Dějiny filosofie
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: F. Ricken, Antická filosofie; P. Floss, Úvod do dějin středověkého myšlení; E. Rádl, Dějiny filosofie I.; A. Graeser, Řecká filosofie klasického období

Otázky z dějin filosofie:
1.	Okolnosti podmiňující vznik filosofie v Řecku (specifika Řecka), význam mythu a mystérii pro vznik filosofie.
2.	Jaký význam měl  princip/arché pro přírodní filosofie – ukaž na příkladu Milétské školy
3.	Arché u Pythagorejců, kosmos; arché a pohyb u Herakleita z Efesu.
4.	Co je charakteristické pro filosofy nazývané Eleaté a v čem a proč nesouhlasí s Herakleitem?
5.	 Empedoklés, Anaxagorás, atomisté
6.	Sofisté – obecná charakteristika, rozlišení na jednotlivé školy a představitele.
7.	Sokratés -  cíl filosofie, metoda (maieutika, ironie, zkoušení v dialogu), proč zakládá evropské vědy.
8.	Platón a otázka poznání.
9.	Platón - duše, stát, cíl filosofie
10.	Platón - hierarchie bytí ( charakteristika idejí, jednotlivé sféry), druhá plavba.
11.	Aristotelés – dílo; logika.
12.	Aristotelés – metafyzika.
13.	Aristotelés – o duši; etika.
14.	Helénismus – charakteristika doby a filosofie; epikurejci.
15.	Stoa.
16.	Skeptici.
17.	Novoplatonismus: Filón Alexandrijský, Plotinós
18.	Augustin – vliv novo-platonismu, Slovo jako sebe-poznání Otce a vzor pro vše stvořene; stvoření.
19.	Augustin – Člověk, poznání, lex eterna.
20.	Boethius, Pseudodionýsius Areopagita
21.	Anselm – vztah rozumu a víry; „rectitudo“, důkazy existence Boha
22.	Anselm  - stvoření; atributy Boha, prozřetelnost, svobodná vůle, existence zla
23.	Problém univerzálii a Petr Abelard 
24.	Petr Abelard - etika
25.	Arabský a židovský vliv na středověké myšlení; překlady řeckých autorů; Liber de causis
26.	University (Paříž, Oxford); metoda vyučování
27.	Františkánská škola, Bonaventura
28.	Albert Veliký
29.	Tomáš Akvinský a jeho aristotelismus:
30.	a) Bůh; stvoření
31.	c) Člověk; cíl člověka
32.	Jan Duns Scotus


Souhrnné otázky:
Kdo to jsou přírodní filosofové? - Vyjmenujte jednotlivé představitele a charakterizujte.
Charakterizujte sofisty obecně a rozlište jednotlivé školy; jmenujte aspoň některé sofisty. Čím se odlišuje Sokratés.
Charakterizujte Platonovo učení
Charakterizujte Aristotelovu filosofii
Charakterizujte jednotlivé filos. školy v období helenismu.
Kdo jsou a na který směr navazují patrističtí myslitelé, jakým způbem použijí předcházející filossofii?
Výjmenuj představitele scholastiky a čím se jejich filosofie nejvíce zabývala?
Co ovlivnilo vrcholnou scholastiku?
Kdo jsou představitelé vrcholné scholastiky a čím se liší?


