
Předsokratikové
Thales Milétský 625 - 546 zakladatel ionské přírodní filosofie, považován za 1. Řeckého filosofa

Anaximandros 611 - 545 jako pralátku určil "neomezené" - apeiron

Pythagorás ze Samu 580 - 500 číslo jako univerzální princip řádu

Parmenides 540 - 480 jednota myšlení a bytí

Herakleitos 536 - 470 zakladatel dialektického myšlení

Anaxagoras 500 - 428 určil rozum (nous) jako princip světa

Protagoras 480 - 410 sofista, radikální subjektivismus a relativismus

Demokritos 460 - 360 vše je složeno z malých částí - atomů

Řecká klasika
Sokratés 469 - 399 metoda dialogu, učitelnost ctnosti, vědění nevědění "vím, že nic nevím"

Platón 427 - 347 zakladatel Akademie, ideje, rozdíl mezi podstatou a zdáním

"Listy", "Obrana Sokratova", "Ústava", "Faidros", "Zákony"

Aristoteles 384 - 322 zakladatel vědecké filosofie, systematika logiky a metafyziky

"Organon", "Fysika", "O nebi", "O duši", "Metafysika", "Poetika", "Rétorika"

Pozdní antika
Pyrrhón z Élidy 365 - 275 relativismus v morálce, skepticismus, povaha věcí je nepoznatelná

Epikúros 341 - 270 atomismus, afektů zbavená, trvalá rozkoš podstatou blaženosti

Chrysippos 280 - 209 mravní zákon jako zákon rozumu, ataraxie

Epiktétos 55 -135 etika, kynická škola, vše co závisí na vnějších okolnostech je lhostejné

Plotinos 204 - 269 náboženská metafyzika, učení o emanaci

Patristika
Augustinus Aurelius 354 - 430 historické myšlení, křesťanský platonismus, sebepoznání

"O Trojici", "O obci Boží", "O křesťanském učení", "O genezi"

Řehoř Veliký 540 - 604 pozdní patristika, papež - pozvedl autoritu, velmi čtený církevní spisovatel

Scholastika
Anselm z Canterbury 1033 - 1109 pokus logicky dokázat Boha - ontologický důkaz Boží, spojení víry a vědění

"Monologion", "Proslogion"

Abélard Pierre 1079 - 1142 logický výklad a důkazy (dodnes), konceptualista, odmítal autoritatismus

"Sic et Non", "Historie mých utrpení (Héloise)", "Ad Astrolabium filium"

Albert Veliký 1193 - 1280 odlišil přirozené poznání z rozumu od víry, ale nutná shoda

"Summa Theologiae" (Suma teologická)

Tomáš Akvinský 1225 - 1274 křesťanský aristotelismus, rozsáhlý scholastický systém, dovršitel

"O jsoucnu a bytosti", "Summa de teologia", "Suma proti pohanům"

William z Ockhamu W. 1285 - 1350 přísně nominalistická stanoviska, zájem o pojmy, Bůh = svobodná vůle

"Summa totius logicae" (Logická suma)

Duns Scotus Johannes 1266 - 1308 konec scholastiky, pravda poznatelná jen vírou, nejde rozumem prokázat

"O prvním principu", "Opus Oxoniense", "Opus Parisiense" (oxf. a pař. dílo)

Bacon Roger 1214 - 1296 proti scholastice, přírodní vědy zdokonalují svět, teologie člověka

"Opus maius", "Opus minus", "Opus tertium"

Mystika
Mistr Eckhart J. 1260 - 1327 náboženská bezprostřednost z mystického prožitku, emanace

"Otázky o bytí", "Opus tripartium" (Trojité dílo)

Bonaventura 1221 - 1274 3 cesty k Bohu: zkoumání stop ve světě, obrazu v duši a myst. kontemplací

"Itinerarium mentis ad Deum" (Putování duše k Bohu)

Bernard z Clairvaux 1090 - 1153 odsuzoval lidskou pýchu, 3 stupně lásky - nej. k Bohu s ohledem na Boha

Racionalismus
Descartes René 1596 - 1650 cogito ergo sum, otec novověké filosofie, novověká koncepce subjektu

"Rozprava o metodě", "Úvahy o první filozofii", "Pojednání o vášních"

Hobbes Thomas 1588 - 1697 empirická teorie poznání, naturalismus, stát z přirozenosti člověka (smlouva)

"Leviathan", "Základy filosofie státu a společnost"

Významní filozofové



Spinoza Baruch 1632 - 1677 panteistický monismus, racionalistická etika, základem jednotná substance

"Teologicko-politický traktát", "Etika", "Listy"

