
Témy seminárnych prác pre maturantov zo SVS 
 
 
1. „Na počiatku bola tlač, a potom sa objavil svet“ 
 
2. Vznikol typ masového pustovníka; milióny ľudí sedia ako pustovníci vo 
svojich príbytkoch, jeden od druhého odrezaní, a predsa rovnakí. 
(G. Anders, Antikvárnosť človeka) 
 
3. Pre dejiny západnej civilizácie mala najväčší význam skutočnosť, že vynašla 
systémy moci, ktoré sa vyznačujú maximálnou racionalitou. Na to treba celý 
súbor vytýčených cieľov, techník a stratégií; v škole, v armáde, v továrni vládne 
disciplína – to všetko sú vonkajšie racionálne techniky ovládania (nevymyká sa 
spomedzi nich ani kolonizácia; kolonizácia ako krvavá podoba vlády násilia je 
vlastne dobre premyslená, želaná, úplne vedomá a racionálna technika 
ovládania). Moc rozumu je krvavá moc.  
(M. Foulcault, Strážiť a trestať. Zrod väzenia) 
 
4. Ekonómii moci, ktorá charakterizuje nejakú spoločnosť, zodpovedá ekonómia 
pravdy, postup jej vynucovania, jej šírenia a jej vlády. 
(M. Foulcault, Strážiť a trestať. Zrod väzenia) 
 
5. Nijaký originál – model kópie je už kópiou, kópia je totiž kópiou kópie; 
nijaká pokrytecká maska – lebo aj tvár prikrytá maskou je už maska, každá 
maska je len maskou masky; nijaká skutočnosť – nič iné než interpretácie, každá 
interpretácia je teda interpretáciou predchádzajúcej interpretácie; nijaký pravý 
zmysel slova, nič iné len prenesené významy, pojmy sú len prezlečené metafory; 
nijaká autentická verzia textu, nič iné než preklady. 
(M. Foulcault, Strážiť a trestať. Zrod väzenia) 
 
6. Podľa pragmatických princípov hypotéza o Bohu bude pravdivá, ak je 
uspokojivá v tom najširšom zmysle slova.  
Je všeobecne známe, aké je pre ľudský život dôležité, aby sme mali k dispozícií 
pravdivé súdy o faktoch. Žijeme vo svete skutočných vecí, ktoré nám môžu byť 
nekonečne užitočné, ale aj nesmierne škodlivé Myšlienky, ktoré nám hovoria, čo 
máme očakávať, majú na tomto prvom stupni hodnotu pravdivých myšlienok, 
a úsilie mať takéto myšlienky je jedna z prvých ľudských povinností. 
(W: James, Pojem pravdy v pragmatizme) 
 
 
 
 



7. To je totiž najhodnotnejšia forma ľudskej činnosti;  lebo najhodnotnejším zo 
všetkého v nás je rozum a spomedzi predmetov poznávania najhodnotnejšie sú 
zase veci rozumu. Ďalej táto činnosť je aj zo všetkých činností najstálejšia, lebo 
v nepretržitom meditovaní vždy môžeme ľahšie zotrvať ako v hocijakej inej 
činnosti... 
(Aristoteles, Etika Nikomachova) 
 
8. Nuž keby sa niekto rozhliadol z nejakej vysokej rozhľadne po celom 
svete...uvidel by, že život človeka je naplnený samým trápením. Aké biedne 
a nečisté je jeho narodenie! Čo námahy dá vychovať ho! Koľkým ústrkom je 
vystavený v detstve, koľko sa nalopotí v mladosti! Koľkým chorobám a trápeniu 
je vystavený v starobe a aká krutá je nevyhnutnosť zomrieť! Choroby jedna za 
druhou sa valia na človeka, číha naň nespočetné množstvo rozličných nehôd, 
hrnie sa nešťastie za nešťastím, všade len samý bôľ. A to ešte neuvádzam 
útrapy, ktoré si ľudia spôsobujú jeden druhému, ako napríklad chudobu, väzenie, 
nadávky, hanbu, núdzu, úklady, zradu, urážky, obvinenia, podvody! 
(Erazmus Rotterdamský, Chvála bláznivosti) 
 
9. Ale pretože zákony, ktoré sa vydávajú naraz a v krátkej dobe, majú stálu 
a trvalú platnosť a potrebujú nepretržité uplatňovanie alebo dozor, je 
nevyhnutné, aby stále existovala nejaká moc, ktorá by dbala na uplatňovanie 
zákonov, daných a zostávajúci v platnosti. A tak dochádza k tomu, že 
zákonodarná a výkonná moc sú často oddelené. 
(J. Locke, Druhá rozprava o vláde) 


