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Ontologie chápaná jako zkoumání povahy jsoucna jakožto jsoucna je osou celé západní filosofie od Parmenida po Heideggera. Sám termín ontologie je poměrně mladý, historicky byla disciplína označována jako první filosofie, resp. metafyzika.
Otázka po povaze jsoucna zásadním způsobem ovlivnila vývoj západní kultury a je základem odpovědi na ostatní filosofické otázky jako Co je to pravda? Co je skutečné? Jaké je pravé poznání?
Z teologického hlediska je ontologie zásadní z důvodu tradičního ztotožnění křesťanského Boha s prvním a zásadním jsoucnem.

Kurz uvádí do základních podob tázání po smyslu jsoucího v dějinných proměnách tohoto tázání. Pozornost je v aristotelském duchu věnována jak nejdůležitějším výpovědím o povaze bytí jsoucna, tak povaze řeči, kterou jsou tyto výpovědi formulovány.
Jádrem kurzu je Aristotelův pojem úsia a jeho recepce v latinském středověku. Stranou nezůstanou ani postnietzschovské  teze o konci metafyziky.
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Kurs je zakončen zápočtovým pohovorem. Úkolem studenta bude po přípravě (cca 15 min), pohovořit souvisle na téma vybrané z přehledu přednášek. Hodnotí se přehlednost, srozumitelnost a obsažnost projevu. 
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