Leibniz Gottfried W. 1646 - 1716 monadologie, racionalistická metafysika, zakladatel logicismu

"Monadologie", "Theodicea", "O reformě věd"

Pascal Blaise 1623 - 1662 jansenista, teorie pravděpodobnosti, spor intelektu a intuice, víra = odvaha

"Myšlenky", "Listy proti jezuitům"

Anglický empirismus
Bacon Francis 1561 - 1626 zakladatel empirismu, induktivní metoda, přírodovědné myšlení

"Nové Organon", "Nová Atlantida", "Vybrané eseje"

Locke John 1632 - 1704 teorie poznání, senzualismus, teorie státu, lid. mysl = tabula rasa

"Esej o lidském rozumu", "O výchově", "Dvojí pojednání o vládě"

Berkeley George 1684 - 1753 být je být vnímán, svět = myslící duch se svými idejemi, podněty idealismu

"Pojednání o základech lidského poznání"

Hume David 1711 - 1776 kritický pozitivismus a skepticismus, zkoumání indukce a kauzality

"Zkoumání lidského rozumu", "Dějiny Anglie", "Traktát o lidské přirozenosti"

Francouzské osvícenství
Voltaire Francois M. 1694 - 1778 princip rozumu, idea pokroku, zavedl pojem a obor filosofie dějin

"Pojednání o mravech a duchu národů", "Filosofický slovník", "Candide"

Rousseau Jean J. 1712 - 1778 kulturní pesimismus, návrat k přírodě, kritik jednodimenzionálního racionalismu

"O společenské smlouvě", "O původu nerovnosti...", "Emil", "Nová Heloisa"

Diderot Dennis 1713 - 1784 encyklopedista, zástupce radikálního osvícenství a deismu, přír. dynamika

"Myšlenky filozofické", "Myšlenky o výkladu přírody", "Herecký paradox"

Montesquieu Charles L. 1689 - 1755 filosofie práva a dějin, deista, odpůrce despotismu, občanská svoboda

"O dichu zákonů", "Perské listy", "Cestopisy", "Úvahy"

de la Mettrie Jullien O. 1709 - 1751 hédonista, žijme přítomností - žijme tím, co je teď

"Člověk stroj", "Umění užívat", "Pojednání o duši", "Anti-Seneka"

Helvétius Claude A. 1715 - 1771 materialista, zájem výhradně o člověka a společnost, nikoliv přírodu

"O duchu", "O člověku"

Holbach Paul H. D. 1723 - 1789 systematik materialismu, zájem o přírodovědu, otázky morálky a politiky

"Systém přírody", "Zdravý rozum", "Všeobecná morálka", "Spol. systém"

Německý idealismus (Německá klasická filosofie)
Kant Immanuel 1724 - 1804 kritika čistého a praktického rozumu, transcendentální filosofie

"Kritika rozumu", "O výchově", "Kritika soudnosti", "O svazu národů"

Fichte Johann G. 1762 - 1814 vědosloví jako systém svobody, subjektivní idealismus, analýza "já"

"Pojem vzdělance", "Wissenschaftslehre" (Vědosloví)

Hegel Georg W. F. 1770 - 1831 filosofie dějin, dialektika, vrchol filosofie jako systému

"Fenomenologie ducha", "Základy filosofie práva", "Dějiny filozofie"

Schelling Friedrich W. 1775 - 1854 metafyzika identity, romantika, zdůraznění jednoty přírody a ducha

"Systém transcendentálního idealismu", "Filozofie a náboženství"

Pozitivismus
Comte August 1798 - 1857 zakladatel sociologie jako (pozitivní) vědy, reforma myšlení, lepší poznání

"Cours de philosophie positive" (Kurs pozitivní filozofie), "Sociologie"

Spencer Herbert 1820 - 1903 klasifikace a typologie společností, zájem o společenské instituce

"Systém syntetické filosofie", "O studiu sociologie", "Filozofie souborná"

Mill John Stuart 1806 - 1873 metodologický empirismus, odmítal apriorní předpoklady, induktivní logika

"Logický systém", "Utilitarismus", "Poddanství žen", "Principy ekonomie"

Kritika idealismu
Schopenhauer Arthur 1788 - 1860 svět jako vůle a představa, radikální pesimismus a etika soucitu

"Životní moudrost", "Svět jako vůle a představa", "O ženách", "O smrti"

Kierkegaard Sören 1813 - 1855 radikální kritik, předchůdce existenciální filosofie

"Okamžik", "Současnost", "In vino veritas", "Svůdcův deník"

Feuerbach Ludwig 1804 - 1872 ateistická antropologie, kritik náboženství = sebeprojekce člověka

