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Vznik filosofie a její periodizace. Antická filosofie: a) přírodní filosofie; b) humanistická; c) období velkých syntéz (Platon, Aristoteles); d) filosofie v období helénismu: stoa, epikurejci, skepticismus; e) neoplatonismus. Středověká filosofie: a) patristická filosofie; b) karolínská renesance; c) raná scholastika; d) vrcholná scholastika; pozdní scholastika
Doporučená literatura: J. Patočka, Nejstarší řecká filosofie, J. Patočka, Platón,  J. Vernant, Počátky řeckého myšlení, E. Husary, Presokratici, E. A. Wyller, Pozdní Platón, F. Ricken, Antická filosofie; A. Graeser, Řecká filosofie klasického období, A. H. Armstrong (vyd.), Filosofie pozdní antiky, P. Floss, Úvod do dějin středověkého myšlení; A. de Libera, Středověká filosofie, E. Rádl, Dějiny filosofie I.; 

Otázky z dějin filosofie:
1.	1.	Které okolnosti podmiňují vznik filosofie v Řecku? Vysvětlete význam mythu a mystérii!
2.	Vysvětli význam principu/arché, apeiron u Milétské školy.
3.	Čím se vyznačují Pythagorejci?
4.	Čím se vyznačuje Herakleitós z Efesu?
5.	Co je charakteristické pro filosofy nazývané Eleaté a v čem a proč nesouhlasí s Herakleitem?
6.	Vysvětli učení  Empedokla, Anaxagora a atomistů.
7.	Vysvětlete význam sofistů pro filosofii.
8.	Porovnejte Sokrata se sofisty (co společného, čím se liší). 
9.	Vysvětlete  metodu, kterou Sókratés používal při filosofickém zkoumání (maieutika, ironie, zkoušení v dialogu).
10.	Vysvětlete u Platóna problém poznání a druhou plavbu. 
11.	Jak chápe Platón duši, stát, cíl filosofie.
12.	Vysvětlete význam idejí u Platona (co jsou, v jakém vztahu jsou ke smyslovému jsoucnu …)
13.	Vysvětlete vzájemný vztah mezi jednotlivými stupni v hierarchii bytí (mezi idejemi, smyslovým jsoucnem).
14.	Jaké knihy od Aristotela se nám zachovali a za jakých okolností, jak je lze uspořádat a proč?
15.	Shrňte metafyziku Aristotela.
16.	O čem pojednává etika Aristotela.
17.	Vysvětlete pojem duše u Aristotela.
18.	O čem pojednává fyzika u Aristotela.
19.	Charakterizuj filosofii v období helénismus. 
20.	Čím je charakteristická Stoa?
21.	Čím epikurejci?
22.	Čím filosofie skeptiků?
23.	Charakterizuj novoplatonismus s jeho hlavními protagonisty: Filón Alexandrijský, Plótínos.
24.	Vysvětlete pojetí Boha a stvoření u Augustina.
25.	Vysvětlete pojetí člověka, jeho poznání a lex eterna u Augustina.
26.	Shrňte filosofii Boethia a Dionýsia Pseudo-Aeropagity.
27.	Anselm – vztah rozumu a víry; „rectitudo“, důkazy existence Boha.
28.	Anselm  - stvoření; atributy Boha, prozřetelnost, svobodná vůle, existence zla.
29.	Problém univerzálii a Petr Abelard. 
30.	Petr Abelard – etika.
31.	Chartská škola a mystika ve středověku.
32.	Arabský a židovský vliv na středověké myšlení; překlady řeckých autorů; spis Liber de causis.
33.	University (Paříž, Oxford); metoda vyučování.
34.	Františkánská škola, Bonaventura.
35.	Albert Veliký.
36.	Tomáš Akvinský a jeho aristotelismus:
37.	a) Bůh; stvoření
38.	c) Člověk; cíl člověka
39.	Jan Duns Scotus


