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Úvod

Cílem této práce je pojetí výchovy jako cesty ke svobodě ve filosofii Jana Patočky. 

Co to znamená výchova a  svoboda a  jak spolu souvisí,  a  také jak se Patočka staví 

k výchově pojaté jako plán nebo sledující přísně ulititaristickou cestu. Další významnou 

oblastí je analýza hranic výchovy – mezi kým a až do jakých oblastí sahá problematika 

výchovy a čím vším se ve svém pojetí výchovy inspiruje Jan Patočka. Výchova vždy 

přichází s problémem vztahu vychovance a vychovatele, a proto se také tato práce bude 

zabývat jeho postižením z Patočkova myšlenkového rámce.

Ačkoli  se  filosof  Jan  Patočka  na  mnoha místech  své práce  výslovně nezmiňuje 

o výchově, kromě knihy věnované konkrétně filosofii  výchovy,  tak je celé jeho dílo 

prodchnuto zájmem o životní cestu člověka a tím právě i o výchovu. Téma svobody 

vyvstává u Jana Patočky na mnoha místech a v mnoha oblastech jeho zájmů a vždy se 

nějakým způsobem opírá o postoj člověka ke své konečnosti, k jeho reflexi skutečnosti 

nebo péči o duši.

Kromě  hlubokého  zájmu o  Komenského  dílo  a  řeckou  filosofii  se  Jan  Patočka 

většinu svého života věnoval fenomenologii. Z ní vycházel při svém uvažování o vztahu 

člověka a světa. Proto bude první část věnována fenomenologickým východiskům ve 

filosofii  Jana  Patočky.  Sledovány  budou  nejen  důležité  myšlenky  fenomenologické 

filosofie, ale především jejich smysl pro výchovu a jejich propojení s pojetím výchovy 

u Jana  Patočky.  Tak  bude  čtenář  seznamován  nejdříve  s  fenomenologickou  redukcí 

a její návazností  na  lidskou svobodu jako možnost,  ale  také  s  dvojím pojetím světa 

moderního  člověka,  které  do  jisté  míry  mění  i  pojetí  výchovy  a  táže  se  po 

metodách, nástrojích  a  cílech  výchovy.  To zároveň inspiruje  Patočku k ohlédnutí  se 

především  za  pojetím  výchovy  v  dobách  antického  Řecka,  řecké  filosofie 

a Komenského nápravy.

Rozkol  v  pojetí  světa  u  moderního  člověka  přivádí  Patočku  ke  světu 

přirozenému, jenž se stává základem původní vztahovosti a pohybu člověka ve světě. 
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Má-li  výchova  vycházet  ze  základního  vztahu  člověka  ke  světu,  musí  brát  v  potaz 

přirozený  svět  a  lidskou  intencionalitu,  která  je  zároveň  popisem  této  vztahovosti 

a otázkou po šířce oblasti výchovy.

V neposlední řadě je potřeba se zabývat pojetím svobody u Jana Patočky – jakým 

způsobem  se  vynořuje  svoboda  člověka  ve  vztahu  k  celku  světa  a  proč  není  tato 

svoboda problematizována v přístupu moderní vědy. Má-li se výchova inspirovat touto 

vědou, musí si být vědoma úskalí soustředění na metodu a užitečnost, spíše než na celek 

a smysl. Posledním tématem první části je lidská existence a tělesnost – hlavní otázkou 

je, jak chápe Patočka bytí člověka na světě – co je tou možností, které by výchova ze 

své podstaty měla dostát? Co je v základu lidství?

