OSVÍCENSTVÍ V ANGLII - EMPIRISMUS
V době od 13 .- 17. st. si Angl. vydobyla urč. svobod uvnitř země a rozšiřovala svou moc navenek. Postupně se stala 1 z evrop. velmocí. Národní charakter Angličanů se stále více vyvíjel směrem k ideálu střízlivého a praktického čl. Svou roli zde hrálo rovněž nábož. hnutí vzniklé v Angl. v 16. st. — puritanismus, kt. chtělo založit církev na čistotě božího slova. Ve filosofii začali Angličané odmítat spekulace a setrvávali pouze na zkušenosti jako základu všeho vědění a filosofie. Vznikl filos. směr Empirismus, kt. chtěl zakládat každou vědu na zkušenosti. Proto také hl. útok proti scholastice vedli Angl. — Roger Bacon, Duns Scotus, William Ockham, Francis Bacon, Thomas Hobbes. Svou roli zde sehrál i lzaac Newton, kt. vedle nových fyzikálních zákonů také sjednotil myšlenky Kopernika, Keplera, Galilea apod.
LOCKE (1632-1704)
* nedaleko Bristolu. Vystudoval přírodní vědy, lékařství a státovědu. Důležité je jeho přátelství s lordem Ashleym (později Shaftesbury). S Ashleyovou rodinou zůstal spjat dlouhá léta jako domácí učitel, lékař a rádce a rovněž se podílel na Ashelyho proměnlivé státnické dráze. Když měl Shaftesbury úřad lorda kanceláře, měl i on státní úřad. Poté oba úřad ztratili a museli uprchnout do již. Fr. 1678 se s lordem vrátil a zanedlouho opět musel uprchnout do Holandska. 1689, po nástupu Viléma Orantského na angl. trůn, se Locke navrátil a zůstal v Angl. až do konce života
Díla: Esej o lidském rozumu,  2 pojednání o vládě.
POZNÁN! A DEDUKCE 
Locke klade důraz na poznání. Vychází stejné jako Descartes z pochybnosti o všem. Ale na rozdíl od něj (který tvrdil, že svět lze vyvodit dedukcí) se Locke táže, zda na tento úkol (poznání světa) vůbec náš rozum stačí. Před každým filosofickým uvažováním musí předcházet zkoumání, zda je toto uvažování v dosahu našeho rozumu. Locke je považován za 1. kritického filosofa.
PŘEDSTAVY, POJMY A IDEJE 
Locke se zabýval otázkou, jak se dostávají představy, pojmy a ideje do našeho vědomí. Jsou 3 možnosti: - -pocházejí z vnějšího světa
- vytvořilo si je samo vědomí
- jsou vrozené
Podle Locka vrozené ideje neexistují. Člověk se rodí bez zkušeností jako bílý papír (white paper). Uvádí, že všechny ideje pocházejí ze zkušeností.
Ideje dělí na: 
	1)	Jednoduché ideje — nejjednodušší elementy našeho vědomí. Jsou to jednoduché obrazy vjemů
(obrazy věcí apod.). Ty přicházejí do vědomí 3 cestami:
a) Vnější zkušeností — čl. se seznamuje se světem. Prostřednictvím takového vnímání nepřicházejí do vědomí nikdy věci samé, nýbrž vždy pouze kvality. Kvality dělí na:
I)	Primární — rozloha, tvar, pevnost, počet, pohyb, klid. Tyto vlastnosti jsou ve věcech stálé, nemění se.
II)	Sekundární — barva, chuť, vůně, teplota, zvuk. Tyto vlastnosti nejsou ve věcech stálé. Jsou vyvolány primárními. To, že sekundární kvality můžeme vnímat, způsobují nevnímatelné částečky hmoty, kt. těleso vyzařuje.
b)  Vnitřní zkušenost — vědomí se obrací samo k sobě a pozoruje vlastní činnost.
c)  Vnitřní a vnější zkušenost — oboje působí společně — tak je tornu v pociťování rozkoše a bolesti.
	2)  Složené ideje — Složené ideje existují pouze v našich představách. Vytváří je rozum kombinováním
jednoduchých idejí. Nikdy nemůžou vzniknout ze složených idejí ideje jednoduché.
3 druhy složených idejí:
a)	Mody — počet, prostor, trvání apod.
b)	 Substance — Bůh, duch, těleso. Bůh vytváří duše a ty těleso.
c)	 Vztahy (relace)— patří k nim pojmové dvojce (antagonismy)— identita a různost, příčina a účinek, prostor a čas
Locke vyzdvihoval rovnost, svobodu a nedotknutelnost osoby a majetku jako základní právo občana. Rovněž jako 1. rozdělil moc ve státě na zákonodárnou a výkonnou.
CHYBY, NESROVNALOSTI A VÝJIMKY 
V tvrzení, že sekundární ideje jsou pouze výtvory rozumu udělal výjimku v pojmu substance. Locke uznal existenci reálné substance (to co stojí vespod, co stojí za všemi věcmi) jako společného nositele urč. kvalit.

