpí na určitých postupech bez vztahu k cílům společnosti (byrokracie..)
4. různé formy úniku: jedinec ignoruje jak cíle, tak způsoby jejich dosažení (introverze..)
5. vzpoura: proti systému
vznik deviace: buď je toto chování biologicky podmíněno, nebo, a to spíš, je produktem
socializace: a) teorie nálepkování- kvůli odlišnosti je mu společností dána ,,nálepka“ a
dotyčnému nezbývá nic jiného, než se přizpůsobit- náhoda, vzhled
b) teorie kulturního přenosu formou diferencované asociace: kontakt jedince se subkulturou,
se kterou se snadno ztotožní, i neuvědoměle- parta- s nepřítelem=gang
c)teorie vytěsnění: okolí je vyloučí (xenofobie..)
c) teorie deprivantů: nedosáhli nebo přišli o svou normalitu- smysl v moci, slabá vůle..
Závislosti: 1. drogová: tělesná nebo psychická závislost na periodickém užívání nějaké látky
s psychotropním, povzbuzujícím účinkem, zvyšování dávek, abstinenční syndromy
Gambleři, workholici, alkoholismus, rasismus..

6. ČLOVĚK V SOCIÁLNÍCH VZTAZÍCH:
SOCIÁLNÍ STRUKTURA:
Struktura=poloha části v celku
Sociální struktura: uspořádání, organizace společnosti, soustava vztahů spojující jednotlivé členy nebo
části společnosti dohromady
SOCIÁLNÍ STATUS:
- postavení jedince ve společnosti na společenském žebříčku
- vyjadřuje souhrnným způsobem základní postavení člověka ve společnosti
- Sociální status, pozice, má dvě složky:
1. Předem daný = Askripce: postavení je člověku připsáno bez ohledu na jeho kvality (Indie- kastovní
systém, monarchie, povolání rodičů, černoch má černou kůži, tak je hned špatnej…)
2. Získaný = Výkon: postavení si člověk získává svými kvalitami, převažuje v moderní společnosti
Sociální status ovlivňují: příjem, vzdělání, atraktivita povolání, vzhled, místo bydliště, během života
se může měnit
SOCIÁLNÍ MOBILITA:
- přesuny, pohyb lidí ve společnosti na pomyslném žebříčku hodnot společnosti, ve struktuře..
a) horizontální – sociální status se nemění
b) vertikální – společenský pád a vzestup = kariéra
- dále můžeme mobilitu dělit na:
a) intragenerační – změny na spol. žebříčku v rámci jedince
b) intergenerační – změny na spol. žebříčku v rámci generaci
Lift mobility: (výtah, kanál)- tento pojem zavedl Američan ruského původu sociolog Sorokin
= snaha popsat instituce, jimiž lidé realizují svůj mobilitní vzestup (prostředky: rodina, šéf, politická
strana, vyhlášená škola, armáda, církev..)
Společnosti se liší mírou mobility, mobilitních pohybů:
1. společnost uzavřená: s malou až nulovou mobilitou, znemožněna jakákoliv změna v postaveníkasty, feudální státy
2. společnost otevřená: moderní, demokratické státy- postavení si získáváme v průběhu života na
základě našich kvalit a schopností
SOCIÁLNÍ ROLE: očekávané chování od člověka určitého postavení, souhrn očekávaného chování
od jedince v určité pozici
Každý člověk plní řadu sociálních rolí, učí se je v procesu socializace, svou roli si může do určité míry
zvolit, vybrat, role nejsou absolutně závazné (v případě velkých odchylek ale přichází trest společnosti
v podobě výsměchu, nepochopení..), člověk svou roli může i odmítnout, přijmout, případně někdy
dochází k fanatickému ztotožnění (např. vztah policie k vlastní rodině)
SOCIÁLNÍ NEROVNOST:
1. třídní: Karl Marx: ve společnosti proti sobě vždy stojí dvě antagonistické třídy
- lidé jsou do těchto tříd rozděleni na základě majetku, ekonomických kritérií
- Marx- chtěl revoluci, znárodnění, společně s Engelsem sestavil Komunistický manifest
2. stratifikační: odvozeno z latinského slova stratum=vrstva
tuto teorii zpracoval německý sociolog Max Weber jako reakci na marxistický přístup
- společenské postavení jedince je určeno více kritérii (povolání, příjem, moc..)
- lidé se dělí do více vrstev- nižší
- střední
- vyšší zejména podle vzdělání, liší se i jazykem

Statusový symbol: vlastnictví určitého předmětu, který značí příslušnost k určité vrstvě, v dané době
se málokdy vyskytuje, rarita (automobil, počítač..)
Strukturní funkcionalismus: směr v sociologii v 50./60.l. 20. stol., rozvíjel se hlavně v USA,
zakladatelem je Parsons
- sociální nerovnost je prospěšná pro společnost, protože motivuje jedince k většímu, lepšímu výkonu,
přispívá k úspěšnému fungování společnosti

7. SOCIÁLNÍ ÚTVARY:
SOCIÁLNÍ SKUPINA:
- stabilní sociální útvar, seskupení lidí spojených společným cílem s relativně stálými,
trvalými, pevnými vztahy mezi členy
- je schopná navenek vystupovat jednotně, má vlastní identitu (symboly, hodnoty..)
Základní charakteristika skupin:
a) společný cíl (někdy definuje skupinu- instrumentální..)
b) společná činnost
c) vzájemná interakce- vzájemný kontakt, působí na sebe, ovlivňují se
d) hierarchie: dělba práce, autorita
e) normy a hodnoty: vlastní identita
f) systém sankcí: k posilování, dodržování norem, vyloučení ze skupiny
g) vědomí identity – vědomě rozlišujeme „my“ a „oni“
SOCIÁLNÍ AGREGÁT: není sociální skupina
- seskupení lidí na určitém místě- na základě prostorového principu
- nemají společné cíle, normy, hodnoty
- je dočasné nahodilé seskupení lidí, např. obyvatelé paneláku, cestující ve vlaku
- zvláštní druh agregátu je dav
DAVOVÉ CHOVÁNÍ: zabýval se jím francouzský sociolog Le Bon
- převládají při něm instinkty, pudy a emoce nad rozumem
- dochází ke ztrátě odpovědnosti, rozumového chování
- taktéž dochází k potlačení individuality
- člověk je v davu anonymní, vyvolává v něm pocit bezpečí před sankcemi
- člověk se v davu chová tak, jak by se sám o sobě nikdy nechoval
Klasifikace davů: provedl ji 1. Američan Brown
1. davy pasivní: publikum, posluchačstvo
2. davy aktivní: lynčování, panika při požáru, nákupy..
2.klasifikace- podle Američana Davise:
a) davy sociálně strukturované: předem ohlašovaná, organizovaná seskupení lidí
(manifestace, diskotéky..)
b) davy náhodné: neplánované, nepředvídatelné seskupení lidí- nehoda, čumilové
c) davy nezákonné: skupina lupičů, fotbaloví fanoušci, rowdies vandalové..
KLASIFIKACE SOCIÁLNÍCH SKUPIN:
1. podle počtu členů: a) malá: 2- 30 členů, všichni se navzájem znají, stýkají se (třída, rodina,
družstvo)
b) velká: komunikace je zprostředkovaná, navzájem se její členové
neznají (politická strana..)
2.podle zakladatele: a) formální: je zřízena zvnějšku nějakou institucí, předem jsou dána
pravidla jednání, jsou rozděleny pozice, pravomoci (vojenský útvar)
b) neformální: vzniká spontánně, z vlastní iniciativy, mezi členy
neoficiální vazby, úzké kontakty, vztahy (přátelé)

3.podle míry vlivu na proces socializace:
a) primární: podle amerického sociologa Cooleyho na počátku 20. stol.
- socializace v této skupině začíná, má největší vliv na rozvoj jedince
- je nejdůležitější
- jsou to malé skupiny s osobním kontaktem mezi členy
- jsou charakteristické vysokou intimitou, důvěřivostí, silnými citovými vazbami a
relativně dlouhým trváním skupiny
- např. rodina, podle Coolyho dříve dětská herní skupina, sousedství
b) sekundární: podle amerického sociologa Burgesse
- zahrnuje vše kromě rodiny, skupiny, ve kterých proces socializace pokračuje
- pracovní spolky, politické strany
4.podle členství:
a) skupina vlastní: podle amerického sociologa Summera:
- jedinec je součástí této skupiny a oproti ostatním ji hodnotí pozitivněji
- fanoušci; my vs. oni
b) cizí: jedinec není jejím členem, hodnotí ji negativněji než skupinu vlastní
5.podle uzavřenosti:
a) skupina otevřená – vstoupit může kdokoli
b) skupina uzavřená – sekta, gangy
Referenční skupina: =vztažná skupina, klasifikoval ji americký sociolog Merton: je skupina,
se kterou se jedinec ztotožňuje, chce být jejím členem (ale není), sympatizuje s ní, uznává
stejné hodnoty, normy, vůdce (Balzac- šlechta, Vondráčková- mladí)
Rodina: dříve tvořila základ státu
- je nejdůležitější skupina ve společnosti
- jedince provází celý život
má 4 funkce: 1. biologicko- reprodukční
2. ekonomická- materiální zabezpečení rodiny
3. výchovná- socializační
4. citová, emocionální: uspokojování citových potřeb členů
V současnosti mluvíme o krizi rodiny- zvyšuje se rozvodovost(33%), přestává plnit všechny
své Funkce..
DAVY

–

sociální

agregát

Klasifikace sociálních skupin:
1) dav sociálně strukturovaný – osoby spojené místem či stejným bodem zájmu
a)
posluchačstvo
b) plánovaný expresivní dav – vyjadřují určité emoce (ale sociálně uznané), př. diskotéka,
povolená
demonstrace
2) náhodný dav – lidé jsou taky spojeni stejným místem či zájmem, ale dav vzniká
neplánovaně
a)
divácký
dav
–
lidé
shromáždění
kolem
výjimečné
události
b) intenzita podnětu panický dav – zde se projevuje specifika davového chování není tak
úměrná
intenzitě
paniky
c) znepříjemňující davy – seskupení osob, které chtějí dosáhnout téhož cíle, např. nastupování
do
vlaku

3) nezákonné davy – projevují chování v rozporu se zákonem, nejsou nezákonné až v
průběhu,
ale
jsou
nezákonné
už
od
počátku
(od
podnětu
)
a)
aktivní
expresivní
dav
–
rebelující
dav,
nepovolená
demonstrace
b) amorální davy – narkomani, opilci, orgiastické skupiny

8. KULTURA, VÍRA, NÁBOŽENSTVÍ:
KULTURA:
Kultura: je vše, co je výsledkem činnosti člověka (ne přírody)
Tvůrcem je člověk.
- soubor duchovních a materiálních hodnot vytvořených lidstvem
Charakteristické znaky kultury:
- není vrozená, ale je naučená
- kolektivní produkt
- zachování určité kontinuity
- kultura je adaptivní
Dělení kultury: 1. materiální: souhrn materiálního bohatství společnosti
2. duchovní: souhrn duchovního bohatství společnosti
3. normativní: samostatná skupina, někdy součástí duchovní kultury
1. materiální: zahrnuje jevy, které uspokojují materiální potřeby člověka (pracovní
nástroje, technologie, předmět denní potřeby, spotřebiče..)
2. duchovní: zahrnuje jevy, které uspokojují duchovní potřeby člověka (umění, právo,
věda, náboženství, filozofie, morálka)
3. normativní: zahrnuje společenské normy:obecná pravidla uznávaná v dané společnosti,
která určují odpovídající chování jedince, neustále se vyvíjí, mění
Dnes je vhodnější užívat plurálu: kultury:je jich více, jsou rozličné, odlišné
- dělení chronologicky, v čase- antika, středověk..
- dělení místně, geograficky (islám, USA, západ, východ..)
Enkulturace – proces osvojování si kultury
Subkultura: specifické kulturní prvky charakteristické pro menší, vyhraněnou skupinu
(hippies, romové..) (různé kultury existují v rámci jednoho širšího sociálního systému)
Kulturní dědictví: to, co se v minulosti osvědčilo
MASOVÁ KULTURA:
- označení současné kultury, je dostupná, určená co nejširšímu okruhu lidí (masám)
- souvisí s rozvojem masmédií- TV, tisk, rozhlas, člověk získává více času pro sebe
- předpokladem je rozšíření vzdělanosti
Znaky masové kultury: 1. masovost: existuje hodně produktů a jejich příjemců
2. standardizace: masová kultura je pořád stejná, objevuje se stejné
zboží, podle stejných šablon, schémat- seriály.., vede k zániku menších kultur
- je zaměřena hlavně na zisk
Hodnocení masové kultury:
1. pozitivní: je dostupná všem, dochází k demokratizaci
- stává se z ní oddychová záležitost, uvolní člověka, odpoutá jej od problémů
- vybití agresivních pudů (třeba 3D střílečka na compu)
2. negativní: klesá úroveň kultury
- vede k pasivitě lidí, nepodněcuje myšlení (TV, počítač..)
- otupuje lidské cítění (násilí, masové vraždy v TV brány jako něco normálního, běžného)
- zanikají menší kultury, hodnotnější, náročnější, kultura se snaží o zisk - o přiblížení co
největšímu počtu lidí, proto je dělána jednoduše, srozumitelně
- Reálný svět se mísí s kulturou.

VÍRA A NÁBOŽENSTVÍ:
Víra: odvozena od slovesa věřit, je vztahování k něčemu, co je mimo možnost rozumového,
racionálního poznání (bůh, zmrtvýchvstání atd.)
Náboženství: vztah člověka k transcendentní (přesahující hranice reality) skutečnosti- k bohu
Náboženské systémy: se rozlišují podle toho, v koho věří
Dělení náboženství: dříve mělo primitivní podobu, kulty přírodních živlů
a) polyteistická: antická, Řecko Řím- uctívají více božstev
b) monoteistická: křesťanství, islám- uznávají jediného boha
c) neteistická: uznávají transcendentní skutečnost bez osobních rysů, ne boha, ale určité
principy (buddhismus..)
1.JUDAISMUS: židovské náboženství, z velkých náboženství je nejstarší- vzniklo v 13. stol.
BC, spojeno se jménem Mojžíše
základní kniha: Starý zákon, Hebrejská Bible- popisuje dějiny židovského národa (od vzniku
světa, až po diasporu- rozchod Židů), obsahuje Desatero-uložil ho svému lidu Bůh
- věří v příchod spasitele, mesiáše (jako křesťanství) + v příchod Židů do země zaslíbené
- náboženský učitel: rabín
- prostor modliteb: synagoga
- znaky, symboly: Davidova hvězda, sedmiramenný svícen
- počet vyznavačů: 20 mil., převážně v Izraeli, USA, bývalém SSSR
- pojmy: sabat: sobotní svátek, jedí košer, čistá jídla
- obřízka: symbol smlouvy mezi bohem a národem, týká se chlapců
2. KŘESŤANSTVÍ: nejrozšířenější náboženství světa
- vyvinulo se z judaismu, na rozdíl od něj věří, že spasitel již přišel v podobě Ježíše Krista
- základní kniha: Bible- Starý i Nový zákon- 4 evangelia o životě a skutcích Ježíše
- větví se na : pravoslaví
katolíky
protestanty (luteráni, kalvinisté, za reformace)
- hlavou církve: papež
- znak: kříž
- počet vyznavačů: 1,7 mld., převážně v Evropě, Americe, Austrálii
- svátky: Vánoce, Velikonoce- týkají se Ježíše- narození, smrt a zmrtvýchvstání
3.ISLÁM: 2. nejrozšířenější náboženství, neustále přibývá vyznavačů
- vzniklo v 7 stol.n.l.,
- zakladatelem je Mohamed
- věří v Alláha, stejný bůh jako u křesťanů, židů, věří v Ježíše Krista a starozákonní proroky,
ale jsou pokřivení, vyvrcholení nastává až příchodem Mohameda
- prostor modliteb: mešita
- základní kniha: Korán-Mohamedovy výroky, kázání (zjevení archanděla Gabriela)
- vyznavači: muslimové
- víra: pět sloupů víry:
- věří v jednoho boha Alláha
- pětkrát denně se modlí směrem k Mecce, navštěvují mešity, v pátek pobožnost
- v měsíci ramadánu drží 30denní půst (jedí od soumraku do úsvitu)
- mají věnovat almužnu chudým
- 1 za život putují do Mekky- kde se narodil Mohamed
- vyznavači: 1 mld., hlavně v Africe, Asii

-

pojem: hidžra: rok 622, kdy Mohamed odchází do Mediny, počátek jejich letopočtu

4.HINDUISMUS: založen na védských textech
- má 800 mil. Vyznavačů v Indii, Nepálu
- viz indická filozofie
- uctívají posvátná zvířata – kráva
- mají silná pouta k posvátným místům
5.BUDDHISMUS: vznikl v Indii v 5. stol. BC,zakladatelem je Buddha, z Indie se rozšířil
dále do Číny, Japonska a Tibetu (lamaismus)
- má 300 mil. Vyznavačů
- kladou důraz na osobní meditaci, snaží se o dosažení nirvány
- viz. Čínská filozofie
Náboženský fundamentalismus: nekritický přístup k vlastní nauce, nesnášenlivý postoj
k jiným náboženstvím, netolerance (islám), prostředek prosazování názorů je násilí
- požadují, aby lidé žili dle koránu, který vznikl v 6. století našeho letopočtu
- věří v to, že jen jejich náboženství je to pravé
- příklady: islám v Afghánistánu: Taliban
SEKTA: náboženská společnost s autoritativním vůdcem (má neomezenou moc), je
neprůhledná, nezveřejňuje svou nauku, členové dělají jen to co chce vůdce
- např. Svědci Jehovovi, Scientologové (působí v USA-ovládnutí světa), Církev sjednocení,
Moonovci
- Problém klasifikovat sektu, dokázat jí.

9. OBČAN A PRÁVO
- právo je soubor pravidel, předpisů, norem, které organizují život společnosti, právní
předpisy upravují vztahy ve společnosti, určují, jak se její členové mají chovat a dodržování
těchto předpisů je vynutitelné státní mocí, tzn., že jejich porušení se trestá., soubor pravidel,
předpisů, podle kterých se řídí a organizuje život lidské společnosti, regulují mezilidské styky
Rozlišujeme dvě oblasti práva:
1) objektivní: které zahrnuje abstraktní normy- zákony, vyhlášky, vládní nařízení..
2) subjektivní: je oprávnění, nárok konkrétní osoby, účastníka právního vztahu vynutit si
splnění právní povinnosti zajištěné abstraktními normami objektivního práva
vývoj práva:
- nejprve se pravidla v rodové společnosti předávala ústně z generace na generaci- mluvíme o
tzv. zvykovém, obyčejovém právu,
- teprve se vznikem prvních států je spojeno zapisování těchto norem- zákonů, čímž vzniká
právo kodifikované, normativní- písemné
PRÁVNÍ ŘÁD - je soubor všech právních předpisů daného státu.
Nemají stejnou právní sílu: jsou uspořádány stupňovitě:dělíme je do dvou oblastí:
1. zákonné - tvořící vrchol pomyslné pyramidy, kam spadá:
- ústava, ústavní zákony
- Zákony, které jsou vydávané parlamentem
2. podzákonné- zahrnující:
- vládní nařízení, vydávané vládou
- vyhlášky ministrů, vydávané ministry
- vyhlášky nižších státních orgánů, vydávané orgány státní správy
- jsou podrobnější
Všechny tyto předpisy musí být v souladu s Ústavou, na což dohlíží Ústavní soud, který sídlí
v Brně, má 15 členů
PRÁVNÍ NORMA – právní řád je složen z právních norem (předpisů), ty vydává stát,
dodržování právních norem je vynutitelné státem
Tvorba právních norem (předpisů):
legislativa- proces tvorby zákonů, odvozeno od slova lex=právo
novelizace- změny, opravy právních předpisů
S novelizací zákonů souvisí také tzv. derogační klauzule, která se uvádí v závěru zákona a
jsou v ní uvedeny ty právní předpisy, které se novým zákonem nebo jeho úpravou ruší
Zákony, právní předpisy jsou veřejné, vydávají se ve Sbírce zákonů ČR: každý zákon
obsahuje číslo, název, datum vydání, orgán, který jej vydal; jsou od sebe odděleny odstavci=
paragrafy a v závěru bývá uvedena derogační klauzule a datum, kdy nabývají právní
účinnosti, tzn. odkdy je nutné se jimi řídit
Vztah práva a morálky: právo je minimum morálky
PRÁVNÍ VZTAHY- jsou všechny společenské vztahy upravené právními normami:
rozlišujeme v nich tři části: subjekty: což jsou účastníci právního vztahu, osoby
obsah- zahrnující práva+povinnosti účastníků právního vztahu
předmět- cíl, účel, za kterým se právní vztah zakládá

subjekty dále dělíme na fyzické osoby- lidé
právnické osoby- což jsou uměle vytvořené subjekty, zastupují je
fyzické osoby, např.firma, společnost, organizace – které vznikly zákonným způsobem
fyzické osoby mají dvojí právní způsobilost:
1.právní subjektivitu - umožňuje jedinci být účastníkem právních vztahů a mít v nich práva a
povinnosti, vzniká narozením (početím), zaniká smrtí, nelze jí nikoho zbavit ani omezit
2. způsobilost k právním úkonům- právo vlastním jednáním měnit, zakládat, rušit, ukončovat
své právní vztahy (smlouvy)
- vzniká zletilostí (18 let nebo případně soudem od 16 let)
- soudně ji lze omezit, zrušit = nesvéprávná osoba
- za nezletilé a nesvéprávné osoby jedná její zákonný zástupce.
Právní úkon
- záměrné a uvědomělé zakládání, změny či zrušení právních vztahů
- právní úkony mohou být:
a) jednostranné – např. poslední vůle
b) dvojstranné – smlouva o koupi, o dílo
c) mnohostranné – družstvo, akciová společnost, …

10. SYSTÉM PRÁVA
- je obsahové uspořádání právního řádu - dělíme je na několik odvětví dle obsahu: ústavní,
rodinné, trestní, pracovní, občanské, obchodní, správní, finanční právo
prameny práva - jsou formy, podoby, v nichž daný předpis vstupuje do právního řádu
Právní teorie rozlišuje z dob římského práva dvě skupiny práva:
1. soukromé- jehož prvotní snahou je ochrana zájmu jednotlivce
- upravuje společenské vztahy na základě rovnosti účastníků
- patří sem právo občanské, rodinné, obchodní
2.veřejné- zahrnuje předpisy vydané v zájmu celé společnosti, státu
- upravuje vztahy v nichž stát vystupuje jako nadřazený účastník, nositel moci (orgány státu)
vůči podřízeným osobám
- např. ústavní, trestní, správní, finanční
Neexistuje přesná hranice mezi právem veřejným a soukromým- pracovní právo
ODVĚTVÍ PRÁVA:
1) OBČANSKÉ:
- souhrn právních norem, které upravují majetkové vztahy fyzických a právnických osob a
vztahy vyplývající z práva fyz.osob na ochranu osobnosti
- nejstarší, nejrozsáhlejší odvětví soukromého práva
hl. pramen: Občanský zákoník
Občansko-právní vztahy dělíme na:
a) věcná práva:cílem je ochrana užívání věci bez spojitosti s povinností jiné konkrét.osoby
- právní nárok nemá přesně určeného dlužníka, směřuje všeobecně proti každému
spadá sem: (spolu)vlastnictví (ve veřejný zájmu je omezení)
držba
věcná práva k cizím věcem
b)závazková- obligační- práva a povinnosti mezi konkrétními osobami
- např. věřitel i dlužník jsou známi, věřitelův nárok směřuje ke konkrétnímu dlužníkovi
2) RODINNÉ:
- souhrn právních norem, které upravují manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi,, dalšími
příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí
hl. pramen: Zákon o rodině
Uzavření manželství: sňatek dělíme na: občanský- před státním orgánem
církevní- před církevním orgánem
Manželství:- trvalé společenství muže a ženy založené zákonným způsobem, veřejně,
slavnostně, za přítomnosti 2 svědků buď před státním orgánem (občanský sňatek) nebo před
církevním orgánem státem uznávané církve (církevní sňatek)
- každé uzavřené manželství se zapisuje do matriky (jak občanské tak církevní)
Překážky v uzavření manželství: 1. bigamie- dosud nezrušené dřívější manželství
2. nezletilost- v případě těhotenství a dalších zvláštních
případech může soud osobu starší 16 let zplnoletnit
3. duševní choroba- lze soudně povolit

4. příbuzenství- mezi předky, potomky, platí i pro
nevlastní sourozence, kteří mají společného jednoho z rodičů (v každém jiném případě se
manželství povoluje)
Zánik manželství:- smrtí jednoho z manželů (také obou)
- prohlášením za mrtvého
- rozvodem, soudně (zjišťuje příčinu, neuděluje trest)
Vztahy mezi rodiči a dětmi
- nemanželské dítě (např. adoptované) má stejná práva a povinnosti jako dítě manželské
Určování otcovství
- otec dítěte je vždy nejistý, matka je vždy jistá
- při určení otcovství se postupuje podle 3 postupně vyvratitelných domněnek:
1. otcem dítěte je manžel matky
2. otcem je ten, kdo uzná otcovství před matrikou či soudem
3. otcem je ten, kdo měl 180- 300dní před narozením dítěte pohlavní styk s matkoudokazuje se na základě krevních testů
Náhradní rodinná výchova:
1.osvojení=adopce- přijetí cizího dítěte za vlastní
- původní příbuzenské vztahy k jeho původní rodině zanikají (včetně příjmení)
2. pěstounská péče: - dočasná, vzniká rozhodnutím soudu
- zaniká zletilostí dítěte
- nemění se příjmení ani příbuzenské vztahy
3.opatrovnictví- poručenství- v případě smrti obou rodičů, nebo pokud nemohou plnit
povinnosti, je soudem určen opatrovník (blízký příbuzný)
4.ústavní- je- li ohrožena výchova jedince
3) PRACOVNÍ PRÁVO:souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích
souvisejících s výkonem práce- dovolená, ochrana zdraví při práci, odpovědnost za škodu
Prameny: Zákoník práce
Listina základních práv a svobod
Spadá jak do veřejného, tak do soukromého práva.
Pracovní poměr:- je nejvýznamnější pracovně-právní vztah
- podle doby ukončení se dělí na:
a) vztah založený na dobu určitou
b) vztah založený na dobu neurčitou
- vznik pracovního poměru:
1.volbou- poslanec, senátor, prezident
2. jmenováním- administrativa- náměstek..
3. smlouvou- musí obsahovat tyto náležitosti: datum vzniku poměru, den nástupu do práce,
místo výkonu práce, druh práce
Stát zajišťuje občanům právo na zaměstnání: prostřednictvím Úřadů práce:
a) zprostředkovávají zaměstnání
b) poskytují možnost rekvalifikace
c) dbají na hmotné zabezpečení- 1. 3 měsíce 60%, další 3 měsíce 50% původní mzdy

4) FINANČNÍ PRÁVO: souhrn právních norem upravujících finanční činnost státu
- spadá pod právo veřejné
Prameny: více právních předpisů: nejdůležitější jsou: Zákon o státním rozpočtu
Zákon o měně
Zákon o devizovém hospodářství
Zákon o daních, poplatcích, clech
5) ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO: souhrn právních norem o živnostenském podnikání
- spadá pod právo veřejné.
Prameny: Živnostenský zákon (1991)
Zákon o živnostenských úřadech
Živnostenské úřady:- státní orgány, které spravují živnostenská oprávnění- živnostenský list
- koncesní listinu
- plní kontrolní funkci
- vedou živnostenský rejstřík
6) OBCHODNÍ PRÁVO: souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů a
obchodně-závazkové vztahy a vztahy související s podnikáním
- Spadá do soukromého práva
Hlavní pramen: Obchodní zákoník
- vyvinulo se z občanského práva- upravuje majetkové vztahy fyzických i právnických osob
7) Občanské soudní řízení: - postup soudu v součinnosti s účastníky řízení za účelem
spravedlivé ochrany práv a oprávněných zájmů účastníků tohoto řízení
- postup soudu je upraven zákonem:
Občanský soudní řád: obsahuje: pravomoci a příslušnost soudů
- klasifikuje účastníky, začátek, průběh, ukončení řízení
- možnosti opravných prostředků
- Projednává vše kromě trestných činů, např.: pracovní, obchodní, rodinné právo..
Forma: veřejné, ústní jednání (veřejnost vyloučena v případě ohrožení mravnosti, státního
tajemství, v rámci ochrany svědků..)
Opravné prostředky: 1. odvolání: proti rozhodnutí soudu 1.stupně, do 15 dnů
- rozhoduje o něm soud vyššího stupně: a)odmítne odvolání
b) potvrdí rozhodnutí soudu 1. stupně
c)změní rozhodnutí
d)zruší rozhodnutí a vrátí věc zpět soudu 1.stupně
2. obnova řízení- pokud již rozsudek nabyl právní moci, po 15 dnech
vyplynu nové důkazy, objeví se noví svědkové, skutečnosti
-vyšší soud ji zamítne, povolí
3. dovolání- opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí
odvolacího soudu
- zkoumá vrchní soud, nejvyšší soud ČR- výjimečně
- neplní-li se rozhodnutí soudu, může oprávněná osoba podat návrh na soudní výkon
rozhodnutí, neboli exekuci
8) SPRÁVNÍ PRÁVO:- souhrn právních norem o veřejné správě a územní samosprávě
- spadá do veřejného práva
Prameny: Ústava ČR
- Zákon o obcích
- Zákon o správním řízení

- Zákon o policii ČR
- Zákon o obecních úřadech
Základní jednotkou je obec- 6300 obyvatel
- právnická osoba, která má své jméno, může mít i znak, prapor
- hospodaří podle vlastního rozpočtu
Území obce: intravilán- vnitřní část obce určená k zástavbě, bydlení
extravilán- tvoří okolí, zbytek- louky, lesy, rybníky, cesty…
- mimo obce se nalézají vojenské oblasti
Zákon rozlišuje dle velikosti tyto typy jednotek:a) obce
b) města
c) statutární města- člení se na obvody
d) Hlavní město Praha
Statutární města: mají vlastní samosprávu-16 měst: Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň.
Liberec, České Budějovice, Pardubice, Olomouc, Zlín, Ústí nad Labem, Havířov, Jihlava,
Karlovy Vary, Kladno, Opava, Most
Působnost obce: 1.samostatná- obecní, územní samospráva, správa vlastních obecních
záležitostí. Řídí se zákony.
- při výkonu samosprávy obec nepodléhá žádnému státnímu orgánu (ministerstvo, vláda)
2. přenesená- výkon státní správy,
- obec podléhá nadřízeným státním orgánům (předpisy, směrnice, okresní úřady, vláda)
občan obce:fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, může se zúčastnit obecních voleb
může získat čestné občanství- uděleno
Orgány obce:1 obecní zastupitelstvo: nejvyšší orgán obce (ekvivalent parlamentu)
- je voleno občany obce na 4 roky
- má 7- 70 členů- podle velikosti obce a počtu jejích obyvatel
- jednání jsou veřejná
- volí starostu, jeho zástupce, členy obecní rady
- rozhoduje o nejdůležitějších oblastech: rozpočet, územní plán obce, územní policie
2. obecní rada: ekvivalent vlády, výkonný orgán obce
- starosta, jeho zástupce, radní
- je pouze u obcí, kde má obecní zastupitelstvo víc než 15 členů
- jednání jsou neveřejná
- členové: starosta, zástupce, několik radních
3.starosta- reprezentant, zastupuje obec navenek
- řídí, svolává schůze obecní rady, zasedání obecního zastupitelstva
4.obecní úřad- starosta, zástupce starosty, zaměstnanci úřadu
- pokud je velký tvoří odbory- kultur, soc., stavební..
- tajemník obecního úřadu- koordinuje činnost úředníků (pokud je jich hodně-velká obec)
Správní řízení- zákonem stanovený, upravený postup, jak správní orgány rozhodují o
právech a povinnostech účastníků řízení- povolení stavby, potrestání přestupku...
- projednávání ústní, neveřejné, končí rozhodnutím: 1) výrok, 2) odůvodnění, 3) poučení o
odvolání
Presumpce neviny: předpoklad, domněnka, dokud není v soudním řízení obviněnému
prokázána vina, je nevinný.

9) TRESTNÍ PRÁVO: souhrn právních norem o trestání (sankce) fyzických osob za závažná
provinění (trestné činy) proti chráněným společenským a individuálním zájmům
- veřejné právo, název dle slova trest = sankce pro pachatele trestních činů
Účel, cíl: udržování pořádku ve společnosti a bezpečnosti ve státě
Prameny: Trestní zákon,
Trestní řád
Dělí se na: 1. hmotné: obsahuje právní normy o podmínkách a způsobech trestání, zejména
co to jsou trestné činy a jaké tresty se za jejich spáchání ukládají
Hlavní pramen: Trestní zákon
2. procesní: upravuje postup při zjišťování trestných činů a jejich pachatelů
(vyšetřování policie), dále postup při soudním trestním řízení a při výkonu uložených trestů
Hlavní pramen: Trestní řád
Trestný čin = jednání nebezpečné pro společnost, jeho znaky jsou uvedeny v trestním zákoně
- trestným činem je i pokus o t.č. a příprava trestného činu
- trestně odpovědný je organizátor, pomocník a návodce trestného činu
- byl spáchán, pokud došlo k naplnění skutkové podstaty.
Trestní zákon: obsahuje, vyjmenovává všechny skutkové podstaty trestných činů (skoro 200)
- jsou rozděleny do 12 skupin, hlav- proti republice, rodině..
Podmínky trestní odpovědnosti:
1) neplnění skutkové podstaty (skutková podstata trestného činu je jeho definice)
2) Vina: 2 základní formy: a) úmysl; b) nedbalost – ve většině případů je trestné úmyslné
jednání
5 podmínek vylučujících trestnost, stíhání konkrétní osoby:
1. nepříčetnost, duševní porucha
2. nedostatečný věk (méně než 15)
3. jednání v nutné obraně
4. jednání v krajní nouzi (krádež za účelem získání léků, převoz člověka do nemocnice
po požití alkoholu..)
5. oprávněné použití zbraně
maximální trest: 15 let za trestný čin
- výjimečně v případě opakovaného páchání- doživotí
Právní ochrana:
1. Soudy:
soudce: každý bezúhonný občan s vysokoškolským právnickým vzděláním
- jmenován prezidentem republiky na doživotí
- nezávislí, rozhoduje pouze na základě zákona, bez nátlaku
Soustava soudů v ČR: Nejvyšší soud
Nejvyšší správní soud- zatím neexistuje
vrchní soudy
krajské soudy
- zvl. postavení má Ústavní soud- 15 soudců volených na 10 let, sídlí v Brně
- uvedeno v Ústavě
2. Policie: odhaluje trestnou činnost
- zjišťuje pachatele
- má právo zajistit podezřelou osobu nejdéle na 24 hodin od omezení její os. svobody
3. Státní zastupitelství: soustava úřadů, jejichž sídla a obvody se shodují se soudy (zastupují
stát u soudu)

- hl. úkol: podávají jménem státu (ob)žalobu
4. Advokát: poskytuje právní pomoc za úplatu – služby, rady
- jsou sdruženi v České advokátní komoře
5. Notář: právník, který byl jmenován ministrem spravedlnosti do místa svého úřadu
- svou činnost vykonávají za úplatu
- jsou sdruženi v České notářské komoře
- sepisují (ověřují) veřejné listiny (závěti..), dávají právní rady, přijímají listiny do úschovy

11 . OBČAN A HOSPODÁŘSTVÍ:
Ekonomie je společenská věda o ekonomice, hospodářském životě člověka = hospodářsky výhodná
správa domu, vznikla v 18.století skládá se ze slov: oikos- dům, nomos- pravidlo
druhy ekonomie: makroekonomie: zkoumá chování národního hospodářství jako celku, zkoumá
ekonomické globální veličiny, ovlivňuje tvorbu cen a jejich pohyb, HDP, inflace, nezaměstnanost,
státní dluh
mikroekonomie: zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů
další dělení ekonomie:
a) pozitivní ekonomie – popisuje ekonomická fakta
b) normativní ekonomie – nabízí řešení, doporučení jaká by ekonomika měla být
sektory: primární: zahrnuje zemědělství, rybolov, lesnictví, těžební průmysl
sekundární: zahrnuje zpracovatelský průmysl
terciální: služby (doprava, školství, zdravotnictví, cestovní ruch)
důležité otázky v ekonomice: co vyrábět- těžký/lehký průmysl
jak- technologie, dovoz surovin, pracovníků?
pro koho- kdo rozhodne o rozdělení výrobků
- dle odpovědí na tyto otázky dělíme ekonomiku na 3 typy:
a) zvyková- dána tradicí, udržuje se na základě zvyku, předává se z generace na generaci, vyskytuje
se nyní jen u primitivních civilizací- u kmenů Afriky, J. Ameriky, je založena na společném
vlastnictví všeho
b) příkazová, centrálně plánovaná: direktivní - převažuje v ní státní vlastnictví, vyskytovala se
převážně v zemích bývalého Socialistického bloku, východní Evropě, na Kubě, stát omezoval
podnikání, řídil jej z 1 centra, tento systém nefungoval, byl neúčinný- každý měl předem dáno, kolik
má čeho udělat- centrální plánovací komise, programy tzv.pětiletky, byla nulová nezaměstnanost, ale
lidé byli bez motivace - komunismus
c) tržní: převládá soukromé vlastnictví, je řízena tržním mechanismem, ekonomické problémy si
vyřeší trh sám
d) smíšená: současná ekonomika, jedná se o tržní typ obohacený o státní zásahy v zájmu společnosti,
fungování trhu (řeší nedostatky tržního systému)- zejména v oblastech ekologie, školství,
zdravotnictví..
subjekty trhu: domácnosti - jedinci, rodiny, kteří své příjmy utrácí za nákup statků, cíl:maximalizace
užitku- koupit hodně zboží za málo peněz
firmy a podniky: subjekty, které organizují podnikání- cílem je maximalizace zisku,
poskytují prostřednictvím obchodu zboží nebo služby, snaží se prodat hodně za hodně
stát: státní orgány, jejich funkcí je kontrola, regulace trhu- formou daní, cel, zákonů
trh: místo, kde se střetává nabídka s poptávkou, a kde dochází ke směně zboží, abstraktní
- trhy mohou být děleny dle území na: a) místní, b) národní, c) světové
- dle funkce: a) trh výrobků a služeb, b) trh práce, c) trh finanční
- dle množství a druhu zboží: a) trh dílčí (určitý druh zboží), b) trh agregátní (veškeré zboží)
- vzájemným střetáváním prodávajících a kupujících se vytváří cena (kupující chce co nejvíce zboží
za co nejméně peněz a prodávající chtějí prodat co nejméně za co nejvíce peněz)
poptávka: demand, křivka má klesající charakter, pohled ze strany kupujícího, je to souhrn všech
zamýšlených nákupů, které kupující chtějí uskutečnit za určité ceny, množství zboží, které jsou
kupující ochotni za určitou cenu koupit
zákon klesající poptávky: roste- li cena zboží, poptávka klesá a naopak
např.:↑mzdy↑poptávka

nabídka: supply, křivka rostoucí, pohled ze strany prodávajícího, souhrn všech zamýšlených prodejů,
které chtějí prodávající uskutečnit za určité ceny, množství zboží, které jsou prodávající ochotni dodat
na trh za určitou cenu
zákon stoupající nabídky: roste-li cena zboží, roste i nabídka - za vyšší cenu se vyplatí sehnat více
zboží
např.: nedostatek zboží- ↑nabídky
přebytek zboží- krachy, ↓nabídky
střety: střetáváním nabídky, poptávky se vytváří cena
rovnovážná cena- equality E, ideální případ, kdy nastává rovnováha na trhu, vyskytuje se málokdy,
tržní síly mají snahu se tomuto stavu přibližovat
Podmínky fungování tržního mechanismu
1) soukromé vlastnictví majetku
2) cenový systém
3) konkurence
- trh není ideální řešení všeho, avšak nikdo jiný na nic lepšího zatím nepřišel
- hovoří se o tržním selhání:
- znehodnocování životního prostředí
- nelze ho zavést do všech oblastí (lékařství, školství)

12. ZÁKLADY TEORIE PENĚZ A MĚNOVÉ POLITIKY
PENÍZE: jsou zvláštním druhem zboží, který se používá k usnadnění směny zboží, jsou jednou
z forem aktiv (cokoliv, co má nějakou hodnotu- šperky, nemovitosti, cenné papíry..)
- jejich vývoj souvisí s vývojem zboží, směny:
a) naturální: výměnou výrobku za výrobek, jedno zboží za jiné v určitém poměru- problém sehnat
zájemce o směnu a určit poměr
b) primitivní platidla, zbožové, komoditní peníze: určitý, zvláštní druh zboží, který byl užíván v určité
oblasti jako všeobecný prostředek směny (mušličky,dobytek, jantar, plátno=>platit, kůže, drahé kovy)
c) peníze: mince z drahých kovů, papírové bankovky- více se začaly objevovat ve Francii 18.stol.,
jsou v nuceném oběhu=každý má povinnost je přijímat, jsou likvidní: kdykoliv použitelné, jeden
z největších objevů z lidstva
tzv.kvazipeníze: skoropeníze, zastoupené jiným zbožím, se kterým se nakládá jako s penězi, plní
jejich funkci- kreditní karty, převody na účtech..
funkce peněz: 1. prostředek směny: usnadňují, zprostředkovávají směnné akty, koupíme si cokoliv
2. uchovatel hodnot: v čase, lze je používat i v budoucnosti, ačkoliv třeba ztratí svou
hodnotu, fyzicky jsou nadále přítomné, problémem je inflace
3. zúčtovací jednotka: míra ocenění zboží v ekonomice, hodnot, v penězích uvádíme
cenu jakéhokoliv zboží
NÁRODNÍ MĚNA: charakteristická svou konvertibilitou: směnitelností měny, je volně směnitelná
za jiné měny, jiných států (česká koruna od r. 1995 - předtím vnitřní omezení - nemožné směny
v cizině)
pojmy: valuta: zahraniční měna v hotovosti
deviza: pohledávka znějící na cizí měnu- ne v hotovosti, jiná forma
devalvace: snížení oficiálního kurzu domácí měny oproti jiným měnám
BANKY A BANKOVNÍ SOUSTAVA
banka: finanční instituce, podnik obchodující na peněžním trhu (přijímá, opatruje peněžní vklady,
půjčuje peníze..)
ucelená bankovní soustava: v ČR je 2úrovňová:
1. centrální banka ČNB - česká národní
2. a) komerční banky: snaha o maximální zisk, obchodní banky- KB,ČSOB
b) specializované finanční instituce: poskytují jen jeden typ služeb:
- hypoteční banky, spořitelny, kampeličky..
1. Centrální banka-ČNB: nadřazená, zřízená vládou, do značné míry nezávislá na státě, vládě
Její funkce je vysvětlena v 6. hlavě Ústavy.
V čele bankovní rady a celé NB stojí guvernér
Hlavním úkolem:
a) regulace množství peněz v ekonomice, péče o stabilitu měny,
b) emisní funkce - oprávnění tisknout nové peníze
c) kontrolní funkce - kontroluje činnost, dohlíží na komerční banky
d) stanovuje podmínky poskytování úvěrů
nástroje: diskontní sazba: základní sazba v ekonomice, za kterou poskytuje, půjčuje ČNB úvěry,
peníze komerčním bankám, jejím zvýšením snižuje množství peněz v oběhu, méně lidí si půjčí od
banky
operace na volném trhu: ČNB provádí nákupy a prodeje cenných papírů - nákupem zvýší
množství peněz v oběhu, prodejem stahuje peníze z oběhu
politika minimálních rezerv: část prostředků, které mají KB uloženy u ČNB- cca 2%,
úročeny

administrativa: může určit maximální dobu splatnosti, max. výši úvěru apod.
- centrální banka může provádět dva typy politiky:
a) expanzivní – peníze jsou více dostupné
b) restriktivní – peníze méně dostupné
2. Komerční banky: obchodní, jsou finanční instituce zaměřené na dosažení zisku (soukromé
podniky- akciové společnosti)
operace: aktivní: úvěrování=poskytování peněz za úroky, poskytování úvěru, typy úvěrů:
a) krátkodobé (1 rok)
b) střednědobé (1-4 roky)
c) dlouhodobé (zbytek)
úrok: odměna banky za zapůjčený kapitál, za půjčení peněz
pasivní: přijímání peněžních vkladů od klientů, příjemci získávají úroky, vklady jsou:
a) termínované (operace jen v určitém termínu v měsíci – 7 dní)
b) vklady na požádání (bankovní operace kdykoliv během měsíce)
bankovní rozpětí: úrok při půjčování peněz je větší než při ukládání
zprostředkovatelské- neutrální: dnes nejvíce,
zahrnuje služby: vedení a provoz běžných účtů klientů
zabezpečování bezhotovostního platebního styku
směnárenské služby- výměna peněz
home- banking- přes počítač, mobil
depozitní- za poplatek úschova, ručení za věci- trezor
vystavování platebních karet
zprostředkování obchodů s cennými papíry- 1000000
CENNÉ PAPÍRY: označení finančních aktiv; listina, představující určitý nárok vlastníka vůči tomu,
kdo cenný papír vystavil – je s ním svázána určitá hodnota, majetek
druhy aktiv- peníze, nemovitosti, šperky..
Druhy cenných papírů: šek, podílový list, investiční kupón, obligace, akcie, směnka
1.obligace: dluhopis- pevně stanovený výnos a doba splatnosti
- majitel obligace získá k určitému datu dlužnou částku a pevně stanovený, dohodnutý výnos
- jsou vydávány státními orgány a orgány místní samosprávy
- např. povodňové- pokud stát nutně potřebuje peníze
2. akcie: cenný papír, který představuje podíl na kapitálu, zisku akciové společnosti
- jsou vydávány, emitovány akciovou společností
vlastník akcie:
- má právo podílet se na řízení společnosti (majoritní akcionář), účastnit se valné hromady
- majetková práva- podílet se na zisku, na valné hromadě rozhoduje o vyplácení dividend
- má podíl na likvidačním zůstatku při zániku společnosti
Klasifikace akcií:
1) akcie na majetek (na majitele) – jsou volně převoditelné na jiného majitele
2) akcie na jméno – při prodeji musí být souhlas akciové společnosti
3. směnka: cenný papír, který představuje písemný dlužnický závazek v textu musí být
uvedeno, že se jedná o směnku, dále písemně částka- nejlépe slovy, jména adresa dlužníka, výstavce,
místo a datum vyplacení
Majitel má právo požadovat v určitou dobu zaplacení částky uvedené na směnce.
a) vlastní - výstavce se zavazuje, že sám zaplatí- sám je dlužníkem
b) cizí - výstavce přikazuje třetí osobě, aby zaplatila věřiteli, řídí se dle zákona
4. šek: písemný příkaz bance k uhrazení příslušné částky majiteli šeku

cenné papíry jsou obchodovatelné: a) na burze
b) na mimoburzovních trzích
burza: je pro ni charakteristický větší objem prostředků
- je místo, kde se obchoduje dle předem daných pravidel na stanoveném místě, v stanovenou
dobu, nutné obchodovat prostřednictvím zástupců- makléřů
- u nás 4 burzy cenných papírů - největší, známější BCP Praha - i za I. Republiky, činnost se
obnovila v roce 1993 po zániku za socialismu
mimoburzovní trhy: RM-Systém - akciová společnost, kde lze obchodovat
přímý vstup- nemusí mít zástupce, každý obchoduje sám za sebe, není třeba
burzovního makléře jako u burzy
kurs: je cena cenných papírů
jejich pohyb se sleduje pomocí indexů např. px50 - počet firem na pražské burze..
- nejznámější na světě je Dow-Jonesův index – na Wall Street v New Yorku

13. STÁT A TRŽNÍ EKONOMIKA
Hospodářská politika státu: stát - jeden z ekonomických subjektů tržní ekonomiky, zasahuje do
ekonomiky, když trh neplní své funkce (selhání trhu), soubor opatření, pravidel, jimiž stát usměrňuje
vývoj ekonomiky.
zejména v oblastech: veřejné statky a služby (školství, zdravotnictví..,obrana..)
negativní externality (ochrana životního prostředí)
monopol (Telecom, České dráhy, oligopol- několik prodejců se domluví na
cenách - benzínky, kartelové dohody, nedostatečná konkurence, nevýhodné pro spotřebitele - pod
dohledem antimonopolního úřadu)
hlavní cíle: vysoká zaměstnanost, nízká inflace, ekonomickou situaci sleduje podle ukazatelů:
obchodní bilance, inflace, nezaměstnanost, HDP, import, export
Vychází z teoretické koncepce 2 základních typů hospodářské politiky:
1) keynesiánství - (Keynes - britský ekonom, 1938 - Obecná teorie úvěrů, peněz) státní zásahy do
ekonomiky jsou nutné, tržní ekonomika je nestabilní a cyklická, zdůrazňuje roli fiskální politiky,
zastoupena levicí, snaží se o zmírnění výkyvů (daně apod.), ve 30.-70.letech 20. století jako reakce na
hospodářskou krizi
2) konzervativní, neoklasická - 70.léta-nahradila keynesiánství, trh sám vytváří optimální podmínky
pro vývoj ekonomiky = autoregulace tržního hospodářství, stát nemá zasahovat (= volná hra tržních
sil), protože jeho zásahy jsou zdrojem nerovnováhy, má k ní blíže pravice, zdůrazňují monetární
politiku
- v praxi prolínání obou
4 Nástroje hospodářské politiky:
a) monetární politika=peněžní, úvěrová: stát ovlivňuje množství peněz v oběhu a výši
úrokových sazeb (dostupnost peněz v ekonomice)
- ČNB realizuje: diskontní sazbou, operacemi na volném trhu..,
vede dvě protikladné politiky: restriktivní- málo peněz v ekonomice, velké úroky- nutnost přiškrtit
ekonomiku
expansivní: hodně peněz, nižší úroky- nastartování ekonomiky
b) fiskální politika = rozpočtová: ovlivňování ekonomiky pomocí, prostřednictvím státního
rozpočtu:
- schodkový, deficitní - nutné nastartování ekonomiky, dodat jí prostředky v období
hospodářské recese s cílem snahy stimulovat hospodářský růst
- přebytkový - když lze určitou část peněz uschovat, nevyužít
- český rozpočet: momentálně zadlužení sátu v podobě stamiliardových schodků
c) důchodová politika: pomocí ovlivňování cen a mezd, je zaměřena proti inflaci, na
stabilizaci cenové hladiny, obecná tendence k deregulaci (narovnání, vyrovnání cen) - stanovuje
maximální přírůstek mezd apod.
- má řadu podob: minimální mzda, mzdový tarif, maximální nominální přírůstek mzdy
- organizuje jednání mezi odbory, zaměstnavateli a státem = tripartita
d) obchodní politika: zaměřena na vyvážený, rovnovážný vztah ekonomiky k zahraničí
- liberální: usnadňuje mezinárodní obchod, pohyb osob, věcí, odstranění bariér
- protekcionismus (ochranářská politika): stát omezuje mezinárodní obchod, snaží se
ochránit, domácí výrobce, zvýhodnit domácí produkty na úkor zahr. konkurence
Žádný stát nemá čistě liberální politiku, má určitá omezení v podobě ochranářské politiky:
clo: poplatek vybíraný státem při přechodu zboží přes hranice
dovozní kvóta: množství, kolik čeho se může do země dovést bez poplatku
- organizace bojující proti protekcionismu: původně GATT, dnes WTO- world trade org.