Druhá  část  se  soustředí  na  Patočkovy  tři  existenciální  pohyby  a  otřes.  Každý 

z pohybů je především vyjádřením nejen vztahu člověka ke světu,  ale  také vztahem 

k sobě samému. Zatímco je první pohyb především zaměřeností na malospolečenství 

lidí a druhý pohyb na síly dne, ovládání a válku, třetí pohyb je samotným vyjádřením 

toho,  jak Patočka  chápe výchovu a svobodu,  k  níž  má výchova směřovat.  S  třetím 

pohybem je  zároveň  úzce  spjata  problematika  otřesu  jako  obratu  člověka  k  životu 

v pravdě.  Tři  existenciální  pohyby  jsou  zároveň  pokračováním  Patočkova  pojetí 

přirozeného  světa,  jsou  jeho  novým  rozvedením  směrem  ke 

svobodě, otevřenosti, výchově a lidskosti.

Třetí  část  se zabývá přímo Patočkovou filosofií  výchovy ve stejnojmenném díle 

a jeho  inspirací  Hérakleitem,  Sókratem,  Platónem  a  Aristotelem  ve  starověkém 

a klasickém Řecku a Komenského emendací v období  vzniku moderní vědy a jejího 

akcentu na lidský rozum. 

V případě  Hérakleita  se  jedná  především o podobnost  mezi  jeho  pojetím sváru 

a Patočkovým  bojem.  Sókratovo  pojetí  elenxis  a Platónův  obrat  nejen  přinesli 

významné prvky k výchově jako takové, ale také otevřeli problematiku otřesu z různých 

úhlů.  Platón  navíc  rozvinul  výchovu  do  vertikálního  pohybu  a  tím  jí  zároveň 

připodobnil  k filosofii.  Aristotelés,  žák  Platóna,  následně  akcentoval  především 
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horizontální pojetí  a pojal lidský vzestup jako politickou praxi, navázanou na mravní 

ctnosti. V momentech, kdy se Patočka vyjadřuje k výchově jako k vzestupu k něčemu 

vyššímu, je  zřejmá  konotace  s  Platónovým  vertikálním  pohybem, zároveň  se  však 

Patočka obrací také k lidské praxi – nejen, že hovoří, podobně jako Platón, o „návratu 

zpět  do jeskyně“,  ale  akcentuje  lidskou tělesnost,  propojuje  člověka a svět  a  hovoří 

o  člověku jako dějinné bytosti, která je svou duševní svobodou uvolněna pro solidaritu 

s otřesenými, je politická.

Posledním tématem třetí části je Komenského otevřená duše. Patočka Komenského 

pedagogiku doporučuje ke studiu v jeho současnosti. Komenský pojímal dobu, ve které 

žil,  jako  zmatenou.  Za  lék  na  pomýlenost  doby  nabízel  svou  Nápravu  věcí  

lidských, která byla silně zaměřena na univerzalitu světa. Jestliže je u Platóna svět pojat 

jako  nedokonalý  odraz  božských  idejí,  které  jsou  skutečným  ohniskovým  bodem 

výchovy, tak u Komenského je výchovou prostoupen celý svět. Odkázanost člověka na 

vlastní  konečnost,  otevřenost  a  zodpovědnost  je  přítomna  nejen  ve  filosofii  Jana 

Patočky, ale právě také u Komenského. Ten lidský subjekt nechápe v oddělenosti od 

celku světa, naopak jej nachází pouze ve světovém řádu – výchova není jen vedením 

k lidské dokonalosti,  protože ta je sama možná pouze v pochopení smyslu, který lze 

nalézt pouze ve vztahu ke stvoření.

Nachází-li  tedy Patočka u moderního člověka zásadní rozkol mezi  porozuměním 

přirozenému světu a ztracením se v nadvládě, pak se Komenský nabízí jako myslitel 

sjednocení, jako filosof, který neopustil pozici přirozeného světa a chápe člověka jako 

součást světového řádu. Navíc je Komenského teologická pozice upomínkou i  na to 

vyšší ve  výchově  a  nabízí  proti  pojetí  nadvlády  lidského  rozumu  pojetí  světového 

smíření a mravnosti.

