
 

          

 Štátnicové otázky z okruhu tém  
Všeobecná filozofia a etika 

 

 

 

1) Definícia pojmu filozofia (filozofia a mýtus, filozofia a logos, obraz mýtického 
a postmýtického človeka) 

2) Obdobie rannej gréckej filozofie a etiky (Milétska, Pytagorejská, Efézska a Eleátska 
škola, Sofisti) 

3) Klasická grécka filozofia a etika (Sokrates, Platón a Aristoteles) 

4) Filozofia a etika v období helenizmu (epikureizmus, stoicizmus a skepticizmus) 

5) Stredoveká filozofia a etika (Patristika a Scholastika) 

6) Renesančná filozofia prírody – G.Bruno, filozofia štátu a práva- Machiaveli 

7) Novoveká filozofia – racionalizmus (R.Descartes, B.Spinoza a G.W.Leibniz) 

8) Filozofia novovekého empirizmu (John Locke, David Hume a Georg Berkeley) 

9) Novoveká etika (F.Bacon, T.Hobbes, J.J Rousseau) 

10) Nemecký klasický idealizmus (G.W.F. Hegel, I.Kant a J.G. Fichte) 

11) Utilitarizmus (J.Bentham a J.S.Mill) 

12) Etika pozitivizmu (A.Comte a H.Spencer) 

13) Filozofia 20.storočia – základné iniciatívy a charakteristika jednotlivých smerov.  

14) Filozofická antropológia, jej miesto v štruktúre filozofie a vied o človeku (odlíšenie 
od biológie, psychológie, medicíny a pod.) 

15) Človek ako duchovná a spoločenská bytosť v antickej a stredovekej filozofii (človek 
ako zoon politikon, Sokrates, Platón, Aristoteles, A.Augustinus) 

16) Filozofické predstavy o človeku v 20.storočí (existencionalizmus, pragmatizmus, 
náboženská filozofia) 

17) Štruktúra filozofie (miesto ontológie, gnozeológie, logiky, axiológie a antropológie 
v systéme filozofie) 

18) Definícia pojmu etika. Delenie etiky podľa objektu, ktorému sa venuje. Delenie etiky 
podľa uhla jej praktického významu a zorného uhla jej zamerania. 

19) Definícia pojmu morálka. Štruktúra morálky. Funkcie morálky. Princípy morálky. 



20) Význam a úloha etiky. Základné etické princípy. Etický kódex. 

21) Etika zodpovednosti (M. Weber, H. Jonas, K. O. Apel, E. Lévinas, H. Kung)  

22) Fenomenologická etika hodnôt (M. Scheler, N. Hartmann, D. von Hildebrand) 

23) Etika pragmatizmu (Ch. S. Peirce, W. James, J. Dewey, R. Rorty) 
 

24) Etika cnosti a dobrého života v dejinách etického myslenia ( Platón, Aristoteles, A. 
MacIntyre, Ch. Taylor) 

 
25) Charakterizujte etiku a koncepciu človeka v kresťanskej filozofii 20.storočia 

(K.Wojtyla, J.Robinson, N.Berďajev / N.O.Losskij) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 Štátnicové otázky z okruhu tém  
Hospodárska a podnikatelská etika 

 

 

1) Charakterizujte a objasnite mikroúroveň, mezoúroveň a makroúroveň hospodárskej etiky. 

 

2) Definujte kauzalitu fámy, kauzy a mediálnej kauzy v prostredí podnikateľskej etiky a 

spôsob ich riešenia na princípe Noelle-Neumannovej špirály mlčania. 

 

3) Vývoj podnikateľskej etiky v Európe a USA (Etapy vývoja, porovnanie trendov) 

a charakterizujte etické a morálne súvislosti problematiky zisku. 

