
1.Aplikuj etiku stoika, epikurejca, skeptika a kresťana na fenomén džihádu, eutanázie a reality 
show. Najprv však objasni tieto pojmy (džihád, eutanázia, reality show) metódou hľadania 
príbuzných pojmov. 

2.Interpretuj rozdiel v dôvodoch, o ktoré by sa pri výpovedi „Nezabiješ!“ opierali Ježiš Kristus, 
Immanuel Kant a sudca (napr. Krajského súdu). Zameraj sa na pozíciu dôvodu u jednotlivých 
predstaviteľov, ktorý určuje ich výpovede a takisto rozsah jeho platnosti. 

3.Porovnaj Platónov mýtus o jaskyni s Kantovou charakteristikou Osvietenstva. Uveď 
podobnosti a odlišnosti. 

Ukážka: „Sokrates: Teraz teda porovnaj našu prirodzenosť, pokiaľ ide o vzdelanie a nevzdelanie 
s nasledujúcim podobenstvom. Predstav si ľudí v podzemnom príbytku podobnom jaskyni, ktorá 
má k svetlu otvorený dlhý vchod pozdĺž celej jaskyne. V tejto jaskyni žijú od detstva ľudia spútaní 
na nohách a šijach, takže ostávajú stále na tom istom mieste a vidia iba rovno pred seba, pretože 
putá im bránia otáčať hlavou. Vysoko a ďaleko vzadu za nimi horí oheň; uprostred medzi ohňom 
a spútanými väzňami vedie hore cesta, pozdĺž ktorej je postavený múrik na spôsob zábradlia, aké 
mávajú pred sebou kaukliari a nad ktorými robia svoje kúsky.“ 

Pomôcka: Platón, Štát 

Ukážka: „Osvietenstvo je východiskom človeka z nezrelosti, ktorú si sám zavinil. Nezrelosť je 
neschopnosť používať svoj vlastný um bez usmerňovania inými. Túto nezrelosť si človek sám 
zaviní vtedy, ak jej príčinou nie je nedostatok umu, ale nedostatok rozhodnosti a odvahy 
používať ho bez cudzieho usmerňovania. Sapere aude! Maj odvahu používať svoj vlastný um! To 
je heslo osvietenstva.“ 

+ viď priložené nascanované články od Kanta aj Platóna 

4.Friedrich Wilhelm II., pruský kráľ, odporučil I. Kantovi, aby sa vyhýbal racionálnemu skúmaniu 
základných náboženských právd. Kant prisľúbil, že bude zdržanlivý a až do smrti panovníka 
svojmu sľubu dostál. Vysvetli, čím bol Kant v rozpore s vieroukou a zámermi cirkvi, aký dôvod 
mohol mať pruský kráľ, aby sa o Kantove diela „zaujímal“ a nakoniec nájdi v dejinách filozofie 
názor „pre“ a „proti“ takýmto koncepciám. Použi aj ukážku. 

Ukážka: „Ľudský rozum má zvláštny osud, pokiaľ ide o jeden druh jeho poznatkov: doliehajú 
naň totiž otázky, ktorých sa nemôže zbaviť, lebo sú mu dané jeho vlastnou povahou a nemôže na 
ne odpovedať, pretože presahujú všetky schopnosti ľudského rozumu.“ 

 








