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Předpoklady vrcholné scholastiky: počátky středověkého myšlení; pojem scholastiky; formy předávání vzdělanosti v raném středověku; zdroje filosofického myšlení v raném středověku; aristotelismus a platonismus v raně středověkém myšlení; zdroje antické vzdělanosti v arabském světě; syntéza aristotelismu a novoplatonismu v arabské filosofii; pronikání arabské vzdělanosti na Západ.
Situace vrcholné scholastiky: vznik univerzit; problém recepce Aristotela a arabské filosofie ve 13. století; averroismus a tzv. „učení o dvojí pravdě“; konzervativní reakce na renesanci aristotelismu; theologické spory na pařížské univerzitě ve 13. století a církevní odsouzení.         
Úvod do myšlení Tomáše Akvinského: Tomášovo dílo a jeho formy; filosofie a theologie v Tomášově myšlení; klasifikace věd; předmět logiky a první filosofie; Tomášův pojem metafysiky. 
Základní pojmy Tomášovy ontologie: substance a akcident; potence a akt; forma a látka; příčiny a principy; esence, quidditas a natura; esence a forma; esence a univerzálie; princip individuace; role esence v Tomášově teorii poznání; esence a existence. 
Tomášova nauka o kategoriích a transcendentáliích: resolutio a první principy poznání; jsoucno jakožto primum intelligibile; problém rodu jsoucna; speciální mody jsoucna a mody predikace; derivace kategorií; obecné mody jsoucna a pluralita primárních pojmů; derivace transcendentálií; zdroje Tomášovy nauky o transcendentáliích: Avicennova nauka o prvních pojmech a její kontext; Tomášova transformace Avicennova pojetí.     
„Přirozená theologie“ a problém poznání Boha: meze lidského poznání a Boží transcendence; Tomáš a Anselmův ontologický důkaz: apriorní a aposteriorní důkazy Boží existence; quinque viae; negativní a afirmativní theologie; ratio nominis a modus significandi; antické a arabské zdroje Tomášovy „přirozené theologie“.
Tomášův pojem analogie jsoucna: sémantika Božích jmen; „univocita“, „equivocita“ a analogie; analogie jakožto „logika participace“; různé typy analogie; poměr řádu věcí a řádu označování; Tomášův pojem analogie a vztah pros hen u Aristotela; analogie a pros hen u novoplatónských komentátorů Aristotela.   
Bůh jako čiré bytí: pojem actus essendi; problém distinkce esence a existence; potencialita esence a kontingence stvoření; akt bytí a participace; ens commune a ipsum esse subsistens; jednota esence a existence v Bohu; problém „metafysiky Exodu“; zdroje Tomášovy metafysiky bytí v antické a arabské filosofii: Porfyrios, Marius Victorinus, Boethius, al-Farábí, Avicenna;    
Tomáš a spor o věčnost světa: latinští averroisté a důkazy věčnosti světa; důkazy na základě pojmu času, z hlediska nebe a látky, z hlediska pohybu a z hlediska příčiny; antické a arabské zdroje argumentů ve prospěch věčnosti světa; nutnost stvoření versus svoboda stvořitele; konzervativní reakce a důkazy časového počátku světa; konečné a nekonečné kauzální řady; paradoxy nekonečna; stvoření a počátek v čase: pojem věčného stvoření; antické zdroje argumentů ve prospěch časového počátku světa; Tomášova syntéza a její metafysické pozadí.       