STÁTNÍ ROZPOČET:
- centralizovaný fond finančních prostředků státu, má podobu bilance příjmů a výdajů
příjmy: daně, cla, sociální pojištění, ostatní poplatky, zisky ze státních podniků
výdaje: a) vládní nákupy statků a služeb (nakoupí a získá za to něco)
b) transfery - jen výdaje, za něž stát nic nedostane (důchody, soc.dávky, podpory..)
kam směřují nejvíc: výdaje na státní správu - úředníci, byrokracie
výdaje na sociální zabezpečení, školství, zdravotnictví
obrana a bezpečnost (armáda, policie)
národní hospodářství (pomoc krachujícím bankám apod.)
3 základní situace rozpočtu: vyrovnaný: příjmy=výdaje, ideální případ
přebytkový: příjmy větší než výdaje- nereálné
deficitní: příjmy menší než výdaje, rozdíl=schodek=deficit, cca 120 mld.
státní dluh: celková výše zadluženosti státu vůči ostatním ekonomickým subjektům
státní dluhová sazba: částky, které stát nutně musí dát na dluh
- ke krytí schodku se používá vydávání státních dluhopisů
DAŇOVÁ SOUSTAVA: náš daňový systém zahrnuje 7 daní, z nichž 6 je aktivně vybíráno
daň: zákonem stanovená platba, vymáhaná státem od ekonomických subjektů - firmy, domácnosti,
povinná a nenávratná platba, základní příjem státního rozpočtu
daně: z příjmu, nemovitosti, dědická, darovací, z převodu nemovitosti, silniční, z přidané hodnoty,
spotřební, životní prostředí
daně: přímé: závisí na příjmu, hospodářském výdělku, výsledku
nepřímé: platíme je v ceně zboží, služeb, statků, rozlišujeme u nich plátce a poplatníka:
- plátce: ten, kdo daň odvádí státu (firma, výrobce)
- poplatník: ten, kdo daň platí, z jeho peněz je placena (v ceně zboží)
A. Nepřímé daně: 1. daň z přidané hodnoty: universální nepřímá daň, vybírá se při každém prodeji, u
každého výrobku, tvoří část ceny
poplatníkem daně je kupující, plátcem prodávající
základní sazba u nás: 22% zboží
snížená:
5% služby
V minulosti byla snaha přiblížit tyto sazby, snížit rozdíl mezi nimi- zůstaly stejné. V roce 2004
možný nárůst daně služeb na 22%. Zatím se o tom uvažuje.
2. spotřební daň: nepřímá selektivní daň, za tabákové výrobky, alkohol, uhlovodíková paliva a
maziva ( benzín)
plátci: výrobci, dovozci poplatníci kupující
výrobní náklady jsou mnohem nižší než je cena, daň je několikanásobně zdražuje
B. Přímé daně: 1. daň z příjmu:
základ daně: hrubá mzda bez sociálního, zdravotního pojištění se zdaňuje, čím větší je příjem, tím
více platíme- progresivní
plátce=poplatník
2. daň silniční: platí ji majitel vozidla, který je zároveň plátcem i poplatníkem
předmětem daně jsou silniční vozidla používaná k podnikatelské činnosti
3. daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti: jednorázová
nemovitost- 5% z ceny prodejní nebo stanovené odhadcem- podle toho, která je vyšší
dědická: I. příbuzní v přímé linii, manželé jsou od daně osvobozeni- do 1 000 000 Kč
II. nepřímá linie- tety..
III. ostatní, nejvyšší sazba daně dědické

4. daň z nemovitosti: plátce=poplatník=majitel nemovitosti, platí se každoročně, měří se
ze zastavěné plochy, pozemku
PRÁVNÍ ÚPRAVY A SUBJEKTY V TRŽNÍ EKONOMICE
- jsou úpravy státní
Právní subjekty v tržní ekonomice: firma, domácnost, stát
zákony z roku 1991: živnostenský, o živnostenských úřadech
ŽIVNOST: soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za
účelem dosažení zisku za podmínek stanovených živnostenským zákonem
podmínky k získání živnosti: věk 18 let
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost- nebyl odsouzen za úmyslný trestný čin- obchodní
po předložení dokladu, že nemá daňové nedoplatky vůči státu
druhy živností: ohlašovací: provozování na základě ohlášení, ode dne ohlášení = nemusí čekat na
vydání živnostenského listu- průkaz živnostenského oprávnění, fyzické osoby
- řemeslné- podmínkou je vyučení v oboru (zámečník, řezník..)
- vázané- nutná zvláštní odborná způsobilost (účetní poradce..)
- volné- není nutná odborná způsobilost (stánkový prodej)
koncesované: pouze na základě udělení koncese- koncesní listiny, v příloze zákona
č.3 na základě zvláštní odborné způsobilosti (tabák, zbraně, ostraha, detektiv, pohřební služba..)
PODNIKÁNÍ:
- soustavná samostatná činnost, prováděna vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost za účelem
dosažení zisku – dle obchodního zákoníku
- týká se právnických osob, hlavním pramenem: obchodní zákoník, rozlišuje obchodní společnosti a
družstva
A. obchodní společnost: právnická osoba, založená za účelem podnikání, zapsány v obchodním
rejstříku, dělí se na osobní a kapitálové:
osobní: veřejná obchodní společnost, komanditní
- neomezené solidární ručení společníků za závazky společnosti (majetek)
- ze zákona není předepsán žádný minimální kapitál, vklad
- společníci se osobně účastní řízení společnosti
kapitálové: společnost s ručením omezeným- nejčastější, akciová společnost- HDP
- ručení buď žádné, nebo omezené- do výše vkladu
- osobní účast na řízení společnosti není nutná
- zákon ukládá minimální základní kapitál, nutnost vytvoření rezervního fondu
a) Veřejná obchodní společnost (v.o.s.): alespoň dvě osoby podnikají pod společným jménem
za závazky ručí společně, nerozdílně veškerým svým majetkem- i manželky
b) Komanditní společnost (k.s. kom. spol.): zahrnuje dva typy společníků:
komplementář: ručí neomezeně celým svým majetkem, nemusí nic vkládat
na řízení společnosti se podílejí pouze komplementáři , vystupuje jménem společnosti
komanditista: ručí jen do výše svého vkladu, min. 5 000
c) Společnost s ručením omezeným (s.r.o. spol. s r.o.): základní kapitál tvoří vklady společníků, kteří
ručí za závazky jen do výše svého vkladu, zakládá ji 1- 50 osob, je zastupována jednatelem
- minimální vklad jednoho společníka je 20 000, celkově nejméně 200 000
- rezervní fond tvoří minimálně 10% kapitálu

d) Akciová společnost (a.s. akc. spol.): její kapitál je rozložen na určitý počet akcií, nej.↑ podíl (80%)
na HDP
- základní kapitál: 2 000 000, pokud je založena s veřejnou nabídkou akcií, pak 20 000 000 Kč
- minimální rezervní fond činí 20% kapitálu
Orgány:nejvyšším orgánem je valná hromada –schůzka všech akcionářů 1x za rok
statutární orgán: představenstvo
kontrolní orgán: dozorčí rada
dividenda: výnosy z akcií vyplácené akcionářům
akcionáři za závazky neručí, akciová společnost ručí celým svým majetkem
B. Družstvo:
- organizace založená za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních a jiných potřeb
svých členů, společenství neuzavřeného počtu osob (mění své členy) např.bytové, zemědělské,
stavební
- v názvu musí povinně být uvedeno slovo družstvo
- zakládá jej min. 5 fyzických osob nebo 2 právnické
- orgány: nejvyšším orgánem je členská schůze družstva
statutárním: představenstvo
kontrolním: kontrolní komise
- minimální základní kapitál: 50 000
- členové družstva neručí za závazky, družstvo ručí celým majetkem
ZAMĚSTNANOST
- práce = jeden z výrobních faktorů (slouží k výrobě ekonomických statků, či poskytování služeb) –
omezené a mají svou cenu
4 základní výrobní faktory:
a) práce
b) půda (a veškeré přírodní zdroje)
c) kapitál (stroje, budovy, akcie, peníze)
d) know-how
- odměnou za práci je mzda – 2 základní typy:
a) časová mzda (plat)
- závislá na délce pracovní doby
- plat – administrativní pracovníci, nelze změřit výsledek
b) úkolová mzda
- dle odvedeného pracovního výkonu pracovníka
- dělnické profese apod.
- hrubá mzda = celkový výdělek zaměstnance
- čistá mzda = hrubý mzda po odečtení daně, sociálního a zdravotního pojištění
- dále dělíme na:
a) nominální = peněžní částka, kterou zaměstnanec dostane – průměrná nominální mzda 15tis
b) reálná mzda= množství zboží, či služeb které si zaměstnanec za získanou mzdu koupí-měří
se dle spotřebního koše
- nominální mzda může růst, ale reálně si mohu pohoršit

14. MAKROEKONOMICKÉ
EKONOMIKY:

AGREGÁTY

A

VÝKONNOST

makroekonomické agregáty: ukazatelé, statistické veličiny, které zachycují určitý ekonomický jev:
- HDP (anglicky GDP)
- míra inflace
- míra nezaměstnanosti
- obchodní platební bilance
magický čtyřúhelník: pokud snížíme jeden z těchto jevů, bude to na úkor jiného, nutná snaha o
vyváženost
1. a)HDP: hrubý domácí produkt, souhrn statků a služeb vytvořených za určité období výrobními
faktory na území státu bez ohledu na to, jedná-li se o občany daného státu nebo o cizince (naše i
zahraniční firmy pouze na našem území)
- používán převážně v západní Evropě
- založen na územním principu
b)HNP: hrubý národní produkt, souhrn statků a služeb vytvořených za určité období výrobními
faktory ve vlastnictví občanů dané země bez ohledu na to, zda výroba probíhala na území daného státu
nebo ne (pouze naše firmy u nás i v zahraničí)
- používán hlavně v USA, Severní Americe (mají hodně investic v zahraničí), Japonsku
- založen na národním principu
c)NEW: čisté ekonomické bohatství, blahobyt (neat economic welfare)
- vzniká jako kritika na HDP, HNP
- HDP+šedá ekonomika+černá ekonomika+produkce pro vlastní potřebu–negativní externality
- problém s kvantifikací, oceněním jednotlivých jevů
šedá ekonomika: v rozporu s morálkou, etikou
černá ekonomika: ilegální- obchod s drogami, prostituce..
2.Míra inflace: inflace: znehodnocení měny v důsledku růstu cen, růst celkové úrovně cen v
ekonomice (znehodnocení úspor, zvýhodnění dlužníků oproti věřitelům), opak je deflace
- měříme ji pomocí cenových indexů- nejznámější je
index spotřebitelských cen:
2003

I=

2002

CH X − CH X −1
2002

× 100% , CH=cenová hladina, x=rok, x-1=předchozí rok

CH X −1
míra inflace: o kolik více peněz zaplatíme za stejné zboží a služby (za měsíc, rok..)
Typy inflace: 1. mírná=plíživá: jednociferná, do 10%
- ekonomika daného státu funguje bez problémů
2. pádivá: dvojciferná
- nezdravý vývoj ekonomiky
3. hyperinflace: trojciferná a vyšší
- rozklad hospodářství, anarchie, chaos, peníze přestávají plnit své
funkce, přechází se často k naturální směně
- typické pro válečné konflikty, politické převraty (Německo)
3. Míra nezaměstnanosti: nedostatečné využití práceschopného obyvatelstva, které se uchází o práci
- vypočítá se: podíl nedobrovolně nezaměstnaných a ekonomicky aktivního obyvatelstva (nepatří sem:
studenti, důchodci, matky na mateřské dovolené, lidé neschopní práce, ekonomicky zajištění lidé)

Typy nezaměstnanosti: 1.frikční: přirozený, krátkodobý jev, normální, pozitivní pro ekonomiku
(cca 2- 5% nezaměstnaných) (např.období nezaměstnanosti při změně práce)
2. strukturální: souvisí se změnami ve struktuře národního hospodářství
(nesoulad mezi poptávkou a nabídkou po práci)
- týká se např. horníků, dělníků, vyučených lidí- opravář, zedník, klempíř..
3. cyklická: souvisí s cyklickým vývojem tržní ekonomiky ~
a) rostoucí část: ekonomice se daří, je produktivní=konjunktura, nezaměstnanost malá
b) klesající: útlum ekonomiky, deprese, recese ekonomiky, nezaměstnanost velká
4. přirozená míra nezaměstnanosti: Milon Friedman: nejnižší možná míra
nezaměstnanosti, při které je inflace stálá (magický čtyřúhelník)
- celkově se nezaměstnanost měří pomocí míry nezaměstnanosti:
- počet nezaměstnaných lomeno ekonomicky aktivní osoby, to celé krát 100 = míra v %
4. obchodní, platební bilance: (obchodní zahrnuje méně věcí než platební)
- vztah ekonomiky k zahraničí, statistický záznam všech ekonomických
transakcí mezi národní ekonomikou a zahraničím
- má podobu účtu
- zahrnuje platby ze zahraničí i do zahraničí
saldo: rozdíl obchodní bilance- rozdíl mezi platbami ze zahraničí a do zahraničí
- dělí se na dva typy: aktivní: vývoz převyšuje dovoz, příjmy ze zahraničí jsou vyšší než
výdaje do zahraničí, lepší situace pro národní ekonomiku
pasivní: dovoz převyšuje vývoz, platby do zahraničí jsou vyšší než
příjmy ze zahraničí
- má i ČR, největší problém hned po nezaměstnanosti

ČESKÁ EKONOMIKA:
- původně centrální plánovaná (direktivní ekonomika), po roce 1989 přešla na tržní ekonomiku
Transformace: přechod ekonomiky z jednoho typu na druhý
Podmínky k transformaci: nutno provést několik opatření
- vytvoření daňové, bankovní soustavy
- legislativní podmínky pro podnikání (živnosti, burza, finanční úřady)
- deregulace cen
- zřizování institucí (burzy, živnosti, finanční úřady), hospodářské komory
Privatizace: přeměna státního majetku na soukromý, stát se tak stává menšinovým vlastníkem
Dnes nejvíce lidí pracuje v terciálním sektoru, ve službách
Pořadí ve světě: Česká republika se drží kolem 30. místa, patří mezí vyspělejší země
Hodnoty ekonomických ukazatelů: HDP: Teprve v roce 2001 jsme se dostali zpět na úroveň
z roku 1990
inflace: kolem 1%, jedna z nejnižších hodnot v Evropě
nezaměstnanost- kol.10%, vysoká (20% severní Čechy)
obchodní bilance: do roku 1993 aktivní, v roce 2001 pasivní- o
119 mld. - špatné

SVĚTOVÁ EKONOMIKA:
- jednotlivé národní ekonomiky jsou stále více propojené, jsou součástí tzv. světové ekonomiky,
globalizace
Mezinárodní ekonomické organizace:
1. GATT: v roce 1947 byla podepsána Všeobecná dohoda o clech a obchodu
- za cíl si kladla odstranění překážek mezinárodního obchodu, bojovala proti protekcionismu
- založilo ji 23 členských států, mezi nimi i tehdejší Československo

- v roce 1994 se tato organizace přejmenovala na WTO- světovou obchodní organizaci
2. MMF: Mezinárodní měnový fond, vznikl v roce 1944 v USA
Československo bylo jejím členem, poté vystoupilo a ČR je členem od roku 1993
Sídlo má ve Washingtonu, peníze získává ze členských příspěvků (USA přispívá nejvíce)
Cílem je stabilizace mezinárodního měnového systému, udržení stability měn
3. Světová banka: Byla založena společně s MMF na přelomu let 1944/1945
- financují ji členské státy MMF
- její úkol spočívá v poskytování velmi výhodných dlouhodobých půjček, úvěrů na určité programy
- také vypracovává srovnání jednotlivých ekonomik (ČR cca 30.)
- postavení ekonomiky ve světě není stejné, máme dva typy státu:
a) rozvinuté státy
b) rozvojové země
b) rozvojové
- nízká úroveň HPD/obyvatel
- závislé na 1 typu suroviny na vývoz (např. banány)
- rozdíly mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi se neustále zvětšuje

15. TEORIE STÁTU:
Politologie: společenská věda o politice-správa věcí veřejných, studium vlády a politiky
-odvozeno ze slov polis=město, logos=věda
-vyvinula se z filozofie, univerzální vědy v 19.stol., ve Francii, USA
STÁT: název odvozen z latinského slova status=ústava, řád
=forma organizace lidské společnosti, organizované společenství lidí, žijících trvale na ohraničeném
území
3 znaky každého státu:- území
- obyvatelstvo
státní organizace (armáda, vláda, parlament, soudy..)
Stát je dále charakteristický svou suverenitou, svrchovaností.
Státní suverenita: nezávislost státní moci na jiné moci (okolních státech)
- svrchované právo určitého státu řídit se jen sebou, nedotknutelnost hranic
2 typy: vnitřní: státní moc nezávislá na jiném politickém subjektu uvnitř státu
vnější: nezávislost státu na jiném státě
- obě platí zároveň
Teorie vzniku státu: 1. magická, náboženská: stát pochází od boha, nadpřirozený, jedná se o produkt
-boží vůle, odvozuje se tak i božský původ panovníka-Řím, Egypt, Čína
2. patriarchální, organická: stát vznikl rozrůstáním jedné rodiny
3. mocenská: vznikl podmaněním slabších obyvatel určitého území, nadvláda
silnějšího nad slabšími, určitá forma organizovaného násilí
4. smluvní: vznikl uzavřením nepsaných smluv mezi lidmi, kteří se tak vzdali
některých svých práv a svobod ve prospěch státu
Funkce státu: vnitřní: právní- dodržování práv a svobod
- bezpečnostní
- ekonomická (hospodářská politika státu)
- sociální (zdravotní, sociální pojištění)
- kulturní (věda, vzdělání)
vnější: oblast styku s ostatními státy (diplomacie, zahraniční obchod, bezpečnost)
-snaha zajistit co nejlepší podmínky pro fungování státu, proto se funkce prolínají
podstata státu: je to mocenská organizace společnosti, nadřazená občanům
Státní moc: rozdělujeme u ní rozsah a obsah státní moci:
-rozsah: vymezen státními hranicemi, počtem obyvatel, občanů
-obsah: zahrnuje oblasti života občanů, do kterých stát zasahuje (liberálové-malý obsah,
totalitní-velký )
Formy státu:
1. podle územního členění státu:
- cílem dělení státu, vztah mezi centrálními orgány státní moci
a) unitární, jednotné: mají jedinou vládu, parlament, Ústavu a jsou řízeny z jednoho centra
b) složené: tvořeny ze dvou a více celků –
federace: pevný svazek států., tvoří jeden subjekt mezinárodního práva, mají společnou
zahraniční politiku USA, SRN
konfederace: volný svazek států, každý z nich tvoří samostatný subjekt mezinárodního práva,
dříve Švýcarsko, Společenství nezávislých států (= bývalé SSSR, teď je to SNS)
2. podle formy vlády:
a) demokratické: je v nich umožněna účast občanů na správě státu, politické moci
b) totalitní, autokratické: státní moc v rukou jednotlivce, úzké skupiny osob

3. podle funkce hlavy státu:
a) volená - republika: vládne přímo volená osoba, prezident, spojeno s demokracií
b)dědičná - monarchie: doživotní vláda panovníka, vládne vlastním jménem např. Holandsko, Dánsko,
Velká Británie, dělí se na: 1) konstituční monarchie
2) parlamentní monarchie
3) absolutistická monarchie
Termíny: právní stát: stát vázaný právem, vztah mezi státem a občanem je vázán právem
sociální stát: blahobytu, zasahuje i do sociálních oblastí, plní soc. fce (nezaměstnanost, zdr.
pojištění, vzdělání, existenční minimum..)-od poloviny 19. stol., Francie
krize sociálních států: dávky rostou více než ekonomika, nedostatek peněz ve státě stárnutí populace,
byrokracie, demoralizující účinek-nemusí pracovat
ÚSTAVA:
- konstituce, základní zákon státu s nejvyšší právní silou, na dodržování Ústavy dbá Ústavní soud se
sídlem v Brně, který tvoří 15 soudců volených prezidentem na 10 let
- zabývá se jí ústavní právo - soubor právních norem, které upravují ústavně-právní vztahy
- hlavním pramenem je Ústava ČR, vrchol našeho právního systému
Druhy, klasifikace ústav:
1. podle toho, jak je můžeme měnit:
a) flexibilní, pružná: k její změně postup jako při přijetí obyčejného zákona (např. GB)
b) rigidní, tuhá, pevná: k její změně je třeba složitější procedury, např. v ČR je nutný souhlas
3/5 poslanců a senátorů=ústavní většina, taková ústava je tudíž stabilnější, ale přesto měnitelná
2. podle toho, z kolika textů se o ní dozvídáme, kolik dokumentů ji tvoří:
a) psaná: tvoří ji jeden celistvý dokument, byla schválena najednou (ČR)
b) nepsaná: je tvořena více dokumenty, dále ústavními zvyklostmi a precedenty precedens: 1.
rozhodnutí v dané věci
- setkáme se s ní málokdy-např. Velká Británie, Nový Zéland, Izrael
Moderní ústavy obsahují: základní ustanovení, charakteristiku státu
- základní práva a svobody občanů
- výčet ústavních orgánů (složení, pravomoci, jejich vznik)
- Základem je dále princip dělby moci (základ ústavnosti moderních demokratických systémů), první
vytvořil osvícenec Charles MONTESQUIEU v díle O duchu zákonů, princip dělby moci: dělí se na tři
na sobě nezávislé, vzájemně oddělené složky: moc zákonodárná, výkonná a soudní
- ještě před Montesquieuem měl tuto myšlenku John LOCKE, ale ten tam neměl moc soudní
- účel: Snaha zabránit soustředění pravomocí, kumulaci moci, jejímu následnému zneužití
- poprvé se tento model objevil v Americké ústavě z roku 1787
ÚSTAVNÍ VÝVOJ: dělíme na tři etapy: 1. 1848-1918- absolutistická Habsburská monarchie
2. 1918-1992- Československo
3. 1.1.1993- Česká republika
1. etapa: roku 1848 se Rakousko stává absolutistickou monarchií:
a) 1.Oktrojovaná ústava z dubna roku 1848, vyhlášena císařem bez souhlasu říšské rady,
říšského sněmu, nikdy nevstoupila v platnost
b) březen 1849- 2. Ústava, Oktrojovaná-platila
c) únorová 1861- 3. Ústava, Oktrojovaná-platila
d) prosincová 1867- vznik Rakousko-Uherska, v prosinci 4., 1. Ústava přijatá parlamentem,
která zároveň omezuje moc panovníka, obsahuje taktéž první demokratické prvky, platila až do roku
1918
2. etapa:

-

5. Prozatímní Ústava- z listopadu 1918
6. Ústavní listina Československé republiky, byla inspirována Francií-1920
- likvidace ústavnosti, demokracie-1938

- krátce po válce vstupuje znovu v platnost doplněna o Benešovy dekrety
7. Lidově-demokratická ústava, známá také pod názvem Ústava devátého května1948, Beneš ji odmítá podepsat-je vystřídán Gottwaldem, omezuje soukromé vlastnictví, zavádí
plánovanou ekonomiku, vznikají národní výbory, je asymetrická-slovenské národní organizace-Češi
nemají
8. Socialistická ústava: vznik ČSSR, 1960, socialismus byl dobudován, začala cesta
k socialismu, ve 4. článku je stanovena vedoucí úloha KSČ, jediná povolená strana
- 1968 byla modifikována o Ústavní zákon o československé federaci
- po 1989 byla přijata řada ústavních zákonů, 1990 ČSFR
3. etapa: 9. Ústava ČR z 1.1.1993, přijata v prosinci 1992
ÚSTAVA ČR: obsahuje: preambuli: slavnostní předmluva prohlášení
- 113 článků v 8 hlavách
ústavní pořádek: v ČR jej tvoří Ústava a Listina základních práv a svobod-tvořena 44 čl.v 6 hlavách
Preambule: obsahuje obecné principy, přihlášení se k tradici českého národa
Hlava I.: Základní ustanovení: ČR je svrchovaný, jednotný, demokratický právní stát, v němž lid
vykonává veškerou státní moc prostřednictvím orgánu moci zákonodárné, výkonné a soudní
- politický systém je založen na volné soutěži politických stran
- politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny, rozhodování většiny dbá ochrany menšin
- nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství
- obsahuje i informace o státních symbolech
Hlava II. Moc zákonodárná=Legislativa: vykonává ji parlament-dělí se na dvě komory:
- dolní, poslanecká sněmovna-tvořena 200 poslanci volenými na 4 roky
- horní=senát-tvořen 81 senátory volených na 6 let, každé dva roky se mění 1/3-1.mandát získala 1/3
na 2, 1/3 na 4, 1/3 na 6 let
- aktivní volební právo má občan od 18 let (i právo být volen do obecního zastupitelstva)
- pasivní právo být volen-do posl.sněmovny od 21 let, do senátu od 40
- poslanci jsou voleni na základě zásady poměrného zastoupení
- senátoři na základě většinového volebního systému
- schůze obou komor jsou veřejné, jsou usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň 1/3 poslanců,
senátorů
Hlava III. Moc výkonná=Exekutiva: jejími nejvyššími orgány je prezident a vláda
- prezident: hlava státu, volen oběma komorami parlamentu na 5 let, může být zvolen občan starší 40
let, maximálně třikrát za sebou
- vláda: vrcholný orgán exekutivy, řídí, kontroluje státní administrativní aparát, je odpovědná
poslanecké sněmovně-pokud jí vysloví nedůvěru, musí vláda podat demisi, vláda rozhoduje ve sboru
nadpoloviční většinou
- vede administrativu, nejvyšší úřednický orgán, vydává nařízení, vyhlášky
- složena z předsedy, místopředsedy a ministrů (financí, bez portfeje=nespravuje žádný resort apod.)
Hlava IV. Moc soudní=Jurisdikce:
- je vykonává na nezávislými soudy, soudci jsou jmenováni prezidentem republiky na neomezenou
dobu, nelze je odvolat ani přeložit, soudy jsou nezávislé, rozhodují jen na základě zákona
- Soustava soudů: Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud (zatím není), vrchní, krajské, okresní soud
zvláštní
-Ústavní soud-15 soudců jmenovaných prezidentem na 10 let, dbá na ochranu ústavnosti, sídlí v Brně
Hlava V. Nejvyšší kontrolní úřad: nezávislý orgán, kontroluje hospodaření se státním majetkem,
plnění státního rozpočtu, nemá pravomoc trestat provinilce, pouze oznamuje chyby

Hlava VI. Česká národní banka: guvernér Zdeněk Tůma v čele, je ústřední bankou státu, pečuje o
stabilitu měny
Hlava VII.: Územní samospráva: ČR se člení na obce-základní územní samosprávné celky, krajevyšší uzemní samosprávné celky, jsou spravovány zastupitelstvem voleným na 4 roky, krajů je 14
Hlava VIII.: Přechodná a závěrečná ustanovení
Státní symboly ČR-dle 14. článku Ústavy jsou jimi: (7) Velký, malý státní znak, státní barvy, vlajka,
vlajka prezidenta republiky (standarta), státní pečeť, hymna
Zákonodárná moc: 200 poslanců, 81 senátorů
Fce. parlamentu: reprezentativní
ustavující-ustavuje další orgány-prezident, kontrol.úřad..
kontrolní-kontroluje vládu, administrativu
autonomní-sám spravuje své záležitosti
zákonodárná- tvoří, přijímá zákony
Přijímání zákonů: 4 fáze: 1. zákonodárná iniciativa: vláda, poslanec nebo skupina poslanců, krajské
zastupitelstvo, senát-navrhují poslanecké sněmovně parlamentu zákon
2. projednávání zákona v posl.s.: 3 čtení
3. schvalování zákona: schvaluje posl.s. veřejným hlasováním za přítomnosti 1/3 poslanců, přijetí
je nutná nadpoloviční většina poslanců, též v senátu, pouze k přijetí ústavního zákona nebo
mezinárodní smlouvy je nutný souhlas 3/5 poslanců a senátorů
po schválení zákona je postoupen dále Senátu, který se musí do 30 dnů vyjádřit. Pokud se nevyjádří,
bere se to jako souhlas se zákonem.
Senát tudíž může: nezabývat se, zamítnout, vrátit zpět s pozměňovacími návrhy, schválit-poté předat
prezidentu republiky
Prezident: má právo vrátit schválený zákon poslanecké sněmovně s odůvodněním do 15 dnů, která o
něm znovu hlasuje-prezident má právo suspensivního-částečného VETA= posl.s. může prezidenta
přehlasovat
Sněmovna: může zákon nadpoloviční většinou schválit (101 poslanců), pokud byl návrh zákona
vrácen s pozměňovacími návrhy, hlasuje o tomto návrhu, pokud není přijat hlasuje znovu o původním
zákoně-k jeho přijetí opět stačí nadpoloviční většina
4. Vyhlášení zákona: ve Sbírce zákonů předepsanou formou
Výkonná moc: prezident: jmenuje předsedu vlády, jmenuje a dovolává členy vlády, má právo
suspensivního veta, rozpouští posl.s., jmenuje soudce, vyhlašuje volby do posl.s., senátu, jmenuje
členy bankovní rady ČNB, prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, uděluje milostnemusí ji zdůvodnit, amnestii, pověřuje, odvolává velvyslance, sjednává a ratifikuje mezinárodní
smlouvy, zastupuje stát navenek, je vrchním velitelem ozbrojených sil, jmenuje a povyšuje generály,
uděluje státní vyznamenání (28.10.-Řád bílého lva)
Vláda: se skládá z předsedy-premiéra, místopředsedy a ministrů, kteří řídí jednotlivá ministerstva,
resorty (15)

16. OBČAN A DEMOKRACIE:
DEMOKRACIE: z řeckého démos-lid, kratos-vláda, síla, moc=vláda lidu
vznikla v Athénách v antice, původně se jednalo o zřízení městských států, ve kterých u moci byli
svobodní muži-někdy mluvíme také o otrokářské demokracii (6., 4. stol. BC)
může být chápána dvěma různými způsoby:
a) jako politický systém, určitá forma státního zřízení, forma vlády, jako organizace
b) v širším pojetí-nejen jako politický systém, ale i obecný postoj, určitá tradice (země se
nestane demokratickou přijetím demokratických zásad vládou, nutný delší proces)
znaky, principy:
- státní moc, suverenita je odvozena od lidu (vláda pro lid, lid kontroluje vládu, stanovuje státní moc)
- vláda je dočasná - konají se pravidelné svobodné volby: rovné, tajné, všeobecné, přímé hlasování
- dělba státní moci - zákonodárná, výkonná, soudní
- právní stát - vztah mezi občanem a státem je upraven právem, zákony
- pluralismus - politický systém je založený na svobodném vzniku a konkurenci politických stran
- vládne sice většina, ale ta dbá na, respektuje práva menšin
- fungující občanská společnost - různé organizace, nadace, sdružení, která stojí mimo stát, stát je
podporuje, ale nezasahuje do nich, sdružení občanů nezávislých na státu, pluralita
- decentralizována státní správa a samospráva
- ekonomický systém založen na svobodném podnikání (trh)
- právo osob na soukromé vlastnictví
- dodržování základních lidských práv a svobod (rovnost, náboženství..)
- sociální spravedlnost
Každá demokracie musí tyto principy ve více než minimální míře dodržovat, splňovat. Známé
jsou dva Churchillovy výroky: ,,Kdo není ve dvaceti komunistou, nemá srdce, kdo je ve třiceti
komunistou, nemá rozum." ,,Demokracie není ideální systém, ale lepší nebyl zatím vynalezen."
FORMY DEMOKRACIE: podle formy účasti obyvatel na právě věcí veřejných, na řízení,
vykonávání státní moci:
1. přímá (athénská): antika, Řecko, suverenita lidu je vykonávána bezprostředně, občané se
bezprostředně účastní správy státu, tvorby státní politiky, sami se rozhodují např. ve Švýcarskureferendum-občané hlasují, zastupitelé rozhodnou
Prvky přímé demokracie: referendum: přímé hlasování občanů o jiných otázkách, než připojení k
jinému státu
plebiscit: hlasování o závažné politické otázce, jako je připojení k jinému
státu apod., v Sársku-připojení k SRN, Fr.
2. nepřímá, zastupitelská, reprezentativní: dnes převažuje, má některé postupy přímé
demokracie - referendum, plebiscit, ale všeobecně je suverenita lidu zprostředkovaná, občané se
účastní nepřímo, prostřednictvím svých volených zástupců - parlament
Dělení zastupitelské demokracie: podle rozdělení zákonodárné, výkonné moci - soudní stojí mimo,
individuální rozdíly:
a) prezidentský systém: legislativa a exekutiva jsou důsledně odděleny, např. v USA (prezident má
výraznou moc, může rozpustit Kongres, ale ten neodvolá prezidenta), Francii
b) parlamentní: legislativa a exekutiva integrovány - propojeny, moc státu vychází z paramentu - ČR,
SR, SRN,VB

POLITICKÝ PLURALISMUS: z latiny, množný, více
- pluralismus - společnost je složena z plurality - množství jednotlivců a skupin s vlastním názorem,
kteří usilují o uskutečnění různých cílů, konkurují si
- politický pluralismus: v politickém systému existuje více politických stran, působí vedle sebe za
rovných podmínek - základním rysem moderní demokratické společnosti
- politické strany - dobrovolné organizace občanů, které ve volbách usilují o získání politické moci,
podílu na státní moci, další charakteristický rys demokracie
podmínky existence politických stran:
1) jsou odděleny od státu, nemohou přímo tvořit právo, iniciují projednávání zákonů v paramentu,
mohou ovlivnit legislativní proces
2) členem se může stát občan ČR starší 18 let pokud není členem jiné polit. strany
3) členství je dobrovolné, dnes na světě asi 3% občanů v politických stranách
- vznikají, k velkému rozvoji dochází v 19., 20. stol. (v antice také-spíše zájmové skupiny)
- každá politická strana musí mít své stanovy, organizační řád, ve kterém je uveden její název, sídlo,
způsob volby stranických orgánů, základní programové zásady,
- vzniká zápisem do evidence na ministerstvu vnitra-dnes cca 80 politických stran
- zanikají rozhodnutím soudu, dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným politickým subjektem
funkce politických stran
a) integrační - vytyčují společné cíle a sdružují jejich zastánce,
b) výběrová - členy, vyhledávají odborníky, tvoří elitu;
c) zprostředkovatelská - občané jejich prostřednictvím ovlivňují státní politiku,
d) mocenská - tvoří politické orgány, vládu
Klasifikace politických stran: k 1. klasifikaci v politologii došlo na počátku 19. stol., dělily se na
strany (i když nejednoznačně, dělení vzniká jako reakce na dílo A. Smítne)
a) konzervativní: kladli důraz a tradici, zdůrazňují úlohu státu, bránili stavovské, aristokratické
výsady, společenský pokrok není možný
b) liberální: byly proti zásahům státu do politiky, hospodářství; preferovali svobodu jednotlivce,
individualismus, věřili, že společenský pokrok je možný - může nastat změna k lepšímu
Dělí se:
1. podle politické ideologie, ze které vycházejí, podle svého programového zaměření: např.
konzervativní:KDU-ČSL, částečně ODS, liberální: Unie Svobody, částečně ODS, komunistickéKSČM, socialistické-ČSSD, ekologické-Strana zelených, nacionalistické-republikáni, křesťanskéKDU-ČSL, nejsilnější v Evropě:CDU-ČSU
2. podle místa v politickém spektru - odvozeno z francouzského parlamentu-18. stol., - podle
zasedacího pořádku - vlevo, vpravo od krále, zjednodušující dělení, charakteristiky:
1) pravice: ODS, US, dříve Čtyrkoalice, kladou důraz na základní svobody jednotlivce, na
individualismus, soukromé vlastnictví, svobodné podnikání, na minimální kompetence, zásahy státu
(vysoká osobní svoboda), vyvíjí se postupně, jako evoluce-dochází k malým změnám, snaží se o
snížení inflace, potažmo daní, patří sem strany: konzervativní, křesťansko-demokratické, fašistické,
nacionalistické-ultra, silně pravicové-vlastenectví
2) levice: klade důraz na sociálně silný stát, prosazuje ideje rovnosti-sociální, náboženská i
ekonomická, spravedlnosti, státní zásahy do hospodářství, kolektivismus-společné vlastnictví, jejím
prvotním cílem je snížení nezaměstnanosti, reformy, rychlé změny-revoluce
3) střed: centralistické strany uprostřed spektra, mají ,,vysoký koaliční potenciál" - přiklání se
kamkoliv, např. KDU-ČSL-od roku 89
4) extrémistické: antisystémové destruktivní strany
Systémy politických stran: soubor všech relevantních, významných politických stran a jejich vztahů
v rámci politického systému (spolupráce=konstrukce, antipatie=destrukce)
1. systém jedné strany: neslučitelný s demokracií (není splněna podmínka pluralismu-konkurence
polit. stran), jedna strana má monopol, výsadní postavení v politické činnosti-fašistické, komunistické
diktatury, dodnes jsou v Africe a J. Americe