Základní metodou práce je analýza a komparace primární a sekundární literatury 

k danému  tématu,  ale  také  syntéza  těch  částí  filosofie  Jana  Patočky  a  zdrojů  jeho 

inspirace, které se týkají problematiky výchovy a svobody.
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1. Fenomenologická východiska ve filosofii Jana Patočky

K pochopení myšlenek, jež vedou Jana Patočku k jeho názoru na výchovu, je nutné 

zaměřit se na problematiku fenoménu, které se Jan Patočka věnoval ve svých dílech po 

celý život. Již jeho práce  Přirozený svět jako filosofický problém  pojednává o tématu 

fenomenologie  v  návaznosti  na  dvojí  svět,  ve  kterém  se  moderní  člověk  nachází. 

Problém dvojího světa bude zmíněn v další části této práce. Hlavní otázkou této části  

je, jak se uplatňuje princip svobody ve vztahu člověka k celku skutečnosti, co teprve  

umožňuje výchovu člověka? Jakým způsobem pojímá Patočka vztah člověka a světa. 

Nejdříve  je  proto  nutné  nahlédnout  do  základního  určení  předmětu  a  smyslu 

fenomenologie.  K  zevrubnému  pochopení  tohoto  filosofického  směru  poslouží  stať 

Platón a Evropa ve druhém svazku Patočkových Sebraných spisů, Péče o duši II.  

Základním nástrojem fenomenologie je tzv. fenomenologická redukce, kterou Jan 

Patočka  vysvětluje  zkrátka  jako  „převedení  na  fenomén.“1 Fenomén  je  „zjev“ 

a poukazuje na distinkci mezi ukazováním se a věcí, jež se ukazuje. Fenomén nás tedy 

upozorňuje na to, že se nám věci určitým způsobem „ukazují“2 a že toto ukazování se 

nějakým způsobem patří k našemu vnímání skutečnosti.3 Fenomenologie se tak zabývá 

oblastí  tohoto  „ukazování  se“  a  snaží  se  postihnout  to,  co  je  v  běžném  vnímání 

skutečnosti  skryto – a  to  je  podstatou tohoto  procesu.  Nejvýznačnějším rysem užití 

fenomenologické redukce tak z pochopitelných důvodu bude především oblast reflexe 

fenoménu. Již v této části se ukazuje podstatný prvek pro pochopení Patočkovy filosofie 

– jak je ze základní distinkce jevu a předmětu vidno – hlavním zájmem fenomenologa 

není pojetí světa v jeho předmětnostech,  postupech a partikularitě,  ale v jeho vztahu 

k subjektu,  k  člověku  a  jeho  pojetí  celku.  To  „konkrétní“,  v  případě 

fenomenologie, nemůže nést podstatná určení pro lidský život, neboť je vždy podřízeno 

„ukazování  se“,  neboli  určitému principu.  Nutnost  ukazování  se  „vždy někomu“ již 

implikuje oblast složitějších určení, ve kterých si zkoumající nemůže dovolit redukovat 

1 PATOČKA, J. Platón a Evropa. In: Péče o duši II. Praha: OIKOYMENH, 1999. ISBN 80-86005-91-7. S. 
161.
2 Tamtéž.
3 Tamtéž, s. 162.
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oblast  vnímání  subjektu  na  pouhou  danost,  neboť  oblast  subjektivity  dosud  nebyla 

otevřena  jasnému,  faktografickému  zkoumání.  U přísného  fenomenologa  tak  ani 

výchova, tolik spjata s oblastí subjektu a jeho vztahu ke světu, nemůže být pojata jako 

„návod“,  „postup“  nebo  „metoda“.  Na  skutečnost  je  totiž  pohlíženo  jako  na  vztah 

předmětů a subjektu. A tento vztah je to podstatné, toto  ukazování se je podstatné – 

výchova se nemůže sestavit z předmětností bez návaznosti na subjekt, vždy je důležitý 

i subjekt.  Výchova  se  tak  z  fenomenologického  hlediska  nemůže  stát  předem 

známou, jasnou  a  bezproblémovou.  Fenomenologie  ukazuje,  že:  „Ten,  kdo  o této 

předchůdné půdě neví, kdo neví, že ‚věci‘ , tak jak se s nimi setkáváme, jsou korelátem 

našeho vztahu k nim,  tj.  vztahem k tomuto  vztahu, žije  celý  život  v uzavřenosti  do 

