
Státní rigorózní zkouška – vedlejší zkouška z filozofie

Tematické okruhy k rigorózní zkoušce pro historické programy:

1. Statika, časovost, věčnost 

- antické koncepce statiky a věčnosti (Eleaté, Platón, Aristotelés atd.)

- časovost a věčnost ve středověku (aeternitas, creatio atd.) 

2. Cyklické a lineární pojetí dějin 

- základní principy a odlišnosti obou pojetí 

- vybrané koncepce cyklického a lineárního pojetí  dějin (Hérakleitos,  stoicismus,  Nietzsche;
role v monoteistických systémech, osvícenské teorie atd.) 

3. Koncepce filozofie dějin 

- vznik filozofie dějin jako samostatné disciplíny 

- významné koncepce filozofie dějin (Vico, Hegel, Comte atd.) 

4. Kritika historického rozumu 

- metodologická východiska ustavení historického rozumu 

- předchůdci kritiky historického rozumu a koncepce Wilhelma Diltheye 

5. Problematika vědecké metodologie a hermeneutika 

- klasifikace věd s důrazem na metodologická specifika společenských věd 

- principy hermeneutiky, ustanovení filozofické hermeneutiky 

6. Teorie konce dějin 

- základní teze teorie konce dějin 

- vybrané koncepce konce dějin (Fukuyama, posthistorie, konec subjektu atd.) 
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Tematické okruhy k rigorózní zkoušce pro filologické programy: 

1. Problém jazyka 

- základní okruhy filozofického tázání se po povaze jazyka 

- vybrané historické koncepce (antika; středověk; novověk) 

2. Sémantika 

- otázky smyslu a významu 

- vybrané koncepce uchopení problému (Frege, Russell, Church atd.) 

3. Logika 

- základní logická problematika (pojmy, soudy, úsudky) 

- stručný přehled dějin logiky (Aristotelés, stoikové, scholastika, novověk) 

4. Hermeneutika 

- vysvětlení hermeneutických principů 

- vybrané hermeneutické koncepce (Órigenés, Tomáš Akvinský, Dilthey, Gadamer atp.) 

5. Analytická filozofie 

- témata analytické filozofie 

- přehled vybraných škol a myslitelů (Vídeňský kruh, Wittgenstein atd.) 

6. Postanalytická filozofie a obrat k jazyku 

- důvody obratu k přirozenému jazyku a vybrané koncepce (Moore, Austin atd.) 

- základní tematika postanalytické filozofie (Quine, Putnam, Rorty atd.) 
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