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 Práce s filosofickým textem 

Oproti předchozím letům se v aktuální podobě testů mohou vyskytovat v rámci oboru filosofie úlohy více zaměřené 

na filosofickou práci s textem a interpretaci. Tyto úlohy nepředpokládají podrobnou znalost dějin filosofie. Důraz je 

v takových úlohách kladen na skutečné porozumění textu. V úlohách můžete narazit na otázky vyžadující dovednost 

vystihnout hlavní myšlenku textu, rozeznat části argumentace, definovat určitý pojem z textu, vyvodit, co je 

v souladu či v rozporu s obsahem textu apod. Znalostní úlohy se většinou týkají rozpoznání autora, období či 

filosofické disciplíny podle textové ukázky či znalosti základních filosofických pojmů. 

Při řešení těchto úloh je důležité si text opravdu pořádně přečíst, třeba i dvakrát, stejně pečlivě číst i zadání úlohy, 

a hlavně se nad textem zamyslet.  

Úlohy k procvičení: 

Společné zadání k úlohám 35 až 38 

Říkáme, že je mnoho věcí krásných a věcí dobrých a tak dále, a v řeči je rozeznáváme. 

- Ano, říkáme. 

- A ovšem také krásno i dobro samo a tak při všech jevech, při kterých jsme tehdy uznávali množství, mluvíme zase 

o podstatě jednoho každého, uznávajíce při každém jednu ideu jako znak celé třídy.  

- Tak jest. 

- A o prvních říkáme, že to vidíme, ale rozumem nevnímáme, o ideách pak zase, že je rozumem vnímáme, ale 

nevidíme. 

- Docela tak. 

35.  

Který z následujících filosofů je autorem výše uvedené ukázky? 

(A) Sókratés 

(B) Platón 

(C) Aristotelés  

(D) Kant 
 

36. 

Která z následujících možností nejlépe odpovídá významu pojmu idea ve výše uvedené ukázce?  

(A) vzor 

(B) příčina 

(C) podstata 

(D) hypotéza 
 

37. 

 Která z následujících možností nejlépe vystihuje, na jaký rozdíl autor upozorňuje ve výše uvedené ukázce? 

(A) na rozdíl mezi světem jevů a idejí 

(B) na rozdíl mezi smyslově a rozumově vnímatelnými jsoucny 

(C) na rozdíl mezi vzorem a nápodobou 

(D) na rozdíl mezi smysly a rozumem 
 

38. 

Která z následujících možností nejlépe shrnuje obsah ukázky?  

(A) Autor rozlišuje mezi dvěma druhy jsoucen: smyslově vnímatelnými jevy a idejemi, které jsou poznatelné 

rozumem.  

(B) Autor se zabývá tím, co je krásné a dobré. 

(C) Jevy vnímáme smysly, ideje rozumem. 

(D) Autor uvádí argumenty pro existenci idejí. 
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Společné zadání k úlohám 39 až 43 

Jestliže nějaká bytost trpí a my si toho nevšímáme, neexistuje pro takový postoj žádné morální ospravedlnění. Nezáleží 

na tom, jaký je původ této bytosti, zásada rovnosti vyžaduje, aby toto utrpení bylo chápáno stejně jako utrpení kterékoli 

jiné bytosti, pokud je vůbec možné nějaká přibližná srovnání dělat. Není-li bytost schopna utrpení nebo prožívání radosti 

či štěstí, není tu už nic, s čím bychom mohli počítat. Hranice vnímání (používám tohoto pojmu jako ne právě 

nejpřesnějšího termínu pro schopnost trpět anebo zažívat slast) je tedy jediná obhájitelná hranice zájmů u ostatních. 

Stanovit tuto hranici na základě jiných charakteristik, jako třeba inteligence nebo schopnosti myslet, by znamenalo 

stanovit ji na základech velice kontroverzních. Proč už si potom nezvolit nějakou jinou charakteristiku, třeba barvu kůže? 

39. 

Do které z následujících filosofických disciplín spadá svým zaměřením výše uvedená ukázka? 

(A) do ontologie 

(B) do metafyziky  

(C) do etiky 

(D) do morálky 
 

40. 

Která z následujících možností je závěrem argumentace v této ukázce? 

(A) Jestliže nějaká bytost trpí a my si toho nevšímáme, neexistuje pro takový postoj žádné morální 

ospravedlnění. 

(B) Zásada rovnosti vyžaduje, aby toto utrpení bylo chápáno stejně jako utrpení kterékoli jiné bytosti. 

(C) Hranice vnímání je tedy jediná obhájitelná hranice zájmů u ostatních. 

(D) Stanovit tuto hranici na základě jiných charakteristik, jako třeba inteligence nebo schopnosti myslet, 

by znamenalo stanovit ji na základech velice kontroverzních. 
 

41. 

Autor hovoří o zásadě rovnosti. Která z následujících možností vystihuje autorovo pojetí rovnosti v této ukázce? 

(A) Všichni lidé mají stejná práva. 

(B) Všechny bytosti schopné vnímat bolest mají stejná práva. 

(C) Všichni lidé mají stejné právo na život bez utrpení. 

(D) Lidé i zvířata schopná vnímat bolest mají stejné právo na život bez utrpení. 
 

42. 

Která níže uvedená tvrzení v bodech 1 až 4 odpovídají na otázku: Jaké podmínky musí splňovat bytost, na niž je 

dle autora nutné brát morální ohled?  

 1. musí být schopná myslet 

 2. musí být schopná smyslově vnímat 

 3. musí být schopná trpět 

 4. musí být schopná mluvit 

(A) 1. a 3. 

(B) pouze 2. 

(C) pouze 3. 

(D) 1. a 4. 
 

43. 

Autor ve své argumentaci klade důraz na zájmy jedince, bolest, štěstí. Ke kterému z následujících směrů morální 

filosofie má jeho postoj nejblíže? 

(A) etika ctnosti 

(B) utilitarismus 

(C) epikureismus 

(D) deontologická etika 