‚světa‘,  který  je  Platónem zobrazován  jako  jeskyně.  Tomu  je  též  extrémně  obtížné 

vysvětlovat,  k čemu je něco takového jako pohyb vzdělání dobré, resp. jaký je jeho 

vnitřní  smysl.“4 Totiž,  pohled  takového  člověka  bude, jako  stěna  jeskyně  – 

jednorozměrný,  bude  soustředěn  na  specifickou  oblast  vlastní  existence  s  věcmi 

světa, protože nebude problematizovat konstituci vztahu sebe sama k těmto předmětům. 

Výchova  však  vychází  z  této  konstituce,  je  na  konstituci,  resp.  na  reflexi  této 

konstituce, zcela závislá.  Výchova bez takové reflexe je jednorozměrná,  jako pohled 

člověka v jeskyni, bude zaměřena pouze na věci světa, bude se v nich utápět a jen s nimi 

pracovat.  Celá  problematika  výchovy  tak  nejen  ztratí  filosofický  a antropologický 

aspekt,  ale  redukuje  se  pouze  na  aspekt  čistě  praktický,  založený  na  manipulaci 

s procesem  učení  -  místo  zaměřenosti  na  samotnou podstatu  výchovy se vychovatel 

i vychovanec ocitnou v pozici  konzumu výchovy, která bude chápána jen jako činnost 

mezi ostatními činnostmi a k těmto činnostem směřující a je vysvětlující.

„K tomu,  aby se  něco  zjevovalo,  je  zapotřebí,  aby se  to  zjevovalo,  objevovalo 

někomu.  Je potřebí,  aby tady bylo něco takového jako prožitek nebo mysl.  Mysl  je 

něco, co se pořád zabývá – nebo aspoň v normálních případech – něčím jiným nežli je 

samo. Také se zabývá sama sebou, ale hlavně něčím jiným. A tady už se dá říci: tak tedy 

4 RYBÁK, D. Výchovný aspekt fenomenologické redukce. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF 
CHARLES UNIVERSITY [online]. 2013.  2(10), s. 2. [cit. 20. 3. 2018]. ISSN 1214-8725. Dostupné z: 
http://paideia.pedf.cuni.cz/download/rybak_redukce.pdf
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pro  ni,  pro  mysl,  se  cosi  ukazuje,  jí  se  ukazuje  cosi  jiného,  nežli  je  ona  sama.“ 5 

Neexistuje pouze distinkce jevu a věci, jež se ukazuje, ale důležitá je také distinkce mezi 

subjektem, u Patočky myslí, a předměty, jimiž se zabývá. Edmund Husserl, zakladatel 

fenomenologie, pojímá subjekt jinak než Patočka – zmiňuje se totiž o tom, že: „Pomocí 

fenomenologické epoché redukuji své přirozené lidské já a svůj duševní život – říši mé 

psychologické  zkušenosti  o  sobě  –  na  já  transcendentálně  fenomenologické,  říši 

transcendentálně fenomenologické zkušenosti o sobě. Objektivní svět, který pro mne 

je, který  pro  mne kdy byl  a  bude a  který  pro  mne  kdy může  být,  se  všemi  svými 

objekty, čerpá, jak jsem řekl, veškerý svůj smysl a svou platnost bytí ze mne sama jako 

transcendentálního já, jež vystupuje teprve spolu s transcendentálně fenomenologickou 

epoché.“6 Patočka  využívá  fenomenologické  redukce,  ale  nedochází  k  tak  ostrému 

vymezení  subjektu  v  jeho primátu.  Ve výše  zmíněné citaci  se  Jan  Patočka  zmiňuje 

pouze o mysli,  ale neopomíjí ani svět:  „Svět je jednak světem  jsoucích věcí,  jednak 

světem  jevových struktur – ty také patří ke světu.“7 Svět tak u Patočky není  pouze 

odkázán na subjektivitu. Proto se však lze v jeho pojetí ponořit do vztahu mezi světem 

a člověkem a nově tento vztah skrze zaměřenost k fenoménům zkoumat. 