2. systém dvou stran: založen na trvalém soupeření, konkurenci dvou stran, které se střídají ve vládě.
Tu vykonávají samostatně, bez uzavírání koalic, princip je slučitelný s demokracií, protože zde existují
i jiné strany (prakticky bez šance, aby získaly nějakou moc), hlavně:
- USA: pravice=republikáni=Bush, levice=demokraté=Clinton,
- Velká Británie: labouristé-strana práce-Blair=levice, konzervativní-pravice
3. systém více stran: o moc vážně usilují více než dvě strany, je téměř vyloučeno, aby jedna strana
vládla samostatně, nutnost vytvoření koaličních vlád-slabé, ČR, Německo, Itálie
(Strany, které sestavují vládu jsou strany vládní, ostatní stojí v opozici, koalice-spojení politických
stran ke společnému postupu, dále existují různá zájmová sdružení-odbory, podnikatelské svazy,
organizace spotřebitelů, ochránci přírody, církve-liší se od politických stran tím, že neusilují o přímý
podíl na státní moci, ale snaží se ovlivnit její výkon prostřednictvím petic, bojkotů, sbírek,
demonstrací, lobování-ovlivňování politiků, státních úředníků k rozhodnutí ve svůj prospěchpředáváním informací, přesvědčováním, podplácením, vydíráním, terorismus...)
Politické ideologie: ideologie: od slova idea=myšlenka
- systém obecných představ o světě, společnosti, ze které má vycházet program politického jednání
určité skupiny (u demokracie), obecný výklad světa, soustava teorií, názorů, postojů, které se
soustřeďují na problematiku společnosti, usilují o obecný a ucelený výklad člověka a společnosti,
zabývá se obecnými věcmi
- termín poprvé v 18. století v osvícenské Francii VFR – vnímáno negativně, jakobínský teror
- 2. období vývoje ideologií - vznikají, souvisejí s procesy průmyslové revoluce ½ 19. století industrializace, urbanizace do měst, růst sociálních rozdílů-potřeba zdůvodnit, vysvětlit tyto procesy
- ve 20. století – krize ideologií jako reakce na II. SV
- (mají fce.: a)vysvětlovací-vysvětlují politické události, války; b)hodnotící-žebříček hodnot;
c)orientační-vědomí sounáležitosti; d)programová-z ideologie vychází politické cíle)
doktrína: soustava pouček, principů, názorů na konkrétní problém (ideologie je obecná), termín je
užíván pro koncepci činnosti státu v určité oblasti - Trumanova doktrína -politika aktivního zadržování
komunismu na počátku studené války, souvisí s Marshallovým plánem - pomoc evropským zemím
zasaženým válkou
politický program: souhrn cílů, kterých lze politická strana dosáhnout, má dva zdroje
a) popis skutečnosti a ideologických nedostatků – analýza a kritika stávajícího systému
b) vlastní řešení, obsaženo v programu
ZÁKLADNÍ TYPY IDEOLOGIÍ
1. konzervatizmus: = uchovat, zachovat
- reakce na Velkou francouzskou revoluci-E. Burke-anglický filozof, napsal první výklad Úvahy o
revoluci ve Francii
základní myšlenka: zachování tradičních hodnot, nestaví se proti společenskému vývoji, ale proti
chaosu, zmatku, klade důraz na stabilitu, řád, tradice a osvědčené instituce, ochrana rodiny (proti
interrupcím..), ochranu společenského řádu-důsledným potíráním kriminality
představitelé: Angličan R. Scruton,
- thacherismus, reganomika-propojení liberálních ekonomických názorů a konzervativních politických
v 80. letech 20. století = volný trh pod dohledem státu
2. liberalismus: liberare-svoboda
- vzniká jako reakce na konzervativizmus
- důraz na individualitu, svobodu jedince, podnikání; stát nemá zasahovat do ekonomika=volná ruka
trhu, autoregulace, Locke, Adam Smith, Friedman
- vychází z teorií Adama SMITHE – jeho minimální stát – jedinec má mít rozsáhlé svobody a stát mu
nemá diktovat, co má dělat
3. socialismus: socialis=společenský, družný
-obsahově různorodá ideologie (křesťanský, utopický, marxistický), zahrnuje řadu směrů a programů,
východiskem je kritika kapitalismu (=egoismus)

myšlenka: důraz na rovnost a sociální spravedlnost, spolupráci a solidaritu namísto egoismu, podporují
zaměstnanost, sociální jistoty, rovnost, vzdělanost, Keynes-státní zásahy do trhu jsou nutné
představitelé: Owen, Fourier, Lassalle, (Marx, Engels)
4. komunismus: z comunis=společný
principy: kolektivní vlastnictví, beztřídní společnost, naprostá rovnost všech, heslo:,,Každý podle
svých schopností", ze socialismu se buduje komunismus
představitelé: Marx, Lenin, Engels, Stalin (Stalin nejradikálnější totalitní verze komunismu)
5. fašismus, nacismus: z italského fasco=svazky prutů, mocenský odznak v antice
vzniká v Itálii po první světové válce, dále v Německu, Španělsku, Portugalsku, Maďarsku,
Rumunsku, Argentině
základní rys: koncepce absolutní vlády, neomezený vůdce,
organicismus: celek je důležitější než část, jedinec je podřízen státu, dělá pro něj vše, obsahuje řadu
iracionálních prvků-mýty, rasy-kromě rozumu
nacismus=nacionální socialismus: oficiálně Hitlerova NSDAP, nadřazenost árijské rasy
představitelé: v Argentině Perón, Německu-Hitler, Itálii-Mussolini
6. rasismus: arabsky ras=hlava
-nevědecká teorie o nerovnosti lidských plemen, ras-existují vyšší a nižší rasy, důsledkem je pak útisk
jedné rasy jinou
sociální darwinismus: aplikace Darwinovy teorie na společnost
představitel: Gobineau-O původu nerovnosti ras
7. nacionalismus: =národ
preferuje zájmy určitého národa, v politice usiluje o vznik národního státu na základě vyvolenosti,
předurčení, historické úloze národa, v ekonomice se snaží chránit domácí trh, typické je národní
vědomí, vlastenectví
představitelé: Herder, Mazzini
8. anarchismus: anarchia=bezvládí (arché=nemá počátek, základ)
-založen na neomezené svobodě jednotlivce, odmítá státní moc a autoritu, zlo způsobují všechny
umělé instituce-stát, rodina, škola-snaží se o jejich zrušení, o nastolení svobody jednotlivce-zavedli
teror-atentáty-v Evropě
představitelé: Michal Bakunin, Max Stirner, Kropotkin
9. feminismus:
-hnutí usilující o dosažení politické, ekonomické a sociální rovnosti žen a mužů (v extrému o
vytvoření vlastního společenství-oddělení žen a mužů)
představitelka: Beauvoirová-přítelkyně existencionalisty Sartera, autorka díla Druhé pohlaví
10. enviromentalismus: environment-prostředí
-mladá, formující se ideologie, spojuje ekologická hnutí, kritizují ovládání a dobývání přírody
ekototalita, Leopold

17. OBČAN A OBEC
- pramen: VII. Hlava Ústavy ČR – Územní samospráva, Zákon o Obcích 128/2000 Sb
STÁTNÍ SPRÁVA
- souhrn výkonných orgánů státu, nejvyšším orgánem státní správy je vláda (ministerstva)
- základ tvoří obecní zastupitelstva, stojí nejníže, správa jako celek je členěna hierarchicky
- čím funkčnější státní správa je, tím je vládnoucí systém demokratičtější a přehlednější
SAMOSPRÁVA
- oprávnění samostatně spravovat zákonem vymezené záležitosti, čím menší samospráva ve státě, tím
autoritativnější a demokratičtější je stát
- Ústava ČR rozlišuje 2 základní stupně územní samosprávy:
a) obec = základní územně-samosprávní celek, jednotka
b) kraj = vyšší územně-samosprávní celek
- okresy se zrušily ke 31.12.2002
obce dle velikosti členíme na:
a) obce
b) města – 3000 a více obyvatel
c) statutární města- člení se na obvody, v ČR je jich 16
d) Hlavní město Praha
Působnost obce:
1.samostatná- obec si určité věci spravuje sama bez ohledu na státní orgány:
- vlastní rozpočet, územní plánování, co kdo a za kolik kde postaví
- volí si vlastní zastupitele apod.
2. přenesená- výkon státní správy,
- obec je prostředník mezi občanem a státem, plní vůli státu pomocí vládních vyhlášek
občan obce:fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, může se zúčastnit obecních voleb
může získat čestné občanství- uděleno
OBEC
- základní územní správní jednotka, je to právnická osoba, musí mít jméno
- má právo na vlastní znak, prapor
Orgány obce:
1. obecní zastupitelstvo: nejvyšší orgán obce (ekvivalent parlamentu)
- je voleno občany obce na 4 roky
- má 7- 77 členů- podle velikosti obce a počtu jejích obyvatel, v Praze 77
- jednání jsou veřejná
- volí starostu, jeho zástupce, členy obecní rady
- rozhoduje o nejdůležitějších oblastech: rozpočet, územní plán obce, územní policie
- nejvyšší funkce = starosta, místo-starosta ve statutárních městech je primátor
2. obecní rada: ekvivalent vlády, výkonný orgán obce
- starosta, jeho zástupce, radní
- je pouze u obcí, kde má obecní zastupitelstvo víc než 15 členů
- jednání jsou neveřejná, rada je odpovědná zastupitelstvu
- členové: starosta, zástupce, několik radních
3. starosta- reprezentant, zastupuje obec navenek; ve statutárních městech je primátor
- řídí, svolává schůze obecní rady, zasedání obecního zastupitelstva
4. obecní úřad- starosta, zástupce starosty, zaměstnanci úřadu
- pokud je velký tvoří odbory- kultur, soc., stavební..
- tajemník obecního úřadu- koordinuje činnost úředníků (pokud je jich hodně-velká obec)

18. POLITICKÁ PARTICIPACE:
PARTICIPACE: participare-podílet se, spoluúčast, začlenění
- účast, (stupeň účasti) občanů na politice, přímé podílení občanů na politice
- dva druhy:
a) konvenční: relativně obvyklé chování, obvyklé projevy názorů, využívání přijatelných prostředků k
projevení názorů (hlasování, sepisování petic, zakládání sdružení, mítink, různé občanské iniciativy..)
b) nekonvenční: relativně neobvyklé chování, protizákonné, kritiky vlády, odpor vůči ní-nepovolené
demonstrace, divoké stávky, neplacení daní..
- v současných systémech je účast na politice, stupeň politické participace, velmi nízký, reálně se
nejčastěji projevuje volbami, volební účastí – kvůli nedůvěře ve vládu, lhostejnost
- je snaha zavést více prvky přímé demokracie=referenda..
VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY: volby: mechanismus obměny politických elit, aktivní proces, při
kterém občané (voliči) volí své zástupce (reprezentanty) do určitých funkcí, orgánů (existuje více
způsobů-volby, jmenování-soudci, rotace-EU..-předem dáno, kdo bude v čele.., dědictví, los-antika,
revoluce-svržení stávajícího systému)
- 3 typy voleb: a) parlamentní
b) prezidentské
c) komunální= místní volby, obecní, krajská zastupitelstva
Funkce voleb: slouží k pokojné výměně reprezentantů, ke změně vlády, hlavním cílem je zajistit
pluralitu názorů, také se volí zástupci tzv. reprezentanti
Volební právo:-dříve bylo výsadou malého počtu osob, snaha rozšiřovat
Druhy:
- aktivní: oprávnění volit, nyní 18 let
- pasivní: právo být zvolen, parlament 18 let, senát 40 let, prezident 40 let
V demokratických systémech je volební právo založeno na těchto principech:
- všeobecné: mohou hlasovat všichni občané po dosažení určité věkové hranice (ČR 18, USA 21)
- rovné: všechny hlasy mají stejnou váhu (uklízečka, prezident je to fuk)
- tajné: nikdo neví a nezjišťuje, koho kdo volil, nelze perzekuovat (komunismus..)
- přímé: hlas je určen pro konkrétního kandidáta (není v USA-nejprve se tam zvolí kandidáti, ti pak
volí dále-prezidenta)
- účast ve volbách je ve většině zemích dobrovolná, ale např. v Austrálii je povinná
Volební systém: princip organizace a provedení voleb, zásady, řád, průběh..!
- podle způsobu, jak jsou jednotlivým uděleným hlasům přidělovány mandáty dělíme volební systém
na dva systémy:
1. většinový, majoritní: rozhodující většina hlasů, vítězem se stává kandidát s největším počtem
hlasů, ostatní hlasy přitom nehrají žádnou roli, propadají, v každém volebním obvodě je zvolen jeden
kandidát, princip:,,vítěz bere vše".
- dvě modifikace: a) jednokolový: vítěz je ten, kdo má nejvíce hlasů, ostatní mají smůlu
b) dvoukolový: u nás do senátu - v prvním kole postupují dva kandidáti, v
druhém vítězí ten, kdo získá nadpoloviční většinu hlasů
- vznikl ve starověku, je starší
2. poměrný, propoziční: nejsou voleni kandidáti, ale politické strany a jednotlivé hlasy se poté
přepočítají na tzv. mandáty, dle počtu obyvatel v jednotlivých obvodech připadá počet mandátů do PS
- nejvíce obyvatel je v Praze, čili ta může mít až 20 mandátů
-mladší systém, vzniká v 19. století, čím více hlasů, tím více křesel v parlamentu
V České republice oba systémy: senát: většinový, 81 volebních obvodů
poslanecká sněmovna: poměrné zastoupení, 14 krajů, obvodů

Důsledky:
1. většinový systém:
- snížení počtu politických stran, většinou dualismus-dvě nejsilnější, malé strany nedostanou většinou
hlasů, silné strany jsou preferovány, vláda jedné nejsilnější strany, vláda je silná, politické spektrum je
zúženo, neumožňuje vliv extrémistických stran, dáváme hlas přímo jedné straně, která nebude později
tvořit koalici
- pro voliče je snazší orientace v politickém spektru, větší stabilita vlády, šetří se peníze
2. poměrný systém:
- v politickém systému existuje více stran-větší pluralita, méně stabilní vláda, nutnost uzavírat koalice
- s poměrným systémem souvisí pojem: klauzule: zákonem stanovená hranice pro vstup politické
strany do poslanecké sněmovny, u nás 5 % hlasů - pak se přepočítávají na mandáty
- větší reprezentativnost, více odráží názory společnosti, jsou v něm zastoupeny i menšiny
- nepřehledná orientace pro voliče, zdlouhavé jednání-strany se hůře domlouvají
- neschopnost vytvořit stabilní vládu, systém koalic a opozic

19. MEZINÁRODNÍ VZTAHY
- vztahy mezi státy a věda, která se jimi zabývá
a) souhrnný název pro vztahy ekonomické, politické, kulturní, vojenské, diplomatické, právní
b) název vědní disciplíny, cílem této vědy je nejít efektivnější organizaci vztahů mezi státy
- souvisí s dalšími obory (mezinárodní právo, ekonomie, historie, politologie)
- práce o mezinárodní politice vycházejí ze dvou tradičních základních přístupů:
1) idealistická (moralistická)- zakladatel Wilson (Amer. Prezident)- morálka, mezinárodní právo
2) realistická- po 2.světové válce Morgenthau- americký politolog- principy realistické školyzdůrazňuje se ekonomické a vojenskopolitické prvky v mezinárodní politice
- v současnosti se prosazují nové moderní přístupy
Mezinárodní prostředí
- základními subjekty mezinárodních vztahů jsou suverénní státy
- zvláštní subjekty mezinár. vztahů jsou velmoci- mocné státy, které mají rozhodující slovo v mezinár.
vztazích, formálně tato kategorie neexistuje (princip rovnosti v mezinárodních vztazích)- Francie,
Rusko, Čína, USA, GB
Zahraniční politika
- činnost státu zaměřená k zajištění nejpříznivějších vnějších podmínek pro jeho existenci
- je pokračováním vnitřní politiky a je ovlivněna vnitrostátní situací
2 tendence:
1) politika izolacionistická- minimalizace zahraničních styků, stát odmítá účast v mezinárodní
politice
2) tendence k rozvíjení zahraničních styků- snaha o spolupráci, státy uzavírají dohody a spojenectví
postavení státu v mezinárodní politice- je ovlivněno řadou faktorů- geografická poloha, demografická
dispozice, zdroje surovin, vyspělost ekonomiky, vojenská vyspělost...
nástroje zahraniční politiky- stát má k dispozici politické, vojenské a ekonomické nástroje, hlavním
nástrojem je DIPLOMACIE- umění o jednání mezi zástupci různých států
diplomaté- zastupují stát v přijímacím státě, hájí zájmy státu a občanů, rozvíjejí hospodářské, kulturní
a jiné styky, sledují vývoj v zemi a podávají o něm informace
Navázání diplomatických vztahů je možno po uznání de iure
De facto- existence státu je vzata na vědomí, ale nenaváží se s ním diplomatické styky
Diplomatické hodnosti
Nejvyšší hodnost- velvyslanec- pověřován prezidentem (Vatikán= nuncius=papežův vyslanec)
Vyslanec- pověřen prezidentem
Chargé d´ affaires=rezident- dočasný zástupce, pověřen ministrem zahraničí
Vysílací stát má právo vyslat a hostující stát má pasivní právo je odmítnout (persona non grata)
Součástí diplomatické mise je i atašé (přidělenec)- odborník na určitou oblast
!Konzul není diplomatický zástupce, není akreditován u cizí vlády, jmenován vládou, úkolem je
prosazovat zájmy svých občanů
Mezinárodní dohody
1) deklarace- nemá právně závazný charakter, vyjádření záměru, obecné prohlášení
2) smlouva- nejdůležitější zdroj mezinár. Práva, bilaterální-2 státy, vytvoření smlouvy je
realizováno v několika krocích- a) parafování smlouvy- předběžné schválení, které ještě musí
být schváleno kompetentním orgánem, b) ratifikace smlouvy- definitivní schválení smlouvy
Mezinárodní ekonomická spolupráce
Stát může odstraňovat bariéry mezinárodního obchodu nebo provádět ochranářskou politiku
Protekcionismus= ochranářská politika, ochrana národní ekonomiky před zahraniční konkurencí, mezi
základní nástroje patří: ca, kvóty
CLO- daň za dovoz výrobků

KVÓTA- kvantitativní omezení dovozu
Proti protekcionismu- všeobecná dohoda o clech a obchodu GATT, cílem je prosazení svobodného
obchodu a zabraňovat hospodářské diskriminace, v roce 1995 byla přejmenována na Světová obchodní
organizace WTO
Sídlo: Ženeva, ČR je členem
MMF- založen 1945- organizace pro měnovou spolupráci, sídlo: Washington, ČR je členem, asi 180
členů
Nejdůležitější mezinárodní organizace: OSN, NATO, EU, Rada Evropy, MMF, Světová banka
Mezinárodní systém
- po 2 sv. válce vznikly dva velké mocenské bloky, v jejich čele stály tzv. supervelmoci (USA, SSSR)
- probíhá tzv. Studená válka - nebojovalo se
- 1947- Trumanova doktrína - politika aktivního zadržování komunismu, 50. léta mccarthismus
- Marshallův plán- hospodářská pomoc v (západní) Evropě po válce, končí roku 52 – moc komunistů
oslabena a průmysl stoupnul o 35% (Rusové odjeli z počátků jednání, že sami pomohou
východoevropským státům)
- 1949 - vznik NATO- 12 zákládajících států-reakce východu 1954- Varšavská smlouva (7 států)
- od pol. 50. let- fáze Détente- uvolnění, snížení napětí
- 1975- podepsán KBSE- konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, konala se v Helsinkách,
respektování hranic států, dodržování lidských práv
- 1985- Gorbačov- nastupuje k moci- perestrojka=přeměna Ruska, kromě vládnoucí komunistické
strany vznik nových (menších) stran, ekonomická přeměna, nebylo to moc úspěšné
- 1989- zánik východního bloku
- současná vývoj mezinár. Systému: integrace- sjednocování, nacionalismus- rozpad států. Sever a jihrozdělení světa, fundamentalismus- hlavně islám, džihád- svatá válka proti nevěřícím
Globalizace
- ekonomická, sociální a kulturní provázanost v planetárním měřítku
- proces rostoucí vzájemné provázanosti mezi lidmi této planety, v užším pojetí znamená větší
propojenost světové ekonomiky
- urychlení procesu globalizace přispěl rozvoj dopravních prostředků a informačních technologií
- Globalizace zahrnuje několik jevů a procesů- přerůstání lokálních trhů a organizací v trhy a org.
Světové, přesun kapitálů pracovních sil do oblastí nízkého zdanění a levné pracovní síly, zpřístupnění
a šíření informací po celé zeměkouli
- Kulturní rozměr globalizace- internacionalizace masové kultury, symboly masové kultury:
Hollywoodské filmy, fast food, coca-cola, móda, kritici masové kultury kritizují konzumní styl
většinové populace, standardizace, zánik jedinečných jevů

20. MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE
OSN- Organizace spojených národů (UN – United Nations, někdy i UNA)
- univerzální mezinárodní organizace, předchůdkyní byla Společnost národů, která vznikla v roce 1919
- sídlo měla v Ženevě, cílem bylo zabránit dalším válkám, zanikla na počátku 2. světové války
- vznik OSN - 24.10.1945
- základní dokument: Charta OSN, mnohostranná mezinárodní smlouva, zakládajících států bylo 51,
Československo bylo zakládajícím členem
- současný počet: roku 2003, 191 členů
- oficiální jazyky OSN- angličtina, čínština, francouzština, ruština, španělština, v některých orgánech
arabština
- sídlo: New York
- některé orgány mají sídlo jinde: Ženeva, Vídeň
- výdaje se hradí z rozpočtu OSN, rozpočet - příspěvky členských států, jsou závislé na hospodářské
vyspělosti
- rozpočet schvaluje jednou za 2 roky valné shromáždění OSN (asi 3mld $)
- členské státy jsou rovnoprávné a svrchované
- Charta OSN ustavuje 6 hlavních základních orgánů OSN:
1) Valné shromáždění - zástupci všech členských států, každý stát má jeden rovnocenný hlas, pro
přijetí rozhodnutí musí být nadpoloviční většina, v důležitých otázkách 2/3 hlasů, usnesení VS
jsou doporučující, nejsou právně závazná, některé pravomoci: VS volí nestálé členy Rady
bezpečnosti, schvaluje rozpočet OSN, přijímá členy OSN, na doporučení RB jmenuje generálního
tajemníka OSN
2) Rada bezpečnosti OSN- 15 členů, 5 stálých (USA, Rusko, Francie, Čína, VB), 10 nestálých členů
volí VS na dobu 2 let, každý člen rady má 1 hlas, ke schválení rozhodnutí je potřeba 9 hlasů, stálí
členové mají právo veta, nejsilnější orgán v OSN (ČR byla v letech 94-95)
- dbá na plnění míru a bezpečnosti, nástroje: rezoluce – je závazná pro všechny ostatní členské
státy, většina rezolucí přijata v případě ohrožení míru, či agrese
3) Hospodářská a sociální rada- 54 členů, každý rok obměna 18 členů na tři roky; vydávají pouze
doporučení v hospodářských oblastech a ekonomice. Spolupráce s MMF a Světovou bankou.
4) Poručenská rada- dohled nad správou území
5) Mezinárodní soudní dvůr v Haagu- hlavní soudní orgán OSN, 15 soudců na 9 let s možností
znovuzvolení, soudce je volen RB a VS, řeší mezinárodní spory, ne politické konflikty
6) Sekretariát- štáb úředníků odpovědných OSN, v čele gen tajemník Kofi Annan z Ghany do 2006
- Pomocné orgány OSN: WHO- světová zdravotnická organizace, WTO-mezinárodní obchodní org,.
ILO- mezinár. org. práce, FAO- org. pro zemědělství a výživu, UNESCO- pro výchovu, vědu a
kulturu, UNICEF- dětský fond OSN
NATO- Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization)
- vojensko-politický blok Evropských a severoamerických států
- 4.4. 1949 vznik - podepsána severoatlantická smlouva ve Washingtonu, na počátku Studené války
- původně 12 zakládajících členů: USA, Kanada, Francie, GB, Belgie, Lucembursko, Nizozemí,
Dánsko, Norsko, Island, Itálie, Portugalsko (demokratické země X Varšavská sml.-komunistické)
- 1952 - Řecko, Turecko
- 1955 - Německo
- 1982 - Španělsko
- 12.3.1999 - ČR, Polsko, Maďarsko
- 2002- Rusko se stalo omezeným spojencem, NATO-Ruská rada, není členem
- 2004- pravděpodobně se připojí: Litva, Lotyšsko, Estonsko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko,
Slovensko (až se připojí bude 26 členů namísto 19, kterých je teď)
Orgány NATO- 3 civilní a 2 vojenské:
1) Rada NATO- 19 zástupců = ministři zahraničí, zasedá 2x ročně
2) Výbor pro plánování obrany- ministři obrany, zasedá 2x ročně
- má podorgány, zabývají se atomovou politikou-není tam Francie, má svoji vlastní atomovou politiku

3) Sekretariát NATA - v čele generální tajemník (George Robertson)- funkční období není omezeno,
je mu podřízen mezinárodní sekretariát v Bruselu,
4) Vojenský výbor- náčelníci generálních štábů, zpracovává vojenskou strategii organizace, podléhají
mu jednotlivá regionální velitelství (Evropa, Atlantik, La Manche)
- členové NATO jsou zavázáni k vzájemné obraně (čl. 5 Severoatlantické smlouvy)- systém kolektivní
obrany
- v roce 1999 - nová koncepce, NATO může zasáhnout i mimo území vlastních členů, pokud je
ohrožena jejich bezpečnost, Partnerství pro mír pro mír, podepsáno v lednu
5) Mezinárodní vojenský štáb - v praxi vykonává usnesení výboru, též plánuje operace
- o přijetí nových členů se jednalo v KCP v Praze roku 2002
Rada Evropy- organizace Evropských zemí
- vznik 1949
- 10 zakládajících členů, počet přes 40 (ČR-1993)
- sídlo: Strassburg
- cíl: chránit demokracii a lidská práva v Evropě
- hlavní orgány:
Výbor ministrů- min. zahraničí členských států, rozhoduje o činnosti Rady Evropy, schvaluje
program a rozpočet, může navrhovat smlouvy, pro přijetí 2/3 většiny
Parlamentní shromáždění- představitelé národních parlamentů
Kongres místních a územních orgánů
Evropská úmluva o lidských právech- Evropský soud pro lidská práva, sídlí ve Strassburgu, 40
soudců, zabývá se stížnostmi na nedodržování lidských práv
OBSE- Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, vznik: 1.1.1995, pokračování KBSE,
sdružuje všechny Evropské země a USA a Kanadu
Evropská unie - EU
Evropská integrace: sjednocování Evropy po 2. světové válce, avšak sjednocení celé Evropy zastaveno
kvůli SSSR, kontinent se dělí na dva bloky:
a) západní
b) východní pod dohledem SSSR
- chtěli jednotu z důvodu bezpečnosti, ekonomiky a hlavně neopakovat to, co se stalo během II.SV
ZÁPADOEVROPSKÁ INTEGRACE
1.1.1967 - Evropské společenství (tvořeno 3 základními organizacemi)
1) Evropské společenství uhlí a oceli ESUO (European Coal and Steel Community ECSC)
- 1. integrační uskupení
- Pařížská smlouva napsána 1952
- vznik roku 1957: počet států:6 (Benelux, Francie, Německo, Itálie)
- v rámci těchto šesti zemí vzniká společný bezcelní trh a společná politika vůči nečlenským zemím
2) Evropské hospodářské společenství EHS (European Economic Community EEC)
- vznik 1.1.1958 na základě Římské smlouvy
- koordinace hospodářských politik jednotlivých států - vznik celní a obchodní unie=volný pohyb
zboží, kapitálu, služeb a pracovních sil
- členské státy - 6 viz. ECSC + dalších 6: VB, Irsko, Dánsko, Španělsko, Portugalsko, Řecko=12 členů
3) Evropské společenství pro atomovou energii (European Atomic Energy Community=Euratom)
- vznik 1.1.1958 na základě Římské smlouvy
- členské státy všech 12 viz. výše u EEC
- cílem koordinace spolupráce v oblastech jaderné energie, jednotné bezpečnostní opatření
4) Evropské společenství
- roku 1967 se ECSC, EEC a Euratom spojili v jednotnou organizaci jménem: Evropské společenství
(European Community), která trvala až do roku 1992
- 1973 - vstupují Dánsko, Irsko, VB, 1981- vstup Řecka , 1986 - Španělsko,Portugalsko
- Maastrichtská smlouva - platí od1.11 1993
Ö vznik Evropské unie
- 1.1 1995- vstup Švédsko, Finsko, Rakousko = 15 členů

- květen 2004 - přistoupení: Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta,
Polsko, Slovensko, Slovinsko = celkem 25 členů po květnu 2004
Kodaňská kritéria (pro přijetí)
- ekonomický rozměr
- politický
- přijetí evropských norem
Struktura EU: 5 orgánů
1) Evropský parlament
- zastupitelský orgán EU, 626 poslanců z 15 členských zemí, je jedinou přímo volenou institucí EU
- rozdělení mandátů na základě kompromisu mezi:
a) principem svrchované rovnosti
b) principem proporcionality (poměrnosti)
- Poslanci jsou voleni na dobu 5 let, počet poslanců odráží počet obyvatel, poslanci se sdružují podle
svého politického přesvědčení nikoliv dle státní příslušnosti, sídlo: Strassburg a Brusel (raději)
- fce.: kontrolní, rozpočtová, legislativní, volí předsedu apod., může vyslovit komisi nedůvěru
2) Evropská komise
- výkonný orgán EU- 20 komisařů - velmoci mají 2, ostatní 1, jsou voleni na 5 let, sídlo: Brusel, asi
18000 úředníků, placeni z rozpočtu EU, v čele předseda (Romano Prodi)
- vydává právní akty, má právo kontrolovat mezinárodní smlouvy, uděluje sankce (hosp.,politické)
- přijímá usnesení nadpoloviční většinou, schází se 1x týdně
3) Rada EU
- hlavní rozhodující orgán EU, který schvaluje všechny legislativní akty, vznik roku 1974
- každý stát má 1 zástupce (hlava státu nebo předseda vlády), státy se střídají po půl roce
v předsednictví, hlasování - absolutní většina, prostá většina, kvalifikovaná většina
- zde ideologie nehraje roli, členové rady zastupují své země (narozdíl od Parlamentu EU)
- rozhoduje o přijetí nových členských zemích, uzavírá dohody mezi EU a třetími zeměmi
4) Evropský soudní dvůr
- tvoří ho 15 soudců, 8 gen. tajemníků, soudci neodvolatelní, jednání neveřejná, státy musí respektovat
- řeší soudní spory mezi členskými státy EU. A také mezi členskými státy a třetími zeměmi
5) Evropský účetní dvůr
- nejvyšší orgán finanční kontroly, zda je plněn rozpočet EU, 15 členů na 6 let, sídlo Luxemburg
- členové jsou jmenování radou
Základní princip EU- zákl. dokument- smlouva o EU (Maastrichtská smlouva)- zavedla rozčlenění
EU na 3 pilíře:
1) Smlouva o založení evropského Společenství- nadnárodní charakter, cíl: vytvoření společného
trhu, hospodářské a měnové unie, 1. krokem byla Schengenská dohoda (1985) - 5 členů - tehdejší
Evrop. Společenství se dohodlo na volném pohybu osob, postupně se přidávaly další státy, dnes
všechny mimo VB a Irsko, současnost - princip volného pohybu (4 svobody- osob, zboží, služeb a
kapitálu) - vytvořen jednotný vnitřní trh, Maastrichtská smlouva řeší také problém Evropské
měnové unie - kritéria konvergence (sbližování ekonomik), 1999 - zavedeno euro, od 2002
jediným zákonným platidlem v EU, 12 států uznává euro (mimo Dánsko, Švédsko, VB), současně
se zavedením eura vzniká Evropská centrální banka ve Frankfurtu nad Mohanem, udržuje cenovou
stabilitu
2) Společná bezpečnost a zahraniční politiky EU - mezivládní charakter, vznik na základě
Maastrichtské smlouvy, cíl: koordinovat vystoupení evropských politiků, nová fce: vysoký
představitel pro SZBP, všechna důležitá rozhodnutí musí být schválena jednomyslně
3) Vnitro a justice- mezivládní charakter, na základě M. smlouvy, spolupráce v oblasti spravedlnosti
a vnitřních věcí, subsidiarita- rozhodnutí mají být činěna na úrovni nejbližší občanovi (na
nejnižším stupni správy
Symboly EU- Den Evropy- 9.5
Evropská vlajka- 12 zlatých hvězd na tmavě modrém pozadí
Evropská hymna- Óda na radost z 9. Beethovenovy symfonie na slova Friedricha Schillera

21. ÚVOD DO FILOSOFIE
- nemá jednoznačnou definici; z řeckých slov filein = milovat + sofia = moudrost = láska k moudrosti
- jedná se o člověka, který moudrost ctí a usiluje o ní, neznamená to, že je moudrý
- první kdo užil termín filosofie je Pythagoras (sám sebe označil za filosofa-‚hledače pravdy‘) v 6.stol.
BC, naproti tomu sofisté se označovali jako mudrci
- počátkem filozofie je úžas, údiv - pochybování o tom, co se nám předtím zdálo samozřejmé
- filosofie si klade otázky, které zpravidla končí dalšími podotázkami
- filosofie je věda, která se zabývá celkovým obrazem světa a místem člověka v něm
Vztahy filosofie k jiným formám vědění
1) Filosofie a věda
- filosofie je universální, ucelená věda, která se snaží všechny poznatky zařadit do jednoho celku
- vědy jsou speciální, tématicky omezené, zaměřené jen na svoji oblast, 1 téma, pokrok, vývoj, závěr
- věda dosahuje pokroku, kdežto filosofie se pohybuje v kruhu - klade si stále stejné otázky
- v době antiky byly součástí filosofie všechny vědy, osamostatnění kolem 19. století
2) Filosofie a náboženství
- ptají se na stejné otázky, snaží se popsat celistvost světa a místo člověka na zemi
- ve středověku byla filosofie „služkou církve“
- filosofie je založena racionálně, je to rozumová věda, kdežto náboženství je založena na
iracionálních pravdách, nelze je rozumově doložit ani proti tomu něco rozumově namítnout
(zmrtvýchvstání, trojjedinost Boha, početí Marie tím že do ní vstoupil Duch Svatý)
- vztah mezi filosofií a náboženstvím = vztah rozumu s vírou
3) Filosofie a mýtus
- mýthos = slovo z řečtiny, vyprávění, příběh; mytologie - soubor mýtů
- mýtus byl původně příběh, který měl vyprávět základní otázky o vzniku světa, o tom jak se mají lidé
chovat - většinou iracionální fantaskní postavy
- filosofie vniká v antickém Řecku jako protiklad proti mýtu, kdy lidé začali zpochybňovat
mytologický vznik světa
- první filosofové se snažili vykládat vznik světa na základě racionálních idejí - tomuto přechodu se
říká přechod od mýtu k logu, snaha o racionální výklad světa ze světa samého, nestvořil jej bůh
4) Filosofie a umění
- úzká souvislost; nejstarší filosof. myšlenky měli uměleckou podobu - Platón mistr literát i filosof
- také ve 20. století - existencialisté: Jean Paul Sartre-Zeď + Albert Camus-Cizinec
5) Filosofie a ideologie
- filosofie je neustále na cestě za pravdou, nevlastní ji, ale hledá ji a odpovídá si většinou otázkami
- ideologie vždy vyjadřuje zájmy určité skupiny lidí a pohled na svět je ovlivněn zájmem (třídní,
stranický) a tento zájem je nadřazován požadavku pravdy
- ideologie - intolerance k jiným názorům, fanatismus, vlastní neomylnost
ZÁKLADNÍ FILOSOFICKÉ DISCIPLÍNY
- vymezení není jednoznačné
1) Ontologie (Metafyzika) řecké ‚on‘ = jsoucí
- zákl. filosofická disciplína; v 18. stol.ji pojmenoval Christian Wolf
- za zakladatele ontologie považujeme Aristotela, který sám tuto disciplínu považoval za první filosofii
- název metafyzika vznikl při pořádání Aristotelových spisů, mnoho let po jeho smrti „za fyzikou“
- ontologie je nauka o bytí, zkoumá jsoucno jakožto jsoucno
Jsoucno = Vše co jest! (věci, myšlenky..)-každý je jinak
Bytí = "jest" - to, co umožňuje jsoucnům aby byla!, společné pro všechny jsoucna

- Všichni jsme ‚jsoucna‘ a máme společné ‚bytí‘.
- Ontologie se tedy zabývá jen tím, co je všem ‚jsoucnům‘ společné, tedy ‚bytím‘
- ontologii dělíme na:
a) monismus - základem všeho jsoucího je jeden (Bůh, síla, princip)
1) materialismus - základ světa je hmotný
2) idealismus - základ světa je duchovní, nehmotný
b) dualismus - základní principy jsou 2 (dobro a zlo, jin a jang, duch a hmota)
c) pluralismus - základních principů je nekonečně mnoho
2) Gnoseologie (Noetika) řecké slovo gnosis = poznání, vědění
- je nauka o poznání, zabývá se problémy poznání
- zkoumá rozsah, hranice, původ a možnosti poznání, jak je spolehlivé apod.
Karel Čapek se tím zabýval v trilogii Hordubal, Povětroň, Obyčejný život
3) Filosofická antropologie
- nauka o podstatě člověka; hledá odpověď na otázku – Co je to vlastně člověk? Co je všem společné?
- zkoumá člověka jakožto zvláštní druh jsoucna, úzce souvisí s ontologií
- vzniká na počátku 20. století
4) Etika - éthos = obyčej, mrav, zvyk
- někdy členěna jako samostatný vědný obor, my ji bereme jakožto součást filosofie, praktické fil.
- klade si otázky: Co je to ctnost? Co je to spravedlnost? Co je dobré? Jak se správně chovat?
- vztah lidského jednání k normám: dobro a zlo
5) Filosofie dějin
- zkoumá filosofické aspekty lidských dějin (smysl, řízenost, jestli někam směřují, dochází-li k
pokroku nebo naopak k úpadku)
- osvícenské pojetí dějin - „historický optimismus“, měli za to, že to stále stoupá k lepšímu
- postmoderna, ve 20. století to napadá

22. VÝCHODNÍ FILOSOFIE
DĚJINY FILOSOFIE: vzniká v Řecku v 6. stol. BC, snaží se o racionální vysvětlení světa

1) VÝCHODNÍ ORIENTÁLNÍ MYŠLENÍ: (Orient-myšlena Asie, Afrika, východ)
- je odlišné od západního
- je orientováno prakticky, na život
- obsahuje i prvky mystiky, náboženství, nedošlo k oddělení mýtu a kritického myšlení z filosofie
- ve východním myšlení se neužívá pouze rozumových argumentů, jak je tomu na západě
x
Západní myšlení:
- je orientováno spíše na abstraktno, nevyužívá se tolik v praktickém životě
- staví se proti mýtu, základem je rozum
I. INDICKÉ MYŠLENÍ, FILOSOFIE:
- Indie osídlena roku 2000 BC kmenem Árjů
dělí se na tři etapy: védské období-véda=vědění, 1500-500BC, vznik véd
klasické období-směry, osobnosti, 500BC-1000 AD
poklasické období-od 1000 AD.
1. VÉDSKÉ OBDOBÍ: 1500-500 BC
- védy: - naučné spisy, soubor mýtických a náboženských představ nejstarší doby, jsou prvními
písemnými památkami, 6x rozsáhlejší než Bible, vznikaly v období 1000 let
a) sanhity: = sbírka-vlastní védy, nejstarší z 1500-1000 BC, texty týkajících se náboženských rituálů
- obsahují čtyři texty: rgvéda-hymny, chvalozpěvy na božstva
sámavéda- zpěvy kněze při rituálech
jadžurvéda- obětní formule
atharvavéda- magické, kouzelné formule
b) bráhmany: komentáře a vysvětlivky k védským rituálům v sanhitech
- prozaické texty, které sloužily k objasnění účelu obřadu
c) upanišady: ,,usednutí k nohám mistra" z 800-400BC
- nábožensko-filosofické komentáře k védám, nejdůležitější
- původně se předávaly ústní tradicí, později zapsány sanskrtem
- je v nich uvedena myšlenka jednoty, 2 hlavní myšlenky:
1) Átman je totožné s Bráhma
- bráhma: podstata světa, univerzální základ všech věcí, prostupuje vše co jest
- átman: duchovní podstata člověka, u člověka se bráhma projevuje jako átman, je to společné všem
lidem
- smyslový vnější svět (Mája) nemá smysl, je to svět klamu a iluze, ponořením se do sebe sama
nalezneme jednotu bráhma a átman, propojení univerzálního ducha světa
2) Karmický zákon
- nauka o karmě, karmický zákon, reinkarnace
- karma: skutek, koloběh znovuzrození - o formě dalšího znovuzrození rozhodují skutky z minulého
života (=karmický zákon)
- reinkarnace: znovuzrození, v různých formách
- cíl života: mókša=vystoupení z reinkarnace-míra dobrých skutků, cesty k mókša:askeze, meditace a
moudrost - ve stavu mókša átman splyne s bráhma (člověk se rozpustí v universálním principu)
- proroci, kteří hlásají toto učení se nazývají bráhmani-mluvíme o směru-bráhmanismu
- z bráhmanismu něj později vzniká hinduismus-v Indii, Nepálu, známá božstva: Višnu, Šiva..

2. KLASICKÉ OBDOBÍ: 500BC-1000n.l.
- vznikají velké směry a školy, působí významné osobnosti, filosofie se rozšiřuje mezi širší vrstvy
- směry se dělí:
a) ortodoxní školy: védy jsou největší autoritou, nezpochybnitelné, božské, = ástika (=souhlas)
- tvoří duchovní základy hinduismu, rozeznáváme 6 škol:
(njája, vaišéšika, sanhija, jóga, védanta, mímánsá)
b) neortodoxní: odmítají autoritu véd, není karma, =nástika (=nesouhlas)
- vznik celých řad škol, nepovažují védy za nezpochybnitelné, nezávislé na bráhmanismu a hinduismu
- nejvýznamnější školy: džinismus, buddhismus
1) DŽINISMUS: ze sanskrtu: džainá = vítěz (nad koloběhem životů), což byla přezdívka zakladatele
džinismu - prince Vardhamány : žil v 6. stol. BC, zřekl se života-strávil jej v askezi=odříkání, věnoval
se meditaci, dosáhl osvícení, po 12 letech zakládá filosofickou školu-džinismus
- 5 hl. zásad: ahinsa: nepůsobit utrpení žádnému živému tvoru (mají roušky, zametají před sebou)
nelhat
nekrást
žít sexuálně zdrženlivě (myšleno býti věrným)
nevlastnit majetek
- původně se šířil jen ústní tradicí
- dualistický systém: má dva základní principy:
džíva: duchovní skutečnost, individuální duše
adžíva: neduchovní skutečnost, hmota
cíl: duše se cestou meditace musí osvobodit od hmoty (docílím toho dodržováním 5 zásad)
- postupně zůstává jen v Indii, dnes má asi 3 mil. vyznavačů
b) BUDDHISMUS: ze sanskrtu: buddha = osvícený, probuzený, vznikl v severní Indii v 6. stol. BC,
řadí se mezi tři nevýznamnější náboženství světa, zahrnuje náboženské i filosofické myšlenky
- ateistické náboženství-neuctívá žádného boha s osobními rysy, ale princip, sílu
- zakladatel: Siddhárta Gautama: (563-483 BC), narodil se do aristokratické rodiny v jižním Nepálu,
ve věku 29 let opouští rodinu, meditací dosáhl osvícení (nirvány)
- jeho učení bylo uspořádáno do díla: Tři sbírky písma (Trojí koš, Tripitaka)
- má 4 základní (ušlechtilé) pravdy:
a) veškerý život je utrpení
b) příčinou utrpení je žízeň po životě, upjatost na současnost
c) cesta je v zániku touhy po životě, se kterou zároveň zanikne utrpení
d) k zániku strasti pak vede 8dílná stezka buddhismu (nezabíjej, nelži, nekraď, žij cudně, neužívej
opojné látky a nápoje)
cíl: dosažení nirvány=vyvanutí jáství, rozplynutí se, osvobození se od já, z koloběhu životů
- učení je vcelku optimistické, člověk může dosáhnout nirvány
Další vývoj buddhismu: v Indii se prosadil spíše hinduismus, buddhismus pronikal do Asie, Ameriky,
kde splýval s místními náboženstvími, začleňovaly se místní prvky, zvyky
1) Lamaismus: Tibet, lámové-mniši, duchovní učitelé, v čele-duchovní i světský vůdce Tibetudalajláma, dále pančelháma
z knih je nejvýznamnější Tibetská kniha mrtvých
2) Zen buddhismus: Čína, Japonsko, ovlivnil beatníky
- nejvyšší pravda, poznání se nedá vyjádřit ani slovy, ani znaky
- pravé pochopení skutečnosti=satori (osvícení)
- mají propracované meditační praktiky
- oba směry řadíme do tzv. mahajány - učení velkého vozidla, pro široké masy lidí
- opakem je hinajána - učení malého vozidla, určená pouze mnichům, kteří zavrhli světský život

II. ČÍNSKÁ FILOSOFIE:
členění: 3 fáze: 1. zlatý věk čínské filosofie, období 100 škol, 6.-2. stol. BC-konfucianismus, taoismus
2. středověká filosofie: 2. stol. BC-1000 n.l.
3. neokonfucianismus: státní ideologie, od 1000 n.l.
1. období: Zlatý věk čínské filosofie:
- učenci vycházejí z 5 klasických čínských knih, anonymních děl:
a) Š-ťing=Kniha písní- nejstarší antologie, výbor z lyriky
b) Kniha listin=Šu-ťing-soubor úředních dokumentů s výklady
c) Kniha obřadů=Li-ti- normy společenského jednání, nejrozsáhlejší kniha
d) Kniha Jar a podzimů= Čchun-čchiou-komentovaná kronika státu La (8-5století BC)
e) Kniha proměn=I-ťing-z 3000 BC, původně věštecká kniha, obsahuje symbolická znamenítrigramy-3 čáry, linie-(ne)přerušované: plná linie-jang, muž, světlo, pohyb, život
přerušovaná linie: jin, žena, hmota, klid, temný prvek
- dualistické učení, dva protichůdné principy
a) KONFUCIANISMUS: nejrozšířenější náboženství, státní filosofie
- zakladatel: Konfucius (552-479=6. stol.BC) nejvýznamnější čínský myslitel, mudrc, 1. filosof,
soukromá studia, nižší úředník, s žáky putuje po Číně, vyučuje, studoval klasické knihy, jeho žáci po
smrti Konfucia sepsali knihu Hovory - souhrn výroků Konfucia a jeho žáků, kniha má 20 kapitol,
kapitoly složeny z krátkých odstavců=jednotlivé myšlenky
- Konfuciova filosofie nic nového, klade důraz především na etiku
- Etika, chce harmonizovat život v lidské společnosti, hlavně praktickou stránku života
- řád: všeobecná etická kategorie, dodržování řádu vede k blahobytu člověka (každý má svou funkci a
musí ji plnit)
- řád prolíná celou společnost, ideálem je osvícený panovník, který jde svým poddaným příkladem, je
jejich vzorem, netrestá
- prostředkem k udržení řádu má být výchova, rodina a vzdělání
- v 10. století se jako neokonfucianismus stává státní ideologií
- žáci: Mencius: věří, že člověk je od přirozenosti dobrý, teorie lidské přirozenosti (Rousseau)
Sun-c´- lidská přirozenost je špatná, to dobré v člověku vzniká vlivem výchovy a kultury
b) TAOISMUS:
- Zakladatel: Lao-c´=starý mistr (6.-5.stol BC), archivář, napsal dvoudílnou Knihu o Tao a ctnosti
(Tao te ting)
- nauka: vše se skládá z tao (prazáklad světa, princip kosmu), tao vše prostupuje, řídí, nelze je uchopit
slovy, je bezejmenné, =cesta, tok koloběh, příroda, pojímá veškerý svět-pohyb, změna-relativní
- cíl: splynout s tao, oprostit se od tohoto světa, ponořit se do vlastního nitra, sledovat tao a nelpět na
věcech, které se neustále mění a poddat se přirozenému průběhu věcí
- každý jev je souborem dvou principů-jin, jang
princip: wu-wej: „konat nečinění“, nekonání, nezasahování, člověk má být přirozený, nenásilný,
,,působení skrze nepůsobení", má sledovat tao a sloučit se s přírodou
- te = ctnost, žít v souladu s tao, ideálem je „ukrytý“ mudrc, který v ústranní rozjímá
- taoismus = přírodní učení, hledá místo člověka v přírodě, neřeší mezilidské vztahy
- pokračovatelé: Čuang-c´: 4. stol.BC, hájil taoismus před konfucianismem, tao nelze popsat slovy,
jen paradoxy
c) MOHISMUS: zakladatel: Mo-c´ (Mo-ťi), 5., 6. stol. BC, princip všeobecné lásky, byl pacifista,
soustředil se na etiku, praktická filosofie
d) LEGISMUS: fa-ťia=znalci zákonů, řád-principem je uctívání norem, dodržování pevných,
přesných zákonů=fa, udělování odměn, trestů
panovník: neomezenou autoritou
Chan Fej: v 3. stol.BC, jeho učení se stalo státní; došlo k pálení knih, které nebyly fa-tia, což nechtělspáchal sebevraždu

e) ŠKOLA JMEN: nemáme materiály
- zabývali se problémy filosofické disciplíny noetiky - řeč, jazyk, paradoxy
f) ŠKOLA JIN A JANG: navazují na Knihu proměn I-TING
dualisté: jin: měkký, vlhký, ženský, pasivní princip
jang: mužský, tvrdý, suchý, aktivní
- pracovali s velmi vyhraněným dualismem
2. období: Středověká filosofie: 200BC - 1000 AD
- stále přetrvává konfucianismus a taoismus, ostatní směry zanikají
- z Indie se přidává buddhismus, do Číny proniká pod názvem Čchan, je jediným mimo-čínským
náboženstvím, které se zde uchytilo
3. období: Neokonfucianismus: 1000-dnes
- konfucianismus se stává státní filosofií, v lehce upravené formě, úředníci až do roku 1904 museli
skládat zkoušky ze znalosti učení
- v 1911-v Číně revoluce vyhlášení republiky-marxismus-leninismus, veliký Mao-Ce-Tung