"Podstata náboženství", "Kritika idealismu", "Zásady filosofie budoucnosti"



Marx Karl 1818 - 1883 historický a dialektický materialismus, antropologie práce

"Komunistický manifest", "Kapitál", "Ekonomicko-filozofické rukopisy"

Engels Friedrich 1820 - 1895 materialismus, spolupracovník Marxe

"Anti-Dühring", "Dialektika přírody"

Nietzsche Friedrich 1844 - 1900 metafyzika konečnosti, nadčlověk, vůle k moci, vznik nihilismu

"Zrození tragédie z ducha hudby", "Tak pravil Zarathuštra", "Antikrist"

Pragmatismus
James William 1842 - 1910 zakladatel pragmatismu, redukce reality na zkušenost, pravda = užitečnost

"Pragmatismus", "Vůle k víře", "Pluralistický svět", "Druhy náb. zkušenosti"

Peirce Charles Sanders 1839 - 1914 poznání = úsilí dosáhnout pevného přesvědčení, nutná interdisciplinarita

"O jasnosti našich myšlenek"

Dewey John 1859 - 1952 tzv. instrumentalismus poznání, věda závislá na lidské praxi

"Demokracie a výchova", "Osobnost a práce", "Zkušenost a příroda"

Schiller Ferdinand S. 1864 - 1937 člověk je tvůrcem nejen svých pravd, ale celého světa, aplikační logika

"Výbor z filozofických spisů"

Vitalistická filosofie
Bergson Henri 1859 - 1941 "élan vital" základním světovým principem, teorie času jako trvání a paměti

"Tvořivý vývoj", "Esej o bezprostředních myšlenkách vědomí", "Smích"

Driesch Hans 1867 - 1941 neovitalista, nehmotná síla entelechie, duch života je nepostižitelný

"Člověk a svět", "Okultismus jako nová věda", "Základní problémy psych."

Mareš František 1857 - 1942 fyziologie jako teorie života, kritik pozitivismu, bezprostřední cit a zření

"Pravda nad skutečnost", "Idealism a relativism v přírodní vědě"

Fenomenologie
Husserl Edmund 1859 - 1938 filosofie vědou existenčních struktur, zakladatel fenomenologie

"Idea fenomenologie", "Karteziánské meditace", "Logické zkoumání"

Scheler Max 1874 - 1928 filosofická antropologie, fenomenologie emocí a mravů

"Formalismus v etice a materiální etika hodnot", "Řád lásky", "Místo člověka"

Arendtová Hannah 1906 - 1975 kategorie jednání, výroby a práce, výklady totalitarismu, tzv. banalita zla

"Původ totalitarismu", "Život ducha", "Eichmann v Jeruzálemě", "Krize kult."

Patočka Jan 1907 - 1977 úsilí o zakotvení mravního rozměru, analýza "přirozeného světa"

"Přirozený svět jako problém", "Negativní platonismus", "Platon a Evropa"

Merleau-Ponty Maurice 1908 - 1961 existencialistická fenomenologie, základy existencialistické antropologie

"Oko a duch", "Fenomenologie vnímání", "Viditelné a neviditelné"

Ingarden Roman 1893 - 1970 estetik, fenomenologické analýzy umění, realistické pojetí ontologie

"Umělecké dílo literatury", "Spor o existenci světa"

Existencialismus
Marcel Gabriel H. 1889 - 1973 křesťanský existencionalismus, přechod od mít k být, personalismus

"Metafyzický deník", "Být a mít", "Tajemství bytí", "Člověk problematický"

Jaspers Karl 1883 - 1969 existenciální zážitek Pravdy vzhledem k transcendenci, politická filosofie

"Filozofie", "Otázka viny", "O původu a cíli dějin"

Heidegger Martin 1889 - 1973 fundamentální ontologie - analýza existence, filosofie Bytí, Dasein

"Bytí a čas", "Věc", "Co je filosofie", "O bytnosti pravdy", "Nietzsche"

Sartre Jean-Paul 1905 - 1980 existencialismus jako humanismus, člověk jako absolutní svoboda

"Bytí a nicota", "Nevolnost", "Kritika dialektického rozumu", "Mouchy"

Camus Albert 1913 - 1960 popis lidské existence jako absurdity, strach z osamocení člověka

"Cizinec", "Mýtus o Sisyfovi", "Člověk revoltující", "Mor", "Pád", "Posedlí"

Beauvoirová Simone 1908 - 1986 družka Sartra, morální a metafyz. problematika, inteletuální angažovanost

"Všichni jsou smrtelní", "Mandaríni, "Druhé pohlaví", "Paměti spořád. dívky"