Ve své disertační práci Přirozený svět jako filosofický problém se o vztahu člověka 

a světa  vyjadřuje  Patočka  také  takto:  „Můžeme  charakterizovat  znovu  člověka  jako 

bytost mající svět, přitom svou tělesností ve světě obsaženou a pomocí této tělesnosti 

žijící v kontaktu s jinými předměty tohoto světa.“8 Souvislost mezi světem a člověkem 

tak  u Patočky není  rozebírána  pouze  na  půdě „mysli“  nebo „vědomí“,  ale  ke  slovu 

přichází také bytí člověka ve světě, mezi věcmi.

Druhým  významným  zjištěním  směrem  k  výchově  člověka  u  Patočky  je  tedy 

neuzavřenost pouze na půdě subjektivity a lidské mysli nebo lidského vědomí. Výchova 

se v tomto základním pojetí vztahu celku světa a člověka nemůže cele konat v hluboké 

kontemplaci vlastního já. Patočkova filosofie tak obsahuje prvek otevřenosti, který bude 

5 PATOČKA, J. Platón a Evropa. In: Péče o duši II., s. 163.
6 Husserl, E. Karteziánské meditace. Praha: Svoboda, 1993. 80-205-0311-0. S. 29.
7 PATOČKA, J. Platón a Evropa. In: Péče o duši II., s. 176.
8 PATOČKA, Jan. Přirozený svět jako filosofický problém. Praha: Československý spisovatel, 1992. ISBN 
80-202-0365-6. S. 84.
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i nadále problematizován a k němuž se Patočka mnohokrát v různých oblastech jeho 

zájmu bude vracet.

Každá věc, vše, co se ukazuje, poukazuje vždy nějak na celek, a v ukazování se 

vždy již  nějakým způsobem celek  nachází  –  důležitá  je  naše  zaměřenost  k  tomuto 

ukazování, které je vždy již u nás, jsme v něm zaklesnutí. To, co se nám ukazuje, není 

naším výtvorem.9 Tato odkázanost člověka ke světu, tato „povinnost“ ukazování se, jež 

je ve vztahu světa a člověka přítomna, se tedy ve výchově bude dále problematizovat –

vlastním  základem  výchovy  u  Patočky  se  tedy  jeví  být  vztah  mezi  „povinným“ 

ukazováním se světa a naší percepcí tohoto světa. Jak se člověk staví k této nutnosti? 

Čím  se  projevuje  svoboda  lidské  bytosti?  Patočkovo  vysvětlení  rozdílu  mezi 

fenomenologii a fenomenologickou filosofií je pak pro oblast výchovy, jak o ní bude 

pojednávat celá tato práce, klíčovou: „Fenomenologická filosofie se od fenomenologie 

liší tím, že nechce jenom rozebírat fenomény jako takové, nýbrž chce z toho vyvodit 

také důsledky, chce z toho vyvodit důsledky, jak se říká, metafyzické, to znamená ptát se 

po  vztahu  mezi  fenoménem  a  jsoucnem.“10 Vzhledem  k  tomu,  že  již  Patočkova 

disertační práce a další díla jsou prodchnuta zájmem o fenomenologii a výchova se vždy 

snaží uchopit v člověku to podstatné a to rozvíjet, je zřejmé, že se celý jeho pohled na 

výchovu  bude  odehrávat  skrze  východiska  fenomenologické  filosofie.  Lze  upřesnit 

otázku po východiscích pro výchovu na otázku po postoji  člověka k celku,  po jeho 

zaměření na celek – jak se člověk staví ke světu, jak sám problematizuje již jednou dané 

ukazování se a jak člověk chápe to, co se mu ukazuje? Nejdříve tak vycházíme z půdy 

„vědomí“ subjektu.