 

4) Etika budhizmu a hinduizmu (princíp karmy, ideál človeka, životný cyklus)  

 

5) Etický humanizmus konfucianizmu a etika taoizmu (základné hodnoty a cnosti,  

komparácia týchto dvoch smerov, ideal človeka)  

 

6) Hospodárska etika z pohľadu judaizmu a kresťanstva (základné cnosti a morálne 

požiadavky, teórie zisku) 

 

7) Morálne učenie islamu (základné piliere, postavenie žien, teória zisku v islame) 

 

8) Psychoanalytické etické koncepcie (Sigmund Freud, Erich Fromm, V.E.Frankl)  

 

9) Súčasná etika – etika životného prostredia (A.Leopold,A.Naess, E.Kohák), naratívna etika 

a principalizmus, situačná etika (Fletcher, Tillich) 

 

10) Analýza etického problému a etickej dilemy 

 

 

11) Modely riadenia spoločností (právny, trhovo-zmluvný, vykorisťovateľský, 

technoštruktúrny a steakholderský model) 

 

12) Definujte a charakterizujte z pohľadu sociológie sociálne skupiny, ich typológiu a 

formy integrácie - popíšte kľúčové nástroje posilňovania korporatívnej identity. 

 

 

13) Definujte organizáciu a organizovanie, popíšte charakteristické znaky organizácie a 

mocenské štýly riadenia v sociálnej organizácii, ich vplyv na reguláciu vzťahov v 

pracovných tímoch. 

 

14) Charakterizujte sociálnu stratifikáciu spoločnosti, graficky znázornite jej základný a 

potencionálne štruktúrovaný model, pričom poukážte na nosné faktory-kritériá merania 

začleňovania a mobility aktérov do jednotlivých štrukturálnych vrstiev. 

 

 

15) Vymedzenie pojmu multikulturalizmus, historický exkurz a dejiny multikulturalizmu, 

Súčasné prúdy multikulturalizmu a ich základné atribúty. 

 



16) Predsudok, stereotyp, kultúrny konflikt, kultúrna identita. Dominantná kultúra 

a subkultúry na Slovensku.  

 

 

17) Spoločensky zodpovedné podnikanie. Spoločné charakteristiky všeobecných etických 

princípov. Zodpovedné podnikanie v troch oblastiach. 

 

18) Spoločensky zodpovedné podnikanie a príbuzné pojmy. Firemná filantropia. Firemné 

občianstvo. Stakeholders. 

 

 

19) Globalizácia a spoločenská zodpovednosť v podnikaní. Spoločensky zodpovedné 

podnikanie v Čechách a na Slovensku. Spoločensky zodpovedné podnikanie vybraných 

nadnárodných spoločností pôsobiacich na Slovensku. 

 

20) Spoločensky zodpovedné podnikanie v prostredí malých a stredných podnikov. 

Spoločensky zodpovedné podnikanie v dodávateľskom reťazci. Spoločensky zodpovedné 

podnikanie a podpora komunity. Spoločensky zodpovedné podnikanie a verejná politika. 

 

 

21) Etika reklamy (reklama v súlade a v rozpore s morálkou, kritéria morálnosti v reklame 

 

22) Miesto vzťahov etiky a politiky, etiky a práva, etiky a ekonómie v systematickej etike 

 

 

23) Širšie a užšie chápanie kultúry z hľadiska filozofie kultúry (kultúra ako „najvlastnejší 

výkon a výtvor človeka) 

 

24) Materiálna a duchovná kultúra (prejavy materiálnej kultúry a prvky duchovnej 

kultúry) Charakteristika pojmov vo filozofii kultúry (dominantná kultúra, menšinová 

kultúra alebo subkultúra, marginálna kultúra) 

 

 

25) Ústava SR (charakteristika, postavenie v právnom systéme SR, základný zákon 

moderného štátu, vznik a typy ústav, právna norma - definícia a zloženie) 

 

26) Štát ako právna inštitúcia (špecifické znaky štátu a jeho funkcie) 

 

 

27) Definujte proces tvorby práva, subjekty, objekty a štádia legislatívneho procesu 

 

28) Charakterizujte právny vzťah (subjekty a objekty práva) 

 

 

29) Charakterizujte postavenie obmudsmana v spoločnosti v zmysle Ústavy SR 

 

30) Vysvetlite pojem právna zodpovednosť a pomenujte jednotlivé druhy právnej 

zodpovednosti (uveďte konkrétny príklad právnej zodpovednosti) 