23. ANTICKÁ FILOZOFIE:
antika: zahrnuje období a kulturu starověkého Řecka a Říma
- antická filozofie: vzniká na přelomu 7./6.stol.př.o.l. v Malé Asii - řecké kolonie Jónů- zaniká 476 o.l.
- konec ZZŘ, 529-konec Platonovy akademie v Athénách
období: Předsokratovské (6.-5. stol. BC), přírodní filosofie
Klasické (5.- 4. stol. BC-smrt Aristotela)-Sokrates, Platon, Aristoteles
Helénistické (4.BC-476/529AD)
helénismus-šíření řecké kultury (počíná výboji Alexandra Makedonského, končí nástupem Říma)
1. PŘEDSOKRATOVSKÁ FILOSOFIE (PŘÍRODNÍ FILOSOFIE):
- typické tendence: přechod od mýtu k logu
- hledání pralátky=arché, jeden základní všeprostupující princip, z kterého vznikl svět
- přírodní filosofie - hledání základů světa, jeho řádu
- dochovány jen zlomky děl-převážně píší O přírodě = De natura
1) Mílétská škola - Mílétós=perla Iónie, město na obchodní křižovatce, rodiště západní filosofie
- všichni tři představitelé hledají své jedno arché = monistický materialismus
Thales z Míletu
- 1.evropský filosof, kupec, mudrc, předpověděl zatmění slunce v roce 585, vypočítal výšku pyramidy
podle délky jejího stínu; často uváděn jako jeden ze sedmi mudrců
- nepraktický - bádá nad celým světem, ale při tom si nevšímá dění kolem sebe a spadne do žumpy..
- arché=voda, protože je proměnlivá, má sílu a život vznikl ve vodě
Anaximandros
- nejvýznamnější představitel mílétské školy, autor termínu arché, Thaletův žák
- dílo: De natura, 1.mapa známého světa, zavedl 1. sluneční hodiny gnómon, které určí pravé poledne
- arché=apeiron = nekonečné, neomezené; hmota, která nemá hranice a naše smysly ji nerozpoznají
- protiklad = peras-hranice, omezení - všechny věci mají hranice v času a prostoru, jen arché nemá
Anaximenes
- pokračovatel Anaximandra, zjednodušil jeho učení
- arché=apeiron aer = vzduch, všechny věci jsou pouze zhuštěniny vzduchu v různých kvalitách
- zabývá se také duhou a zemětřesením
2)Herakleitos z Efesu: Efesos-v Malé Asii vedle Miletu, další bohaté město
- pocházel z aristokratické rodiny, odmítal průměrnost, lid a demokracii
- samotář, ve svém učení používal nesrozumitelné aforismy za což získal přízvisko "temný filozof",
označován za podivína a byl neoblíbený, jeho filosofie byla nesrozumitelná už tehdy
- označoval se za autodidaktika=samouk; sám se vzdělával
- výrok: pantha rhei = vše plyne, vše je v neustálém pohybu =2x nevstoupíš do téže řeky; svět je dění
- vše ve světě je určeno protikladnými principy, jejich bojem je vznik a zánik věcí, či smrt a život u čl.
- arché=oheň - nejlépe charakterizuje neustálé změny, proměnlivost a dynamika
- logos= řád,veškeré dění světa je řízeno rozumem, vývoj protikladů není chaos, řád udržuje harmonii
světa a mudrc má sledovat logos a být s ním v souladu

- Filosofie se poté přesouvá do Jižní Itálie, kde zakládají Řekové kolonie, protože v jejich říši je horko
kvůli Peršanům; přesun kolem 2. 1/2 6. stol

3) Pythagoras ze Samu ostrov v J. Itálii
- opřený legendami, zcestovalý po světě (Egypt, Babylón), dosáhl božství dle
legendy
- zakladatel spolku (tajné sekty) ve městě Krotón - přísná pravidla, mohou do něj
vstoupit i ženy, byli stoupenci aristokracie, poté nuceni opustit Krotón a
zakládají spolky, nábožensko-mystické řády v Řecku (po smrti Pythagora)
- poprvé použil slovo filosof = hledač pravdy
- kosmos= z řeckého šperk; smysluplně uspořádaný svět
- arché=číslo-vše lze kvantifikovat, dobrý, aktivní princip
- protiklad, negativní, pasivní princip-Apeiron
- číslům přikládali magický význam, každé něco symbolizovalo-např. magické č.10 - minimální počet
bodů nutných k sestrojení vesmíru - bod 1, linie 2, plocha 3, prostor 4 = 10
- Pythagoras byl nejvyšším členem řádu, co řekl bylo svaté, např. že nový člen musel mlčet 5 let
4) Elejská škola - podle JZ italského města Elea, které založili uprchlíci z Malé Asie
- souhrnně se jim říkalo: „zastavitelé pohybu“ - jejich filosofie v přímém protikladu s Herakleitem
Xenofanes z Kolofonu
- potulný bard, rapsód, zcestoval celé Řecko, nakonec se usadil v Eleji
- živí se přednesem básní, napsal satirické básně na Pythagora
- kritizoval staré řecké antropomorfního náboženství=přisuzování lidských vlastností bohům
- přichází s novou teorií, koncepcí jediného boha - absolutně dokonalého, všudypřítomného,
všemohoucího Boha, který je nepohyblivý a má kulovitou podobu
Parmenides z Eleje
- dle Aristotela a Hegela zakladatel elejské školy, nejdůležitější představitel elejské školy
- autor spisu: O přírodě
- 1.užíval termín bytí - považován některými za zakladatele ontologie
- „Bytí je a nebytí není“ - to co existuje, skutečně existuje a to, co ne to neexistuje - bytí je trvalé a
věčné, protože nemohlo vzniknout z toho, co nebylo, takže bytí je nevzniklé, je stálé a věčné
- dále dle něj neexistuje pohyb, protože bytí by se mohlo pohybovat pouze do prázdného prostoru, ale
ten není, takže se do něj nemůže pohybovat
- říká, že existují dva způsoby poznání:
a) doxa = pouhé zdání a mámení, kterými nás klamou nepravdivě smysly
b) episteme = oblast rozumového poznání, je pravdivější a důležitější než smyslové poznání
Zenon z Eleje
- obhájce, žák Parmenida; celý život prožil v rodném městě a byl na straně aristokracie
- proslavil se svými 4 aporiemi (necestami) - neřešitelný problém, "slepá ulička rozumu", logický
paradox, na kterém se snažil dokázat neexistenci pohybu:
1) Achilles a želva
- želva má náskok, Achilles ji během chvíle dožene, ale nemůže ji předehnat, protože želva bude vždy
o kousíček před ním, tam kde ji dožene, tam už bude želva zase o krok vpředu
2) Dichotomie (půlení)
-pohyb nemůže začít, protože když chceme dorazit do daného místa, musíme urazit polovinu
vzdálenosti, pak ½, další..
3) Letící šíp - v každém bodě své dráhy v určitém čase je šíp v klidu-nepohybuje se
4) Stadion - relativnost pohybu
- všechny aporie vyvráceny až ve 20.stol. díky indiferentnímu počtu (dichotomie-půlek je nekonečno,
ale cíl je konečný)

5) Mladší filozof.přírody,pluralisté
- předchůdci atomistů, věří, že neexistuje jedna pralátka, ale několik, že jsou bez života, řízené, hýbané
nějakou vnější silou, která pralátkami pohybuje
Empedokles z Akragantu
- Sicílie, mág, básník, politik, žák Pythagora-věří v převtělování
- myslel si o sobě, že je nadčlověk, bůh - dle legendy skočil do Etny, aby své božství dokázal a zmizel
beze stopy, aby po něm nic nezůstalo, ale sopka vyvrhla jeho zlaté střevíce
- píše básně = O přírodě, Očišťování
- základními prvky podle něj jsou 4 elementy - země,voda,oheň,vzduch - vše je vzniklé kombinacemi
těchto 4 pralátek
- živly jsou pasivní, jsou pohybovány 2 silami:
- láska -vše spojuje, mísí, sjednocuje
- nenávist -vše rozpojuje, rozkládá, rozděluje
- láska občas nespojuje logicky (třeba napojí hlavu na prdel), ale příroda to tak nenechá, a tak takový
jedinec zemře, protože to nebylo pospojováno láskou a logicky
Anaxagoras z Klazomen
- Malá Asie, jako 1.přenesl filozofii do Athén, kde strávil značnou část života; přítel státníka Perikla
- z Athén pro bezbožnost nucen uprchnout do Malé Asie - tvrdí, že Slunce je žhavá hmota, ne bůh
- arché=semena věcí, nekonečné množství pralátek, hmotné malé částečky
- hybný princip mimo pralátku - nús=světový duch, rozum - abstraktní kosmický princip, spojuje
semena do shluků, které tvoří konkrétní věci, uspořádání z chaosu
6) Atomisté
- řadíme do předsokratovského období, i když současníci Sokrata a Platona, vzniká v 5.stol.BC-Řecko
- zakladatel =Leukippos z Miletu - nevíme ani, jestli existoval, ale rozpracoval ten systém
- učení shrnul:
Demokritos z Abdéry
- Abdéra český "Kocourkov", lidé opovrhováni S.Řecko, cestoval-Egypt, Řecko, Babylon
- všestranně vzdělaný myslitel s encyklopedickými znalostmi, napsal přes 70 spisů z různých oborů
- demokracii považuje za nejlepší zřízení; rozprášil jmění po otci, a tak se živí přednáškami
- dle legendy se dobrovolně oslepil-aby jej nerozptylovaly smysly a mohl se věnovat jen filosofii
- Platon v něm vidí velikou konkurencí, snažil se jeho učení zničit
- přezdívka: "smějící se filozof", optimista, humorista X Herakleitos „Temný filosof“
- atomismus - svět se dělí na 2oblasti
a) atomy-plno, malá, nevnímatelná, dělitelná, věčná tělíska
b) prázdno
- tím že existuje prázdno, vyvrací Parmenida z Eleje, protože atomy se mohou pohybovat do prázdna
- atomy se neustále pohybují samy od sebe vzájemnými nárazy a údery
- atomy jsou pospojovány malými „háčky“, a tak vznikají jednotlivé věci
- i člověk, jeho duše se skládají z atomů-duše je smrtelná-rozdělení atomů do prostoru
- determinismus-vše má nějakou příčinu, zákonitost, neexistuje náhoda, vše je kauzální
- cílem lidského života je štěstí, dobrá mysl-ke které vede cesta umírněnosti, vyváženost, nezávislost
na pomíjivých věcech
- 2 typy poznání:
a) smyslové = temné, povrchní stupeň poznání, které nám ukazuje pouze shluky atomů
b) rozumové = pravé poznání atomů a prázdna

2. KLASICKÉ OBDOBÍ (ATTICKÁ FILOSOFIE)
Centrem: kulturním a politickým se stávají Athény za vlády Perikla-½ 5.st.BC-zlatý věk Athén
Datace:Toto období začíná působením sofistů na přelomu 5./4. stol.BC, končí roku 322-Aristotelovou
smrtí.
Nejvýznamnější představitelé: Sokrates, Platón, Aristoteles- mezi nimi vztahy-učitel-žák
Znaky: filozofie se soustředí místo na hledání arché a kosmu na člověka a jeho místo ve společnosti
Mezníkem mezi předsokratovským a klasickým obdobím jsou právě sofisté:
SOFISTÉ:
- název odvozen ze slova: sofos-moudrý, mudrc
- v Athénách veliká poptávka po vzdělání, možnosti občanů působit v úřednických funkcích
(politické výhody a moc), sofisté reagují na vysokou poptávku po vzdělání a učitelích moudrosti =
sofistech
- sofisté byli potulní učitelé, kteří za úplatu učili základním dovednostem a znalostem, soustředili se
na řečnictví a filozofii. Působili v 5.-4-.stol. BC, kdy byla v Athénách otrokářská demokracie
- z díla sofistů se nic nedochovalo - známe je z děl odpůrců-Sokrates, Platon
- dnes přeneseně: sofista-vychytralý, vyčůraný, zdánlivě moudrý člověk, hanlivý význam pro člověka,
který obhajuje své stanovisko, aniž by to byla pravda
Učení: sofisté používali tzv. sofismata: což byly řečnické, logické úskoky, triky, slovní hříčky
- věnovali se eristice: umění vést spor-umět dokázat, vyvrátit jakékoli tvrzení bez ohledu na jeho
pravdivost - tím učili vyhrávat ve sporech
- krásný případ sofismatu, které porušuje všechna logická pravidla:
(Co je lepší? Věčná blaženost nebo buřty s cibulí? Odpověď: Co je lepšího než věčná blaženost? Nic.
Ale na druhou stranu buřty s cibulí jsou lepší než nic.)
- dělí se na starší a mladší sofisty, jsou to různé skupiny lidí, netvoří žádnou školu-společný mají jen
zájem o člověka a fakt, že jsou potulní, profesní učitelé a na nejvyšší místo staví rétoriku
- byli první kdo přesunuli pozornost z přírody na člověka=změna paradigmatu filosofie
- upozornili na rozpory v učení, názorech svých předchůdců, zkoumají lidské poznání=gnozeologie
- vytýkáno, že náboženství jsou přechodná, Sokrates a Platon kritizují jejich relativismus, věří, že
existuje obecná pravda.
- Pokládali si otázku: jsou společenské instituce dány
a) fysei od přírody, tudíž věčně,
b) nómoi lidským ustanovením, dohodou, neboli přechodné
- nakonec došli k nómoi = instituce jsou dohodou lidí, je to přechodné a závistí to na době, ve které to
vzniká, institucemi mysleli: náboženství, morálku a pravdu
Protagoras z Abdéry
- nejvýznamnější sofista a boháč, obžalován pro bezbožnost a musí prchnout z Athén, na útěku se
údajně utopil v lodi
- zakladatel řecké gramatiky, přítel státníka Perikla, dramatika Euripida.
- vychází z Herakleitovy filozofie-vše se mění, vyvíjí, neexistuje žádná objektivní skutečnost,
absolutní pravda, existují jen subjektivní pravdy, ,,člověk je mírou všech věcí“= každý člověk má
svou relativní pravdu a ,,o každé věci lze pronést dva protikladné výroky a oba budou pravdivé“ = k
jedné situaci dva lidé pronesou různé názory ovlivněné vlastním pohledem na věc, vlastním
hodnocením-zima teplo apod.
- byl velmi skeptický k náboženství, o bozích nemůžeme nic vědět, člověku brání mnoho věcí
k dosažení poznání božstev
Gorgias z Leontýn
- pocházel ze Sicílie, učitel řečnictví, proslul svým krajním skepticismem-pesimistickou nedůvěrou,
pochybovačností o poznatelnosti světa a o existenci světa vůbec, není to jen přelud a mámení?
- vyslovil 3 pravdy skepticismu:
1)nic není 2) I kdyby něco bylo, nelze to poznat 3) I kdyby to bylo poznatelné, nelze to sdělit jiným

SOKRATES
- první athénský filozof-narodil se a žil v Athénách, otec byl sochař, matka porodní bába
- nebyl urozeného původu, byl ošklivý na pohled, jeho žena Xantipa-(přeneseně
hádavá, svárlivá žena), ačkoliv paradoxně ona mu byla oporou
- nezanechal žádné dílo, protože vedl rozhovory s lidmi při chůzi městem,
hlavně na tržišti
- byl zastáncem a stoupencem aristokracie, kritizoval demokracii , nakonec
obviněn z bezbožnosti a že kazí mládež a byl odsouzen k smrti-nucen vypít číši
bolehlavu (jed)
- měl možnost uniknout- vzdát se svého přesvědčení, ale odmítl-,,občan má
dodržovat předpisy obce“
- někdy je srovnáván s Ježíšem-sebeobětování v zájmu společnosti, předsvědčení
- žáci: Platon-sepsal Dialogy Sokrata s odpůrcem, ale vkládal sem i své
myšlenky
Xenofon-historik, spisovatel, filozof,vojevůdce, aristokrat, sepsal Vzpomínky na Sokrata,
Hostina; líčí Sokrata jako bojovníka a statečného muže
Aristofanes-hra Oblaka, komedie-zesměšnění Sokrata, karikuje jeho chování
- Sokratova metoda vedení dialogu o dvou fázích:
1) destruktivní snaží se zpochybnit názory debatéra a přimět ho, aby uznal, že to, co si myslel,
není pravda
2) konstruktivní debatéři jsou pak pomocí Sokrata dovedeni k nové definici pojmů
- Sokrates sám tuto metodu přirovnal k ,,porodnímu uměni“-pomáhá skutečné pravdě na svět, ačkoliv
sám pravdu nezná: ,,Vím,že nic nevím“ (neznamená, že je blb, ale že žádný člověk nemůže obsáhnout
veškeré vědění a pravdu světa, protože vždy se objeví něco nového)
- dle delfské věštírny byl nejchytřejším člověkem - sám tvrdil, že právě proto, že nic neví.
- Sokratova etika: člověk vědomě nečiní zlo, pokud ví, co je to dobro a spravedlnost, proto zlo činí
pouze ti nevědomí, kteří nevědí, co je to dobro
- Sokrates v etice zavádí termín: daimonion: božský hlas, = svědomí, vnitřní hlas varující nás před
zlými činy, které chceme spáchat
- Sokrates narozdíl od sofistů učí zadarmo, byl považován za sofistu, ačkoliv sám je kritizuje.
- společný mají zájem o člověka.-,,poznej sebe sama“-nápis na delfské věštírně-nejvyšší poznání
Malé sokratovské školy:
- založené žáky Sokrata na různých místech-400BC, říká se jim malé, oproti Platonové Akademii
1.Megarská: Megara u Athén, nejstarší škola
- zakladatel:Eukleides z Megary (shoda jmen,není to ten matematik), nejstarší Sokratův žák
- zabývali se logikou, etikou
stvořili sofismata: přidáním kolikátého zrnka vznikne hromada
vytržením kolikátého vlasu vznikne holohlavý
když o sobě lhář prohlásí, že lže-má pravdu nebo lže?
2.Élidská: Élis na Peloponésu
- zakladatel: Faiddon z Elidy návaznost na Megarskou školu-logika, etika
3. Kyrénská: Kyréné na pobřeží S.Afriky
- zakladatel: Aristippos z Kyrény
- dle charakteru nazývána také hédonická škola-hédoné=z řečtiny, slast požitky
- učení: cílem, smyslem lidského života je dosažení slasti, tělesné požitky, tuto slast koriguje rozum,
protože např. přežírat se je taky na nic, to je nám pak blbě
- měli velký vliv na epikureismus

4.Kynická: rozvoj v Athénách jako protiklad k Kyrénské škole, nejvýznamnější
- zakladatel: Antisthenes ; později měla vliv na stoicismus
- název:a) Antisthenes učil, přednášel v gymnáziu Kynosarges,
b) kyón-řecky pes- přezdívka Diogena, nejslavnějšího představitele kynické školy
- cílem života kyniků: být ctnostný - co se k ní nevztahuje je nepodstatné, dosáhneme ctnosti
maximálním omezením tělesných tužeb + návrat k životu v přírodě, odmítají stát
- pojem: autarkie: =soběstačnost- oproštění od všeho, omezením vztahů k jiným lidem, askeze
Diogenes ze Sinopy
- nejvýznamnější kynik, reprezentant školy, nevytvořil žádnou teorii
- žil v sudu, vlastnil jen misku na vodu; jednou u studny viděl psa, jak pije vodu - odhodil misku,
protože pes jí nepotřeboval, a tak získal přezdívku ,,pes“
- velmi uznáván Athéňany, na schůzce s Alexandrem Velikým odpověděl na jeho otázku ,,Co
chceš?“-,,Odstup, stíníš mi.“ Alexandr nato odvětil ,,Kdybych nebyl Alexandr, chtěl bych být
Diogenes“ - majetek není smyslem života.
- zkreslením termínu vzniknul cynismus - cynik, člověk úplně bez citů
- později z nich čerpali Stoikové: „Zemřel ti tvůj jediný syn.“ - „Ano, věděl jsem, že byl smrtelný.“
PLATÓN
- vlastním jménem Aristokles, Platón je přezdívka od slova platys=široký
- pocházel z aristokratické rodiny (matka příbuzná Solona), přezdívalo se mu
“kníže filozofie“
- dostalo se mu velmi dobrého vzdělání, všestranně vzdělán, vynikal v atletice,
hudbě a malířství
- původně si přál být politikem, své rozhodnutí změnil poté, co ve 20letech
potkal Sokrata. Stal se filozofem. Po smrti svého učitele-Sokrata-opouští
zklamán z demokracie Athény, cestuje po světě
- po návratu do Athén zde roku 387 BC zakládá Akademii na jeho počest nazvanou Platónskou, která
zaniká roku 529 na příkaz Justiniána. V Akademii sám bezplatně učil. Nezaložil rodinu-prý mu
stačila jen jeho Akademie a láska k ní.
- třikrát se pokusil neúspěšně prosadit, realizovat svou teorii politiky, ideálního státu v praxi (
nakonec byl prodán do otroctví apod.).
- seznámil se i s pythagorejci, kteří se pro něj stali i zdrojem inspirace
- platonická láska-netělesná, ne erotická, smyslová, touha po dokonalém, poznání idejí
- z díla se nám dochovalo 30 dialogů, chronologie a autorství občas nejisté
3fáze-sokratovské-závislí na něm,vrchol, pozdní-vliv pythagorejců
Dílo:
- dělí se na 3 období:
a) sokratovské období - v těchto spisech říká to, co říkal Sokrates, hlavně etika; Obrana Sokratova
b) vrcholné období - rozvinul podstatu Sokratových idejí a názorů na společnost; Ústava
c) pozdní období - ovlivněn naukou o číslech, pythagorejská mystika čísel; Zákony
- struktura dialogů:
a) hlavní postavou je Sokrates, který vždy s někým polemizuje
b) protivníkem mu jsou: sofisté, filosofové, vymyšlení autoři; dle protivníka=název dialogu
Nauka o idejích: existují dva světy:
a) svět idejí = ideje jsou prvotní pravzory všech jsoucen, jsou stálé a věčné, proto jen svět
idejí je ten pravý a skutečný, existuje nezávisle na člověku
b) náš svět, hmotný = odvozený, druhotný, je to svět pomíjivých jevů, které vnímáme pomocí
smyslů. Pomíjivé hmotné věci jsou jen otisky, stíny idejí, stejně jako v mýtu o jeskyni, na
kterém vysvětluje v díle Ústava svou filosofii. Stín věcí, které vidí lidé v životě jsou obrazem
v jeskyni, ale kdyby se člověk ohlédl a spatřil skutečný ideový svět, tak by mu to nikdo
nevěřil.

2 teorie poznání:
a) smyslové - druhotné, méněcenné, nepodstatné, pomíjivé, zkoumá podřadný hmotný svět
b) rozumové - prvotní, pravé, poznáváme skrze něj ideje
- pojem anamnésis = rozumové poznání idejí = rozpomínání duše na říši idejí, ve které kdysi byla a
dívala se na ideje
nejvyšší idea-dobra-atributy jako křesťanský bůh
ETIKA: dualismus-duše je oddělena od těla, je mu nadřazená, nesmrtelná, nehmotná, žila před tělem
3 části duše: každé části duše je také přiřazena jedna ctnost:
a) myšlení, rozum-ctnost moudrost,
b) vůle, ctnost statečnost
c) žádostivost (pudy, smyslovost), ctnost uměřenost souladem všech tří částí duše vzniká
nejvyšší ctnost=spravedlnost
- touto naukou o duši se stal Platon také inspirátorem křesťanství
Platonova nauka ideálního státu:
- zformuloval v díle Ústava, asi nejdůležitější z jeho díla, založeno na analogii s rozděleném duše
- základní myšlenkou je, že stát vzniká díky slabosti jedince - pro lidi je výhodnější spojit se
- ideální forma vlády: aristokracie-vláda nejlepších (sofokracie=vláda nejmoudřejších)
- stát plní 3 funkce: výživa, ochrana a řízení státu (vládci)
- příslušníci státu rozděleni do 3 stavů:
a) vládci-učenci, nejschopnější lidé státu, převažuje u nich rozumová složka duše, moudrost
b) strážci,bojovníci-city, vůle, statečnost, starají se o obranu, bezpečnost
c) výrobci:řemeslníci,zemědělci-ctností umírněnost, hmotně zabezpečují obec statky
- pokud každý bude plnit své povinnosti, nastane spravedlnost ve státě
Platon kladl až nepřiměřeně velký důraz na výchovu: všichni mají možnost studovat. Ti nejlepší
postupují dál, skládají těžší zkoušky a asi po 50 letech se z těch nejlepších stanou mudrci, aby poté
mohli vládnout státu.
Hodně jeho myšlenek bylo překrouceno a zneužito:
a) komunismus - společné vlastnictví majetku, (žen a dětí), cenzura
b) nacizmus v Německu - likvidace postižených, selekce potomků, aby vznikl nadřazený lid
Považován za prvního idealistu.
ARISTOTELES (neboli STAGEIŘAN, narodil se ve Stageiře v Řecku)
- nejvšestrannější učenec starověku, jeho dílo stojí v základech všech věd
- Platonův nejslavnější žák, ale i největší kritik, v 17letech vstoupil do Akademie,
kde zůstal 20 let
- po čase z politických důvodů opouští vlast a stává se na 3 roky učitelem 13letého
Alexandra Makedonského
- návrat do Athén, kde zakládá školu Lykeion (dnes z toho lyceum): Peripatetická škola procházky členů školy ve sloupořadí (z řečtiny), Lykeion obsahoval rozsáhlé sbírky
knih a byl financován Alexandrem, když Alexandr zemřel, Sokrates prchá z Athén,
aby se Athény podruhé neprovinili proti filosofii (naráží tím na Sokrata, který byl
donucen k sebevraždě)
- dílo:
- zakladatel mnoha vědeckých oborů a autorem 150 prací, málo dochováno-jen skripta pro žáky
- v helénistickém období spisy uspořádal Andronikus Rhodský - tvůrce termínu metafyzika
- Andronikus rozdělil Aristotelovo dílo do 6 skupin:
1) Logika - Organon - nástroj správného myšlení, zakladatel, autorita v oboru až do 19.stol.
2) Přírodní filosofie - O nebi, O živočiších - základy věd biologie, fyzika a psychologie
3) Filosofické spisy - Metafyzika - dle Aristotela první filosofie
4) Etika - Etika Nikomachova - syn Aristotela, rady jak se má syn chovat v životě
5) Politika

6) Estetika - Rétorika, Poetika-náznaky teorie 3 jednot, rozpracovány až v klasicismu
Provedl 1. Klasifikaci věd:
a) vědy teoretické: matika, fyzika, metafyzika=1. filosofie=ontologie
b) vědy praktické: etika=praktická filosofie, ekonomika, politika
c) vědy poietické: umění, umělecká činnost, řemesla
Logika Aristotelova
- sám Aristoteles jí označoval jako analytiku=nauka o formách a metodách správného myšlení
- sylogismus: zákl.typ deduktivního úsudku-obecné-jednotlivé (indukce) 3teze-2premisy,závěr„Člověk je smrtelný.Sokrates je člověk, proto je také smrtelný.“
- 4 formální zásady logiky, které se dodnes dodržují:
a) zásada sporu=to co je, zároveň nemůže nebýt
b) zákon identity=A=A=věc je tím, čím ve skutečnosti je
c) zákon vyloučení třetího=každá věc buď je a nebo není, třetí možnost neexistuje
d) zákon dostatečného odůvodnění=každá věc musí mít svou příčinu
- kategorie: původní obecné pojmy, které umožňují člověku poznávat skutečnost (svět), vše co
vypovídáme o věcech spadá do kategorií - původně 10, pak už jen 4 obecné kategorie: substance,
kvantita, kvalita, vztah
- učení: hýlémorfismus - neexistuje svět idejí, kritizuje to Platonovi, podstatu nelze oddělit od věci
- v každé konkrétní věci je spojena hmota (hýlé) a forma,tvar (morfé) = dohromady bytí
- hýlé = pasivní, beztvarý nepoznatelný základ, možnost stát se věcí
- morfé = aktivní tvořící princip, který z beztvaré hmoty utváří věc tak, aby byla danou věcí
- teorie poznání: x Platónovi - uznává smyslové poznání - základ,dává podklad rozumovému , které
je však důležitější
- pojetí vesmíru - středem vesmíru je nehybná koule Země, navázal Ptolemaios, trvá až do renesance
- termín: teleologie: teleos = cíl - vše v přírodě účelně uspořádáno; pohyb - přechod od možnosti ke
skutečnosti. Je třeba najít zdroj veškerého pohybu - první hybatel, sám se nepohybuje-bůh, jediná čirá
forma nepotřebuje hýlé, jinak vše ostatní je něčím pohybováno
- počátky psychologie: Spis O duši: člověk jednotou duše a těla - duše sídlí v srdci-stupně duše:
vegetativní - rostliny, živočichové a člověk, fce: výživa, rozmnožování
smyslová - živočichové a člověk, schopnost motorická-změnit místo, smysl.vnímání světa
rozumová - jen člověk je obdařen božským prvek myšlení a rozumem
- etika Aristotelova: pro každého je nejlepší to, co je mu přirozené, rozvíjet svůj rozum a žít ve
shodě s rozumností, to je zlatá střední cesta, člověk má proto žít vyrovnaný život
- nauka o státu: člověk zoon politikon - tvor společenský, člověk je od přirozenosti určen k životu ve
společnosti, obci. Stát=přirozený, nutný útvar. S žáky analýza 158 ústav-6 typů (3 dobré a 3 špatné):
1) monarchie - vláda jednoho (dobrá forma=jde mu o prospěch většiny)
tyranie - zvrhlá forma (vládci jde jen o vlastní prospěch)
2) aristokracie - vláda nejlepších (dobrá forma)
oligarchie - zvrhlá forma, vláda nejbohatších
3) politea - vláda všech (dobrá forma, dnešní demokracie)
demokracie - zvrhlá forma, vláda luzy
estetika: 2 spisy:
a) Rétorika - jaký by měl být řečník, rady atd.
b) Poetika - důležitý spis, stal se tím zakladatelem teorie literatury
- vycházeli z něj v klasicismu, dochovaly se části týkající se tragédie a eposu, o komedii se to
nedochovalo (Umberto Eco si s tím pohrál ve Jménu Růže, šlo tam o Aristotelův spis o Komedii)
- mimésis = nápodoba, podstata umění, má tvůrčím způsobem zobrazit skutečnost, jak to je
- katarze = očištění, působení umění na člověka, kdy člověk měl při sledování tragédie očistit
svou duši, filtrovat své afekty prostřednictvím představení, odreagovat se
- klasicismus přijal: zásadu tří jednot (takhle to ale A. neřešil, jen z něj vyšli) - jednota: místa,
času a děje

- Aristoteles jeden z nejvýznamnějších lidí, co kdy žili, jeho význam pro západní myšlení je
obrovský, i když paradoxně ho západ „znovu“ přijal až prostřednictvím arabské vzdělanosti
- byl to encyklopedista, přesně a logicky se snažil vše charakterizovat a zaškatulkovat
- napsal první dějiny filosofie, vždy uvedl předchůdce, co řekl a poté podal svůj vlastní náhled na věc
- položil základy zoologii, prozkoumal a popsal 500 živočichů
- ve středověku byl známý pod přezdívkou „filozof“, kdykoliv někdo toto slovo použil až do
novověku, tak se věděly, že to je neomylně Aristoteles, navázal na něj Tomáš Akvinský
3. HELÉNISTICKÁ FILOZOFIE
- helénismus = období od konce 4. století BC (nástup Alexandra Makedonského) až do:
a) dle dějin - do roku 30 BC, kdy byl poslední helénistický stát Egypt ovládnut Římany
b) dle filosofie - až do zániku Antiky obecně - 6. století AD, přesněji 3 letopočty:
1) 529 - uzavření všech pohanských škol (i Akademie) výnosem císaře Justiniána
2) 476 - Zánik říše Západořímské
3) 524 - popraven filosof Böethius - „poslední Říman“
- termín helénismus pochází až z 19. století - popisuje rozšiřování řecké kultury a vzdělanosti do
zemí, které dobyl Alexandr Makedonský, kultura se však uchytila a pokračovala i po smrti Alexandra
- vzniká tak první kosmopolitní kultura na světě = řecká vzdělanost se stala základem veškeré kultury
tehdy známého světa
- Řecko v roce 148 bylo dobyto Římany a jako Achája bylo připojeno k Římu, ale kulturně si Řekové
podmanili Římany
- centrem filosofie se stávají:
a) Athény - Peripatetická škola, Platónova Akademie
b) Alexandrie v Egyptě - rozvoj věd, Múseion = chrám múz, knihovna, co měla 700 000
svitků, později shořela
Archimédes
- matematický vědec, fyzik
- vymyslel městu Syrakusy obranný systém a nakonec zabit římským vojákem, traduje se slavná smrt,
kdy byl probodnut poté, co římskému vojákovi řekl: „Nerušte mé kruhy!“, poté co mu pošlapal
nákresy v písku
Eukleides
- dílo Základy - nejvýznamnější dílo až do 19. století jako učebnice matematiky
Aristarchos ze Sámu
- myšlenka heliocentrismu, ale zapadla jako naprostý nesmysl, většina astronomů to zavrhla
Ptolemaios
- dle něj je Země středem vesmíru, je nehybná - tato teorie se jmenuje geocentrismus a byla přijatá
jako obecně platná a pravdivá teorie
- helénistická filosofie - zklamání a deziluze proložená pesimismem
- zájmem se stává vnitřní svět člověka jako jednotlivce - jak být šťastný, etika, praktické rady
- nevzniká žádný veliký systém, všechno převzali od Reků a to se šířilo po světě až do Říma
- eklekticismus, synkretismus = z různých systémů se vybírají myšlenky a mísí se, než aby něco
vymýšleli nového
- oddělování samostatných vědních disciplín: medicína, geografie, matika
- pokračují tradiční filosofické školy: Akademie a Lykeion=Peripatetická škola
- 3 hlavní filosofické systémy:
a) stoicismus
b) epikureismus
c) skepticismus
- všechny směry převzali členění filosofie do 3 částí od Platónské Akademie:

1) Logika: gnoseologie, gramatika, rétorika, poetika
2) Fyzika: vše o přírodě
3) Etika
- Etika je nejdůležitější, je to kostra, svaly a duše filosofie, dává návod, jak získat moudrost a žít
1) STOICISMUS
- nejvlivnější ze všech helénistických systémů
- vznik ve 4 století př.o.l. a existuje až do 2. století o.l. (trvá cca. 500 let)
- název má škola dle síně, která byla sloupová a malovaná, zakoupil to zakladatel směru Zenon
z Kitia pro své žáky
3 etapy stoicismu:
a) Starší stoa - 300-150BC
- centrum Athény, kde stoa vzniká, zakladatel Zenon z Kitia, byl napůl orientálec (Féničan), nejprve
úspěšný obchodník, ale při plavbě do Athén o vše přišel, poté se začíná věnovat filosofii („Plavba
dopadla dobře, přišel jsem o vše“)
- kolem roku 300 zakoupil síň pro žáky v Athénách a říkají si stoikové
Chrysippos ze Sol
- třetí scholarcha (ředitel) školy stoiků (Zenon byl první)
- pracovitá organizátor a systematik, údajně napsal 700 knih
- shrnul celou stoickou nauku
- „Kdyby nebylo Chrysippa, nebylo by stoa.“
- ze všech knih dochovány pouze zlomky, většinou psal o logice
b) Střední stoa - 150-0
- přesun centra filosofie na ostrov Rhodos
- zmírnili extrémní ráz stoické etiky
Panaitios z Rhodu
Poseidonios
c) Mladší stoa= římský stoicismus
- 1-2.. století AD, kdy cca. roku 200 stoicismus končí
- rozšiřuje se až do Říma, kde se odehrává asi nejvýznamnější etapa stoicismu, i když byla eklektická,
ale vznikají zde nejlepší díla, protože se jediná dochovala, tak jsou nejlepší a hlavně měly vliv na
křesťanskou nauku
Seneca
- římský filosof, autor tragédie pro přednes: Faidra
- pocházel z Cordóby, politik, otrokář a byl velmi bohatý
- vychovatel císaře Nerona
- byl nucen spáchat sebevraždu, jako mnoho dalších za vlády Nerona, Seneca umírá skoro jako jeden
z posledních
- všechny jeho práce se vztahují k etice, mravouce
- odmítal hromadění majetku, ale přitom byl největší pracháč, říkal, že učí jak se má žít a ne jak sám
žije - oproti tomu Machiavelli říká, že se má žít ne dle toho jak se má žít, ale dle toho jak se skutečně
žije
Epiktetos
- otrok, kterého později propustili (stejný osud jako bajkař Ezop)
- nesepisoval svou filosofii, známá skrze jeho žáky, dílo:
Rukověť
Rozpravy
Marcus Aurelius
- císař, filosof na trůně
- veliký představitel stoicismu, nej. dílo:
Hovory k sobě
- psáno řecky, vzniklo to přibližně v době, kdy pobýval na území dnešní Moravy a Slovenska

Stoická filosofie
1) Logika - řada oblastí, rétorika atd., hlavně o poznání
2) Fyzika - pojetí přírody je materialistické
- reálně existuje jen to, co je hmotné
- svět prostupuje pneuma = hmotné spojení ohně a vzduchu, je božského původu
- pneuma je zároveň logos = je rozumné, racionální, celý vesmír je vyplněn racionalitou, vše co se
děje je nutné a účelné a zákonité
- svět je dle nich uspořádán nejlepším možným způsobem
- nedokonalosti ve světě slouží jen k vyššímu dokonalému účelu
3) Etika
- nejdůležitější úloha, základ učení
- člověk má žít ve shodě s přírodou a s rozumem, přirozeně
- boj proti pudům a vášním - „stoický klid“ - pouze pokud se zbavím všech vášní a afektů, které
narušují duševní klid
- afekty pouze předstírají, že majetek, zdraví atd. má nějakou důležitou hodnotu, ale ve skutečnosti je
to vše naprosto k ničemu
- ideální stav je apatie = osvobození od pudů a vášní, nepodléhání afektům
- stoikové rozlišovali pouze 2 věci:
a) ctnost = jediné dobro
b) špatnost = jediné zlo
- vše co je mimo je lhostejné, není to ani dobré a ani špatné = majetek, zdraví, smrt, nemoc, chudoba vše je jim lhostejné
- tuto lhostejnost zmírnili teprve ve Střední a Mladší stoe = ti tvrdí, že je lepší preferovat hodnoty,
které jsou přirozenější, dávat přednost zdraví apod.
- ideální je mudrc, který je nezávislý na vnějším světě a který potlačil všechny své vášně, omezil je na
minimum
- většina lidí na Zemi dle stoiků preferuje špatnost
- řada stoiků spáchala sebevraždu = svobodný člověk si může zvolit druh smrti - lepší dobrá smrt než
hrozný život (další filosofové dále v historii tvrdí, že i ten nejhorší život je lepší než ta nejlepší smrt)
- křesťanství převzalo hlavně rovnost všech lidí na zemi
- stoikové také neuznávali otroctví: „Neříkej otrok, říkej člověk“ - slova největšího otrokáře Seneky
2) EPIKUREISMUS
Epikuros ze Sámy
- přesídlil do Athén, poté sloužil v armádě, vyučoval filosofii
- 306 BC zakoupil v Athénách dům se zahradou, kde založil filosofickou školu:“Epikurova zahrada“
- říkalo se jim zahradní filosofové
- měli tam přistup i ženy a otroci
- epikurejství = dnes (21. století) je symbolem pro prostopášného požitkáře, obžerství, rozkoš atd.
- je to ale zkreslený pohled díky křesťanům, kteří z Epikurejců udělali úplné démony, ve skutečnosti
byl Epikuros ze Sámy skromný a umírněný muž, již během svého života vyvracel pomluvy na svou
osobu
- jeho filosofie:
1) Logika - výše hodnotí smyslové poznání než racionální
- chyby v poznání vznikají v rozumu, když k poznávanému předmětu přidáváme své domněnky
2) Fyzika - materialista, vycházel z řeckého atomismu
- svět z atomu i prázdno, kam se atomy mohou pohybovat (dle Demokrita z Abdéry), ale Epikuros
vyvrací Demokritův determinismus a zavádí moment náhody a nahodilých odchylek - zdůrazňoval
tím svobodu lidské vůle, nic nám není předem dáno
3) Etika - nejvyšší hodnotou je slast, blaženost, hédoné
- definují ji jako stav, kdy se chceme vyhýbat strasti a usilujeme o slast
- slast vždy musí být podřízená rozumu (například jedno dobré jídlo denně a ne se cpát celý den
v kuse dobrotami, až mi bude špatně, to je blbost)
- epikureismus je filosofie, která má čelit strachu = největší strast, musíme ji odstranit tak, aby život
byl přijatelný, rozeznávají 4 základní strachy:

1) strach z bohů = dle Epikura existují, ale vymezuje jim místo mimo tento svět, takže nemají
nic, čím by mohli zasahovat do světa, proto nás nemohou odměnit ani ztrestat a proto je
lidská vůle svobodná a člověk se nemá bát bohů
2) strach ze smrti = „Když jsme tu my, není tu smrt a když tu je smrt, nejsme tu my“ =
nemáme myslet na smrt, ale žít, když si smrt pro nás přijde, my už tu nebudeme
- další jeho heslo: „Žij skrytě!“ - kladl důraz na to, že moudrý člověk se má stranit politiky a veřejné
činnosti a má žít v soukromí
Titus Lucretius Carus
- nejslavnější představitel římského epikureismu
- autor didaktického eposu, umírá naprosto šílený
- autor spisu: O přírodě
Horatius
- básník, který se hlásil k epikureismu a hlásal zlatou střední cestu
3) SKEPTICISMUS
- název z řeckého uvažovat, zkoumat, pochybovat o něčem
- směr charakterizuje situaci lidí v helénismu a reaguje na řadu filosofických systémů
- rezignují na možnost pravdivého lidského poznání
- skepse=pochybnost je počátkem každé filosofie (Descartes, Hegel atd.)
- skepticismus=filosofický směr, který existoval od konce 4 století BC až do 2 století AD
- méně významný a rozšířený než ostatní helénistické systémy
- 3 fáze skepticismu:
1) Pyrrhon z Ellidy
- ve 4. století založil směr
- legendy o životě, původně malíř, účastník ve výpravě Alexandra do Indie
- nesepisoval své dílo, jen díky jeho žákům, život opředený legendami
- nauka vychází z noetiky, nemůžeme poznat podstatu věcí, jen víme, jak se nám jako lidem jeví můžeme říci 2 výroky o jedné věci a oba budou pravdivé (to tvrdí již sofisté), ale skeptikové to
převádějí i do etiky, proto je třeba udělat epoché = zdržet se jakýchkoliv výpovědí o světě, nic o světě
neříkat a pokud se zdržíme úsudku v nepoznatelném světě, tak dosáhneme cíle života = ataraxie =
neotřesitelný klid, zdrženlivost, lhostejnost
2) Střední akademická skepse
- název dle toho, že střediskem se stala Platónská Akademie a oni zde vymysleli termín:
probabilismus = pravděpodobný, mírnější forma skepticismu
- není kritérium pravdy, ale v praxi postačí, že je to pravděpodobné, vytvořili asi 4 stupně
pravděpodobnosti
3) Mladší skepse
- autoři vypracovávali tzv. tropy = argument, kterým měli říci, proč je poznání nemožné,
ospravedlňovali epoché
4) EKLEKTICISMUS
- další méně významný helénistický směr, obecnější, týká se hlavně Říma
- spojování různých vlivů řecké, orientální filosofie do jednoho systému
- eklektik = vyběrač, ten kdo vybírá z různých systémů a tvoří nový
- přívrženci:
Cicero
- římský řečník, politik, filosof
Řeči proti Catillinovi
- stal se tím slavným
- dostal se na seznam politických odpůrců a byl zavražděn
- napsal 58 řečí, stylista, ciceronovská latina = doklad dokonalosti jazyka (u nás tuhle latinu
napodobovali v období humanismu = renesance)
- vycházel ze skepticismu (poznání) a stoicismu (etika)
- hlavní význam pro římskou společnost - přeložil řeckou filosofii a díky tomu to poznali a je také
zakladatelem latinské terminologie (přeložil řecké odborné filosofické termíny do latiny)

situace v Římě:
- v posledním století Říma úpadek, rozklad všeho, zánik impéria
- krize se projevila i v myšlení tím, že se opouští od racionality a zůstávají iracionální prvky orientální náboženství, mystéria, kulty
- otázka „Jak žít?“ se mění na „Jak splynout s božským principem?“
- počátek středověké filosofie v 5 století AD, ale ještě předtím začíná vznikat křesťanská filosofie,
myšlenkově, ale už patří dál, tak se řadí až za konec římského impéria, i když tedy počátky
křesťanství sahají do antiky, my to budeme brát, jako že už je to středověk
5) NOVOPLATONISMUS
- poslední významný filosofický systém Antiky
- je to iracionalistický filosofický směr, vzniká kolem 3 století AD a trvá až do 6 století, kdy je
převálcován středověkem
- název proto, že pouze věrně vykládají učení Platona, nic nového nevytváří
- zvláštní vztah měli ke křesťanství
- hlavní představitel:
Plotinos
- zakladatel směru, narozen v Egyptě, poté působí v Římě, založil školu, na jeho přednášky chodil i
císař s manželkou
- chtěl založit Platonopolis, obec filosofů a založit takový stát dle Platona
- Platon byl idealista, Plotinos pohrdal hmotou, proto se vůbec nekoupal a měl vředy a nádory po
celém těle, vedl také asketický život
- dílo:
Eneády
- měl teocentrické učení = základem je Bůh, vše ve světě vychází z absolutního principu tohén
(=Bůh), vše ve světe je absolutní, dobré, má to podíl v Bohu
- jak může z jednoho Boha vzniknout tolik věcí? Odpovídá si teorií emanace = vytékat, šířit se; tvrdí,
že Bůh je tak dokonalý, že přetéká přes svůj okraj v různých úrovních, aniž by něco ze sebe ztrácel
(přirovnává to ke Slunci a k paprskům)
- díky emanaci vzniká mnohost a úrovně věcí jsou tzv. hypostaze:
1) absolutní duch (alá Platon a svět idejí)
2) duše světa - tvořena individuálními dušemi lidí
3) hmota, příroda - krajní hypostaze, nestojí ani za řeč, je špatná a zbytečná
- cílem života je pozvednout se z třetí hypostaze (hmota) a splynout s božskou jednotou
- Bůh je nepoznatelný, ale můžeme se k němu přiblížit tím, že budeme žít v askezi, potlačíme tělo
- duševním soustředěním dojdeme ke splynutí s božským principem, sám Plotinos tvrdil, že toho
několikrát dosáhl
Pokračovatelé Plotina:
Porfyrios
- komentátor, redaktor myšlenek učitele Plotina, redigoval jeho spisy
- autor životopisu Plotina, zapsal v tom jeho myšlenky
- vydává komentované spisy Platona a Aristotela - je tím důležitý pro středověk
Úvod k Aristotelovým kategoriím
- zásadní myšlenka, která vedla k rozepřím ve středověku
- také představitel logiky
Iamblichos
- syrská škola novoplatonismu
- rozšířil počet úrovní hypostazí
Proklos
- zakladatel a představitel athénské školy novoplatonismu
- roku 437 se stal hlavním scholarchou Platónské akademie, která končí svojí činnost roku 529
- za jeho vedení pronikl směr do Akademie

Konec antické filosofie
1) 529 - císař Justinián uzavřel ve své části římské říše všechny „pohanské“ školy, mimo jiné i
platónskou Akademii, řada učitelů odchází do exilu, tím končí řecká vzdělanost
- zakazuje se všechno kromě křesťanství
2) 524 - poprava Boethia, poslední představitel Antiky a zároveň se mu říká i první křesťan
- Boethius uměl dokonale řecky, pocházel ze slavné a urozené rodiny
- obviněn neprávem ze spiknutí a roku 524 byl popraven, někdy se jeho smrt bere jako další mezník
konce Antiky
- ve vězení sepsal dílo:
Útěcha z filosofie
- rozmlouvá s filosofií
- významné, protože tím „předal“ středověku antickou filosofii
- přeložil, zkompiloval a okomentoval spisy antických filosofů
Úvod k úvodu k Aristotelovým kategoriím
- tím započal slavný spor o univerzálie

24. STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE:
- za počátek středověké filosofie bereme:
a) 476 - svržení západořímského císaře
b) 529 - uzavření Akademie a vznik nejstaršího kláštera na Monte Cassinu Svatým Benediktem
- ta konec středověké filosofie považujeme:
a) 1492 - Kryštof Kolumbus objevil Ameriku
b) 1453 - Turci dobývají Cařihrad (Konstantinopol)
- označení středověk vzniká v období renesance, která se vrací Antice a proto dobu mezi renesancí a
Antikou označuje hanlivě středověkem
- v Evropě je středověk silně spjat s křesťanstvím a filosofií, která se však podřizuje křesťanství
- filosofie se stává služkou křesťanství, je velmi nábožensky zaměřená
- nyní asi 1,7 miliardy lidí věří v křesťanství (na zemi je 5-6 miliard lidí)
- křesťanství se dělí na 3 hlavní proudy:
a) katolické (katolikos = všeobecný)
b) pravoslavné asi v 11. století
c) protestantské - 15.-16. století jako výsledek reformace
- křesťanství vzniká původně z judaismu (Židé je měli za sektu), přejímají tyto prvky:
a) monoteizmus
b) svět byl stvořen Bohem
Ježíš z Nazaretu
- narozen v Betlémě na seně, kde ho navštívili Tři králové, mládí prožil
v Nazaretu
- byl z chudých poměrů, otec byl tesař
- doprovázen svými společníky (12 apoštolů) chodil po Palestině a hlásal slovo
boží
- obviněn z toho, že se vydává za Mesiáše a krále židovského, Pilát Pontský ho
odsoudil k ukřižování
- křesťanství vzniká po jeho smrti, takže Ježíš křesťan nebyl, ve východních
provinciích římské říše
- 1.-4. století AD byli křesťané pronásledování, jako vrazi, kteří při rituálech pojídají děti a podobné
žvásty, ale kdo ví, třeba to byla pravda, že jo
- ve 4. století roku 313 císař Konstantin I. vydává Edikt milánský - zrovnoprávnil křesťanství
- od konce roku 392 bylo křesťanství jediné náboženství a pronásledovala se všechna jiná, jinými
slovy, karta se obrátila a teď začali křesťani mírumilovně pronásledovat ty, kteří je pronásledovali
předtím, to bude asi ta zásadní myšlenka tolerance
- učení se šířilo také díky Pavlovi z Tarsu, šířil křesťanství a je autorem epištol
Bible
- hlavní památka, největší světový bestseller, přeložena do miliardy jazyků, kniha knih
- má 2 části:
1) Starý zákon - vzniká v průběhu 1000 let, sepsána Hebrejci jazykem a aramejštinou
- celkem 24 knih, dělí se na 3 části:
a) tóra - 5 knih Mojžíšových: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium
b) proroci - Izajáš, Ezechiel
c) Svaté spisy - Žalmy, přísloví, Píseň písní
2) Nový zákon - napsán během 1. a 2. století, řecky
- nejlepší části:
a) evangelia (= radostné zprávy o příchodu mesiáše) - Matouš, Marek, Lukáš a Jan
b) Skutky apoštolů
c) Listy apoštolů
d) Apokalypsa - Zjevení Janovo
- křesťanství - zcela zrevidovali pohled na svět, úplně jiný než antický:
a) devalvace pozemského světa, není důležitý, je pouze předstupněm ke království nebeskému, kam
přijdou pouze věrní křesťané

b) universalita - určeno všem lidem, tolerance, neodporování zlému (o násilné katolizaci původních
obyvatel Austrálie a Ameriky a inkvizici v Evropě raději pomlčíme)
- středověká filosofie se dělí na 2 etapy:
1) PATRISTIKA (patres=otcové)
- církevní otcové od dob apoštolských až do roku 800 A.D.
- teoreticky se formuluje křesťanství v dílech svatých otců pomocí filosofických a teologických pojmů
- nejvýznamnější je Svatý Augustin
- dělíme ji na 2 fáze:
a) apologetika
- z řeckého slova obhajoba, křesťanským spisovatelům se říkalo apologeti, působili v době, kdy to
bylo pronásledováno, proto je to obhajování křesťanství
- obhajoby formou dopisů, které psali císaři, chtěli ho přesvědčit o nepravdivosti pověrách-že jedí děti
- tou dobou ještě nebyli jednotní, společná je jim pouze touha obhajovat křesťanství
I. Východní apologetika - psaná řecky
Justinus Mučedník, 2. století
- nejlepší autor na východě, průkopník filosofie mezi křesťany
- původem Řek, jako starý muž konvertoval ke křesťanům, předtím byl ovlivněn novoplatonismem
- po udání byl v Říme popraven - kvůli křesťanské víře
- píše císaři učené dílo: Apologie
- neodmítá antiku, pouze to považuje za předstupeň ke křesťanství, jedině to, je uspokojivé
II. Západní apologetika - psána latinsky
Tertulián, 2.-3. století
- první křesťanský filosof píšící latinsky, tvoří v Říme, živil se jako právník
- založil křesťanskou sektu
- reprezentuje diametrálně odlišný názor na antiku než Justinus - naprosto antiku odmítá a tvrdí, že
filosofie a náboženství jsou neslučitelné
- radikálně to odmítá, dobré je dle něj pouze křesťanství
- řekl: „Věřím, protože je to nesmyslné.“ - pravda víry je jiná, než pravda rozumu, je to mimo sféru
rozumu, a proto je Bůh pouze iracionální a pochopitelný pouze cestou víry
b) systematika
- období během 5.-.8. století
- snaha vytvořit ucelený a jednotný systém teologických dogmat
- souvisí to s tím, že se křesťanství stalo státním náboženstvím
- na koncilech schvalovali a vysvětlovali dogmata
I. Východní systematika
Origénes
- největší patristik v kulturní oblasti
- vedl církevní školu v Alexandrii - říkalo se jí Alexandrijská škola
- geniální člověk, zázračné dítě, avšak v rámci chybné interpretace slova Božího se nechal vykastrovat
- zemřel na následky mučení
- byl první, kdo se snažil vyložit bibli, je autorem prvního kritického vydání Starého Zákona srovnávala hebrejské a řecké verze knihy
- přichází s tzv. negativní teologií = o Bohu nemůžeme říci, že má nějakou vlastnost, můžeme pouze
říci jaký není

II. Západní systematika
Svatý Augustin
- alias Aurelius Augustinus, žil v období 4. a 5. století
- byl to filosof, který žil na přelomu dvou epoch a další veliký filosof od smrti
Aristotela
- narodil se v dnešním Tunisu v Africe, jeho otec byl pohan a matka křesťanka
- výstřední mládí, žil s milenkou, udělal jí dítě
- v 16letech šel studovat, začal studovat antickou filosofii, po studiích vyučoval
rétoriku
- v Milanu se rozhodl pro křesťanství, když na něj působil Svatý Ambrož
- Augustin se pak vrací do Afriky jako biskup, nechtěl to dělat, ale vnutili mu to
- Augustin napsal dílo:
Vyznání
- první autobiografie evropské literatury
- otevřeně a upřímně píše o svém životě až do doby, kdy přijal křest
O Boží obci
- důsledně teocentrická filosofie, základem všeho je Bůh
- Augustin pro evropskou civilizaci spojil Platonovo učení s křesťanstvím
- centrum filosofie a nejvyšší jsoucno je Bůh - jedině Bůh existuje z vlastní přirozenosti, je nutný ostatní může či nemusí být
- svět je stvořen Bohem a od Boha vše pochází, lidé jsou nedokonalí, protože jsou hmotní
- křesťané čerpali z Platona:
- existují 2 světy, mezi kterými je obrovská propast:
a) Bůh
b) stvořený svět - lidé
Filosofie dějin, kterou řeší v díle O obci Boží - lidské dějiny jsou neustálým střetem 2 obcí:
1) obec pozemská - symbolem je Babylon a zakladatel Kain
- založena na egoismu, sebelásce a slouží Ďáblu
2) obec boží - symbolem je Jeruzalém a zakladatel Ábel
- lidé jsou předurčení ke spáse
- v lidských dějinách se tyto obce střetávají a jednou to vyvrcholí vítězstvím obce boží - království na
zemi
- mimo obec boží není spásy, církev má výsadní postavení
Problém predestinace a svobody vůle - jak sloučit božskou vše-vědomost se svobodou vůle
- Augustinův současník Pelagius odmítá dědičný hřích - Adamův pád v ráji je pouze jeho, nemá vliv
na ostatní lidi, z toho plyne, že každý člověk se rodí svobodný a může se rozhodovat pro dobro či zlo je to jeho svobodná vůle
- Pelagius tvrdí, že církev není až zas tak důležitá, spásy lze dosáhnout i bez církve
- Pelagius je prohlášen církví za kacíře a Augustin je požádán, aby toto učení vyvrátil, a tak přichází se
svým učením o predestinaci.
- dle Augustina byl Adam svobodný člověk a tím, že zhřešil, všichni lidé jsou hříšní
- člověk sám nemůže dosáhnout dobra, to je možné pouze díky boží milosti
- Bůh předem ví o každém rozhodnutí člověka a ví kdo je zatracen a kdo je předurčen ráji
- teorie iluminace - teorie poznání, osvícení - Bůh je nejvyšší poznání, byl též chvíli skeptik, předjímá
tím Descartesa, poznání je možné, ale nikoliv smysly, protože pravda je darem od Boha a toho my
nemůžeme poznat smysly
- dále řeší problém času - chce ho definovat, jak ho máme měřit? Člověk podléhá času, čas je závislý
na tom, kdo ho vnímá. Pouze Bůh může současně vnímat minulost, přítomnost i budoucnost.
- po smrti Augustina se už nenarodil žádný významný myslitel (v období scholastiky), proto se
scholastika stává obdobím úpadku, vznikají pouze souhrnné spisy o tom, co kdo vymyslel před nimi

2. SCHOLASTIKA - 9. - 15. století
- 2. etapa středověké filosofie
- z latinského slova schola = škola
- též školní nauka, má vyjádřit to, kde se filosofie vyučovala - v církvi a poté v nově vzniklých
universitách během 12. století
- mění se oblast filosofie geograficky - přesouvá se do Německa, Francie, a tak se centrem filosofie
stávají země, které byly dříve považovány za barbarské (dle Antiky)
- filosofie se stává služkou teologie (teologie se stává pasákem děvky jménem filosofie)
- měla sloužit náboženství a vykládat základní poučky
- filosofie nyní nehledá pravdu, ale jde jí pouze o to, co už bylo kdysi za pravdu prohlášeno, jen
obhajuje základní církevní principy
- dnes nemá scholastika vůbec dobrý zvuk, kritizuje se hlavně nesamostatnost, nepůvodnost, odtržení
od přírody a hlavně - řešili naprostý krávoviny, např. kolik andělů se vejde na špičku jehly?!?
- scholastiku dělíme do tří období:
1) Raná scholastika 9. - 12. století
2) Vrcholná scholastika - 13. století - Tomáš Akvinský
3) Pozdní scholastika - 14. - 15. století - rozklad
- rozdíl mezi patristikou a scholastikou:
1) patristika měla vytvořit systém dogmat, základní prvky víry
2) scholastika měla pouze dogmata systematizovat
1) Raná scholastika
- filosofický spor po celou scholastiku - tzv. Spor o univerzálie - má počátky již v Antice
- zdali obecné pojmy (univerzálie) reálně existují odděleně od jednotlivých věcí a nebo jsou to pouhá
jména, která si vytváří člověk?
- původ sporu již mezi Platonem a Aristotelem
1) Platonův svět idejí + skutečný svět. Platon tvrdí, že svět idejí existuje a jeho kopie jsme my.
2) Aristoteles tvrdí, že svět idejí neexistuje. Idea je formou látky, není to mimo látku.
- z těchto dvou předpokladů vzešly 2 hlavní proudy scholastiky:
1) realisté - navazují na Platona
- obecné pojmy existují reálně, mají samostatnou existenci v boží mysli, podle nich Bůh
vytváří svět
2) nominalisté - navazují na Aristotela
- nomen=jméno, skutečné jsou pouze jednotlivé věci, obecné pojmy jsou námi vymyšlená
jména (zvuky, kterými poukazujeme na určité předměty)
- jako vždy idiotie zvítězila nad zdravým rozumem a proto byli díky církvi nominalisté prohlášeni za
kacíře
Jean Roscellinus
- řeholník, nominalista, nucen odvolat své učení, prchá z Francie do Anglie a odtud do Říma
- zcela nesmyslně to aplikoval na trojjedinost boha: otec syn duch svatý - vedlo to k tomu, že jsou tři
bozi a ne jeden který je zároveň tři, takže to církev zapudila
Jan Scotus Erigena
- žil v devátém století, představitel rané scholastiky
- Erigena = narozen v Irsku
- působil jako učitel na francouzském královském dvoře
- byl to laik, avšak jeho názory měly velikou váhu, brali ho na učené teologické spory
- ve svém díle De divisione naturae kritizuje křesťanskou teorii, že vesmír byl stvořen z ničeho a také
tvrdí že víra jednotlivce je důležitější než křesťanské autority
- toto dílo bylo na popud papeže Honoria III. roku 1225 páleno jako kacířské (po koncilu v Seině)

Anselm z Canterbury (cirka 1033-1109)
- žil v 11. století, patřil mezi realisty
- filosof, který byl prohlášen za svatého
- vystupoval proti Roscellinovi, aby ho vyobcovali z církve
- zadali, aby pomocí ontologie dokázal boží existenci nezávisle na bibli - zjišťuje, že to nejde
- vztah víry a rozumu: „Věřím, abych porozuměl.“ - primární orientaci ve světě má víra, rozum nikdy
neodhalí víru
Pierre Abelárd (1079-1142?)
- velmi pestrý osobní život, konfliktní vztahy s církví
Dopisy Heloise
- svěřenkyně, zamilovali se do sebe, udělal jí dítě a pak ho nechal otec dívky
vykastrovat
- toto je jejich milostná korespondence
- pro filosofii má hodnotu také, protože je tvůrcem vlastní scholastické metody
v díle:
Ano a ne
- staví naproti sobě výroky pro a proti k teologickým dogmatům
- čerpá z církevních otců a jiných autorit
- položil 158 základních otázek z věrouky a shromáždil výroky, které na tyto otázky jednotlivé
církevní autority pronesly
- dával naproti sobě výroky autorit a stanovil kroky, jak zjistit, co je správné
- nic nevymyslel, jen o porovnával - to se kritizuje u scholastiky obecně
- v otázce univerzálií byl umírněný realista
MYSTIKA
- slovo znamenalo zavírat oči - mystik je ten, kdo se ponořuje do svého nitra a splývá tam s Bohem
- provází celou historii filosofie, avšak ve 12. století se z toho stává samostatný filosofický obor
Bernard z Clairvaux (1090-1153)
- otec středověké mystiky
- byl to asketa, zanedbával hygienu a zakládat kláštery a podněcoval II. křížovou výpravu
- zážitek splynutí s Bohem nelze popsat (starej alibista)
- byl to fanatik, tvrdil, že kdo se rouhá, tak má dostat přes hubu
2) Vrcholná scholastika
- období 13. století - tzv. „Zlatý věk“ scholastiky
- období hospodářského rozkvětu, růst moci ve městech
- styk západu s východem vlivem křížových výprav - to je důležité pro evropskou filosofii, protože od
12. století se do povědomí lidí v Evropě dostává filosofie Aristotelova, protože se do Evropy dostala
skrze překlady židovských a arabských autorů do řečtiny a pak z řečtiny do evropských jazyků
- do té doby byl Aristoteles pro křesťany naprosto neznámý - v Evropě lidé znali pouze jeho spisy o
Logice, zatímco v arabských zemích se antičtí myslitelé vyučovali na universitách (spolu s koránem)
- Aristoteles tedy výrazně ovlivňuje vrcholnou scholastiku
- základní dílo, které každý píše se nazývá suma = rozsáhlé dílo, které má shrnout všechny poznatky
v daném obory dané doby
- také se rozvíjí středověké university a řády
- nejslavnější university: Sorbonna v Paříži (vzorem pro všechny), Oxford, Kolín nad Rýnem,
Bologna, Padova
- centry filosofie se také stávají tzv. žebravé řády:
1) Františkáni
- pojmenováno po Františku z Assisi (1182-1226)
- byl to syn obchodníka, měl obchodovat, ale on chtěl být chudý
- radikalizace křesťanství, přísně se drží Krista, chudoba, láska ke ctnosti
- řád se orientuje na učení Sv. Augustina, na jeho různé formy, rehabilitují přírodu

- František z Assisi je známý tím, že měl rád přírodu a zvířátka, proto je často zobrazován, jak krmí
ptáčky
- hlavní představitelé Františkánů:
Svatý Bonaventura (skutečné jméno Jan Fidanza), učil na Sorbonně
Roger Bacon - působí v Oxfordu, kde se více věnovali matice a přírodě než teologii, narozdíl
od Sorbonny
- kladli důraz na cit a iracionalitu
2) Dominikáni
- založil to roku 1216 Dominik, který dělal osvětovou činnost, kázání, obracení heretiků zpět na víru
- byli přístupný novým myšlenkovým proudům
- nakonec mezi sebe přijali Tomáše Akvinského
- kladou důraz na rozum
Albert Veliký (Albertus Magnus) (?1200-1280)
- dominikán, učitel Tomáše Akvinského, ale také jeden z 1. přírodopisců, který
vydal mnoho spisů
- přízvisko Magnus získal až posmrtně ve 14. století
- oblíbený učitel v Kolíně nad Rýnem a Paříži
- velmi vzdělaný, je jedním z komentátorů Akvinského spisů
Tomáš Akvinský (1225-1274)
- nejvýznamnější scholastik a středověký myslitel, říkalo se mu andělský
doktor či princ scholastiků
- pocházel ze starobylého hraběcího rodu, narodil se u Neapole, studoval po
celé Evropě, kde byl žákem Alberta Velikého
- od 17let je členem dominikánského řádu
- jeho rodina nechtěla, aby byl takovej cvok, dali ho zavřít do domácího
vězení a poslali mu tam nahou děvku, aby ho obšťastnila a aby přestal myslet
na krávoviny, on jí však vyhnal s pohrabáčem a na dveře vyryl kříž, tak ho
nechali bejt, že je to cvok, ať se tedy věnuje teologii, když chce
- brali ho později ke všem sporným otázkám, působil jako rádce a učitel na Sorbonně
- nej. díla:
Suma proti pohanům
Suma teologie
- témata: vztah teologie a filosofie (vtah víry a rozumu)
- je přesvědčen o lidském poznání, víra i rozum jsou dva legitimní způsoby poznání, tvrdí, že však
existují nadrozumové pravdy, které nelze postihnout pouze rozumem, ale musí se k tomu přidat i víra k těmto nadrozumovým pravdám patří: trojjedinost boha, otázky Andělů, zmrtvýchvstání Krista atd.
- Akvinský rehabilitoval rozum, že je autonomní, tím rozum rehabilitoval
- filosofie má vyvracet protikřesťanské argumenty, protože musí být protirozumové
- neexistuje dvojí pravda (víry a rozumu), je pouze jen jedna pravda (spojena obojím)
- důkazy boží existence: Bůh je rozumem zdůvodnitelný, ale většina lidí není schopna k tomu
rozumem dojít
- sepsal 5 důkazů boží existence - z jeho činů (očividná návaznost na Aristotela):
1) Důkaz z pohybu - každý pohyb musí mít příčinu a musí mít prvního hybatele = Bůh, je nehybný
2) Důkaz z řetězu příčin - vše se vším souvisí a ústí to v Boha
3) Důkaz z nahodilého a nutného - jsou věci, které jsou nahodilé, můžou a nemusí být, potenciální
existence. Avšak existuje něco, co pouze musí být, nemá možnost výběru bytí a nebytí a tím je Bůh
4) Důkaz ze stupňů věcí - vychází ze stupňů bytí, kvalit jednotlivých věcí (Já jsem dobrý, ty jsi horší,
ale měří se to dle absolutního měřítka a tím je Bůh)
5) Důkaz teleologický - vše v přírodě má nějaký účel, je nějak řízeno, je něco rozumného, co do světa
účel vložilo, dárcem je Bůh
- Tomáš uvedl do křesťanství Aristotela a pokřesťanštil ho, napsal k jeho spisům komentáře a opíral se
o jeho filosofii

- ve sporu o univerzálie byl umírněný realista
- jeho názory byly na tu dobu odvážné a byly odsouzeny v Paříži, ale už za padesát let po smrti byl
prohlášen za svatého 1322
- 1879 - papežskou encyklikou prohlášeno jeho učení, lehce pozměněno, za oficiální filosofii katolické
církve a vešlo do dějin pod názvem novotomizmus
STŘEDOVĚKÉ UNIVERSITY
- vznikají v období vrcholné scholastiky, jsou organizovány dle antických vzorů a mají zásadní vliv na
vzdělanost
- university se dělily na národy a na fakulty, existovaly 4 fakulty:
1) artistická fakulta - první krok, musel to absolvovat každý, kdo chtěl dále studovat na:
2) lékařská fakulta
3) právnická fakulta
4) teologická fakulta - nejprestižnější
- na artistické fakultě se učilo 7 svobodných umění:
a) trivium - literární vědy: gramatika, rétorika, dialektika
b) quadrivium - musica, aritmetika, geometrie, astronomie
- nejslavnější universita byla založena roku 1148 v Bologni
- poté se zakládaly v: Oxford, Cambridge, Paříž, Padova, Sorbonna, Praha (1348)
- Praha byla 1. ve střední Evropě, pak vznikaly ve Vídni, Krakowě, Heidelbergu a Lipsku
ARABSKÁ FILOSOFIE
- 2 hlavní kulturní centra v říši:
a) Východ - Bagdád (dnešní Irák)
b) Západ - Cordóba (dnešní Španělsko)
- důležitou roli zde hraje starořecká filosofie a věda - určité snahy začlenit to do islámu
- překlady původních řeckých děl do arabštiny a až poté se dostaly do Evropy v období renesance
- Arabové pilně studují Aristotela a pak ve 13. století to přichází do Evropy
- řecká filosofie se studovala na přírodovědeckých a lékařských fakultách spolu s koránem
Avicena (980-1037)
- jeho jméno Abu Ali al-Husajn ibn Abdallah ibn Sina, povoláním lékař, avšak v Evropě si ho vážili
především jako komentátora Aristotelových spisů
- narodil se v dnešním Uzbekistánu, Avicenna je polatinštění části jména Ibn Sína
Averroes (1126-1198)
- pocházel z Cordóby, věnoval se výkladu Aristotelova díla, označil ho jako Filosofa, největšího vědce
- Averroes se zase proslavil pod přízviskem Komentátor - udělal nejlepší komentáře k Filosofově
filosofii
- zavedl učení o dvojí pravdě - teorie týkající se vztahu teologie a filosofie
- filosofie zprostředkovává člověku absolutní a nejvyšší pravdu
- náboženství podává pravdu, která je přirozená prostému lidu, zjednodušuje pravdu, slouží tudíž
nevzdělancům
- nadřadil filosofii náboženství, protože teologie není nic jiného než samé pohádky
- jeho dílo bylo páleno, byl v konfliktu s islámem
ŽIDOVSKÁ FILOSOFIE
- vývoj paralelně s křesťanstvím a arabskou filosofií
- důležité texty, tzv. Kabala = souhrn tajemných mystických spisů, které vznikaly v 5.-12. století mají být alegorickým výkladem starého zákona
Maimonides (1135-1204)
- pocházel z Cordóby - střet různých kultur
- považujeme ho za nejvýznamnějšího židovského aristotelika
- vinnou pogromů emigruje do Egypta, kde se živil jako lékař
- za cíl si dal splynutí židovské víry a aristotelismus

3) Pozdní scholastika (14.- 15. století)
- obnovení nominalismu, byl doteď zakázaný, rozvíjí se křesťanská mystika
Jan Duns Scotus (?1266-1308)
- františkán ze Skotska, profesor teologie v Oxfordu a Paříži
- veliký kritik filosofie Tomáše Akvinského
- základní snaha dokázat, že filosofie a teologie jsou 2 naprosto odlišné oblasti
- motivováno snahou zachránit teologii
William Ockham (?1285-?1349)
- anglický františkán, též profesor teologie - různě po Evropě
- obviněn z kacířství a vězněn v Avignonu
- utekl a uchýlil se k císaři Ludvíku Bavorskému a odtud kritizoval církev, že usiluje o světskou moc
- byl považován za stvořitele vrcholné scholastiky, obnovuje nominalismus = reálné ideje reálně
neexistují, existují jen jednotliviny
- Ockhamova břitva = filosofický princip, který zavedl a je namířen proti scholastice. Chce užívat
pouze takových pojmů, pomocí kterých objevíme věci. Princip úspornosti a protinadužívání pojmů,
které se užívají v metafyzice: substance, esence, existence... Tvrdí, že filosofie se musí racionalizovat.
Johannes Eckhart (?1260-?1328)
- německý dominikán
- zastával významné církevní posty
- nucen odvolat některé názory a po jeho smrti některé jeho spisy považovány za kacířské
- představitel mystiky - v každém jsoucnu je prvek božského původu a cílem života je probudit onen
prvek a splynout tak s Bohem

25. RENESANČNÍ FILOSOFIE:
renesance = z francouzštiny = obrození, znovuzrození Antiky
- ve filosofii renesanční myšlení hlavně v 15. a 16. století
- jedná se o přechodné období mezi dvěma velikými etapami: středověkem a novověkem
- období obrovských společenských, hospodářských a kulturních změn zásadního významu:
- moc šlechty oslabuje
- měšťané se začínají vytahovat na úkor venkova
- feudalismus nahrazován raným kapitalismem (manufaktury, rozvoj řemesel a obchodu)
- renesance vzniká v Itálii na přelomu 13./14. století a s určitým zpožděním se dostává do dalších zemí
- změna charakteru myšlení oproti středověku:
1) individualismus = člověk je nezávislá individualita, která má hodnotu samu o sobě, ne díky
Bohu. Člověk je svobodný a nezávislý.
2) světskost renesančního myšlení, autoři filosofie se zajímají o pozemský svět (ne žádný
posmrtný život v království nebeském a kecy o Bohu)
3) přírodní vědy a jejich prudký rozvoj. Dále objevy v astronomii - Koperník, Kepler, Bruno,
Galilei. Také zámořské objevy.
4) zájem o Antiku - znovuobjevení antických ideálů a kultury, proto minulé období označují
jako středověk = něco odporného, co musí být překonáno.
5) antropologické myšlení - v centru pozornosti je člověk, jeho zájmy, jeho život.
- rozvoji vzdělanosti přispěl i vynález Johanna Guttenberga roku 1445 první knihtisk - více čtenářů a
více spisovatelů. (I když v Číně to měli dávno před Guttenbergem, stejně jako střelný prach.)
humanismus = z latiny humanus = lidský
- původně to byli autoři, kteří studovali antická díla, filologové
- zkoumali to kriticky, avšak Antiku velice obdivovali. Tvrdí, že máme antická díla vnímat
nezprostředkovaně skrze středověk, ale přímo - od toho zásada ad fontes = k pramenům.
- důraz kladli na latinu a vzorem jim byl Cicero
- nový model vzdělávání - ze studií božských na lidské (studia divina - studia humana) - centrem
poznání je nyní člověk, ne Bůh. Teologie ustupuje do pozadí a rozvíjejí se přírodní vědy.
- dnes je humanista člověk, který za základní hodnotu považuje člověka a má úctu k důstojnosti
člověka a vystupuje proti všemu, co spoutává jeho lidskost, důstojnost a svobodu.
- literaturu dělíme na 2 proudy:
a) renesanční - umělecká literatura
b) humanitní - naučná literatura (například v Čechách nebyla renesance, ale humanismus)
- obecně renesance = kulturní, myšlenkové a umělecké hnutí v 14. - 16. století
- obecně humanismus = je neomezený časově, byl v Antice, je teď, bude i v budoucnu
reformace = z latiny = obnova
- hnutí, které usiluje o nápravu církve, a spojení náboženského života v západní a střední Evropě
- probíhá v 14. - 17. století
- cílem reformátorů je návrat k prvotním křesťanům, v době reformace byla už církev zkažená,
hamižná, hrabivá a toužili jenom po moci a majetku
- objevují se překlady bible do řady jazyků, reformátoři tvrdí, že pouze bible má být pramenem víry
- řada církví založena na osobním vztahu člověka a Boha - rovnost všech lidí před Bohem, úloha
církve jako prostředníka má skončit
- v dějinách církve proběhly 2 reformace:
1) Wycliffe (Viklef), Hus
2) Luther, Kalvín
- protestantské církve, které vznikal jako produkt reformace, jsou nekatolické
- říká se jim evangelíci a řadíme sem: luteráni, kalvinisti, anglikánská církev atd.
- mají strohou liturgii a věrouka není tak složitá, nekladou důraz na všechny svaté (některé církve
dokonce popírají existenci Ježíše-výjimka), výzdoba kostela též není pompézní, ale strohá

- konec reformace se datuje až do konce 30leté války (1618-1648) a Evropa se rozděluje na katolickou
a protireformační část
Martin Luther (1483-1546)
- studoval v Ehrfurtu na Universitě, byl z něj doktor teologie
- později vysvěcen na kněze
- roku 1517 přibil Luther svých 95 tezí na dveře Wittenbergského kostela - katolíci říkají, že je to kec,
protože na těch dveřích údajně nejsou žádný díry po hřebících - tento akt přibití tezí na dveře, je
někdy též považován za předěl mezi středověkem a novověkem
- Luther ve svých 95 tezích kritizuje církev a prodej odpustků atd.
- Luther je také jeden z tvůrců slovníku německého jazyka, protože přeložil bibli do Němčiny
Platonova Akademie - znovu otevřena roku 1459, je činná až do roku 1521
- hlavní finanční podpůrce byl slavný renesanční rod Medici
- hlavní cíl byl šířit myšlenky platonismu v nepokřesťanštěné podobě
Georgios Gemistos Plethón (?1355-?1450)
- podnítil vznik Akademie, sám sebe považoval za převtělení Platóna, proto si říká Plethón
Marsiglio Ficino (1433-1499)
- hlavní scholarcha Akademie
Giovanni Conte Pico della Mirandola (1463-1494)
- největší filosof Akademie
- prohlásil: „Člověk je sám svého štěstí strůjce“ = člověk je absolutně svobodná bytost a stane se tím,
co sám ze sebe udělá
- člověk proto nemá být omezován Bohem a zákony
Renesanční věda
- snaží se o vědecký výklad světa, přírody
- rozvíjí se astronomie, mechanika, geometrie
- čerpali z toho přírodní filosofové
Mikuláš Koperník (1473-1543)
- polský astronom, studoval v Krakowě a Itálii
- stal se doktorem práv, napsal slavné dílo:
O pohybech nebeských těles
- ze strachu před církví, to vydává až těsně před svou smrtí
- popírá tím zažitou tehdejší představu, že země je středem vesmíru a obhajuje
heliocentrismus a pohyb země kolem své osy
Johannes Kepler (1571-1630)
- německý vědec, fyzik, astronom, matematik, který ve svém díle upřesnil
Koperníkovy představy a vyložil tzv. 3 zákony o pohybu planet po elipsách
Tycho de Brahe (1546-1601)
Galileo Galilei (1564-1642)
- přišel se zákony mechaniky a říká, že všechny věci v přírodě jsou
kvantifikovatelné a měřitelné
- jeho výrok: „A přece se točí.“
I. RENESANČNÍ FILOSOFOVÉ - PŘÍRODNÍ
- pracovali s názory přírodních vědců
Mikuláš Kusánský (1401-1464)
- německý myslitel, nejprve advokát, poté kardinál (dost dobré místo v církvi)
- vedl misi do Cařihradu, aby připravil smíření a sjednocení západní a východní církve
- Kusánský přišel s ideou univerzální tolerance a chtěl to spojit se všemi, protože všichni uctívají
jednoho Boha (křest, islám, židé) a proto by k sobě měl být tolerantní a vycházet spolu
- dále byl pověřen jednáním s Husity v Čechách
- jeho hlavní dílo se jmenuje:
O učené nevědomosti

- dle něj je příroda vytvořena na základě matematických principů a výpočtů - svět je harmonie čísel a
vztahů, které jsou změřitelné
- rozlišuje 3 základní typy jsoucen (úrovní bytí):
1) Bůh, abstraktní, nekonečný, dokonalý a dostaneme se k němu pouze negativní teologií (=
neříkáme jaký je, ale jaký není)
2) Svět je stvořené nekonečno dle matematických principů (Bůh je onen velký matematik)
3) Jednotlivé věci - jsou konečné na světě, proto je člověk smrtelný
Giordano Bruno (?1548-1600)
- byl upálen roku 1600
- dominikán, který opustil řád, vede dobrodružný život po celé Evropě, roku 1588 pobývá v Praze,
kam přišel, tam měl spory s církví
- nakonec byl svým přítelem zrazen a vydán inkvizici a po 6letém věznění byl upálen
- pronesl větu: „Vynášíte nade mnou rozsudek s větším strachem, než s jakým já ho poslouchám.“
- ve svých pracích vycházel Koperníka, přišel s myšlenkou, že vesmír je nekonečný a že je jich více
- říká, že svět je věčný, materiální a nekonečný (popírá tím Boha)
- panteizmus = Bůh je ve světě ve všech věcech, není mimo ani nad, ale je všudypřítomný, ve všem,
proniká každou částečkou hmoty, proto neexistuje onen svět a Bůh není oddělen od světa
- panteizmus byl často zesměšňován větou, zdali je Bůh i v kravském lejnu
Francis Bacon (1561-1626)
- nadaný a aktivní člověk zasahující do řady oborů
- jeden z autorů, který by také mohl být teoretickým autorem některých
Shakespearových her (dohady)
- úspěšný politik, za vlády Jakuba I. se stal kancléřem (3. nejvlivnější muž po
králi té doby)
- později obviněn z úplatkářství a zbaven funkce, zbytek života strávil
v ústranní
- prováděl různé experimenty - například testoval trvanlivost kuřecího masa v mrazu - nastydnul
z toho a následně umírá
- 2 hlavní díla:
Nové organon
Nová Atlantida
- snažil se o reformu věd a vytvoření nového vědeckého systému - nedokončené dílo
- Bacon říká, že vědění je moc, kdo zná zákonitosti přírody, tak ji může ovládnout = praktická činnost
- Bacon je zastáncem empirických experimentů a indukce, protože mohou nahradit rozumové a
smyslové poznání
- přišel s 2 metodami:
1) destruktivní - zbavit se idolů = překážky pravdivého poznání, 4 předsudky:
a) idoly rodu = chyby v poznání, jsou vlastní všem lidem
b) idoly jeskyně = chyby, či předsudky, které jsou způsobené naší individualitou
c) idoly tržiště = vznikají nesprávných užíváním odborných termínů. Chyby, které
vznikají během komunikace.
d) idoly divadla = chyby přenášené z generace na generaci - starší systémy přijímány
z tradice jako bezchybné, ačkoliv pravda může být úplně jiná.
2) konstruktivní - po překonání všech idolů se pokusíme o pravdivé poznání, které je dle
Bacona možné pouze pomocí indukce = z jednotlivých premis utvoříme obecný závěr (není to
100%, protože se časem může ukázat jeden jediný poznatek, který celý obecný závěr pošle do
háje)
Nové organon
- nový nástroj myšlení
- název podle Aristotela, který psal o dedukci a dílo nazval Organon
- Bacon vymyslel novou metodu a nazval ji indukce

Nová Atlantida
- projekt ideálního utopického státu, který je řízen vědci, ku zlepšení praktického života
Hermetická filosofie
- řadíme ji k přírodní renesanční filosofii - je to zvláštní druh přírodní filosofie
- spojuje různé vědecké poznatky s magickými praktikami - spojení vědy a magie (či víry)
- hermetická proto, že je inspirována spisy, které napsal údajně Bůh Hermius
- nejvýznamnější představitel je Paracelsus - mystická postava opředená legendami, něco jako doktor
Faustus, byl to lékař a magik
II. RENESANČNÍ FILOSOFOVÉ - SOCIÍLNĚ-SPOLEČENSKÁ FILOSOFIE
Niccolò Machiavelli (1469-1527)
- narodil se a později také žil převážně ve Florencii, byl to filosof, politik a
spisovatel
- machiavelizmus = účel v politice světí prostředky, tj. výsledný efekt omlouvá
cestu, jakou se k cíli dostaneme (politický realismus)
- je považován za předchůdce politologie, po napsání spisu a jeho hlavního díla:
Vladař
- psáno v době, kdy Itálie byla rozdrobená a chtěl jí sjednotit, povznést a posílit
- pragmatické rady fiktivnímu panovníkovi, jak vládnout, získat si a udržet politickou moc
- kritika současné Itálie, často uvádí příklady z historie, na kterých dokládá své teze
- věří v silnou osobnost, v čele státu musí stát silný a obratný panovník
- nejdůležitější motiv panovníkova jednání je úspěch státu, dosažený jakýmikoliv prostředky,
bez ohledu na morálku
- Machiavelli říká, že panovník se nemá dívat na to, co je dobré či zlé, ale na to, co je
prospěšné pro stát
- říká také, že když tě někdo jako panovníka ohrozí, zabij ho i s celou jeho rodinou, aby se tě
báli a nemstili se na tobě
Thomas More (1478-1535)
- řadíme ho spolu s Tomassem Campannelou k zastáncům sociální utopie
- zastával vysoké státnické postavení - kancléř
- odmítal přísahat věrnost králi, jako hlavě anglikánské církve, protože to byl katolík - byl za odmítnutí
věrnosti králi popraven, byl to akt velezrady, ale katolíci ho honem po smrti prohlásili za svatého, aby
to nevypadalo, že umřel zbytečně
- dílo:
Utopie
- vymyšlený stát, fikce, vzor pro ostatní státy
- problémy jsou založeny na existenci soukromého vlastnictví, a proto se musí zavést společný
majetek ve výrobě
- centrální řízení státu i společnosti
Tomasso Campanella (1568-1639)
- italský filosof a dominikán, skutečné jméno Giovanni Domenico Campanella
- dílo:
Sluneční stát
- utopická vize, ve které se autor inspiroval Platonem a Thomasem Morem
- Campanella jde ještě dále, protože požaduje společné vlastnictví výrobních prostředků, žen a
navrhuje centrální množení dětí
- obě tyto teorie sociální utopie (jak Morova tak Campanellova) mají velmi blízko ke komunismu

Thomas HOBBES (1588-1679)
- anglický filozof, který byl materialista a empirik - nejdůležitější poznání
je skrze smysly
- jeho hlavní dílo:

Leviatan
- nauka o státu, původně to byla biblická příšera - „I seslal Bůh příšeru Leviatana, aby vládl
dětem pýchy...“
- kniha vyvolala obrovské pohoršení u čtenářské obce, protože Hobbes je velice kritický vůči
lidem, protože tvrdí, že všichni lidé jsou egoisti a chybí jim sociální pud, pomocí kterého by
lidé vytvářeli větší celky společnými silami
- každý je omezován každým a chce dobro jen pro sebe: „Člověk k člověku vlkem.“
- Hobbes tvrdí, že toto je přirozený stav, kdy probíhá válka všech proti všem, lidé nemají
žádné jistoty, a proto musí vzniknout stát, který je lidským vynálezem a má sílu jako příšera
Leviatan, aby se lidi mezi sebou svou hamižností div nepovraždili
- Hobbes prosazuje absolutní moc státu, aby říkal co ano a co ne, a dále tvrdí, že člověk se
musí zříci části svých práv ve prospěch státu
- Hobbesovy teorie často hraničí s absolutismem, protože tvrdí, že je lepší nesvoboda ve státě, než
lidská přirozenost, která vede k bezpráví