Analytická filosofie
Moore George Edward 1873 - 1958 camridge. škola, logický pozitivismus, rozbor povahy dobra

"Odmítnutí idealismu", "Principia Ethica" (Základy etiky)

Russell Bertrand A. 1872 - 1970 moderní osvícení logickou přísností, teorie poznání, filosofie matematiky

"Principia Mathematica I-III", "Problémy filozofie", "Boj o štěstí"



Wittgenstein Ludwig 1889 - 1951 tzv. jazykový obrat, filosofie jazykové analýzy, logický pozitivismus

"Logicko-filozofický traktát", "Filozofická zkoumání"

Carnap Rudolf 1891 - 1970 logický neopozitivismus, teorie k indukci pravděpodobnosti

"Logická výstavba světa", "Logická syntaxe jazyka", "Význam a nutnost"

Popper Karl R. sir 1902 - 1994 kritický realismus, falsifikacionismus a probabilismus, otevřená společnost

"Logika bádání", "Otevřená společnost a její nepřátelé"

Austin John L. 1911 - 1960 filosofie a analýza jazyka, aktová teorie řeči, oxfordská škola

"Jak konat pomocí slov", "K teorii řečových aktů", "Philosophical Papers"

Ryle Gilbert 1900 - 1976 oxfordská škola, typy filozofické argumentace, cílem eliminace absurdit

"The Concept of Mind" (Pojem lidského ducha)

Kritická teorie
Adorno Theodor W. 1903 - 1969 dialektika osvícenství a negativní dialektika, neomarxista, kritická teorie spol.

"Filozofie nové hudby", "Estetická teorie", "Dialektika osvícenství"

Horkheimer Max 1895 - 1973 jednota kritické teorie a praxe, neomarxistická Frankfurtská škola

"Úpadek rozumu", "Dialektika osvícenství" (s Adornem)

Anders Günther 1902 - kritika techniky, protiatomový aktivista - strach z konce lidstva

"Čas konce a konec časů", "Antikvovanost člověka", "Člověk beze světa"

Habermas Jürgen 1929 - teorie komunikativního jednání, sociálně-filosofické zkoumání

"Proměna struktury veřejnosti", "Poznávání a zájem", "Nová nepřehlednost"

Hermeneutika
Schleiermacher Fr. 1768 - 1834 zakladatel filosofické hermeneutiky, pokus smíření rozumu a víry

"Řeči o náboženství"

Dilthey Wilhelm 1833 - 1911 filosofie dějinnosti, duchovní vědy jako hermeneutika, smysl jedinečnosti

"Úvod do vědy duchovní", "Život a dějinné vědomí"

Gadamer Hans G. 1900 - filosofická hermeneutika, filosofie jako proces interpretace, otázky smyslu

"Wahrheit und Methode" (Pravda a metoda)

Apel Karl Otto 1922 - pragmatický obrat, principy interpretačního společenství, etika vědy

"Transformace filosofie"

Strukturalismus
Lévi-Strauss Claude 1908 - etnolog, obrovský vliv na vznik filosofického strukturalismu

"Strukturální antropologie", "Mythologiques", "Totemismus dnes"

Barthes Roland 1915 - 1980 sémiolog, význačný strukturalista literární teorie

"Mythologie", "Fragmenty řeči a lásky", "Základy sémiologie"

Jakobson Roman O. 1896 - 1982 lingvista, strukturální výzkumy fonologie a teorie jazyka

"Poetická funkce", "Dialogy", "Slovesné umění a umělecké slovo"

Eco Umberto 1932 - estetik a sémiolog, strukturální filozofie jazyka, recepční estetika

"Sémiotika a filozofie jazyka", "Jméno růže", "Foucaltovo kyvadlo"

Fischer Josef Ludvík 1894 - 1972 skladebná filosofie, kategorie: celek, struktura a funkce, překonání kvantif.

"Základy poznání", "O pravdách a filozofech", "Krize demokracie I-III"

Novostrukturalismus
Foucalt Michel 1926 - 1984 analýza moci, šílenství (nerozumu), vědy a sexuality, zájem o psychologii

"Dějiny šílenství", "Dějiny sexuality", "Slova a věci", "Trestání a dohlížení"

Derrida Jacques 1930 - 1999 program dekonstrukce, kritické čtení textu, analýza řeči a písma, vliv na lit.

"O gramatologii", "Hlas a fenomén", "Písmo a diference"

Filosofie postmoderny
Lyotard Jean-Francois 1924 - 1998 postmoderní vědění, analýza sporu, metanarace = legitimizace spol.

"O postmodernismu", "Spor", "Postmoderní vědění"