Z výše řečeného však vyplývá, že člověk nedisponuje svobodou v otázce ukazování  

se jsoucen. Znamená to však, že by podstatou lidské svobody byla vlastně chiméra, jen 

naivní  myšlenka,  že  je  možné  svobodu  beze  zbytku  redukovat  na  pouhou  danost 

a nezměnitelnost? Oblast, jež se právě z otázek fenomenologie otevírá, je přece mysl 

– jakou roli hraje lidská mysl, lidské „vědomí“ ve vztahu fenoménu a jsoucích věcí? 

Ukazování  se  může být  již  navždy povinným,  ale:  „Myšlení  a  jazyk jsou projevem 

9 PATOČKA, J. Platón a Evropa. In: Péče o duši II., s. 165-166.
10 Tamtéž, s. 177.

14



lidské svobody, lidské dispozice světem, toho, že člověk svým okolím a tendencemi, jež 

se v něm vynořují, není zcela pasivně určován, nýbrž že si skutečnost aktivně přisvojuje 

a s ní disponuje.“11

Pokud  se  výchova  uchopí  z  hlediska  problematizace  a  pochopení  toho,  co  se 

ukazuje a způsobu jak se to ukazuje a svoboda bude právě poukazem k této reflexi, pak 

se výchova jako cesta ke svobodě bude týkat vždy především oblasti lidského myšlení 

a jeho vztahu k celku skutečnosti. Hlavní oblastí, ve které se pohybuje filosofie Jana 

Patočky  a  výchova,  je  především  v  kultivaci  reflexe  člověka, v problematizaci 

a osvícení „procesu“ ukazování se a v otevřenosti vůči světu. Inspirací Janu Patočkovi 

byla antická péče o duši, jež bude zmíněna dále, nyní je vhodné využít jen části, ve 

které se filosof Patočka zmiňuje právě o našem vztahu k fenoménu a jsoucnu: „Celá 

řecká filosofie hmatá po tom, aby ukázala, že hlavní lidská možnost – ta možnost, která 

je otevřena tím, že jsme na křižovatce fenoménu a jsoucna – nás sice nechává takříkajíc 

na holičkách, co se týče životního intervalu, ale že právě proto – abych teď použil své 

filosofické konstrukce – ,  že  fenomén a jeho zákonitost  je u samých kořenů celého 

universa, není na tom člověk hůř nežli bytost, která by měla celé universum v moci, a to 

tenkrát, když půjde důsledně za fenoménem jako takovým. Lidský život je jenom svým 

rozměrem kvantitativním, ale nikoli svou podstatou odlišný od života božského – to je 

řešení  řecké  filosofie.“12 Právě  zde  Patočka  jasně  poukazuje  na  smysl  výchovy 

a svobody. Svoboda se zde skrývá v možnosti,  ne náhodou se výchova týká reflexe. 

Pokud  lze  kultivovat  svobodu  výchovou,  pak  jedině  tehdy,  kdy  se  její  možnost 

zrealizuje,  kdy se výchova přimkne ke  sledování  fenoménů.  Svoboda by pak ležela 

především  v  lidské  otevřenosti  v  problematizování  fenoménu, v prohlédnutí  toho, že 

oblast  fenoménu  hovoří  o  podstatě  člověka  více,  než  oblast  předem  již 

ukazovaného, lépe řečeno – kultivace toho, co je lidské, leží v oblasti  fenoménu nikoli 

v oblasti jsoucích věcí.