26. NOVOVĚKÁ FILOSOFIE:
- datujeme ji od 17. - ½ 19. století
- řada společných rysů s renesancí:
- vymanění se z područí teologie
- důraz kladen na člověka a přírodu, rozum
- křesťanský výklad světa jde do háje
- na počátku novověku stojí 2 hlavní myšlenkové proudy a mají společné to, že jsou oba kritické ke
scholastické tradici a chtějí zlepšit stav vědění
- 2 hlavní proudy novověké filosofie:
a) racionalismus
b) empirismus
- do popředí se staví filosofická disciplína jménem gnozeologie - nauka o poznání, ústřední otázky
jsou: Jak poznáváme? Co nás přivede k pravdivému poznání?
- snaha nalézt univerzální, vždy platné východisko, které nás dovede k pravdivému poznání a bude
nezpochybnitelné
- novověká filosofie reaguje na renesanční vědu a objevy
- matematika jako exaktní věda byla vrcholem poznání, protože je nezpochybnitelná, proto taky řada
filosofů byla zároveň matematiky
I. RACIONALISMUS
- ratio = rozum, jediný, rozhodující a nejvyšší zdroj poznání je rozum
- člověk je rozumová, myslící bytost
- smysly považují za zdroj klamu, proto se člověk má řídit jen pravidly rozumu
- vznik v Evropě v 17. a 18. století oproti empirismu, který vznikl na Britských ostrovech
- vzor viděli v matematice a v dedukci - racionální úvahy
- hlavní představitelé: René Descartes, Benedikt Spinoza, G. W. Leibniz (Evropa)
II. EMPIRISMUS
- empiria = zkušenost, myšlenkový směr
- rozvíjí se na britských ostrovech, tradice nominalismu, sepjetí s přírodou
- filosofický proud, poznání vychází ze skutečnosti
- zkušenost je výsledkem smyslového vznímání a význam rozumu je zmenšován
- empirikové tvrdí, že lidé se rodí jako tabula rasa = prázdná tabule (nepopsaný list v knize) - pomocí
zkušeností poznáváme svět
- omyly vznikají činností rozumu, kdy chybně interpretujeme smyslové poznání
- základní metodou je indukce - nejprve posbírám konkrétní fakta a poté si utvořím obecný názor
- je ostře namířen proti metafyzice, odmítají veškeré spekulace a ontologické teorie světa, naše
zkušenosti nám nedávají podklad k víře ve věčný posmrtný život atd.
- v 18. století na empiriky navázal umělecký směr osvícenství, hlavně ve Francii
- za předchůdce empirismu můžeme požadovat:
Thomas Hobbes - Leviatan
Francis Bacon - Nová organon
- hlavní představitelé: John Locke, G. Berkeley, David Hume (Britové)
Rozdíly mezi racionalismem a empirismem:
1) empirismus říká, že rozum je pasivní, pouze analyzuje práci smyslových orgánů
- naopak racionalismus tvrdí, že zkušenost poskytuje pouze beztvará data a rozum to zpracovává a
dává tomu formu
2) empirismus říká, že člověk se rodí jako tabula rasa
- naopak racionalismus tvrdí, že člověk se už rodí s předem vrozenými principy, dle kterých poznává
svět a může třídit smyslová data - rozum předchází data

I. Hlavní představitelé racionalismu
René DESCARTES (1596-1650)
- latinsky Cartesius, proto se někdy říká karteziánská filosofie
- francouzský filosof a vědec, zabývající se matematikou a fyzikou analytická geometrie a funkce
- někdy se mu též říká otec moderní matematiky
- byl šlechtického původu, studoval u jezuitů a exceloval v matematice
- zúčastnil se 30leté války i Bitvy na Bílé Hoře, kde zvítězil (bojoval proti
nám, byl na straně katolíků)
- poté pobývá v Holandsku 20 let, protože to byla už v té době
volnomyšlenkářská země, a tak tam píše svá nejstěžejnější díla
- skoro až tragikomický konec jeho života, byl pozván na dvůr královny Kristýny (ve Švédsku), byla
mu tam stále hrozná zima, až dostal zápal plic a umřel
- jeho díla:
Rozprava o metodě
Meditace o první filosofii (= metafyzice)
Principy filosofie
- je též považován za zakladatele novověké filosofie a racionalismu
- kritizoval dosavadní vědění a scholastickou metodu, například jejich spory o andělech...
- žádá autonomní filosofii, která se bude opírat o lidský rozum - vzor viděl v matematice, protože je
jednoznačná
- je považován za představitele metodické skepse = chtěl pochybovat o všech dosavadních poznatcích
(zkráceně o všem) a chtěl najít poslední bod, kam až člověk ve svém pochybování může dojít. Do
míst, kde už nejde nic zpochybnit a došel ke svému slavnému výroku:
„Cogito, ergo sum.“ = Myslím, tedy jsem.
- protože jediné, o čem už nemohu pochybovat, je fakt vlastního pochybování, fakt, že mohu
pochybovat, nelze zpochybnit. Proto musí být někdo, kdo myslí-pochybuje, a v tom viděl
důkaz své vlastní existence.
- Descartes je také považován za dualistu:
1) res cogitas = věc duchovní, myslící
- je netělesná, nehmotná, neprostorná a základním atributem je myšlení (u člověka)
2) substance hmotná
- základním atributem je rozlehlost = zaujímá nějaké místo v prostoru (přírodě)
- příroda je součástí matematických vzorců a myslící substance je může popsat a změřit
- člověk, je dle Descarta něco, co může využít přírodu (např. věc, židle, pejsek, strom)
Benedikt (Baruch) SPINOZA (1632-1677)
- holandský filozof, který pocházel z židovské rodiny (odtud jméno Baruch),
která emigrovala do Holandska (tolerantní země), kde jako řada dalších
přistěhovalců přijal polatinštěné jméno Benedikt
- pro své názory byl exkomunikován z židovské obce a žil jako vyděděnec
- živil se jako brusič čoček, optik
- ztělesňuje nezávislého učence, který nechce peníze, ale pouze vědění
- Ludvík XIV: mu nabídl výhodné místo a plat za jeho knihy, on to odmítá a
časem umírá na plicní TBC - smrt mu údajně uspíšilo povolání, kdy vdechoval prach z čoček
- dílo:
Teologicko-politický traktát
Etika vyložená způsobem užívaného v geometrii
- ovlivněn R. Descartesem, byl racionalista - člověk je od přírody rozumová bytost
- Spinoza narozdíl od Descartesa tvrdí, že substance je pouze jedna = monismus - substance je
nekonečná, neomezená a je v podstatě vším. Nemohou být 2, protože by se navzájem omezovaly a
nemohly by tak být absolutní.
- byl zastánce myšlenky panteizmu = Bůh je obsažen ve všem
- jeho jediná substance má však 2 znaky:

1) myšlení
2) rozlehlost = místo v čase a prostoru
- Spinozova etika: determinismus - vše ve světě je nutné, nenahodilé, předem určeno a člověk nemá
možnost volby:
„Svoboda je poznaná nutnost.“
- avšak i v determinismu má člověk možnost volby - rozumem pochopím, že je tu nějaký řád a
přizpůsobím se tomu:
Člověk je jako kámen vržený do nebes, který si myslí, že má možnost volby, ale je předem dáno
jak poletí. Důležité však je, že si uvědomí, jak tomu ve skutečnosti je (spadne na zem) a v tom je
svobodný.
- zastával velmi osvícené názory, stát nemá lidi utlačovat, ale poskytovat jim svobodu
myšlení=demokracie
Gottfried Wilhelm LEIBNIZ (1646-1716)
- německý filozof, učenec, vynálezce a diplomat
- v dětství zázračné dítě, na co sáhnul, tak mu kvetlo vše pod rukama
- někdy má přezdívku „poslední polyhistor“ = učenec, který ví naprosto vše o
své době
- proslavil se zejména v matematice, nezávisle na Newtonovi objevil
diferenciální počet, poté vynalezl větrné čerpadlo a počítací stroj
- je považován za zakladatele moderní formální logiky
- roku 1700 se založila 1. Berlínská vědecká společnost - inspirováno Francouzskou akademií věd Leibniz byl první předseda Berlínské vědecké společnosti
- byl též poradcem řady osobností v Evropě a také ruského cara Petra I.
- umírá však v osamocení a zoufalý
- popsal svým dílem celkem 75 000 listů, jeho hlaví díla jsou:
Monadologie
Theodicea
- monáda = z řeckého monas = jednotka; termín, který vymyslel Giordano Bruno
- jedná se o duchovní atom, základní jednotka, která je nedělitelná
- všechny věci vznikají z monád, kterých je nekonečný počet = pluralismus
- monády jsou absolutně samostatné, nepůsobí na sebe, ale jak to, že je ve světě řád a ne
chaos? To proto, že existuje tzv. předzjednaná harmonie, kterou utvořil Bůh - jedná se o
jakýsi původní plán, dle kterého se monády budou chovat v budoucnosti (Bůh každé monádě
přiřadil určenou vlastnost)
- theodicea - problém zla a utrpení ve světě, proč je ve světě, který bůh stvořil jakožto nejdokonalejší a
nejlepší možný, zlo?
- zlo vyplývá z konečnosti světa a člověka, jedině Bůh je dokonalý, absolutní a nekonečný
- Bůh stvořil svět, který je po všech stránkách nejlepší ze všech možných světů a dobro
převyšuje zlo
- zlo je na světě pouze kvůli faktu smrti člověka
- Voltaire tuto teorii zparodoval ve svém osvícenském románu Candide
- Tomáš Akvinský tvrdil, že zlo je na světě, aby si lidé mohli uvědomit dobro, protože když
jsou neposlušní, tak je Bůh ztrestá...
II. Hlavní představitelé empirismu
John LOCKE (1632-1704)
- velmi vlivný filosof, lékař, politik
- zastával funkce ve státních úřadech, v době politického zvratu byl v exilu v Holandsku, nakonec se
však vrací zpět do Anglie, kde však záhy umírá
- nej. díla:
Esej o lidském rozumu
Dvě pojednání o vládě
- považován za zakladatele empirismu a nejlepšího empirika vůbec

- předchůdci empirismu: Thomas Hobbes a Francis Bacon
- tabula rasa = to jest člověk dle Johna Locka - čistá deska, nepopsaný list
- každý člověk se rodí jako nepopsaný list a to co získá, je výsledkem zkušenosti - popírá vrozené
principy
- jeho nejslavnější výrok: „Nic není v rozumu, co dříve nebylo ve smyslech.“
- bez smyslů by rozum nemohl pracovat, jak může rozum pracovat, pokud to smysly ještě nepoznaly?
- dokazuje to na dětech, či postižených lidech
- idea - představy, vjemy = předměty našeho poznávání světa
- všechny věci mají dle Locka 2 druhy kvalit:
1) primární kvality
- to jsou takové kvality, které jsou neoddělitelné od vnímaných věcí, jsou stále přímo ve
věcech a reálně existují
- pohyb, klid, tvar, tuhost, číslo, počet
2) sekundární kvality
- kvality, které vznikají až působením těles na naše smysly, jsou to pouze vlastnosti, kvality
věcí
- zvuky, barvy, chutě
- Lockovy politické názory - byl kritikem absolutismu a despotismu všeho druhu, formuloval zásady
politického liberalismu:
- tvrdí, že stát vznikl na základě dohody mezi lidmi - smluvní stát, nepsaná dohoda
- pokud panovník nedodržuje práva a svobody lidí, tak lid má právo panovníka svrhnout
- navázali na to osvícenci během Velké francouzské revoluce
- teorie dělby moci - finálně to zpracoval až Montesquieu - Locke rozdělil moc na:
a) legislativu
b) exekutivu
- Locke obhajoval náboženskou snášenlivost a toleranci
George BERKELEY (1685-1753)
- irský myslitel, teolog, povoláním anglikánský duchovní
- podnikl misii do USA, obracel neúspěšně 3 roky na víru místní obyvatele
- poté působí jako biskup v Irsku
- byl to osobní a důvěrný přítel spisovatele Jonathana SWIFTA - Guliverovy
cesty
- hlavní dílo napsal do 28 let, poté to už upadá
Pojednání o základech lidského poznání - gnozeologický spis
- byl to empirik, navazoval na Johna Locka, odmítá nedůslednosti v Lockově systému (primární a
sekundární kvality)
- Berkeley tvrdí, že všechna tělesa jsou pouhými kombinacemi našich vjemů - věci reálně neexistují,
existují pouze díky vnímajícímu subjektu, mimo ty lidi, kteří vnímají věci, věci neexistují:
„Esse est percipi.“ = Býti jest, býti vnímán.
- Bůh však zaručuje existenci věcí, i když ty určité věci v určitém okamžiku zrovna nikdo nevnímá
- tento názor je znám jako solipsismus = všechny věci jsou pouze svojí představou a reálně existuji jen
já sám, jen já sám jsem skutečný
- Immanuel Kant to považoval za naprostý skandál a snažil se to vyvrátit

David HUME (1711-1776)
- pocházel ze Skotska, právník a diplomat po Evropě, pobýval ve Francii, kde se
stýkal s osvícenci
- dílo, které ho proslavilo a existenčně ho zajistilo až do konce života:
Dějiny Anglie
- stal se z toho naprostý bestseller
Pojednání o lidské přirozenosti
- nejlepší filosofické dílo, které napsal, ale zapadlo to, napsal to ještě před
Dějinami Anglie
- Hume završuje tradici britského empirismu, krajní proud empirismu je tzv. senzualizmus = vše
pochází z činnosti smyslů
- Hume rozeznává 2 druhy smyslových vjemů:
1) imprese = dojmy
- jsou výsledkem vnímání a jsou živější, úplnější, přesnější a svěžejší
2) ideje
- otisky původních impresí, které se vyskytují v paměti
- jsou méně intenzivní než imprese a méně živé a nepřesnější
- Hume tvrdí, že vše o čem uvažujeme musí napřed zažít naše smysly - pravdivé jsou pouze poznatky,
které získáme z impresí
- Hume kritizoval vše, co není původně z impresí a hlavně tyto termíny:
a) kauzalita = příčinná souvislost, že změna je nutný následek jakéhokoliv jevu - Hume tvrdí, že je to
nesmysl, protož vnímáme jen časová fakta a následnost, ale nikoli příčinnou následnost
- věříme něčemu pouze na základě zkušenosti, že to tak funguje a že to tak bude fungovat i příště
b) substance - Hume tvrdí, že pokud odebereme vnější vlastnosti (kvality) předmětu nic nám nezbude,
tudíž substance neexistuje
c) metafyzika - Hume jí naprosto odmítá, protože jsou to pouze spekulace
d) teologie a náboženství
- David Hume je též někdy považován za předchůdce hospodářského liberalismu, s kterým přišel až
později Adam SMITH
III. FRANCOUZSKÉ OSVÍCENSTVÍ
- osvícenství je myšlenkový směr, hnutí, které se rozšířilo v Evropě od 17. - 19. století
- počátky osvícenství spadají do 17. století v Anglii a Holandsku
- vrchol osvícenství zažívá až v 18. století ve Francii - toto století je ve Francii považováno za století
filozofů
- osvícenství navazuje na renesanci - emancipace člověka
- hlavní znaky osvícenství:
a) racionalismus
- rozum je nejvyšší autoritou člověka, můžeme říci, že se odehrává skoro až kult rozumu, všechny
společenské a přírodní jevy jsou vysvětlitelné a popsatelné rozumem
- člověk se musí osvítit rozumem a bojovat proti nevzdělanosti, pověrám, lidské hlouposti a
omezenosti - z toho plyne, že zlo, je příčinnou nevědomosti, svět se však dá zlepšit, a to výchovou a
vzděláním
b) historický optimismus, neboli melioristický mýtus
- osvícenci doufali v nevyhnutelný lidský pokrok a že lidstvo na tomu bude do budoucna stále lépe
- toto kritizuje hlavně postmoderna 20. století, když se ohrazuje, proč má být 20. století (I. a II. SV)
lepší než 19. století?
c) rovnost, volnost, bratrství - demokracie
- kritika absolutismu, dogmatismu a ostrá kritika náboženství
- slavný Diderotův výrok: „Těším se na okamžik, když posledního krále pověsí na střevech posledního
kněze.“

- řada osvícenců byla historiky, všestrannými autory
- osvícenství přímo podnítilo VFR a mělo vliv na národní obrození v Čechách (např. Dobrovský), ale
tato obrozenecká vlna a osvícenská proběhla téměř po celé Evropě
- ze evropského osvíceného panovníka je považován Josef II. - vydal např. Toleranční patenty
Charles Louis de Secondat, baron de la Brede et de MONTESQUIEU (1689-1755)
- šlechtic, vysoký státní úředník, řadíme ho do starší generace osvícenců
- velmi obdivoval římský starověk
- dílo:
Perské listy
- anonymní prvotina, obrovský úspěch
- satirický román, psaný formou dopisů
- 2 Peršané píší domů o poměrech v soudobé Francii - kritika Francie
O duchu zákonů
- vydal kolem roku 1740, jeho životní dílo
- nejdůležitější hodnota každého státu je svoboda, která má být zaručena rozdělením státní
moci na 3 hlavní složky:
a) moc zákonodárná = legislativa
b) moc výkonná = exekutiva
c) moc soudní = justice
- John Locke měl pouze legislativu a exekutivu
- tímto dílem Montesquieu ovlivnil Americkou ústavu z roku 1787 a také ústavní akty po VFR
- v oboru sociologie vymyslel Montesquieu tzv. geografický přístup = založeno na přírodních
podmínkách, ve kterých lidé žijí:
- Italové - jsou temperamentní ze Sluníčka, a tak mají mít tvrdší zákony
- Seveřani - je jim tam pořád zima, a tak mohou mít mírnější zákony
Francois Marie Arouet, zvaný VOLTAIRE (1694-1778)
- nejvýznamnější představitel starší generace osvícenců
- velmi všestranný, encyklopedista
- pocházel z rodiny bohatého advokáta, byl velmi břitký komentátor a debatér
- často velmi jízlivý a za své názory často sklízel pohoršení, vězení a pronásledování
- řadu děl musí vydávat anonymně, protože se jeho díla pálí na hranicích jako díla
kacířská
- je také známý pro svůj krajní antisemitismus, kdy otevřeně hanil Židy
- říkalo se mu také nekorunovaný král Evropy, nejznámější osobnost své doby,
celebrita
- roku 1791 byly jeho ostatky slavnostně převezeny do revoluční Paříže
- jeho filosofie byla sice nepůvodní, ale jak to podal, tak to bylo velmi vlivné na ostatní
- psal hlavně filosofické romány:
Candide neboli Optimismus
- vysmívá se zde Leibnizovi, jak může být svět, ve kterém žijeme, ten nejlepší možný?
Zaira
- čistě filosofická díla:
Filosofický slovník
Filosofické listy - ty byly páleny katem na hranici
- Voltaire nebyl žádný veliký filosof a systematik, ale uměl jít s kůží na trh a prodat vše, co uměl
- prosazoval princip tolerance, svobody, lidského myšlení, avšak ostře vystupoval proti fanatismu,
despocii a Židům
- říkal: „Nesouhlasím s jediným vaším slovem, nicméně budu se do krve bít, abyste vaše slova mohl
pronést.“

- byl také veliký kritik katolické církve - říkal, že křesťanství a církev se založila tak, že se sešel první
hlupák s prvním ziskuchtivým člověkem - ziskuchtivec (podvodník) napálil hlupáka řečmi o
královstvím božím, přitom samotnému nešlo o nic jiného než o peníze a vládu zde na zemi
- avšak vyzdvihoval morální kvality Desatera božích přikázání a tvrdil, že osvícený panovník může
řídit stát
ateista - člověka, který otevřeně popírá existenci jakéhokoliv Boha či božstev
teista - člověk, který věří v existenci jediného Boha, který skutečně existuje mimo svět; v Boha, který
svět stvořil a který svět řídí a udržuje
deista - člověk, který věří, že Bůh stvořil svět, avšak ihned po stvoření světa do něj přestal zasahovat a
svět tak byl ponechán působení vlastních zákonů
IV. FRANCOUZŠTÍ ENCYKLOPEDISTÉ (PŮSOBÍCÍ BĚHEM OSVÍCENSTVÍ)
- středobodem těchto lidí je:
Encyklopedie, čili racionální slovník věd a řemesel
- dílo, které vycházelo v letech 1751-1772 - byl to jakýsi pokus o systematizaci všech tehdy
známých poznatků
- vyšlo 28 svazků, na tvorbě se podíleli všichni tehdejší známí myslitelé a literáti, např.:
Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Holbach, Helvétius, La Metrie, Diderot, D’Alambert atd.
- všem autorům encyklopedie bylo společné toto heslo:
„Svět náboženství a filosofie ustoupil století vědy.“ - všichni autoři věřili v rozum a
osvícenské názory
- vystupovali proti dogmatismu, pověrám a fanatismu
- věda má být nový princip, kterým nahlížíme na svět
Dennis DIDEROT (1713-1784)
- všestranný vědec, teoretik umění, hudební kritik, spisovatel a filozof
- řada povolání, pobýval u Kateřiny II. - ruská panovnice, která od něj koupila
celou jeho obsáhlou knihovnu a on z těch peněz pak dlouho žil
- pronesl onen výrok, kdy poslední panovník bude pověšen na střevech
posledního kněze
- autor 1000 hesel v Encyklopedii
- dílo:
Rozhovor mezi d’Alembertem a Diderotem
- filosofický spis
Jeptiška
- román, vskutku zajímavé počteníčko o dívce, která je přinucena být v klášteře a popisuje
ohavnosti, které se tam dějí (samý píchání atd.)
Jean le Rond d’Alembert (1717-1783)
- matematik, astronom, fyzik a filosof
- slavný je jeho úvod k Encyklopedii - formuje zde základní principy vědy a myšlenek osvícenství
- byl senzualista (krajní empirik) - všechny poznatky jsou jen ze smyslů
- vydával prvních 7 svazků Encyklopedie
V. FRANCOUZŠTÍ MATERIALISTÉ
- patřili k okruhu Encyklopedistů, avšak všichni to byli ateisti = vylučovali existenci Boha
- též byli senzualisté, odmítali nadpřirozené pravdy teologie, které nejsou smysly dokazatelné
- kladli důraz na rozum a výchovu
- Helvétius pronesl větu: „Lidé jsou pouhým produktem výchovy.“
- materialismus - základem světa je hmota, která nemá potřebu být pohybována nějakým principem
Julien Offroy de La METTRIE (1709-1751)
- filosof, lékař, přírodovědec, matematik a ateista
- víra v Boha překáží pravdivějšímu poznání přírody, byl celý život pronásledován úřady a církví

- byl to pravověrný hédonik - zemřel na otravu z lanýžové paštiky, kterou si připravoval na zkaženém
a přepáleném tuku
- napsal knihu:
Člověk-stroj
- kniha, ve které píše, že člověk je produktem hmoty, jsme pouze stroje na práci
Claude Audrien HELVÉTIUS (1715-1771)
- soustředil se na sociální politiku a otázky, které se týkaly člověka a společnosti
- ovlivněn Johnem Lockem
- jeho názory ovlivnily Velkou Francouzskou Revoluci
- s velikými problémy vydával a prodával své knihy:
O člověku
O duchu
baron Paul Heinrich Dietrich von HOLBACH
- německý baron trvale žijící ve Francii, říkal si Paul Henri d’Holbach
- hlavní systematik francouzských materialistů - napsal 400 hesel do Encyklopedie, které se týkaly
přírodních věd
- Holbach byl krajním ateistou, měl přezdívku „osobní nepřítel Boha“
- napsal „bibli“ materialismu:
Systém přírody
- ihned pálena na hranicích, co vyšla
- popírá zde všechny iracionální principy (včetně Boha), důležitá je pouze hmota a poznání
Jean Jacques ROUSSEAU (1712-1778)
- filosof a spisovatel, který se narodil v Ženevě - matka zemřela při porodu
- byl to autodidakt = sám se vzdělával, nikdy nenavštěvoval jakoukoliv školu
- vedl dobrodružný a neklidný život, cestoval po celé Evropě, měl 5 dětí
s hotelovou služebnou a všechny je postupně strkal do nalezince (sirotčince)
- jeho dílo mělo veliký ohlas a spolu s Voltairem patřil mezi největší celebrity
- také přispíval do Encyklopedie
- přecházel mezi katolicismem a protestantismem (byl to střídavý konvertita)
- svými literárními pokusy je považován za předchůdce romantismu - autor
sentimentalismu - směr, který „vymyslel“ Laurence Sterne
- obecně k Rousseauovu dílu:
- vystupuje proti kultu rozumu a vyzdvihuje cit a citovost člověka
- narozdíl od osvícenců kriticky hodnotí civilizaci, kulturu a vědu - naproti tomu vychvaluje
přírodu a lidskou nezkaženost
- odmítá „historický optimismus“ (melioristický mýtus) a tvrdí, že pokrok vede k úpadku
mravů a člověka
- východisko vidí k návratu do přírody
Rozprava o vědách a uměních
- dílo, které napsal jako odpověď na soutěž Dijonské akademie, která vyhlásila literární soutěž
na téma: „Přispěl pokrok a umění ke zlepšení člověka a mravů?“
- Rousseau jako jediný odpověděl že NE! a soutěž vyhrál a tím se stal velice slavným
- napsal tam, že civilizace nezlepšuje mravy, protože potlačuje přirozený citový základ
člověka a lidskost tak upadá
Rozprava o původu a příčinách nerovnosti mezi lidmi
- zde tvrdí, že člověk v přirozeném a původním stavu byl šťastný
- konec harmonie mezi lidmi nastává se vznikem soukromého vlastnictví = hlavní příčina zla
mezi lidmi
- východisko vidí v celospolečenském vlastnictví
- řekl: „První člověk, který vzal plot a ohradil si kus půdy a řekl: „Toto je moje.“, tak toho
měli lidé rovnou zabít.“
Emil čili O výchově

- pedagogický a výchovný román
- tvrdí, jak se mají lidé vychovávat, pálili to kati na hranici
- tvrdí zde, že podstata člověka je dobrá, kazí jej společnost
- ve výchově dětí je třeba minimalizovat negativní vlivy společnosti, aby se mohl rozvíjet
přirozený a dobrý základ člověka
- paradoxně sám svých pět dětí strčil do děcáku a kašlal na ně, ale jak už napsal Seneca, pouze
učím to, jak se má žít a ne, jak sám žiji.
O společenské smlouvě
- představa smluvní teorie vzniku státu
- lidé se dobrovolně zřekli části svých práv, aby mohla vzniknout instituce zvaná stát
- ve spise se Rousseau prezentuje jako stoupenec zastupitelské demokracie
- kritizuje odcizení a nepřirozený stav člověka ve státě
- „Člověk se narodí svobodný, ale celý život je v okovech.“
Julie, neboli Nová Heloisa
- milostný román, který ovlivnil romantismus 19. století
- je to román psaný v dopisech - stala se z toho pak oblíbená forma, např.:
Pierre Choderlos de Laclos - Nebezpečné známosti
Johann Wolfgang Goethe - Utrpení mladého Werthera
Vyznání
- Rousseauova autobiografie, kterou sepsal na konci života

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOSOFIE
- datujeme ji od konce 18. století do ½ 19. století - přesněji:
1781 (Kant vydává Kritika čistého rozumu) - 1831 (umírá Hegel)
- vytváří se řada idealistických systémů, velké teoretické soustavy
- hlavním impulsem byl Kant, všichni ostatní na něj navazují, či na něj reagují
- všichni 4 představitelé byli profesionálními učiteli filozofie:
KANT, FICHTE, SCHELLING a HEGEL
Immanuel KANT (1724-1804)
- první představitel německé klasické filosofie
- byl to filozof a vědec
- označován za největšího filozofa všech dob, často porovnávám
s Aristotelem a je též považován za jednoho z nejméně srozumitelných
filozofu
- škola následovníků, ovlivnil je a jeho samotná filozofie má vícero
interpretací
- jeho systém:
a) kritický
b) transcendentální idealismus
- Kant celý svůj život prožil v Královci - ve východním Prusku (dnešní Rusko)
- studoval na zdejší univerzitě, nikdy neměl rodinu a věnoval se pouze akademické dráze
- studoval teologii a přírodovědu (značný rozpor)
- pracoval jako vychovatel v šlechtických rodinách, poté až do konce života působí na Universitě
v Královci - 2x za sebou mu odmítli profesuru, až později dostal katedru metafyziky a logiky
- nakonec se stal až rektorem celé University
- přednášel řadu oborů: teologie, etika...
- měl přesný a velmi puntičkářský denní rytmus života
- vstával a uléhal na lože každý den vždy ve stejnou hodinu
- pokud mu někdo narušil jeho denní řád, tak na ně zanevřel
- jinak byl jako učitel docela vtipný a studenti rádi chodili na jeho přednášky
- řadíme jeho filosofii na 3 období:
1) Předkritické období
- studium přírody - oheň, sopky a zemětřesení

- vzniká jeho teorie vzniku vesmíru - vesmír a sluneční soustava vznikla z mlhoviny (původní látka) tato teorie se nazývá Kant-Laplaceova teorie vzniku vesmíru
2) Kritické období
- hlavní a nejvýznamnější tvůrčí období
- byl zasažen Rousseauem - jeho Emilem - nestihl kvůli tomu svou pravidelnou procházku, protože se
do toho tak začetl, a tak se na tu knihu velice naštval, ačkoliv se mu líbila
- také ho ovlivnila Humeova kauzalita
- kvůli tomu začal Kant studovat možnosti rozumu
- píše své slavné „kritiky“:
Kritika čistého rozumu
- zabývá se noetikou a metafyzikou
Kritika praktického rozumu
- zabývá se etikou
Kritika soudnosti
- zabývá se estetikou, krásnem
- pojem kritika znamená u Kanta - přesné vymezení hranic daného jevu, nejedná se o kritizování
Kritika čistého rozumu
- vyšla roku 1781 a zahajuje tak etapu klasické německé filozofie
- zabývá se možností lidského poznání a zdali člověk něco může poznat
- řeší zde koperníkovský obrat:
- při pozorování vždy filozofové vycházejí z objektu, který zkoumají
- Kant ale zdůrazňuje roli toho,kdo poznává a ne poznávaného předmětu
- objektem zkoumání má být samotný proces poznání - je třeba přesně stanovit hranice lidského
poznání
- nemáme zkoumat svět a různé jevy, Kant zde rozlišuje:
a) svět (věc) o sobě
- je svět, který existuje sám o sobě nezávisle na našem procesu poznání
- je mimo čas a prostor
- je základem skutečnosti, nám (lidem) je ale nepřístupný
b) svět (věc) pro nás - jev
- je vytvářen námi (lidmi)
- tvoříme si ho v poznávacím procesu
- je lidem přístupný a poznatelný
- každému člověku jsou dány věci v procesu poznávání, které jsou mu dány:
1) předem - a priori
2) až po poznání - a posteriori - poznatky vytvořené ze zkušenosti
- člověk má tedy v poznání něco dáno předem
- to nejdůležitější jsou 2 kategorie:
a) prostor
b) čas
- v těchto dvou kategoriích vše vnímáme
- mimo prostor a čas nemůžeme nic vnímat, naše poznání je tedy předem determinováno
(ovlivněno) těmito kategoriemi
- kategorie prostoru a času nejsou kvalitami věcí a nebo světa o sobě
- nejsou to objektivně existující kvality
- lidé si poznání vždy přizpůsobí do prostoru a času - dá se říci, že svět se nám jeví skrze
mřížku prostoru a času
- o skutečné povaze světa, ale nemůžeme nic říci
Kritika praktického rozumu
- zkoumá etiku, jak máme jednat
- dělí to do dvou skupin:
a) autonomní morálka
- člověk si mravní normy vytváří sám - tuhle vyzdvihoval

b) heteronomní morálka
- mravní normy jsou nám dány zvenčí (například Bohem či státem)
- tvrdí, že jeden morální zákon platí vždy a ve všech situacích - kategorický imperativ (platí pro
všechny lidi, jedná se o jakousi zásadu): „Jednej vždy tak, aby maxima tvé vůle mohla vždy zároveň
platit jako princip všeobecného zákonodárství.“
- čili každý člověk má jedna tak, aby mohl být vzorem ostatním, aby to mohlo být universální chování
pro všechny
- cílem jednání nemá být odměna či obava z trestu
- mravní jednání má být povinnost, účelem má být dobro samo
Kritika soudnosti
- zabývá se schopností poznat krásu, umění, estetické cítění a hodnocení
3) Pokritické období
- ke konci života
- nepíše už žádná významná filosofická díla
- věnuje se filosofii náboženství, práva a morálky
Johann Gottlieb FICHTE (1762-1814)
- představitel německé klasické filozofie
- velmi konfliktní a nasírací člověk
- narodil se jako pasáček koz, jednoho dne do vsi přijel pán a nestihl kázání a
mladý Fichte ho převyprávěl doslovně i s posunky pana faráře, to na místního
pracháče udělalo dojem a rozhodl se pasáčkovi koz zaplatit studium
- po vystudování university pracoval jako vychovatel u šlechticů, případně
učitel na vysoké škole
- byl velice konfliktní, tak často musel střídat povolání a ještě k tomu byl
velice hrdý, a tak se se všemi hádal, než aby uznal svou chybu
- byl prvním rektorem Berlínské university
- zlomový bod byl, když za ním přišel jeden student a požádal ho o vysvětlení Kantovy filozofie
- Fichte byl Kantem okouzlen, později se spolu dokonce setkali
- Fichte pod vlivem Kanta napsal svůj první filosofický spis, který však byl obecně přijat, jako by ho
napsal sám Kant, později se však vysvětlilo, že spis je práce Fichta, a tak se sláva přesunula na
Fichteho
- umírá na tyfus
Řeči o německém národu
- chtěl probudit národní vědomí v době napoleonských válek
- vyzývá k mravní obrodě německého národa
Vědosloví
- filosofie má být základem všech věd
Fichteho filosofie:
- filosofie aktivního já - říkal, že nejdůležitější je aktivní samostatný lidský subjekt a jeho dominantní
role
- odmítá něco, co nás omezuje (= Kantův svět o sobě)
- Fichte říká, že nejdůležitější je individuální já, duchovní podstata vědění
- lidé vytváří realitu světa, je obrazem našeho já - podobné, ale jiné k Berekeleyho solipsismu
- vše ostatní je ne-já, to je mimo myslící vědomí člověka

Friedrich Wilhelm Joseph von SCHELLING (1775-1854)
- návaznost na Kanta a Fichteho
- studuje teologii s Hegelem a romantickým básníkem Helderlingem
- již od mládí je chytrej jak rádio, na vysoké škole v Jeně byl profesorem již ve věku 23let
- pak byl profesor v Berlíně, celý život prožívá v ústranní, ignoruje okolní svět a žije si sám pro sebe
- hlavní dílo:
Systém transcendentálního idealismu
- Schelling je tvůrcem filosofie identity, kterou vymyslel v období jenské university, reaguje tím na
Fichteho a Kanta
- tvrdí, že duch a příroda jsou ve své skutečnosti identické - příroda je objektivní, reálný pól, duch je
subjektivní, ideální pól
- svět vzniká rozvinutím identity a v každém jevu ve světě je zakombinována určitá část identit
- chtěl zrušit důležitost ducha a spojit obojí
- v závěru svého života změnil filosofii, kterou do té doby vyznával - odmítá předchozí tvorbu a začíná
se zabývat mystikou, iracionalismem - vystupuje proti osvícencům a později se stal vzorem pro
racionalisty 19. století (Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard)
Georg Wilhelm Friedrich HEGEL (1770-1831)
- pocházel ze Stuttgartu, studoval školu s Schellingem - přátelili se
- přednáší na Jeně, Heidelbergu, Berlíně
- stal se státním filosofem Pruska (Německa)
- měl výsadní postavení a jeho filosofie se stala oficiální filosofií Pruska
- zemřel roku 1831 na choleru a považujeme ho za završitele německé
klasické filosofie
- jeho filosofie velmi ovlivnila německé myšlení
- dílo:
Fenomenologie ducha
Logika
Dějiny filosofie - spolu s Aristotelem, jsou tyto dvoje dějiny filosofie považovány za jedny
z nejlepších
- navazuje na Fichteho, Schellinga a základem jeho filosofie je tzv:
Dialektická metoda (neboli též hegelovská triáda a někdy též Hegelova dialektika):
- tvrdí, že vývoj všeho probíhá ve 3 etapách a probíhá dialekticky = vývojem a soubojem
protikladů (založil to Herakleitos)
- 3 stupně Hegelovy filosofie:
1) teze = původní stav, který zkoumá logika
2) antiteze = popření teze, zkoumá to filosofie přírody
3) syntéza = z protikladných názorů vybereme ten, který se osvědčil, takže vývoj
všeho probíhá dialekticky, zkoumá to filosofie ducha
Filosofie ducha má taktéž 3 fáze:
1) subjektivní duch - sebevědomí, člověk si je vědom sám sebe
2) objektivní duch - nadindividuální projevy ducha - rodina, společnost, stát
3) absolutní duch - poznává se v celku světa, můžeme ho pozorovat v umění, náboženství, fil.
- z Hegelova díla je nejvýznamnější:
Filosofie dějin
- dějinami vládne rozum, vše, co se děje, se dějem proto, že je to rozumné
- jednotlivé civilizace jsou uskutečňovány světovým rozumem
- světový duch funguje prostřednictvím silných jedinců, kteří si myslí, že jednají z vlastní
vůle, ale ve skutečnosti naplňují vůli světového ducha
- tvrdí, že nastal konec dějin - společnost už je vyspělá a nemá kam jít - na to navazuje ve 20.
století Francis Fukuyama - Konec dějin a poslední člověk

27. POKLASICKÁ FILOZOFIE 19. STOLETÍ
- poklasická (někdy též pohegelovská) filosofie
- Hegel je považován za vrchol a tím pádem i za konec filozofie
- končí klasické myšlení, z gnozeologie přechází filozofie k člověku
- 19. století (i 20. století) je vědou o člověku
- 2 hlavní proudy:
a) iracionalismus
b) scientismus
a) iracionalismus
- řadíme sem Kierkegaarda, Nietzscheho a Schopenhauera
- nezakládá se na úloze rozumu, zavrhují ho a zdůrazňují mimorozumové složky světa
- podstatu svět lze vysvětlit: citem, vůlí, intuicí, vírou, ale nejde to vědecky
- noetická skepse o poznatelnosti světa je jejich krédem
- navazují na pozdní filosofii Schellingovu
b) scientismus = od slova scientia = věda
- přišli s programem zvědečtění filosofie, chtěli, aby se filosofie stala vědou
- má se vyrovnat přírodním vědám, chápu je jako vzor
- filosofie má přestat mít ambice všeuniversální vědy a nemá usilovat o celkové a absolutní poznání,
ale má pouze propracovat vědecké metody a zastřešit všechny ostatní vědy
1) pozitivizmus - Auguste Comte
2) marxismus
I. IRACIONALISMUS
Søren Aabye KIERKEGAARD (1813-1855)
- dánský filosof, teolog, náboženský myslitel a spisovatel a také nejlepší dánský
literát
- studovat teologie, v Berlíně navštěvoval Schellingovy přednášky
- po návratu do Dánska působí jako samostatný spisovatel, za života neznámý a
jeho filosofie je „objevena“ až během 20. století existencialisty (přesněji
Karlem Jaspersem)
- vyrůstal v rodině duchovního, myslel si, že rodina je ztížena kletbou, protože
jeho otec proklel Boha
- sám Kierkegaard se šíleně zamiloval, ale nic z toho nakonec nebylo, nakonec umírá na ulici na
infarkt jako naprosto neznámý člověk
- je považován za předchůdce existencializmu
- dílo:
Okamžik
Současnost
Svůdcův deník - jeho peripetie s milou, která si pak vzala jiného, hlavně kvůli Sörenově
nerozhodnosti a prapodivnému chování
Bázeň a chvění
Nemoc k smrti
Kierkegaardova filosofe:
- vycházel z kritika Hegela, kritizoval jeho abstraktní a spekulativní myšlení
- filosofie má zkoumat jedince, konkrétní problémy člověka v jeho existenci v určité konkrétní situaci
- řeší etické otázky, tyto problémy nazval existenciální problémy
- lidská existence je charakteristická nutností volby, přičemž nevíme, jak volba ovlivní náš pozdější
život - naše existence je provázena úzkostí, strachem
- záchranu v existenci spatřuje ve víře v Boha

- člověk nemá být v davu, ale má být individualista, nemá být pouze anonymní jednotka velikého
celku
- Kierkegaard chce individualizovat i vztah k Bohu, cesta k bohu není jednoduchá a vede přes 3 stadia
lidské existence:
1) estetické stadium
- zde je člověk upoután smysly, hledá povrchní uspokojení
- vyčerpává se v honbě za zajímavým (myslí si, že je to zajímavé)
2) etické stadium
- člověk jedná zodpovědně, ale zůstává zde problém lidské konečnosti
3) náboženské stadium
- nelze popsat rozumem, člověk si uvědomí vztah k Bohu a plně se mu odevzdá
- Kierkegaard odmítá poloexistenci - negativní honba za smyslovými požitky
- kritizuje soudobého člověka a dánské oficiální křesťanství za to, že jsou povrchní a zdánliví
- naprosto odmítá církev, jakožto organizaci utvořenou lidmi, která si vymýšlí různá církevní dogmata
a další výmysly, které člověk k životu naprosto vůbec nepotřebuje
Arthur SCHOPENHAUER (1788-1860)
- měl přezdívku „chmurný génius“
- matka byla známá spisovatelka
- Arthur je učitel filosofie a krajně nesnáší Hegela, napsal si přednášky na
universitě ve stejný čas jako on, chtěl ho tím trumfnout, ale Arthur tam měl
prázdno, kdežto k Hegelovi se nevešli ani studenti do posluchárny Schopenhauer když vidí svůj neúspěch, tak končí s učením
- na jedné straně pohrdá naprosto ženami a hloupými lidmi a na druhé straně
měl ambice stát se slavným a uznávaným filosofem - to se mu splnilo až 6 let
před smrtí díky hlavnímu spisu:
Svět jako vůle a představa
- stěžejní dílo, které ho udělalo slavným
- měl zde 3 inspirační zdroje:
1) Kant - odmítá vše, co na něj nenavazuje
2) Platon - byl jím silně ovlivněn
3) Indické myšlení - buddhismus a upanišady
- stejně jako Kant rozlišuje „reálnou“ skutečnost a to, co se nám jeví
- stejně jako Kant říká, že člověk se nepohybuje po světě, který je daný a reálný - sami si svět
konstruujeme, tzn., že víme o naší představě např. stromu, ale nevíme nic o realitě stromu - je to pouze
naše představa, která se nám jeví.
- hledá, co je za tím jevem a nalézá, že základem je vůle (věc o sobě), to je ten prazáklad světa,
podstata všeho skutečného = voluntarismus - vůle je zkladním životním principem
- vůle je touha po něčem, která nemůže být ukojena, je bezohledná, slepá, neustálé puzení něco získat
- život je utrpení, strach, bolest, protože vůle je nekonečná - velmi pesimistický pohled na svět
- existují 2 cesty, jak omezit vůli (nejsou to však cesty pro davy, ale pro génia):
1. cesta - estetická - cesta přechodného vykoupení - dočasné utlumení vůle uměním, které
nezpůsobuje bolest, avšak osvobozuje od žádostivosti - z umění vyzdvihuje především hudbu
(Wagnera - byl to jeho dobrý přítel)
2. cesta - etická - trvalé vykoupení od vůle. Je to cesta askeze, zbavení se všech žádostí a
potřeb. Cílem je rozplynutí se v nicotě (obdoba nirvány v buddhismu)

Friedrich Wilhelm NIETZSCHE (1844-1900)
- syn pastora, studoval filologii (jazykověda)
- přednášel v Basileji klasickou filologii, pro nemoc však místo opouští
- prodělává fyzické zkroucení a postupně v těžkých bolestech umírá 12 let na
syfilis (ošetřovala ho jeho sestra)
- jeho vzorem ve filosofii byl A. Schopenhauer
- přátelil se také s Richardem Wagnerem, ke konci života se však spolu
rozkmotřili
- cenil se velmi antickou kulturu
- dílo:
Tak pravil Zarathustra
Vůle k moci
Mimo dobro a zlo
- jeho filosofie netvoří jednotný systém - jeho díla, to je soubor myšlenek a aforismů
- říká se mu „filosof s kladivem“ - rozmlátil totiž tradici ve filosofii, chtěl vytvořit úplně novou
filosofii s novými hodnotami
- jeho výrok „Bůh je mrtev“ odmítá tím veškerou metafyziku a náboženství (hlavně křesťany)- člověk
se na to nemá spoléhat, nemá hledat útěchu v metafyzice, nemá přemýšlet o ideálním světě a místo
toho má realizovat své sny zde na tomto světě
- filosofie má vytvořit nový systém hodnot (má vyvrátit staré předsudky) má se oprostit od křesťanské
morálky
- jeho koncepce dvojí morálky u lidí:
1) morálka otrocká - do Evropy ji přineslo křesťanství, postižení lidé jsou vyzdvihováni. To je
výplod úpadku lidstva. Tito postižení jsou chápáni jako jediní dobří a silní jedinci se tak
nemohou projevit
- dobré hodnoty jsou soucit a pokora
2) morálka panská - je třeba ji vytvořit, jedná se o negaci otrocké morálky
- dobré hodnoty jsou síla a moc - autoritatismus - vítězství silnějších nad slabšími
- člověk se za sílu a moc nemá stydět
- nakonec s tím pracovali nacisti, ale Nietzsche nebyl žádnej nácek
- pokud se člověk bude řídit panskou morálku, vznikne tzv. nadčlověk - ten se rozejde s tradičními
hodnotami, postaví se na místo mrtvého boha a stane se silným jedincem, sám si bude autoritou a bude
si určovat normy. Dnes je člověk něco mezi zvířetem a nadčlověkem.
- základem světa je vůle k moci - základní životní princip. - narozdíl od Schopenhauera je vůle pro
Nietzscheho pozitivní hodnota
- každý organismus chce vládnou ostatním a chce výt silnější - to je pozitivní princip svět, naopak
Schopenhauer se na to dívá obráceně a to velmi negativně
II. SCIENTISMUS
1) Pozitivizmus
- termín vymyslel zakladatel směru Auguste COMTE (mj. tvůrce termínu sociologie)
- Comte tvrdí, že vědění má být pozitivní - má být věcné, určité a spolehlivé
- filosofie a věda se má soustředit na fakta, která jsou dána a dají se prověřit, tato fakta má popisovat a
uspořádat a poté s nimi pracovat
- naprosto odmítají metafyziku - jsou to pouze spekulace, které se nedrží faktů
- pozitivizmus se uplatňoval i u nás, avšak v literární vědě - shromažďuje se obrovské množství
poznatků a vznikají tak tlustospisy, nehledají smysl díla - je to zbytečné, stačí jim pouze fakta
- směr je však typický pro anglosaské země v 19. a 20. století má obrovský vliv
- navazují na empirismus a vychází z něj realismus v literatuře

Auguste COMTE (1798-1857)
- francouzský filosof a sociolog
- onemocněl duševní chorobou, přednáší soukromě a žije hlavně z podpory
svých přátel
- základní dílo:

Kurz pozitivní filosofie
- psal to 12 let, mnohosvazkové dílo - „bible“ pozitivizmu
- touží po zvědečtění společenských věd, aby se přiblížili přírodním vědám - též se zabývat
fakty
- zákon 3 stádií v myšlení člověka:
1) teologické (náboženské stadium) - člověk věří v absolutní poznání a věří, že je možné jej
dosáhnout
- vědy považují události za procesy, vyvolané nadpřirozeným silami = Bůh
2) metafyzické stadium - obměna 1. stadia
- nadpřirozené síly jsou nahrazeny abstrakcemi našeho rozumu
- vytváříme si pojmy, které nám popíšou svět (substance, kauzalita - to jsou lidské výmysle,
které se nám snaží pomoci pochopit svět)
- 1. a 2. stádia se ptají po smyslu faktů - to pozitivizmus odmítá, proto musí přijít 3. fáze
myšlení člověka:
3) pozitivní stadium - člověk si uvědomí, že absolutní poznání není možné
- můžeme popsat fakta a zákonitosti, musíme se vzdát metafyziky
- nemůžeme zkoumat smysl, původ a proč tu člověk vůbec na zemi je atd...
- Comte též provedl klasifikaci věd - rozlišuje jich 6:
- matika, astronomie, fyzika, chemie, biologie, sociologie
- v jeho pojetí měla sociologie zastřešit všechny společenské vědy
Herbert SPENCER (1820-1903)
- největší filosof Anglie během 19. století
- spolutvůrce sociologie a pozitivizmu
- vychází ze stejného principu-absolutní poznání je nemožné, filosofie má zkoumat jen
racionální fakta
- termín evoluce - zákon vývoje - inspiruje se Darwinem - tvrdí, že evoluční proces se
projevuje fakty a ty má zkoumat filosofie a věda
John Stuart MILL (1806-1873)
- anglický ekonom, politik, etik, filosof
- zabýval se logikou - zkoumal metodu indukce
- v politice byl teoretik liberalismu
- v etice prosazoval utilitarismus - prospěšnosti, kritérium dobra je blaho lidí
2) Marxismus
Karl MARX (1818-1883)
- německý ekonom, filosof, politik
- působí jako levicový novinář v dělnických novinách
- vede velmi dobrodružný život, 1. internacionála, dělnické hnutí
- po roce 1848/9 mu v Anglii, kde žil, umíraly děti hladem - jeho žena byla
šlechtična, která rozhodně nebyla zvyklá žít v takhle bídném prostředí, kdy
neměli, co jíst
- finančně mu pomáhá jeho kamarád Bedřich ENGELS

- Marxovo dílo:
Kapitál
- jakási „bible“ levičáků, velmi obsáhlé dílo
Komunistický manifest
- „Evropou obchází strašidlo komunismu.“ - 1. věta z díla
- reakce na hospodářský liberalismus Anglie 19. století - tvrdá práce, podmínky: 8hod/den 7 dní
v týdnu bez jakýchkoliv sociálních jistot
- člověk byl pouhým strojem na práci
- inspirován anglickou ekonomickou teorií Adamem Smithem - tržní mechanismy
- mezi jeho předchůdce patří utopičtí socialisté - Owen a Fouriér
- další veliký zdroj Hegel a klasická německá filosofie (někdy se říká, že marxismus je špatně
aplikovaná hegelovská dialektika...to už je věta pro fajnšmekry)
- Marx je velice vlivný filosof, navazuje na něj spousta proudů a je to jeden z nejznámějších myslitelů
20. století
- u nás se na něj většinou nadává a vysmívá se mu, kvůli nechuti, kterou jeho jméno po 40 let v naší
zemi vyvolávalo během komunistické diktatury
- Marx říká: „Sám nejsem marxistou“ - vysvětlitelné vícero způsoby
- dialektický materialismus - Marx přijímá Hegelovu metodu, navazuje na něj - svět je vývoj pomocí
protikladných sil a jejich střetávání
- Marx to přenáší na Zemi a říká, že vývoj probíhá na tomto konkrétním světě
- historický materialismus - vývoj teze na lidské dějiny, i dějiny jsou soubojem protikladných sil:
a) ekonomická základna
b) ideologická nadstavba (= právo, umění, filosofie, věda)
- Marx říká že ekonomická základna je nejdůležitější, protože určuje ideologickou nadstavbu - proč?
Protože základnu určují ti nejbohatší - vyhovuje jim to tak, a ještě k tomu je to podmíněno vládnoucí
třídou, která je sestavená jen z bohatých a mocných.
- interpretace dějin se liší dle vládnoucího systému (v morálce, náboženství apod.)
- souboj výrobních sil (nástroje, suroviny) a výrobních vztahů (vlastnické vztahy, komu patří síly)
- síly a vztahy jsou v konfliktu - dějinně - otrokářská společnost, feudalismus, kapitalismus a
logické vyústění v diktaturu proletariátu
- celé dějiny jsou třídním bojem mezi vykořisťovateli a vykořisťovanými - chce vytvořit beztřídní
společnost, kde vše bude patřit všem
- proletariát (dělnická třída) musí provést násilnou revoluci, aby uspěl ve svých cílech
Teorie nadhodnot
- dělník má plat - pouze hodnota lidské práce, ale na výdělek, který produkt na trhu vydělá už dělník
nemá nárok, protože to zlý továrník ukradne nebohému dělníkovi - to je hlavní důvod, aby se svrhnul
kapitalismus a tržní mechanismy (Marx trochu pozapomněl na rizika podnikání, kdy podnikatelé
investují a můžou také klidně přijít o vše)
Odcizení člověka
- další Marxova kategorie, která byla důležitá pro pozdější existencialisty: Sartre, Camus, Jaspers
- znamená to, že život v moderní společnosti odcizuje člověka sama od sebe
Friedrich ENGELS (1820-1895)
- přítel Marxe, německý filosof a ekonom
- spoluzakladatel komunistického hnutí
- je mu přikládáno zjednodušení řady problémů, kterými se zabýval Marx - vedlo
to k dogmatickému marxismu, ze kterého se vyvinul stalinismus
- je jako „přidavačem“ na veliké stavbě jménem marxismus (pro lidi, kteří nemají
rádi metafory, prostě jenom Marxovi pomáhal a je méně významnější než Marx)
3) Novokantovství (okrajové, u maturity nebude)
- navazují překvapivě na Kanta
- vzniká na německých universitách a rozšiřuje se po Evropě
- tendence návratu ke Kantovi, vrchol spadá do přelomu 19. a 20. století
- dělí se na 2 školy:

a) marburgská
b) bádenská
- všichni řeší klíčový problém: věc o sobě - kritizují vztahy mezi jevy a věcmi
a) Marburg
- zakladatel Hermann COHEN - odmítá dualismus (= svět pro nás a svět o sobě)
- označuje se gnozeologika, zabývá se teoriemi poznání
- navazuje na něj Paul NATORD
b) Baden
- centra v Heidelbergu a Freiburgu
- zkoumají hodnoty a normy lidského chování, které je „vědou o hodnotách“
- axiologie - učení o povaze hodnot, o jejich vzájemných vztazích i poměru ke společenským a
kulturním faktorům, teorie hodnot
Wilhelm WINDELBAND
- hlavní představitel a zakladatel bádenské školy
- historik filosofie
- rozlišuje vědy na:
a) přírodní - objektivní zákony
b) dějinné - individuální události, které jsou jedinečné
- filosofie nemá zkoumat příčiny, ale význam a smysl věci - v rozporu s pozitivizmem
Heinrich RICKERT
- řeší teorie hodnot - v dějinách jsou objektivní a vždy platné normy, hodnoty

28. FILOZOFIE 20. STOLETÍ
- navazuje na výsledky filosofie 17. - 19. století, či je kriticky hodnotí
- základním ryem je to, e nemůžeme uvést jak se to má snadno dělit, protože existuje asi miliarda (to
je hyperbola) filosofických škol
- je také velmi těžké tyto jednotlivé směry zařadit do obecnějších skupin
- ve 20. století je filosofie vědou o člověku
- filosofie se snaží zlepšit situaci člověka ve světě
- dělí se na filosofie, které se orientují na:
a) vnitřní svět člověka, antropologické směry
- filosofie života
- existencializmus
- křesťanská filosofie
b) vější svět člověka, tradice pozitivizmu
- odmítají metafyziku, chtějí pouze konkrétní fakta
- zabývají se hlavně gnozeologie
- pragmatizmus
- analytická filosofie (novopozitivizmus)
- mimo toto schéma řadímíme ještě:
- fenomenologii
- hermeneutiku
- strukturalismus
- závěr 20. století označujeme jako postmodernu
1) FILOSOFE ŽIVOTA
- vzniká na přelomu 19. a 20. století, řadíme do ní řadu filosofů
- vystupují proti pozitivizmu, racionalismu
- upozorňují na jednostrannost rozumu, který zprošťuje vědění světa a kritizuje vědy
- hlavní kategorií je život = něco, co nelze postihnout pouze rozumem, nelze to pochopit
- aby mohl být život poznán, musí přijít nějaký iracionální pohled, jakási síla, která je schopná
rozeznat život a tou je intuice
- navazují na iracionalisty v 19. století
Wilhelm DILTHEY (1833-1911)
- německý filosof a představitel proudu filosofie života
- je též považován ze předchůdce hermeneutiky (až 2. ½ 20. století)
- hlavní dílo:
Úvod do vědy duchovní
- odmítal v duchovních vědách redukci metod na metody přírodovědné
- odmítá zvědečťování filosofie a tvrdí, že historie a fakta nesou řadu významů, které
nemůžeme popsat jako fakta, ale musíme zkoumat jejich význam
- poznání v duchovních vědách je možné na základě vcítění, znovuprožití
Henri BERGSON (1859-1941)
- francouzský filosof a spisovatel
- vystudoval matiku a filosofie, pak členem francouzské akademie
- obdržel Nobelovu cenu za literaturu v roce 1928
Tvořivý vývoj - dílo z počátku 20. století
- vychází z kritiky metod exaktních věd
- filosofie založena na protikladnosti:
a) prostoru
b) času
- jsou absolutně protikladné:
Prostor = soubor bodů mezi kterými můžeme libovolně procházet

Čas = není jako prostor, protože nemá přestávky, každý moment přináší něco neopakovatelného a
nového. Je to plynutí, které nelze zastavit.
- říká, že: „Prostor je. Čas není, čas se děje.“
- rozeznává též 2 základní přístupy ke světu:
1) intelekt = rozum
- přírodní vědy pracují s rozumem a zkoumají pouze prostor
- intelekt má sklon si svět rozkouskovat a nezkoumá plynutí
- chce svět pochopit jako něco stálého, co lze zastavit a změřit
2) intuice = vyšší stupeň náhlého poznání
- může člověku pomoci poznat svět v rámci plynutí, dění a vývoje
- lidský život je spojen s časem, lidé jsou koneční a věda není schopna lidem vysvětlit život
(život - čas, věda - prostor)
2) PRAGMATIZMUS
- jedná se o vůbec první filosofický směr, který má kořeny v USA
- vzniká na konci 19. století a rozšiřuje se ve 20. století po Evropě
- pragma = čin, jednání, praxe
- pragmaticky = věcně, zaměřeno na efektivitu a racionalitu
- je to velice praktický filosofie, vše, čím se zabývá, tak z hlediska užitečnosti pro život
- základní principem je:
teze užitečné pravdy = pravdivé je to, co je užitečné pro většinu lidí
- tvrdí, že jediná obecná pravda neexistuje, existuje více různých pravd subjektivních, které se
týkají všech lidí
- nic nového pod sluncem - říkali to už sofisté
- pragmatizmus se rozšiřuje do Evropy, vliv hlavně ve Velké Británii
- v Čechách ovlivnil Karla ČAPKA a jeho noetickou trilogii:
Hordubal, Povětroň, Obyčejný život
- snaží se ukázat, že není pouze jedna pravda, pouze jeden názor na jednu věc
Charles PIERCE
- americký filosof, logik a matematik
- předchůdce a inspirátor pragmatismu
- je zakladatel sémiotiky = nauka o znacích (v lingvistice)
William JAMES (1842-1910)
- americký psycholog a filosof
- napsal spis stejného jména jako spis Čapkův:
Pragmatismus
- čerpá z díla Ch. Pierce
- považován za zakladatele pragmatizmu
- pravda = užitečnost, s tím přišel James
- tento přístup se snaží uplatňovat na všechny filosofie a náboženství, nesnaží se
nalézt nějakou obecnou pravdu, ale pouze se dívá, jestli je to užitečné pro člověka a pokud tomu tak je,
tak je to pravdivé
- pravda je subjektivní užitečnost, není objektivní a pravd je na světě vícero
- pro každého je užitečné něco jiného - říká, že pravda je jako démant, který odráží plošky světla a ty
dopadají na každého člověka jinak.
John DEWEY (1859-1952)
- pedagog, představitel chicagské školy
- představitel směru: instrumentalismus - varianta pragmatizmu, která považuje
myšlení člověka za nástroje (instrumenty) pro dosažení cílů

3) FENOMENOLOGIE
Edmund HUSSERL (1859-1938)
- magor, ale jeden z největších myslitelů 20. století
- německý filosof, má určitý vztah k Čechám - je to prostějovský rodák
- matematik, přírodovědec
- učitel na řadě universitách, mj. ve Freiburgu
- ovlivněn Bernardem Bolzanem
- chtěl založit filosofie jako přísnou vědu - velmi exaktní a měla mít objektivní
poznatky stejně jako přírodní vědy
- odpůrce psychologismu - poznání je závislé na tom, kdo poznává (Kant) - Husserl tvrdí, že je to
pěkná Ptákovina, protože dle něj poznání není závisle na subjektu a existuje objektivní pravda, která je
nezávislá na okolním světě
- fenomenologie = filosofie, která pracuje s termínem fenomén-jev a má se zabývat fenomény a jevy
- jev je zde chápán naprosto protikladně ke Kantovu jevu
- filosofie dle Husserla je věda o podstatě
- má zkoumat věci (podstaty věcí) tak, jak se nám jeví
- toho dosáhneme tak, že podstaty jevů budeme zkoumat metodou fenomenologické redukce:
- člověk se musí zříci všech přijímaných názorů, tradovaných pravd a poté se teprve
prokoušeme k podstatě
- je třeba uzávorkovat i vlastní poznávací procesy na půdě fenomenologie
- fenomenologie - metoda, jak zkoumat věci, tak jak skutečně jsou
- fenomenologická redukce - vše opustíme a očištěné věci zkoumáme na půdě čistého vědomí
- velice vlivný proud v 20. století - protipól Kanta
- ovlivnil především:
- hermeneutiku
- existencializmus
Martin HEIDEGGER (1889-1976)
- Husserlův žák, německý filosof 20. století, mnohými je považován za
největšího filosofa 20. století
- je představitelem moderní ontologie
- především na universitě ve Freiburgu, kde se však stal členem NSDAP a
přispěl k nucenému odchodu Husserla
- hlavní dílo:
Bytí a čas (1927)
- „bible“ filosofů 20. století
- srovnatelné s důležitostí Kanta
- Heidegger je často řazen mezi existencialisty, on sám se však řadil mezi filosofy bytí
- vybudoval zcela nový filosofický systém a metafyziku
- základem jeho filosofie je kritika evropské metafyziky
- tvrdí, že filosofové nerespektují rozdíl mezi bytím a jsoucnem - evropská filosofie se neptá o bytí, ale
zkoumá pouze jednotlivá jsoucna = ontologická diference=rozdíl mezi bytím a jsoucnem (jsoucna jsou
různá a společné mají bytí, tj. že jsou)
- Heidegger chce oproti ostatním filosofům zkoumat bytí
- klíčový termín dasein = pobyt - říká, že bytí můžeme zkoumat skrze člověka
- člověk je jediné jsoucno, jediná věc, jde mu o jeho bytí, které usiluje o to jak jest. Kámen oproti
člověku existuje, ale je mu jedno jak existuje. To člověku jedno není.
- existenciále = momenty, které charakterizují způsob lidského bytí:
1) dasein = pobyt
- rysy pobytu (dasein), které sou charakteristické pro člověka:
a) starost
b) časovost
c) úzkost
d) bytí ve světě

- 4 rysy, které charakterizují lidskou existenci
- bytí je vlastně bytí ke smrti, člověk se bytím přibližuje k smrti (už narozením jsme nastoupili cestu
smrti)
- proto se užívá termín pobyt=dasein, protože lidé jsou tu na zemi časově omezeni - z toho plyne
úzkost, protože víme o ukončení našeho života
2) vrženost do světa
- další existenciále
- nikdo si nezvolil, do čeho se narodil (doba, postavení ve společnosti)
- jsme vržení do světa, ale musí se v něm zorientovat
Heidegger rozeznává 2 druhy bytí:
a) autentické bytí
- žijeme zodpovědně, víme o smrti a vrženosti do světa
b) neautentické bytí
- život člověka na způsob věci
- žijeme nezodpovědně, jako by jsme měli žít věčně - kličkujeme před smrtí, a proto hledáme neustále
nějaké rozptýlení a neuvědomujeme si absolutní zodpovědnost za svůj život
4) EXISTENCIALIZMUS
- velice vlivný proud, jeden z nejslavnějších a nejpopulárnějších proudů 20. století
- vrcholí v 50. a 60. letech začíná existenciální boom a vrchol - stává se oficiální filosofií filosofů
zaměřených na lidskou existenci
- za předchůdce je považován Søren Kierkegaard, protože se zaměřil na život jednotlivce
v konkrétních situacích
- pro existencializmus byla důležitá i Marxova teorie odcizení člověka od sebe sama
- filosofie, která je zaměřena na existenci:
a) kvalita jen u člověka, způsob bytí typický pro člověka
b) existencializmus je antropologická filosofie, která zkoumá existenci člověka v konkrétní
situaci
- tato filosofie je oblíbená i mezi masami, protože to je neakademické a značně nefilosofické
- autoři nepracovali s objektivními vědeckými proudy - odmítali pouze jednostranný pohled na svět
- autoři velice často psali literární díla (umělecké) a interpretovali pouze „spřízněné“ autory:
Franz Kafka
Fjodor Michajlovič Dostojevskij
- existencialisté obecně souvisí s vývojem myšlení ve 20. století:
a) reakce na zkušenost II. SV
b) reakce na hospodářskou krizi a negativní jevy kapitalismu
- člověk se znovu ukazuje ve své nicotnosti a zranitelnosti
1) Ateistický existencializmus
Jean-Paul SARTRE (1905-1980)
- nejpopulárnější představitel existencializmu
- francouzský myslitel, středoškolský profesor a filosof
- za II. světové války v odboji, i když někdy je to trochu zlehčováno, že oproti
Camusovi, který byl členem partyzánů, působil Sartre spíše dojmem
kavárenského revolucionáře, který jenom o všem debatuje, co všechno se musí
proti těm zpropadeným Němcům udělat a skutek utek, a ještě k tomu s Němci
velice dobře vycházel
- levicově orientovaný, přívrženec marxismu a maoismu - hlavně kulturní
revoluce Maa je brala
- ovlivnil řadu mladých studentů, kteří pak v 60. letech byli těžký levičáci
- filosofické dílo:
Bytí a nicota
Existencializmus je humanizmus

- literární činnost:
Zeď - sbírka kratších próz, ve kterých ukazuje lidi v mezních situacích, kdy musí jednat často
blízko smrti, jedině tak nahlédnou do svojí existence
- hned první povídka, váleční zajatci, jednomu je slíbena milost, když prozradí umístění
kamarádů, nechce je prásknout, tak vybere to nejmíň pravděpodobné místo-hřbitov, očekává
jistou smrt za to, že lhal, když v tom za ním přijdou, že může jít, že je svobodný, protože tam
skutečně byli...
Hnus
Nevolnost
Základní teze Sartrovy filosofie:
1) existence předchází esenci (podstatě)
- člověk je jiný než nic, nejprve existuje, ale to, čím bude, o tom rozhoduje až v průběhu života
- člověk není stanovený jako předem daná substance, ale je jakýmsi projektem, který sám sebe utváří
2) člověk je odsouzen ke svobodě
- pouze na lidech záleží, jak naloží se svým životem
- nemáme jinou možnost, než rozhodovat o svém životě
3) zodpovědnost
- z absolutní svobody plyne absolutní zodpovědnost člověka za své jednání
- Sartre též říká, že už jen to, že se ptáme po otázkách naší existence dokazuje to, že skutečně
existujeme
- Sartre též děli existencializmus na:
a) křesťanský
b) ateistický - Sartre, Camus
- se svou manželkou Simone de Beauvoir soustředili kolem sebe řadu mladých intelektuálů ve čtvrti
Saint-Germain
- spolu se Simone měli velice otevřený vztah, takže si byli stále nevěrní a ještě si o tom vyprávěli
- v roce 1964 Sartre odmítnul převzít Nobelovu cenu za literaturu
Albert CAMUS (1913-1960)
- francouzský filosof, spisovatel
- spjat s Alžírskem, složitá situace, vedle muslimských Arabů tam žili i bílí
Francouzi, kteří se tvářili být Alžířany, ale k muslimům se chovali velmi
povýšeně
- oproti Alžírským bojům za samostatnost (nechtěli už být francouzská
kolonie) se Francie postavila, hlavně Francouzi, co tam žili (obyvatelé Francie
jim říkali černé nohy)
- poté následuje Alžírská válka a nakonec už to vypadá, že je to v háji, když
se k moci dostane Charles de Gaulle a situaci vyřeší mírovou dohodou
z Evianu roku 1962, poté následuje veliký přesun bílých „Alžířanů“ zpět do Francie nebo na Korsiku
- Camus to skvěle zobrazoval, považoval se za Alžířana, ale už od dob II. světové války byl ve Francii,
kde působil hrdinně v odboji, ale stále sledoval situaci Alžíru
- za II. SV vede také protifašistický časopis Combat
- v roce 1957 získává Nobelovu cenu za literaturu
- Camus umírá v roce 1960 při autonehodě, když zuří válka v Alžíru, sám tvrdil že se nepovažuje za
Francouze
- dále velmi rezervovaný vztah existencialistů vůči Camusovi a naopak, jeho díla přijímali velmi
váhavě a on sám se za existencialistu přímo nepovažoval
- dílo:
- píše především romány, ve kterých zobrazuje, že život je absolutně absurdní:
Cizinec
- odehrává se v Alžíru, hrdinou je úředník Mersault
- úředník je francouzský obyvatel Alžíru a cítí se dokonale odcizen ve společnosti, bez emocí
- umírá mu matka, on se odmítá pomodlit na mrtvolou a probdít a proplakat u ní noc

- nakonec náhodou zastřelí Araba na pláži (velice důkladně několika výstřely)
- Mersault je postaven před soud a dostane trest smrti, protože celou dobu neprojeví žádný
lidský cit
- žalobce dokazuje, že je chladnokrevný vrah, mimo jiné tím, že neplakal nad lůžkem mrtvé
matky
Mor
- vypráví o epidemii moru v Alžíru, ukazuje jak se s morem společnost vyrovnává
Pád
- filosofické práce a eseje:
Mýtus o Sisyfovi
- esej o moderním člověku, jeho údělu ve světě
- Sisyfos ví, že je to absurdní, aby stále tlačil kámen do kopce, a protože to ví, tak ho stále tlačí
znovu a znovu do kopce, aby mu zase spadnul dolů
Člověk revoltující
- výzva k aktivnějšímu pojetí života, než hlásili existencialisté
- rozchází se s tím s existencialisty, za kterého se nikdy moc nepovažoval
Camusova filosofie:
- tvrdí, že filosofie řeší má řešit pouze jeden jediný závažný problém a ten je: Má se člověk zabít a
nebo se trápit na tomto světě?
- svět je cizí, nepoznatelný, absurdní, naše existence je absolutně absurdní, neproniknutelná, zmatená
- sebevražda = kapitulace před absurditou, avšak není to řešení
- dle něj má být cílem našeho života boj s absurdním světem a absurdností - člověk nemá před
absurditou světa utíkat, ale podívat se jí do očí a vědět o její existenci
2) Křesťanský existencializmus
Karl JASPERS (1883-1969)
- německý filosof a psychiatr
- ve 20. století objevil pro filosofii zapadlé dílo Sørena Kierkegaarda
- dílo:
Otázka viny
- nejčtenější kniha po II. SV v Německu, ačkoliv je to filosofické dílo, četli to všichni
- řeší zde problematiku nacizmu, čeho se Němci za války dopustili a hlavně, zdali mají za to
všichni kolektivní vinu
Jaspersova filosofie
- základní teze bytí, nikdy jej nemůžeme pochopit a popsat, je to pojem bez hranic
- klade důraz na tzv. mezní situace, ve kterých člověk intuitivně nahlédne na svoji existenci (pocit
blízké a nevyhnutelné smrti, která však nakonec nemusí přijít) - viz povídky třeba u Sartra
Gabriel MARCEL (1889-1973)
- filosof, dramatik a literární kritik
- klíčový byl pro něj prožitek II. SV
- celý život stál mimo univerzitní prostředí, není to akademický filosof
- nej. dílo:
Metafyzický deník
Mít a být
- Marcel ve svém díle vychází z kritiky zmechanizovaného světa, ve kterém je člověk jenom funkce,
jednotka, která přináší výkon
- člověk stojí na hranici mezi vlastněním a bytím
- je třeba udělat změnu ve způsobu života a to od mít, vlastnit ke být a žít - uvědomit si smysl
existence a nalézt jej jinde než ve vlastnictví majetku

5) NEOMARXISMUS
- ve 20. století, především v západní Evropě, byly vlivné směry, které se hlásily k Marxovi (teorie
odcizení)
- souhrnně se proudy označují jako neomarxizmus (vrcholí to v 60. letech 20. století)
- silný vliv u levičáků na západě, kteří nebyli spokojeni se společností (v Paříži studenti zapalovali
školy, až de Gaulle odešel v 69 z úřadu)
- často spjato s psychoanalýzou, anarchizmem a existencializmem
- znaky:
1) kritika kapitalistického systému
2) kritika technologií, které ovládají člověka
3) antropologický obrat, důraz kladen na život člověka ve společnosti
4) revoluční zásady
Frankfurtská škola
- nejsilnější levicový proud
- roku 1923 vzniká:
Ústav pro sociální výzkum
- instituce, která vznikla ve Frankfurtu nad Mohanem
- zde se soustřeďují příznivci
- škola byla roku 1933 zavřena kvůli nástupu Adolfa Hitlera k moci - řada z členů ústavu byli
Židé, a tak prchli do USA, kde působili v New Yorku
- program této školy byl postaven na tzv. kritické teorii společnosti - kritika společnosti a očekávání
jejího překonání
- prvenství nad přírodou a lidmi, kritika jednoznačného zdůrazňování racionality
- inspirace Marxem a dialektikou od Hegela
- hlaví představitelé:
Max HORKHEIMER (1895-1973)
- německý filosof a sociolog
- zakladatel Ústavu a od roku 1930 byl jeho ředitel
- zavilý odpůrce nacizmu a roku 1933 emigruje do USA, kde ovlivňuje práci Ústavu
- později žije střídavě v USA a Německu
- dílo:
Dialektika osvícenství
Úpadek rozumu
- dochází k úpadku rozumu a lidstvo upadá do barbarského věku
- pesimistické pojetí dějin
Theodor ADORNO (1903-1969)
- německý filosof a sociolog, emigruje roku 1934 a po válce od roku 1949 působí jako profesor ve
Frankfurtu nad Mohanem
- spoluautor Horkheimerova díla:
Dialektika osvícenství
Herbert MARCUSE (1898-1979)
- německý filosof, studoval u Heideggera a Husserla
- krátce spolupracuje s Ústavem
- roku 1933 emigruje do USA
- v 60. letech výrazně ovlivnil studentský radikalismus a myšlení nové levice ve studentských řadách
- hlavní dílo a bestseller:
Jednorozměrný člověk
- psychoanalýza situace člověka v moderní společnosti
- vyznívá velice kriticky pro společnost

Erich FROMM (1900-1980)
- německý filosof a sociolog a psychoanalytik
- spolupracuje s Ústavem, roku 33 emigrace do USA
- představitel neofreudismu - propojil myšlenky Sigmunda Freuda s levicovým
pohledem na svět
- dílo:
Být či mít
- drtivá kritika konzumního způsobu života, kdy žijeme proto, abychom toho
vlastnili co nejvíce a stali se otroky vlastních věcí
6) KŘESŤANSKÁ FILOSOFIE
- řada proudů ve 20. století, které spojuje křesťanství (ale liší se proudy v rámci konfesí - protestanti,
katolíci, pravoslaví)
- nejrozšířenější křesťanská filosofie je:
Novotomizmus
- nejvlivnější katolický směr
- na základě encykliky Papeže Lva XIII. Roku 1879 byl prohlášen novothomismus jako filosofie, která
tvoří základ teorie křesťanství
- navazuje na tomizmus Tomáše Akvinského, který žil v 13. století
- zdůrazňuje harmonii mezi vírou a vědeckým poznáním a rozumem
- primát je u víry, ale novotomizmus usiluje o zabudování poznatků moderní vědy do křesťanského
pohledu na svět
- především se snaží o zakomponování teorie evoluce
- v sociálních názorech - teorie třetí cesty = odmítají socialistický i kapitalistický systém a snaží se jít
vlastní třetí cestou
- během II. Vatikánského koncilu 1962-1965 bylo opuštěno od novotomizmu a církev začíná razit
cestu jménem aggiornamento = přiblížení církve k životu (přišel s tím Papež Jan XXIII.)
- církev, která se zastavila někde v barokním období, se má obrátit na aktuální svět a mají být
tolerantní
- vznikají křesťanské obce mládeže, které pořádají rádoby diskotéky, kde se tančí na vzdálenost tří
metrů a pije se coca-cola
- také se od roku 1965 začaly pořádat bohoslužby v národních jazycích
Pierre Teilhard de CHARDIN (1881-1955)
- největší křesťanský myslitel 20. století
- člen jezuitského řádu
- účastnil se výzkumů v Čině, protože je slavný vědec a paleontolog
- uznání jeho učení až na II. Vatikánském koncilu
- tvůrce systému, který reaguje na moderní poznatky vědy
- chce aby to bylo smysluplné z hlediska vědy a filosofie
- považuje za zbytečný rozpad mezi vědou a filosofií
- jeho teorie evoluce, jest směřování k bodu omega = jakýsi Bůh
- žít před pár set lety, tak ho asi s chutí upálej
Protestantská filosofie
- je složená řadou církví, které jsou nejednotné
- nejvlivnější proud je tzv. dialektická teologie
- mezi člověkem a Bohem je obrovská propast, sám člověk však nemůže nalézt záchranku z kritické
situace - to mu pomůže jenom Bůh
7) NOVOPOZITIVIZMUS
- veliký proud ve filosofii, jedná se o souhrnný název pro celou řadu směrů ve 20. století
- navazuje na pozitivizmus 19. století - Auguste COMTE
- jde jim hlavně o fakta, odmítají metafyziku = spekulativní abstrakce
- vzor vidí v přírodních vědách = pracují s fakty, zkoumají je

- základní inspirací jsou logické teorie - tvůrci nových logických systémů Frege (DE) Whitehead (GB)
- dle nich má být předmětem filosofie analýza vědeckého jazyka a jazyka vůbec
- jak ve světě 20. století, plurality informací, máme analyzovat fakta
- vývoj pozitivizmu:
1) pozitivizmus - Auguste COMTE - 19. století
2) empiriokriticizmus = II. pozitivizmus
3) novopozitivizmus - 20. století
- novopozitivizmus vzniká během 20. let 20. století ve Vídní a je spjat s činností Vídeňského kroužku
- Vídeňský kroužek založil Max SCHLICK, původně měl seminář a v roce 1922 se kolem něj
soustředila skupina vědců
- roku 1922 vydávají manifest:
Vědecký světový názor: Světový kroužek
- vydávají také časopis Poznání
- odmítají ontologii a metafyziku a chtějí se zabývat logickou analýzou jazyka
- skupina se ve 30. letech rozpadá po vraždě Maxe SCHLICKA, kterého zabil šílený student
Analytická filosofie - termín novopozitivizmu
- rozšířen po II. SV - velmi podobné novopozitivizmu
- proud, který se prosadil v Británii a USA
- tvrdí, že problémy filosofie jsou pouze problémy jazyka, cílem je eliminovat z jazyka všechny
výrazy a věty, které nemají smysl
- hlavní představitelé:
Hrabě Bertrand Arthur William RUSSEL (1872-1970)
- britský logik, matik a filosof, říká se mu často jen Bertrand Russel
- spoluzakladatel moderní logiky, spolupracuje s Alfredem Northem
WHITEHEADEM
- neutváří jednotný systém, ale píše i práce z oblasti etiky a sociologie
- roku 1950 získává Nobelovu cenu za literaturu
- vystupuje proti atomovým bombám, Vietnamu a procesu s Miladou
Horákovou
- angažuje se v mírovém hnutí
- logický atomismus - odmítá řešit metafyziku, filosofie má řešit problémy jazyka
- skutečnost vytváří pouze jednotliví smyslová data, které můžeme zkoumat
- odmítání spekulací
Rudolf CARNAP (1891-1970)
- člen Vídeňského kroužku
- filosof a logik
- ve 30. letech (1931-35) působí na německé universitě v Praze, kde je velice
nespokojen a roku 1936 emigruje do USA
- chce překonat propast mezi přírodními vědami
- usiluje o sjednocení jazyka a vědy (universální vědecký jazyk)
- to chtěl už i Jan Amos Komenský
- odmítá metafyziku = je smysluprázdná, protože metafyzická tvrzení nejdou
verifikovat = ověřit pravdivost na konkrétní zkušenosti
- metafyzika = bezobsažná slova
Ludwig Josef Johann WITTGENSTEIN (1889-1951)
- rakouský filosof, bohatá židovská rodina
- studuje na různých místech po Evropě
- od 30. let působí na Universitě v Cambridge
- je to filosof, který je základem analytické filosofie
- zabýval se předmětem filosofie jazyka

- rozeznáváme u něj 2 životní fáze - dle filosofie a díla:
1) Logicko-filosofický traktát
- krátký spisek, ale nejzásadnější vliv na myšlení lidí ve 20. století
- formuloval základní východiska novopozitivizmu
- je to krátký 20stránkový spísek, ale přečíst to je na několik hodin, protože to je fakt na bednu
- zabývá se analýzou jazyka = předmět filosofie
- jazykem hovoříme o faktech
- svět je souhrnem faktů, nikoliv věcí
- fakta = věci v určitých vztazích
- fakta se v myšlenkách zpracovávají jazykově
- filosofie má stanovit co lze a nelze vyjádřit jazykem
- má-li mít fakt smysl musí být verifikovatelný či vyvratitelný
- problém tradiční filosofie = snaží se mluvit o něčem, o čem se jazykem hovořit nedá
- nejjednoznačnější jazyk je logicko-matematická symbolika
- Wittgenstein tvrdí, že:
„O čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet.“ - touto větou naprosto zazdil jakýkoliv další vývoj
filosofie, když nemáme mluvit o tom, co nelze dokázat, co je za hranicí poznání
- myslel si, že po něm už nikdo lepším filosofem nebude, a tak prohlásil konec filosofie - tohle říkala
už řada filosofů před ním
2) Filosofická zkoumání
- druhý spis, druhé životní období
- vyšel až po smrti autora - tak si to přál
- upravil názory - říká, že nelze vytvořit obecný jazyk, který bude exaktní a ideální
- nezaměřuje se na analýzu reálného jazyka - na jeho funkci v běžném životě
- termín jazyková hra = uživatel jazyka respektuje určitá pravidla
- jazyk je jakousi hrou, kterou lidé užívají v souladu s pravidly
Sir Karl Raimund POPPER (1902-1994)
- rakouský filosof, který po roce 1945 až do konce svého života žije
v Londýně
- blízko Vídeňskému kroužku, i když je kritizoval
- významný představitel teorie vědy a vědecké epistemologie
- učení označil jako kritický racionalismus (hlásí se ke Kantovi - kritika)
- nej dílo:
Otevřená společnost a její nepřátelé
Bída historicizmu
- kritizuje indukci, protože nikdy nemůže být úplná (vytvořit 1 obecnou pravdu z jednotlivých
případů nelze, protože není dán počet absolutních možností)
- základem poznání ve vědě není verifikace, ale je to falzifikace = vyvrácení
- vědec nemá své teorie dokazovat, ale má je testovat a soustavně se pokoušet o jejich
vyvrácení, protože stačí jediný fakt a teorie už může být neplatná
- dále velice kriticky hodnotí ideologie - jsou totiž nevědecké, protože nejdou falzifikovat, nemají
jádro, které lze zkoumat (např. marxizmus)
- vědecké poznání nikdy nebude absolutní, nemůže člověku přinést poslední pravdu o světě, avšak
pouze dočasnou představu o světě
- lidské teorie vždy budou vyvráceny a důsledkem je obraz otevřené společnosti = taková společnost,
která vědomě ví, že poznání není konečné a vše bude jednou překonáno a vyvráceno
8) HERMENEUTIKA
- filosofická výuka o umění výkladu
- původně vznik v Alexandrii, v Řecku, jako výklad řeckých klasiků a Bible
- dnes se rozšiřuje na interpretaci celého světa a člověka
- název pochází dle boha Hermése - posel Bohů, vykladač, interpret, tlumočník

- rozšiřuje výklad na celý život = neustálý dialog a kontakt s osobami, tím pádem každý z nás je svým
způsobem hermeneutikem
- základní termín je zde hermeneutický kruh, který v podstatě tvrdí toto:
„Základem porozumění je předrozumění.“
- vždy, když chci něco popsat a ptát se na něco, tak už musím něco trochu vědět, jinak se na to
nemůžu zeptat - znalost světa vychází z předrozumění - vědění už vstupuje do tázání, aby bylo
možné, protože kdybych „nevěděl“, tak nevím, na co se mám ptát a tázání by tak bylo
nemožné
Hans Georg GADAMER (1900-? Žil ještě v roce 2004)
- nejslavnější hermeneutik
- německý filosof, zakladatel hermeneutiky, jeho dílo:
Pravda a metoda
- snaží se pomocí hermeneutiky vykládat existenci člověka
- předvědění: do poznávacího procesu vkládáme již nějaké předpoklady ze sebe
- porozumění faktu (věci) je dějinné:
a) individuálně - z našich vlastních zkušeností
b) společensky - atmosférou doby
- interpretace světa je dobově podmíněna, kdy člověk zrovna žije
Paul RICOUER
- francouzský filosof, profesor na Sorbonně a hermeneutik
9) STRUKTURALIZMUS
- pochází z 1. 1/3 20. století
- zpočátku jen pouze lingvistika, teď samostatná věda
- zakladatelem lingvistiky byl Švýcar:
Ferdinand de SAUSSURE (1857-1913)
- jazyk není chaotický soubor prvků, ale je tam struktura, mezi prvky jazyka jsou uspořádané vztahy
- ve filosofii se užívá od 2. ½ 20. století
- typický produkt frankofonní civilizace, protože se to tam z literární vědy stalo filosofií
- řadu faktů strukturalizmu využila později postmoderna
- nejedná se přímo o filosofický směr, ale spíše jde o metodu, která se uplatňuje ve všech vědních
disciplínách
- v ČR byli strukturalisté v PLKu = Pražský lingvistický kroužek, založen roku 1926
- základní termín:
Struktura = způsob organizace, soubor vztahů mezi prvky v určitém systému (struktuře)
- důležitější než akcentovat jednotlivé prvky je analyzovat vztahy mezi jednotlivými částmi
- jsoucno není vysvětlitelné jako soubor jednotlivých částic - důležité jsou vztahy mezi těmi
jednotlivými částmi
Claude Gustave LÉVI-STRAUSS (1908-? V roce 2004 ještě žil)
- antropolog a filosof, etnolog (pro blbce: nemá naprosto vůbec nic
společnýho s člověkem, který přijel do USA prodávat stany a pak je rozkrájel
na kalhoty a vznikly tak džíny zvané levisky - to je jedna verze. Druhá je, že
Jacob Davis z Nevady poslal dopis Straussovi, že vynalezl systém, jak
připevnit kapsičky patentkama, aby to líp drželo a spolu pak roku 1873
zaregistrovali svoji firmu na džiny Levi Strauss & Co.- tak to bylo taková
odbočka od filosofie...)
- přední představitel strukturalizmu ve Francii
- zabýval se myšlením primitivních národů, kteří nebyli dotčení západní civilizací
- srovnával strukturu myšlení vědecké západní civilizace a myšlení mýtické (předvědecké)
primitivních národů

- dospěl k tomu, že v některých ohledech je struktura mýtického myšlení daleko ucelenější než
vědecký přístup západní civilizace
Michel FOUCAULT (1926-1984)
- francouzský filosof, historik, teoretik vědy a kultury, který po roce
1970 působil na různých universitách v USA (další poznámka pro
blbce ;o) - Michel opravdu nemá nic společného s Foucaultovým
kyvadlem - jeho strůjce se jmenoval Jean Bernard Léon Foucault
(1819-1868))
- byl homosexuál, známý už za života , byl to velice úspěšný filosof,
který se zabýval sebevraždami a homosexualitou
- jeho dílo:
Archeologie vědění
- zavádí termín episteme = systém, řád, struktura, který předem
ustavuje, čím se daná kultura zabývá a jak to činní
- vyznačuje prostor dané kultury, který nás nutí myslet určitým způsobem a nikoliv jiným
- pohled na svět závisí na typu episteme = jakási mřížka, skrze kterou se na věci díváme
- dějiny vědění = diskontinuitní, změna episteme se děje skokem
- existují 3 typy mřížky:
a) renesanční
b) klasické
c) moderní
- diskurz - každá episteme určuje i problém otázek, dialog, který s v daném systému vědění
může hovořit v dané epoše
Jacques DERRIDA (narozen 1930)
- autor, který je řazen i do postmoderny
- francouzský filosof, teorie dekonstrukce
- oba dva Derrida i Foucault jsou někdy řazeni do postmodernismu, překrývá se to
10) POSTMODERNA
- současná filosofie
- poprvé v USA, souvisí s architekturou, protože v moderní architektuře jako by začal chybět prvek
žití, a tak hledají, jak má člověk žít jako člověk
- sám sebe za postmoderního kdysi označil jeden malíř impresionismu...
- v umění se projevuje tím, že se směšují prvky vysokého umění s prvky méně ceněnými (brak, krvák)
- další charakteristikou je, že si v tom každý něco najde - např. Umberto Eco a jeho kniha Jméno růže jak detektivka, tak historická studie. Další literární dílo Kunderova Nesmrtelnost
- postmoderna ve filmu - David Lynch a Quentin Tarantino
- postmodernou označujeme období od 70. let 20. století až dodnes 2004 (přelom 20. a 21. století), do
kdy bude trvat, kdo ví?
- lidstvo v postmoderně - relativita a relativizace - moderní člověk žije ve světě, ve kterém ho provází
spousta informací, ale není si jistá, která z nich je pravdivá
- obecně platné normy lze těžko nalézt
- uvolnění tradičních hodnot (rodina), mění se režimy (demokratizace) a hranice států (rozpady
některých větších celků či utváření nových)
- každý člověk denně zpracovává kvanta dat a informací a nelze se ve všem orientovat - zhroutil se
jednotný výklad světa - všechno je možné a nic není jisté
- filosofie, která vychází ze zpochybnění primátu evropsko-americké kultury (západní kultura) a
civilizace
- zpochybnění základní prostředku - racionalita, rozum
- dějiny nejsou cílevědomým naplňování obecné ideje k lepším zítřkům, zpochybňuje se historický
optimismus (melioristický mýtus), který vznikl v osvícenství

- všechny jednotné koncepce se odmítají, naopak klíčovým slovem, je slovo pluralita
- nikde není řečeno, jestli je něco jednoznačně lepší než něco jiného - to se týká i civilizací - západní a
východní, či někdy se to děli na severní a jižní
Jean Francois LYOTARD
- francouzský filosof, autor spisu a kultovního díla:
Postmoderní situace (1979)
- lidstvo se vždy snažilo vysvětlit sebe sama pomocí vytváření příběhů
- ukazovali věci, které dávali kultuře jednotný řád, systém mýtů, který objasňoval svět
- v moderním světě místo mýtů začala svět vykládat věda
- typické v postmoderně, že jednotící výklady světa ztratily svou přesvědčivost - mýty jsou již
za námi, týká se to filosofie a metafyziky
- jednota vystřídala absolutní pluralitu
- postmoderní doba je charakteristická absolutní otevřeností
- zanikají absolutní jistoty, vše je možné, existuje mnoho různých teorií, životních stylů,
interpretací světa
- současný člověk, je člověk bez veškerých jistot, neexistuje jednotný výklad světa
Wolfgang WELSCH
- napsal dílo:
Naše postmoderní moderna (Unsere postmoderne Moderne)
- v současné době, by se dalo říci, že vzniká obroda náboženství - řada nových vyznavačů náboženství
jakéhokoliv druhu - v arabských zemích díky veliké porodnosti a ve vymírající Evropě touha po
nějaké jistotě, tradici, aby se člověk necítil ztracen

