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Anotace: Cílem je časově (historicky) se zorientovat ve stručném 
přehledu vývoje filozofických teorií (od předfilozofického 
období až po současnost). Studenti se rovněž seznámí s 
okolnostmi samotného vzniku filozofie a předběžně i s 
nejvýznamnějšími osobnostmi daných období. 



Vývoj filozofického myšlení - přehled 

1) Předfilozofické období 

 

2) Filozofie staré Indie a Číny (2.tisíciletí př. n. l. - současnost) 

 

3) Antická filozofie (6. století př. n. l. - 6. století n. l.) 

 předsokratovské období (Milétská škola, Pythagoras, 
Herakleitos, Elejská škola, Demokritos) 

 klasická antická filozofie (Sokrates, Platon, Aristoteles) 

 období helénistické (stoicismus, epikureismus, skepticismus) 

4) Křesťanská filozofie (1.- 15.století) – 3 etapy: 

 apologetika  

 patristika (Aurelius Augustus) 

 scholastika (Tomáš Akvinský) 

 

 



5) Filozofie renesance a humanismu (15. a 16. století)                 
(M. Kusánský, G. Bruno, M.Koperník, J. Kepler, G. Galilei,     
N. Machiavelli, T. More, Francis Bacon) 

 

6) Novověká filozofie (17. - 19. století) 

• racionalismus (R. Descartes, B. Spinoza, G. W. Leibniz) 

• empirismus (J. Locke, G. Berkeley, D. Hume) 

• filozofie osvícenství (Rousseau, Diderot, Voltaire,  
 Montesquieu) 

• klasická německá filozofie (I. Kant, J. G. Fichte, G. W. F. 
 Hegel) 

 

7) Filozofie 19. století  

  pozitivismus (A. Comte) 

  marxismus, materialismus (K. Marx, F. Engels)   

  iracionalistická filozofie (Nietzsche, Schopenhauer, Schelling) 

  



8) Filozofie 20. století 

 

•  filozofie života (W. Dilthey, H. Bergson)  

•  fenomenologie (E. Husserl) 

•  existencialismus (S.Kierkegaard, Jaspers, Sartre, A.Camus) 

•  filozofie bytí (M. Heidegger) 

•  hermeneutika (H. G. Gadamer) 

•  pragmatismus (W. James, J. Dewey) 

•  strukturalismus(J. Derrida, R. Barthes, F. de Saussure) 

 



9) Významné osobnosti českého filozofického myšlení 

 

Jan Hus 

Jan Ámos Komenský  

Bernard Bolzano 

Augustin Smetana 

Tomáš  Garrigue Masaryk 

Emanuel Rádl 

Jan Patočka 

Václav Havel 

Erazim Kohák 

Václav Bělohradský 



Období mýtů (například starořecké báje): 

 

•  lidé si pomocí mýtů vysvětlovali svět a své postavení v něm 

•  je považován za samozřejmou pravdu, nepochybuje se o ní 
(„Toto je úděl bohů...úděl lidstva...tak bylo řečeno a tak jest...“) 

•  účel mýtu: Udržet harmonii života, zachovat řád  

 

•  neudržitelné v důsledku sociálních a technologických změn 

 

Člověk donucen o pravdivosti mýtů pochybovat = zrod filozofie 

 

? Mýtus v naší době? (kritické myšlení, dobro x zlo, politické 
strany, pravda x lež, sekty)  

Předfilozofické období 



•  vymanit se z předsudků, které nás vážou k hmotnému světu 

•  upanišády (posvátné knihy) 

•  jediná pravá skutečnost = neosobní absolutní kosmický duch   

•  na jejím základě vzniká átman (individuální duše)  

 

Buddhismus (6. st. př. n. l.) 

•  zakladatel Siddhart Gautama (Buddha) 

•  4 ušlechtilé pravdy:  

1) Veškeré bytí je strast 

2) Příčinou strasti je touha, žízeň po životě 

3) Zánik žízně (žádné vášně, nelpění na životě) = konec strasti 

4) Cestou je mravný život, kultivace mysli a moudrost  

 

Filozofie staré Indie 



„jin a jang“ (duchovní základ) 

• veškeré dění a lidský život jsou propojeny v rytmu těchto sil 

• protikladné, neoddělitelné síly – neustále se proměnují a 
vytvářejí harmonii (muž a žena, chlad a žár...) 

 

Filozofické směry: 

taoismus (zakladatel Lao-c') – 6. století př. n. l.  

•  celý svět neustále v pohybu, vše proměnlivé a pomíjivé 

•  jediné neměnné je tao – nebytí a prázdnota, kam se vše vrací    

konfucianismus (zakladatel Konfucius) – 6. století př. n. l. 

•  oficiální ideologie čínského císařství  

•  důraz na morálku, povinnost a úctu k autoritě 

•  společnost provázána vztahy jako v rodině (úcta) 

Filozofie staré Číny 