Na začátku Kacířských esejů o filosofii dějin hovoří Patočka o takové „možnosti“ 

také  takto:  „Otevřenost  označuje  možnost  (základní  možnost)  člověka,  aby  se  mu 

11 PATOČKA, J. Přirozený svět jako filosofický problém, s. 11.
12 PATOČKA, J. Platón a Evropa. In: Péče o duši II., s. 180.
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jsoucno (takového způsobu, jakým sám není, i takového, jakým je – jsoucno otevřené) 

ukázalo samo o sobě, tj. bez zprostředkování něčím jiným.“13 Je zřejmé, že o realizaci 

této možnosti Patočkovi jde. Ovšem není to realizace čistě na půdě myšlenkové, nejde 

zde  pouze  o  nějakou  myšlenkovou  reflexi,  jež  by  se  vyznačovala  pasivitou  nebo 

přílišnou kontemplací života. Realizace této možnosti se týká bytostného „nastavení“ 

člověka, hluboce se jej týká, nelze jí redukovat na pouhou změnu „pohledu na svět“ 

z pozice  analýzy  skutečnosti  –  člověk  je  zde: „Člověk  není  tedy  ani  místo,  kde 

se jsoucno tvoří, aby se mohlo zjevit v originále, ani není lidský ‚duch‘ věc, v níž se 

odrážejí  jevy  jakožto  účinky  ‚vnějšího  světa‘.  Poskytuje  jsoucnu  příležitost  ukázat 

se jako takové, jež jest, poněvadž jedině v jeho bytí tu je přítomno porozumění toho, co 

znamená být, tedy možnost, kterou věci samy od sebe nemají a která pro ně nemá smysl 

–  přijít  ke  svému  bytí,  tj.  stát  se  fenomény,  ukázat  se.“14 Člověk  má  porozumění 

toho, co to  znamená být,  to  je  jeho základní  rozdíl  od  jsoucích  věcí.  Předpokladem 

tohoto porozumění je právě jeho bytí tu – to však poukazuje k tomu, že toto porozumění 

se tedy nezakládá na pasivitě, analýze nebo prosté kontemplaci reality, ale na bytostném 

vztahu člověka k realitě. Patočkova filosofie tak otevírá prostor výchovy i jinak, než jen 

jako předávání znalostí a faktů směrem od jednoho subjektu k druhému. Výchova se 

v takto položeném vztahu člověka a skutečnosti  vždy musí znovu ohlížet za lidskou 

subjektivitou, ale, jak bylo řečeno již výše, nezapomínat na lidskou tělesnost, Patočkova 

filosofie  neredukuje  svět  na  „vědomí“  nebo  „subjekt“,  ale  zkoumá  právě  jejich 

propojenost, vztah.

K tomu, aby člověk mohl dojít k porozumění bytí, je nutné, aby došlo k určitému 

obratu.  Patočka se zmiňuje  o narušení  ‚naivity‘  původního fungování  života,  a  také 

o otřesení bezpečí.15 

U problematiky otřesu je nutné se zastavit, neboť je důležitým prvkem Patočkovy 

filosofie  a  souvisí  s  výchovou  a  svobodou  zcela  bezprostředně.  Pro  pochopení 

souvislosti otřesu s tématem této práce je vhodné využít přímo Patočkův popis: „Tento 
13 PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. In: Péče o duši III. Praha: OIKOYMENH, 2002. ISBN 
80-7298-054-8. S. 19.
14 Tamtéž.
15 Tamtéž, s. 22.
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otřes  proniká  celým  životem,  který  se  následkem  toho  jeví  ve  světle 

problematična, nehostinna,  záhadna,  tj.  vystoupí  a  fenoménem  se  stane  propast 

oddělující jsoucno a bytí, které se dosud skrývalo, když umožňovalo zjevování; a stává 

se  jasným,  že  otevřeno  v  tomto  smyslu  není  záležitost  zabývající  se  věcmi 

a bytostmi, nýbrž že je to záležitost myšlení, které je vrženo zpět na sebe sama, na svou 

zkušenost bytí.“16 Je zřejmé, že propast oddělující jsoucno a bytí je zakrytá tím, že se 