29. ČESKÁ FILOZOFIE
Základní charakteristika
- zajímavá v tom, že nevytvářela žádné veliké systémy - jako třeba ve Francii a Německu, proto pro
světovou filosofii ta česká naprosto vůbec nic neznamenala
- snaha spíše rozpracovat již hotové filosofické systémy
- vliv na to má i to, že posledních 400 let jsme byly pod vlivem Rakouska, Německa a neměli jsme
samostatný stát jako jiná centra evropské filosofie
- spíše zaměření na praktickou filosofii - etika a antropologie
- filosofie se nevyskytuje v čisté formě, ale často propojena s politikou, uměním
- česká filosofie stále pouze dohání vývoj v jiných evropských zemích, jsou vždy o krok napřed
Vývoj české filosofie:
1) kořeny sahají až do počátku 11. století, jsou spjaté s křesťanstvím, vznikají v klášterních školách,
rozvoj českého státu
2) Poslední Přemyslovci - konec 13. a počátek 14. století, katedrální školy, nej. byl Mistr Očko
3) Založení Karlovy Univerzity 1348 (asi cca. 32. v Evropě, ale 1. ve Středo-východní)
- měla 4 fakulty, rozděleny na:
a) nižší: artistická = filosofie
- byla to jakási přípravka pro vyšší fakulty, na artistické fakultě se učilo: Sedm svobodných
umění: 1) TRIVIUM (gramatika, rétorika, dialektika) 2) QUATRIVIUM (aritmetika,
geometrie, astronomie, musica)
b) vyšší : teologická (nejvyšší úroveň vzdělání), lékařská a právnická
- university obecně řeší teologické spory, vysvětlují dogmata apod., zvýšili vzdělanost v Čechách,
učili tam i němečtí zahraniční mistři - přivezli s sebou nové myšlenky a znalosti
Vojtěch Raňkův z Ježova
- universitní mistr
- již za života vážený teolog a jako jediný Čech ve světě byl rektorem na Sorbonně v Paříži
- obracel se na něj i Karel IV. na věroučné otázky, nakonec když Karel IV. umírá, tak má
Vojtěch projev při pohřbu
- začíná kritizovat tehdejší církevní poměry:
- dílo: Chvála filosofie - bestseller
- zdůrazňuje rozumové poznání, že tím se pozná víra v Boha
4) období reformace:
- hnutí za nápravu církve, kritika její okázalosti, nutně se musí vrátit pouze k náboženským otázkám a
správně interpretovat Nový Zákon, navrátit se k chudobě a nehromadit majetek
- základy reformace položil John VIKLEF - zda-li přijmout jeho učení, to se řešilo na KU, do sporu
se zatáhli Václav IV., vydává Dekret Kutnohorský - změna poměru hlasování na UK 3:1 ve prospěch
Čechů, tím dal přeneseně souhlas Viklefovi
- zahraničí vnímalo odchod německých mistrů negativně, dále o nás roztrubovali, jací jsme kacíři,
úroveň university tím pádem upadá
Husovi předchůdci
Konrad WALDHAUSER
- pocházel z Dolních Rakous, kázal proto v němčině
- zaměřil se na pražské Němce, vytýká jim prostopášnost (měšťanstvu)
- vystupuje proti rozmařilosti, nápravu vidí v návratu ke křesťanským zásadám: pokora, láska...
- zdůrazňuje pravou interpretaci Bible
Postilla
- sloužilo to knězovi ke kázání

Jan MILÍČ Z KROMĚŘÍŽE (14. století)
- kritika rozmařilosti společnosti a církve
- náprava: duševní čistota a chudoba
- kázání velmi ostrá (daleko ostřejší než Hus, kdyby byl Husův současník tak shoří stoprocentně)
- tvrdil, že na zemi přijde Antikrist = Karel IV.
Matěj z JANOVA (14. století)
- studoval na Sorbonně, veliký vzdělanec
- zaměřil se na kritiku uctívání soch, ikon a model
- opíral se o Nový zákon, chtěl tím návrat k ranému křesťanství, kdy se ničili antické sochy
- to, co se neshoduje s biblí, je špatné a pochází od Zlého (Antikrista)
Tomáš ŠTÍTNÝ ZE ŠTÍTNÉHO
- studoval artistickou fakultu
- smysl života viděl ve správné rodinné výchově
- napsal řadu děl:
Řeči besední
- fiktivní rozhovor, otec vysvětluje synovi pohled na svět - Štítného filosofie
- jako 1. se pokusil zachytit tehdejší systém a „dějiny“ filosofie
- nekritizoval církevní klérus, ani nepožadoval reformu církve
- šlo mu o jedince, člověka, ten má být mravně obrozen
- psal česky
Jan VIKLEF (John Wycliffe)
- žil skoro celé 14. století, byl to anglický reformátor, filosof a teolog
- vytvořil novou teorii církve, kdy existují pospolu dvě církve:
a) viditelná = církevní hodnostáři
b) neviditelná = prostí věřící
- důležitější je neviditelná církev, je tvořena věřícími, kteří vedou správný křesťanský život
- existuje též pravá církev, ale ta je pouze v Boží mysli, ta co je na zemi je nedokonalá, lidmi
znetvořená
- hlavou církve není papež, ale Kristus
- Viklefovo dílo přineslo soustu polemik a sporů, také v Čechách se učenci rozdělili na 2 tábory:
a) Češi - přijímali
b) Němci - byli proti
- spory se vedly na půdě University Karlovy
Karel ze ZNOJMA
Štěpán PÁLEČ
- oba byli původně příznivci Viklefa
- po roce 1412 oba naprosto obrátili a označovali Viklefovo učení za kacířské
- 1412 byl totiž vyhlášen interdikt nad Prahou, Jan Hus odchází, a tak se oba zalekli
- Štěpán Páleč poté vedl proces s Janem Husem, který byl nakonec upálen
Jan HUS
- narozen asi v Husinci u Prachatic někdy kolem 1370 a zemřel 6.7.1415
- kazatel, teolog, filosof, náboženský reformátor
- jeden z nejvýznamnějších morálních autorit v českých dějinách
- byl mistr svobodných umění, po artistické fakultě nestudoval vyšší fakulty
- poté se stává děkanem artistiky a nakonec rektorem
- do roku 1402 káže v Betlémské kapli, populární řečník, kázal přesně a srozumitelně pro kriply ze
středověku, takže tomu rozuměli, ne jako církevní hodnostáři
- zaměřil se na kritiku morálky kněží a hromadění bohatství, dále mu vadilo prodávání odpustků
- 1412 Hus jde z Prahy kvůli interdiktu (dočasný zákaz bohoslužebných úkonů - svatby, pohřby atd.),
který nad Prahou vyhlásil papež

- Hus přijíždí z Prahy do Kozího Hrádku a také do Krakovce u Rakovníka
- 1414 byl pozván na Koncil v Kostnici u Bodamského jezera (Konstanz am Bodensee)
- koncil byl svolán Zikmundem Lucemburským, řešili tam papežské schizma - 3 papežové
- koncil byl Zikmundovým úspěchem, měl vlohy panovnické jako Karel IV, Václav byl břídil
- svolal to ale papež - na popud Zikmunda, takže to je jako kdyby to udělal Zikmund
- Hus nabídku přijal, myslel si, že jede na učenou debatu
- Václav IV. chtěl, aby tam Hus jel, protože Češi se možná poté zbaví „kacířské nálepky“
- Hus tam byl jako jeden z prvních a potkal tam Páleče a ztratil všechny iluze
- na Husa byl vyvíjen soustavný nátlak, žádná debata, nedali mu příležitost k obhajobě, on se unavil a
postupně si zpečeťoval svůj osud
- šlo jim jen o úspěch, Hus nic neodvolal, čímž se mohl zachránit, tak ho nakonec 6.7.1415 upálili na
hranici a jeho popel hodili do Rýna
- čeští a moravští katolíci zaslali do Kostnice protestní nótu, ale byla asi na nic
- Václav IV., český panovník, byl velmi nerozhodný, protože jeho bratr Zikmund mu hrozil křížovou
výpravou, tak se bál, Václav IV. byl opravdu špatný panovník
- Husovo dílo:
Postilla
- vysvětluje svou filosofii, názory
- právo lidí na svobodnou a samostatnou četbu bible
- Hus nikdy nenapadl ani jedno církevní dogma a nikdy nenabádal ke vzpourám
O církvi
- pohled na církev vycházející ze Sv. Augustina, církev má být pro věřícího vzorem, jenom
pokud se chová církev mravně a správně, má ji věřící následovat, pokud se tak církev nechová,
věřící má povinnost církev neposlouchat
- církev tvoří pouze opravdoví věřící a hlavou církve je Kristus
Listy z Kostnice
Knížky o svatokupectví
• idea božího zákona
- nejvyšší nezpochybnitelná absolutní norma
- je pravidlem pro celou společnost a pro každého jednotlivce, pouze toto je správná cesta
• teorie panství a poslušnosti
- když jsem přesvědčen, že církev nežije dle božích norem (zásad), tak ji nesním poslouchat a mám
právo na odpor
- důkazem jsou papežské buly - omylné, nevycházejí z Bible, v Bibli se o odpustcích nepíše
• Husovo pojetí pravdy
- ústřední celé jeho filosofie, něco ve stylu „pravda vítězí“
- rozeznává trojí pravdu:
a) pravda v písmu svatém
b) smyslová pravda
c) rozumová pravda
- dle něj je smyslová a rozumová pravda na stejné úrovni a nad ní je pravda v písmu svatém
Jeroným PRAŽSKÝ
- teolog, filosof, Husův žák a přítel, vystudoval artistiku a stal se z něj stoupenec Viklefa
- Jeroným byl vzdělanec a měl odbornější projevy než Hus
- také byl v Kostnici, ale odvolal své učení a odjel zpět do vlasti, na hranicích se opil a křičel, že by to
nejradši neodvolal - znovu ho zatkli a vyslýchali, ale podruhé to již neodvolal a roku 1416 byl upálen
Petr CHELČICKÝ
- žil v 1. ½ 15. století
- náboženský myslitel, teolog, reformátor, představitel venkovské nižší šlechty
- vedl polemiky, spory:
O boji duchovním
- byl v opozici vůči Husitům, protože odmítal násilí a války (politika husitů)

O trojím lidu řeč
- další kniha Chelčického, polemika s rozdělením společnosti na 3 vrstvy, nesouhlasí s tím
- církev, šlechta (panovník), zbytek: venkovani, měšťani (řada z nich bohatší než šlechta)
- Chelčického ideál je utopická společnost bratří a sester, kteří jsou si rovni a nehromadí žádný
majetek a žijí bohatým duchovním životem, řídí se normami božího zákona a smyslem jejich života je
dojít ke spasení
Jan Amos KOMENSKÝ (1592-1670)
- žil v období humanismu
- byl filosof, pedagog, teolog, náboženský myslitel, kněží
- narodil se na Moravě ve vísce Nivnice, malá prdel u Uherského Brodu
- vystudoval bratrskou Akademii, člen Jednoty bratrské
- studoval po celé Evropě na dalších protestantských akademiích
- vrátil se a sám vyučuje na bratrských školách
- 1620 - po Bílé Hoře odchází do emigrace, chvíli se skrýval v Čechách a čekal na zlepšení, ale po
roce 1627 (Obnovené zřízení zemské) odchází na 40 let do exilu
- objížděl evropské země a nesmířil se se situací v Čechách, léta žil ve Švédsku, Polsku (Lešno) a
v Nizozemí, kde i též umírá v Naardenu (dnes součást Amsterodamu, část českého území
v Holandsku, oni to tam z větší části financují, ale už toho chtějí nechat, ale češi na to nemají peníze,
takže zase ostuda našeho malého národa)
- jeden z největších evropských myslitelů novověku
- byl hlavně filosof - synkretická filosofie = snaží se vytvořil ucelenou jednotu, aby tam byla
pedagogika a pansofie (pansofie = universální vševěda)
- v jeho díle obava, aby vědění netvořilo disharmonii, ale aby bylo jednotné
- oblíbenci: Mikuláš KUSÁNSKÝ, Francis BACON
- nesouhlasil: René DESCARTES - kritizoval ho, ale byli blízcí přátelé
- Komenského 3 etapy myšlení:
1) období světa jako divadla - člověk je jen divák
2) svět jako labyrint - 1620-27 - člověk bloudí v nejistotě
3) období všenápravné - člověk tvořící
- dílo:
Labyrint světa a ráj srdce
- nejvýznamnější dílo českého písemnictví
- průvodci poutníka symbolizují člověka, který se ubírá různými směry a neví co je správné,
člověk bloudí v labyrintu
Všeobecná rozprava o nápravě věcí lidských
- pansofie = souhrn a sjednocení veškerého vědění přístupnému člověku (o člověku, přírodě a
Bohu)
- panharmonie = vychází z pansofie působením výchovy
- Komenského hlavní filosofické dílo, monumentální, nedokončené
- cílem je globální reforma světa a náprava všech lidských věcí = reforma celé společnosti ve
všech oblastech: politika, sociální oblasti, kulturní oblasti, náboženské atd.
- reforma se musí týkat i vzdělání a výchovy
- reformu musíme provádět dle pravidel pansofie
- svět tvoří jednotný řád a člověk má do řádu zapadat jednotným vzděláním
- ve třetím díle této knihy se zabývá Bohem a jsoucnem = rozlišuje jsoucno na 7 (8) stupňů,
světů:
A) první čtyři stvořil Bůh:
1) svět možností = soubor hypoteticky pojatých idejí (ideje idejí)
2) svět věcný = pravzorový = soubor reálně pojatých idejí (Platon)
3) svět andělský = svět duchovních bytostí a všichni svatí
4) svět hmotný = řada sestupná nekončí, ale dochází k vzestupu prostřednictvím lidské
dovednosti, proto:
B) další světy pocházejí od lidí:
5) svět lidské dovednosti = řemesla, výtvory

6) svět mravní, morální = člověk se učí ovládat sám sebe a poté se zlepšuje s ostatními
lidmi - individuální a následně skupinová etika
7) svět duchovní = vztah k Bohu
8) svět věčný = vše se vrací zpět k Bohu, jakýsi koloběh
- lidem dává důležitou roli, nejen Bůh je tvořící princip, ale i člověk
- Komenského všeobecná náprava ve 3 hlavních sférách:
1) náboženské oblasti
2) vzdělávací
3) politické
- mají vzniknout 3 tribunály, pro všechny sféry, které by měly za úkol sledovat nápravu,
dohlížet na ni
- myslel to v celosvětovém měřítku, nejdůležitější je náboženská náprava:
světová konzistoř církví - hlavní úkol odstranit spory mezi církvemi:
- všechny církve by měli mít jen jeden základ a ostatní věci si řešit svobodně
- tyto myšlenky by se s nadsázkou daly označit za jakýsi plán, předchůdce OSN
- Komenský rozlišuje 3 zdroje poznání:
a) smysly
b) rozum
c) víra
- nestojí proti sobě, ani jeden nepřevládá, navzájem se všechny tři doplňují
Bernard BOLZANO (1781-1848)
- filosof, matematik (položil základy množin, dále to rozpracoval Georg CANTOR), logik
- pocházel z multi-etnické rodiny, matka Němka, otec něco jiného
- nejvíce uznání získal v Čechách, kde žil, psal však německy, nej. díla:
O nejlepším státě
- filosofické dílo
- žil asi 150 po Komenském, ale jako on navrhuje reformu společnosti prostřednictvím vědy, která má
sloužit lidskému pokroku
- věda má být založena na nezpochybnitelných zásadách, které mají být objektivní
- tím byl oponentem německé klasické filosofie, ta zdůrazňuje subjektivitu (Kant, Hegel)
- snaží se vytvořit návod, jak využít vědění a objektivní pravdy pro pokrok ve společnosti
- „Věta a sobě.“ - výrok, reaguje tím na Kanta
- věta o sobě souvisí s myšlením, obsah myšlení je pravdivý nebo nepravdivý, když je
pravdivý, je to pravda sama o sobě = existují věčné pravdy, které jsou nezávislé na našem
myšlení, jsou nezpochybnitelné, aniž o nich přemýšlím, např., že člověk je smrtelný
- společnost by se měla uspořádat v duchu utopického socialismu - rovnost všech lidí, zrušení
soukromého majetku, rovnoprávnost žen atd.
František PALACKÝ (1798-1876)
- hlavní povolání historik, politik
- kvalitní vzdělání, řada skvělých kantorů (Jungmann), nějaký čas byl vychovatelem
- stal se oficiálním historiografem (člověk, který se zabývá líčením dějin, popisem vývoje dějepisectví,
či zkoumání určitého dějinného problému) království českého a historii zasvětil celý svůj život, napsal
nej. české historické dílo:
Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě
- dovedl to až do roku 1526
- začal německy, pak pokračuje česky
- psal to celý život
- k Habsburkům se stavěl lehce pozitivně, byl zastáncem austroslavismu = autonomie Čech v rámci
Rak-Uher., byl proti samostatnosti, protože by nás tak ohrožovali Němci či Rusové

- angažoval se v politice, byl poslancem a jeho pohřeb byl 2. největší v českých dějinách hned po
Karlu IV.
- Palackého filosofie - úzce propojena s historií, byl dialektik (zakladatel Herakleitos) = svět je tvořen
díky boji 2 protikladů (duch-lepší, vyšší a hmota-nižší, horší)
- Palacký vidí protikladné síly v náboženství, jako boj mezi katolicismem (hmota) a protestantismem
(duch)
- duch je aktivní princip, hmota je pasivní, duch prostupuje pasivní hmotou a vytváří nové věci
- člověk je tvořen duchem i hmotou
- filosofie českých dějin = boj 2 protikladných sil = slovanský a germánský živel, jejich boj
způsobuje vývoj dějin - Germáni = nedemokratičtí, agresivní, katolíci X Slované = prodemokratičtí
- pouze Češi odolali Germánům, a proto mají mít výjimečné postavení v Evropě
- dle Palackého byli Češi nejvíce svobodní v jediném období - husitství
Augustin SMETANA (1. ½ 19. století)
- byl to pražský kněz, působil na KU, aktivní v revolučních letech 1848/49
- v roce 1850 vystoupil z katolické církve (poté byl veřejně exkomunikován)
- pár měsíců po odchodu z církve umírá sám jen s TBC
- filosofie:
Význam současného věku
- řeší tvořící princip dějin - 2 protichůdné síly: božskost X pozemskost
- tyto síly jsou v člověku 50:50, tento souboj dopadá tak, že božskost v nás jednou zvítězí
- lidské dějiny 2 principy
a) božskost=nekonečnost=umění, láska
b) pozemskost=konečnost=náboženství, právo
- zabývá se svojí současností, doba utrpení, dochází k tomu, že starý svět se mění na nový = dochází
k přeměně lidského na božské
- nižší svět (právo a náboženství) přechází ve vyšší (umění a láska)
Tomáš Garrigue MASARYK (1850-1937)
- největší filosof 2. ½. 19. století a 1. 1/3. 20. století
- hodně pokračovatelů ve 20. století, ale občas i kritika
- zastánce realismu - filosofické myšlenky se snažil uplatnit v praxi, v politice, byl též humanista
- hl. úkolem filosofie by měl být orientace na praktické otázky, odmítá spekulace
- nikdy se nebál stát otevřeně proti většině, např. Hilsnerova aféra (hilsneriáda), - veliká vlna
antisemitismu, Hilsner byl obviněn z rituální vraždy jedné dívky, protože byl Žid - TGM se ho zastal a
nakonec se ukázalo, že měl pravdu, Hilsner byl nevinný
- filosofie českých dějin - ovlivňovány hlavními náboženskými otázkami: Spor o smysl českých
dějin, v průběhu dějin se u nás vytvořily 2 konfese (vyznání víry):
a) katolicismus
b) protestantismus - Hus, Jednota Bratrská, Komenský
- TGM měl negativní vztah ke katolíkům, zastával názor Palackého
- měl sen o novém náboženství, ve kterém by člověk byl svobodný, „zakladatelem“ může být Ježíš
Kristus - dle TGM je Kristus nemýtická postava, ale pouhý člověk
- naprosto odmítá víru v jakékoliv zázraky = nesmysly
- odmítá církev jako materializovanou podobu náboženství
- náboženství má člověku pomáhat s překonáváním skepse z tohoto světa, která ohrožuje soudného
člověka
- kritizuje moderní dobu a společnost, krize civilizace - způsobuje to přehnaná úloha racionality,
zabývá se tím v sociologickém díle: Sebevražda - za jeho doby se totiž výrazně zvýšil počet
sebevražd = důkaz, který vypovídá o krizi své dob
- hovoří i o krizi náboženství, protože člověk se chce držet toho starého a není schopen vytvořit nové,
které by bylo v souladu s novými poznatky vědy - lidi věří v něco, co tu bylo před 2000 lety a chtějí to
aplikovat na současnou moderní společnost, je to nesmysl
- dílo:
Sebevražda

Česká otázka - nejlepší
O demokracii
Ideály humanitní - filosofie
Světová revoluce - dějepis
- je odpůrce dělnických hnutí a komunistických myšlenek: „...komunism, a o tom se pronáší, že by za
jednu generaci společnost uvedl do zhovadilosti.“ - z Knihy Palackého idea českého národa

ČESKÁ FILOSOFIE 20. STOLETÍ PŘED II. SV:
1) positivismus = rozvoj od 80. let 19. století, nej. představitel:
František KREJČÍ
- nejen filosof, ale i psycholog
- spoluzakladatel 1. českého filosofického časopisu: Česká mysl
2) iracionalismus = nej. představitel:
Ladislav KLÍMA
- původně filosof a spisovatel, skončil však jako alkoholik, naprosto izolovaný od světa
- dílo: Svět jako vědomí a nic - vycházel z Nietzscheho a Schopenhauera
- zdůrazňuje, že člověk má být izolovaný od společnosti, jen ten, kdo je sám, pozná svoji
podstatu
- klíčové slovo je vůle - pomůže nám uvědomit si svou podstatu a tím pádem se stáváme
tvůrci
3) strukturalismus = od 20. let 20. století, prosazuje se v estetice a literární teorii:
Jan MAKAŘOVSKÝ
4) fil. vycházející z křesťanství:
a) protestanti
Emmanuel RADL
- společně s Patočkou nejslavnější filosof 20. století
- původně biolog, profesor na UK, předseda Jednoty filosofické, ovlivněny Masarykem, kritizuje
racionalitu
- v každém živém organismu proudí jakási síla, kterou nelze fyzikálně ověřit
- zastánce myšlenky entelechie - ve vitalismu - nemateriální síla, která nám pomáhá v životu
- zbrojí proti positivismu - Radl tvrdí, že pravda je to, čemu oddaně věříme
- též nutná spolupráce Čechů a Němců (3 miliony), dále se přiklání k metafyzice = má být základem
filosofie
- propojil platónskou filosofii s křesťanstvím v díle: Útěcha z filosofie - vše ve světě má nějaký smysl,
nic není bezúčelné a nejdůležitější na světě jsou jakési morální hodnoty = nejvyšší morální hodnotou
je dobro o sobě, tj. dobro jako dobro - existuje nějaké morální hodnoty, které předchází existenci
skutečné živé a neživé přírody
b) katolíci
5) fenomenologie
Jan PATOČKA (1907-1977)
- nejvýznamnější český filosof 20. století a vůbec
- společně s TGM osobnost evropského formátu, jeho učitelé: Edmund HUSSERL (1859-1938)
Martin HEIDEGGER (1889-1976)
- Patočka úspěšný, přednášel po celém světě, po roce 1948 zákaz činnosti až do 60. let, kdy se uvolnily
poměry tak je činný až do roku 1968 - tomu se také postavil, ale komunisti si mu nedovolili zastavit
činnost a mohl jezdit do ciziny
- Patočka je jedním ze zakladatelů Charty 77 (Havel, Patočka, Hájek) (anglicky to je Charter 77)
- Patočka zemřel na následky výslechu v roce 1977, kdy ho vyslýchali ve spojitosti s Chartou 77
- z jeho pohřbu zase udělali StBáci velikou šou, hodně lidí, kteří se s ním přišli naposledy rozloučit,
pak pozatýkali a pronásledovali
- nej. dílo české filozofie:

Přirozený svět jako filosofický problém
- svět, ve kterém žijí lidé, musí ho filosoficky zkoumat
- základní otázka - popsat svět a jaké v něm člověk zaujímá místo
- tvrdí, že je dvojí svět:
1) přirozeně dané okolí
2) svět vytvořený přírodovědou
- mezi dvěmi světy jsou jisté bariéry, které musíme překonávat, aby jsme oba světy propojili,
aby se oba světy propojily
- člověk během překonávání bariér vykonává 3 životní pobyty - na jejich základech
uskutečňujeme sami sebe:
1) sebezakotvení - takový pobyt, kdy člověk nachází svoje místo ve světě = ostatní
lidé jej přijímají mezi sebe
2) práce = takový typ pobytu, kdy si člověk udržuje své místo ve světě a zajímá se jen
o věci, které mu budou sloužit, které využije
3) sebe-nalezení = člověk se dokáže přenést přes jednotlivé věci a vnímá svět jako
celek
- Patočkova filosofie dějin:
- existují 2 období:
a) předdějinné období - mýty
b) dějinné období - filosofie
6) filosofové posledních desetiletí
a) exiloví filosofové:
Ferdinand PEROUTKA
- vedl týdeník Přítomnost, politický, ale i lehce filosofický
- jeho nej. filosofické dílo: Jsoucí jsou
Erazim KOHÁK
- zabývá se fenomenologií
- jeden z nejvýznamnějších současných filosofů
Václav BĚLOHRADSKÝ
- docela známý, přednášky v Itálii a Čechách, žil v emigraci v Itálii, teď se tam znovu vrátil
- dílo např.: Kapitalismus a občanské ctnosti - vydáno z jeho politicko-filosofických článků v MF
Dnes na počátku 90. let
b) domácí filosofie v Čechách
Josef ŠAFAŘÍK
Milan MACHOVEC (+2003)
- zabýval se českými dějinami a filosofií etiky, napsal dílo:
T. G. Masaryk
- jedena z nejlepších knížek o TGM
Zbyněk FIŠER
- známý pod pseudonymem Egon BONDY
- představitel undergroundu, básník a filosof
- underground začíná již v 50. letech, vrcholí v 60. letech, spjat se skupinou Plastic People of the
Universe

30. ETIKA
- pochází z řeckého ethos = bydlení, zvyky, tradice, obyčeje, způsob života
- polis = nejen město, ale tradice, kultura, ethos, životní styl
- Řekové od sebe neoddělovali bydlení a tradice, byli na svou polis hrdí
etika – věda zkoumající morálku; zabývá se tím, co je žádoucí z hlediska dobra a spravedlnosti, tyto
pojmy se také snaží zdůvodnit
- je to filosofická nauka o správném jednání; hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla a určuje
kritéria pro to, co by se mohlo označit za dobré a zlé
- praktická filosofie
Vývoj etiky
- vznik jako věda v antickém Řecku, kořeny sahají až do čínského konfucianismu
- dlouhou dobu byla součástí filosofie
- zakladatel Aristoteles, ale již Demokritos o tom údajně něco napsal (nedochovalo se)
DĚLENÍ ETIKY
I. způsob dělení etiky:
a) deskriptivní = empirická
- zabývá se tříděním a popisem morálních názorů, postojů a jednání
- je součástí psychologie
b) proskriptivní = normativní
- nejen že popisuje, ale zároveň i analyzuje normy lidského chování a také se snaží zobecnit chování
dle norem:
I. teorie norem = správného jednání
II. teorie hodnot = dobra
II. etika dle Immanuela KANTA:
a) heteronomní
- mravní zásady a pravidla jsou daná z vnějšku – např. Bůh působící prostřednictvím církve
- hl. představitelé: křesťanství – vycházející z některých Platonových myšlenek
b) autonomní
- opakem heteronomního; každý člověk si utváří své vlastní mravní zásady
- vychází ze svobody a zodpovědnosti jedince
- této etiky byl zastáncem sám I. Kant, jeho termín kategorický imperativ – vnitřní zásady
III. z hlediska obecné povahy mravních norem:
a) etika formální
- hl. představitel I. Kant (+1804)
- základní norma je představována obecným principem
- z normy si vysvětlíme konkrétní mravní prožitek
b) etika materiální
- je přesný opak formální, normy jsou vázány na konkrétní mravní prožitky
- hl. představitel Max SCHELER (+1928)
- neřídíme se jen dle jedné normy, ale z každého mravního prožitku si uděláme normu
IV. z hlediska jedince a společnosti
a) individuální
- mravní normy cílená na jedince
b) sociální
- morální zásady společnosti, tzn. jde jí o společné dobro
- zkoumá normy a zásady různých společenství a sociálních skupin, např. rodiny

V. etika
a) teoretická
- zabývá se filosofickým zkoumáním etiky
b) praktická
- zabývá se konkrétními situacemi v konkrétním mravním jednání
profesní etika – zasahuje do lidské činnosti, systém specifických požadavků morálky, které vychází
ze zvláštností každého povolání: hospodářská, právní, vojenská, lékařská, novinářská etika
MORÁLKA
- z latiny mos-mores = zvyk, obyčej; proto se morálka a etika někdy ztotožňují
- morálka je souhrn mravních představ a názorů, dle kterých se řídí daná společnost v určité době (=co
je dobré/špatné v dané době)
- souhrn příkazů a zákazů, jak se mají lidé chovat
- dokonalá obraz o tom, čím by se směl člověk řídit a jak by měl žít
- morálka je společností kontrolována, ale systém sankcí neexistuje v smyslu trestů
- sankciována je pouze naším svědomím na základě pocitů studu, viny
- základem morálky je mravní jednání
morálka x etika
- etika se na rozdíl od morálky snaží najít nějaké obecné a společné základy na kterých morálka stojí a
popřípadě je zdůvodnit
- zatímco morálka je blíže konkrétním pravidlům
mrav:
- relativně ustálený způsob jednání lidí vůči sobě dle určitých vzorců (pravidel) chování
- vzorce chování určují jak se lidé chovají a jednají
- pokud se člověk dle vzorců neřídí – sankce v podobě vytěsnění ze společnosti
mravnost
- charakteristická rys osobnosti, který odpovídá pravidlům (vzorcům) chování
morálka x mrav
- v každé době a společnosti jsou tyto pravidla, ale liší se tím, co je dobré a špatné
- etika nemusí vždy a všude existovat – tam, kde je morálka daná, (nemusí se zdůvodňovat, je to
tradiční morálka) a je zaštítěna všeobecnou autoritou (např. Bůh), nemusí existovat etika
morálka x právo
- historicky platí, že ty právní normy, které se neopíraly o morálku dané doby, nebyly v podstatě
dodržovány
- právo „vyrůstá“ z morálky té doby, o tom co je špatné a dobré apod.
- rozdíly mezi právem a morálkou:
I. a) morálka nemá po případ porušení pravidel žádný systém trestů, čin hodnotí jen veřejné mínění
b) právo je založeno na dodržování pravidel, jinak následuje potrestání autoritami (policie, soudy)
II. a) morální pravidla jsou velmi všeobecná
b) u práva jsou formulace velmi přesné a konkrétní a vždy ke každé normě existuje i forma sankce
III. a) působnosti morálních pravidel je neomezená (na každého člověka a všechny jeho aktivity)
b) právní předpisy se vztahuje vždy jen na konkrétní oblast lidského chování, mezilidských vztahů
IV. a) neexistuje instituce, která by dohlížela na dodržování morálních pravidel, výjimkou potvrzující
pravidlo je v arabských zemích tzv. mravnostní policie
b) dodržování právních předpisů je kontrolováno policií, soudy
etika x etiketa
- etiketa z franc.sl. etiket = souhrn pravidel chování a požadavků na tzv. vnější projev člověka =
pravidla společenského chování
- týká se mezilidských vztahů, ulehčují nám pohyb ve společnosti

DĚJINY ETIKY
Demokritos z Abdéry
- byl stoupenec demokracie – jako jeden z mála
- polis mají tvořit občané, kteří si jsou rovni a musí být svobodní
- Svoboda je důležitější než majetek
- hl. smysl života = přátelství, střídmost a moudrost
- než něco děláme, máme si rozvážit, zda-li na to stačíme = nepřeceňovat své schopnosti
- byl předchůdce etiky
Sofisté
- poptávka po řečnictví a centrem zájmu filosofie je člověk
- v etice se zaměřili na jednotlivce
- zájem o otázku dobra a zla – relativita pojmů, co je pro jednoho dobré, pro druhé může být zlé
- dle nich právo, zákony a morálka nejsou od Boha, ale výsledkem lidské dohody
Sokrates
- odmítá sofistické pojetí dobra a zla
- nejvyšší dobro je vědění, vzdělání, arete=dobro, ctnost
- daimonion = vnitřní božský hlas, který nám říká jen to, co je špatné a čeho se máme vyvarovat =
svědomí
- člověk, který pozná dobro, nemůže být zlý
- člověk nemůže dosáhnout absolutního dobra, protože se neřídí daimoniem úplně, ale už jen nástup na
cestu dobra, je záslužný
Platon
- nejvýše stojí idea dobra
- vše co je dobré na zemi, je odrazem ideje dobra ve světě idejí
- ideální stát = nerovnost mezi lidmi je daná, přirozená a normální, rozlišuje 3 vrstvy, dle toho, do jaké
míry jsou schopni poznat dobro – nejvýše stojí vládce filosof
- ideálem je přiblížit se ideji dobra, ale to je nemožné
Aristoteles
- zakladatel etiky, systematizoval etiku, jeho dílo:
Etika Nikomachova
- jeho syn, základní dílo etiky
- předmětem etiky má být nejvyšší dobro – není důležité zda-li ho dosáhneme, ale už jen ta cesta a
hledání dobra je dobré
- smyslem života je dosažení blaženosti, ta spočívá ve ctnostech = rozvíjení rozumu, moudrosti
- druhým smyslem života je život věnovaný obci=polis – člověk ví, že je členem a přispívá k rozvoji
života ve společnosti s ostatními lidmi, proto je člověk zoón politikon
- schopnost myslet je u lidí odlišná – nejlépe to dokážou muži, hůře ženy a otroci vůbec nemyslí
- nesouhlasí s Platonem v tom, že lidé se rodí dobří a zlí – není to pravda, všichni se rodíme dobří a je
jen na nás, zda-li budeme zlí, vliv na to má výchova – špatná výchova=špatný člověk a naopak
- klíčovou roli hrají zákony = základní pravidla mezilidského jednání
- zákony vychází z morálky a moráka vychází ze svobody každého jedince = svobodně se rozhodovat
Helénismus = poklasické období
- zánik polis – ztráta té největší dosavadní jistoty v životě
- etika se orientuje na člověka, jako jedince a na jeho problémy
- jedinec hledá smysl života, helénistická etika přinesla:
a) epikureismus = smyslem života je hédoné=slast, je nejvyšším dobrem, týká se jen lidí
- každý člověk se má starat o své dobro, nejlépe tak, že se stáhnu do ústraní a věnuji se filozofii, která
jediná dokáže člověka zbavit se strastí:
a) strach z bohů, b) strach z bolesti, c) strach ze smrti
b) stoicismus = spíše životní postoj, moudrost
- 2 nejvýznamnější představitelé: Seneca, Marcus Aurelius
- tvrdí, že člověk se má co nejvíce zapojit do společnosti a života, má zde plnit své povinnosti – hlavní
mravní povinností je pracovat ve prospěch společnosti
- z hlediska etiky je ideálním stavem dosažení duševního klidu = ataraxie, abych ataraxie dosáhl
musím se oprostit od vášní, citů = apatheia, tím dosáhnu tzv. stoického klidu

- abych byl naprosto vyrovnaný člověk a dosáhl klidu musím žít v souladu s logem = řádem
- pokud stavu vyrovnanosti a propojení s logem nedosáhneme, máme raději spáchat sebevraždu =
protože jsme nenašli smysl života
- všichni lidé mají stejné možnosti dosáhnutí tohoto stavu
- postavení ve společnosti nelze změnit, jak to bylo, tak to bude, tak kdo je otrok, má se s tím smířit, že
otrokem zůstane, tudíž je to normální
Středověká etika
- veškerá etika vychází z křesťanství (to vychází z judaismu – Starý zákon)
- etickým základem je desatero přikázání, což už je myšlenka prastará
- zastáncem lineárního pojetí času, oproti antickému cyklickému – kdyby věřili v cyklický čas,
vyvraceli by tím příchod mesiáše=Ježíše Krista, musel by totiž zákonitě přijít další
- budoucnost je zcela v rukou člověka a záleží na současném životě
- největší představitelé:
Augustin Aurelius
- rané křesťanství
- zastáncem myšlenky predestinace=předurčení, je již předem dáno, jestli člověk bude spasen,
či zatracen – rozhoduje o tom Bůh, ne dobré a špatné činy
- Bůh je jediný tvořící princip, stvořil se a je nejvyšším dobrem, vše co stvořil musí být dobré
- zlo existuje ve světě, protože lidé nenaplnili dobro do nejvyšší dokonalosti (teodicea)
Tomáš Akvinský
- tomizmus – existuje přirozená mravnost, k níž vede člověka pud pravdy a dobra
- bez víry křesťanů by to nešlo; spojení víry, lásky a naděje je to nejlepší
- člověk má svou vůli = buď můžeme konat dobro či hřešit, je to zcela na nás, nicméně my
pochopíme, že smyslem života je poznávat Boha
- spojil víru a rozum – rozum dojde ke stejnému závěru jako víra=poznávat Boha a přiblížit se
- všichni lidé jsou od přírody egoisti = je třeba, aby je vedla církev=zástupce Boha na Zemi
Renesance
- návrat ke člověku, svobodě lidské existence a vyzdvihuje lidské sebevědomí
Niccolo Machiavelli
- zabýval se otázkou politického jednání – základem je touha po majetku a po moci, rozhodně
není vedená touhou po konání dobra
- dále neexistuje žádné společné dobro – pro politika je charakteristické, že má dosáhnout
svého cíle za jakoukoliv cenu – politik může páchat zločin, ale nesmí udělat žádnou chybu,
který by ho diskvalifikovala a zesměšnila
- nejvyšší ctností je schopnost a vůle k jednání a překonání osudu – osvobozená od morálního
hodnocení
- správné je jednat amorálně, pokud to vede k touženému cíli
- nezbytné je, aby se vladař naučil, že dobrý nemá být vždy, ale jen do doby,kdy se mu to hodí
- jednání tohoto typu je nazýváno machiavelizmus
Období Reformace
- hnutí snaha o nápravu katolické církve a obroda křesťanství
- kořeny reformace spjaty s Johnem Vykleffem
- také Jan Hus, Martin Luther, Kalvín, utrakvisté, apod.
- nejvíce požadovali správnou interpretaci bible
- požadovali, aby církev nehromadila majetek a neprodávala odpustky
Novověk
Thomas Hobbes (1588-1679)
- ovlivněn revolucemi, náboženskými válkami
- chtěl najít původ moci ve společnosti, hledá jej v přirozenosti člověka, přirozené je být sám, proto se
každý člověk snaží prosazovat své vlastní zájmy na úkor ostatních
- kdyby to takto fungovalo, tak se tu za chvíli vyvraždíme

- je třeba uzavřít společenskou smlouvu, aby se lidé vzdali často svých práv, společnost je nutnost pro
přežití
- člověk má volbu mezi anarchií, či společenskou smlouvou
- morálka určuje stát, společenská smlouva, pro všechny platí stejné věci
Benedikt Spinoza (1632-1677)
- původně žid, konvertoval ke křesťanství, později ho všichni zatratili, zemřel jako brusič čoček
- představitel racionalismu a striktní determinista, předurčenost světa, nic se neděje náhodou
- veškeré lidské jednání je podřízeno přírodním zákonům, které jsou neměnné
- etika: determinismus svobody, tvrdí, že svoboda nespočívá ve svobodném rozhodování, ale svoboda
je poznaná nutnost = schopnost rozumu odhalit, že mám něco udělat, protože je to pro mě dobré
- člověk nemůže ovlivnit předurčení=člověk je jako vržený kámen, co si myslí, že má možnost volby,
ale stejně spadne
David Hume (1711-1776)
- byl to empirista, etika založená na citech a emocích
- morálka není výtvorem rozumu, ale citů, emocí – ty rozhodují o tom, co je dobré a co špatné
- nejsilnější cit je sympatie
- určení opakem racionalizmu
Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
- společnost je špatní, kazí člověka, protože původně žil člověk v souladu s přírodou = byl dobrý a sám
- poté vznikla společnost, která ho zkazila
- za původ všeho zla považoval soukromé vlastnictví (půdy) – vytváří to nerovnost ve společnosti –
majetné a nemajetné vrstvy
- více je těch nemajetných a vládne jim menšina majetných = mravní neřest
- další mravní neřestí je: zbabělost a udavačství
- člověk tíhne k egoismu, proto je nutná společenská smlouva
- kdo je v čele společnosti, má být velmi přísně kontrolován, když neplní, co má dělat, má být i
formou revoluce sezen
- důraz klade na výchovu, dílo: Emil, čili O výchově
Immanuel Kant (1724-1804)
- zabýval se dobrým jednáním = jednání, které sleduje dobro samo – motivem jednání nemá být
odměna nebo trest
- motivem jednání má být kategorický imperativ = morální příkaz, který nám říká, že máme konat
dobro, jen pro samé dobro
- morální příkaz pochází z člověka samého, není dán ani vládcem, ani Bohem
- proto je to autonomní morálka, sám si to přikážu
- důležitou roli hraje rozum, který má na starosti konkrétní formulace kategorického imperativu,
mravních zásad
- maximy = formulace mravních zásad, mají obecnou platnost
- kategorický imperativ = jednej tak, aby se tvoje chování dalo považovat za obecné platný zákon, aby
bylo vzorem pro druhé
- kategorický imperativ je dán jednou provždy, je nezpochybnitelný a není ho třeba dokazovat
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)
- jeho etika: chápe moralitu jako svět, který vytvořil člověk v průběhu svých dějin
- moralita je nadřazená individuální morálce člověka
- teorie odcizení – řeší vztah pána a otroka, stává se jeho majetkem, tím pádem mu podřizuje i svojí
vůli a mysl – tím u něj dochází k odcizení sebe samého
- ten pán, který vlastní otroka sám nic nevytváří, žije z otroka, tzn., otrok sice ztratil svojí vůli, ale
nepřestal být tvořivým člověkem – tím jak tvoří, tak si jednou musí uvědomit to, že je podřízen
pánově vůli, a tak se osvobodí
- dějinotvorným procesem je práce

Karel Marx (1818-1883)
- německý filozof navazující na Hegela
- zabýval se nerovností mezi lidmi, nerovnost způsobuje:
1) vykořisťovaní = dělníci
2) vykořisťující = fabrikanti
- vztah mezi lidmi určují peníze
- hybnou silou dějin je neustálý konflikt mezi 2 skupinami (hegelovská dialektika)
- první skupina pracuje pro druhou, změna je nutná i za cenu násilí, revoluce
- etika: každá skupina má své morální hodnoty, obě své zájmy sledují a prosazují
- morálka se vyvíjí dle společnosti s jejími změnami
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)
- klíčovým pojmem je vůle k moci, rozum je pouhým služebníkem vůle
- nutné je žít v souladu s vůlí – nepodrobovat se společenským normám, zvyklostem, náboženským
předsudkům, ale žít jen v souladu s vůli = to je to dobré
- nejvyšším úkolem je, aby byl vytvořen nadčlověk = ten, který je absolutně veden vůlí k moci
- 2 typy morálky:
a) morálka otroků
- zastáncem nízkých a špatných morálních zásad: pokora, soucit apod.
- křesťanství je příkladem otrocké morálky
b) morálka pánů
- protikladem, touha po moci, síla života, vést život na základě vůle

ZÁKLADNÍ ETICKÉ KATEGORIE
1) dobro
2) zlo
- charakteristický znak – polarita
- etika se zabývá otázkou původu, podstaty a obsahu dobra a zla
1) dobro = to, co subjekt hodnotí na jiném subjektu jako užitečné, prospěšné
2) zlo = v etice trojí zlo:
a) metafyzické zlo = je výsledkem nenaplněnosti dobra, protože nejsme dokonalí
b) fyzické zlo = katastrofy, nemoci, pohromy apod.
c) mravní zlo = takové zlo, které člověk páchá svobodně a vědomě
3) láska = také tři typy:
a) Eros = láska citů, nejvíce se blíží fyzické lásce
b) fília = přátelská láska, ve smyslu kulturních, společenských aktivit člověka
c) agapé = ve smyslu touhy obětovat se pro druhého, forma altruismu
HISTORICKÉ KOŘENY MORÁLKY
1) vědecké systémy
2) náboženské systémy
- autoritativní zákonodárce (bůh, panovník), od něj vychází morálka, ta se tradicemi předává ústně
- později se předává na základě posvátných textů
3) filosofické systémy
a) Anitka – z přirozeného stavu, řádu společnosti
b) existencializmus = vychází ze vztahu člověka k sobě samému a hlavně ke světu
- evropská morálka má kořeny v Antice = ctnost (blaženost):
1) moudrost, 2) statečnost, 3) spravedlnost
DŮLEŽITÉ POJMY V ETICE
- morální norma = pravidlo, požadovaného jednání nebo chování
- typické je pro ni, že je velmi obecná – spíše návod, doporučení, kterak jednat
- nelze trestat, maximálně svědomím
- svoboda - nejobtížněji definovatelný termín

- takový stav bytosti, kdy jedná pouze ze své vlastní vůle, tzn. nezávisle na vnějším tlaku
- svoboda je předpokladem morálního jednání
- tím, že svobodně jednám, přejímám plnou zodpovědnost za své činy
- vnitřní svoboda = zbavení se vnitřních tlaků, vnitřního rozvažování
- vnější svoboda = nikdo nám nic nenařizuje
- svědomí - jakýsi vnitřní hlas, který hodnotí jednání člověka – schopnost každého z nás individuálně
hodnotit a rozvažovat v morálních hodnotách, normách a vztahů k nim
- je zcela individuální a autonomní
- obsah svědomí vytváří systém hodnot
RŮZNÉ TYPY ETIK
1) teologická etika – zdrojem morálky je Bůh, ztělesnění dobra
2) hédonistická etika – slast stojí nejvýše – jak duchovní tak fyzická
3) pragmatická etika – subjektivní etika, dle toho, co mi to přináší, jak je to pro mne užitečné
4) metaetika – filosofická teorie etiky, zabývá se co je podstatou morálky, jaký je její původ,
charakteristická pro 20. století od 30. let
5) existencialistická etika – člověk o své svobodě rozhoduje naprosto sám, tím je také absolutně
zodpovědný sám za sebe

THE END