člověk v „naivním“ přístupu netáže po fenoménu, že neproblematizuje otázku jevení 

se, ale zkrátka žije skrze věci a bytosti. Otřes tak však musí určitým způsobem zatřást se 

stabilní pozicí  jedince,  aby mu umožnil  nahlédnout vlastní bytí  – pozornost myšlení 

nesmí být plně zaměstnána ukazováním se, ale musí dojít vlastní reflexe. Tak se člověku 

otevírá nový prostor, který umožňuje lidskou svobodu: „Rozhodujícím se nyní stává 

nikoli  to,  co  už  bylo,  ať  věci,  lidé,  nebo  bohové,  nýbrž  to  neslýchaně  nově  se 

vynořující; otevřela se dimenze, která ukazuje člověka jako svobodného a která jej činí 

svobodným od  vázanosti  na  jsoucno,  alespoň  co  do  možnosti.  Tento  obrat  je  spjat 

s hlubokou  proměnou  akcentů  zjevujícího  života;  nikoli  to,  co  již tu  jest,  je 

těžištěm, z něhož se žije, tj.  v čem člověk spočívá a k čemu upíná své úsilí;  člověk 

objevuje  svobodu,  neboť  život  získal  prostor,  do  něhož  se  může  stáhnout...  a  tato 

svoboda neleží v tom, co má život za sebou, v tom, co již bylo, nýbrž v tom, co má před  

sebou.“17

Patočka  říká,  že  se  svoboda  v  člověku  vynořuje  až  tehdy,  kdy zproblematizuje 

vlastní  postoj  ke  světu  jako  k  něčemu  pevně  danému,  něčemu  jasnému  a  předem 

známému  –  opouští  přimykání  se  vlastní  „naivitou“  k  jsoucnům.  Sebereflexí 

myšlení, skrze porozumění bytí, které je zřejmě prvotnější – neboť ono umožňuje teprve 

fenomény, dochází k jinému vnímání skutečnosti. Orientace na jsoucna vždy odkazuje 

k tomu, co tu je – je očividným faktem, že se jsoucna odkazují buď na akt ukazování se 

v přítomnosti nebo na paměť, ze které do mysli vystupují. Janu Patočkovi jde o akcent 

budoucnosti,  který  je  akcentem  svobody.  Budoucnost  nemůže  nabídnout  naivní 

spočinutí,  vždy  je  nějakým  způsobem  otevřena,  je  problematická  a  zatímco  lidská 

16 Tamtéž.
17 Tamtéž.
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paměť může nabídnout bezpečnost využitím dlouhé tradice opakujících se, již známých 

situací v náruči mnohých jsoucen, budoucnost je bez takové opory veskrze riziková.

Co konkrétně však brání člověku prohlédnout možnost takové svobody? V jakém 

světě žije moderní člověk, čím je svět moderního člověka význačný a co je to přirozený 

svět?  K  uchopení  problému  cesty  ke  svobodě  je  nutné  zaměřit  se  na  působení  

vědeckého světa na náš životní pocit, jak zní i kapitola Patočkovy práce Přirozený svět  

jako filosofický problém. 

1.1. Svoboda jako problém dvojího světa moderního člověka

Patočka hned na začátku své práce zmiňuje, že: „Moderní člověk nemá jednotný 

názor světa; žije ve dvojím světě, totiž ve svém přirozeně daném okolí a ve světě, který 

pro  něj  vytváří  moderní  přírodověda.“18 Tyto  dva  světy  je  nadále  nutné  sledovat 

a rozlišit. Přirozený svět je pojat takto: „K složce danostní patří všechen zformovaný 

materiál,  veškerá  přítomná  i  minulá,  vlastní  i  cizí  názorná  zkušenost;  ke  složce 

výkladové počítáme veškerá naivní, spontánní rozšiřování oboru genuinní zkušenosti 

v kvazi-zkušenostech.“19 Zkušenost je to, co nás zpravuje o tomto světě, je to přirozený 

svět, který: „... jest zde, právě bez našeho svobodného zásahu, na základě pouhého faktu 

naší  zkušenosti  přede  vším  stanoviskem  teoretickým.“20 Je  to  tedy  právě  svět 

naivní, svoboda ve smyslu reflexe jeho danosti nepřichází člověku přirozeného světa na 

mysl, neboť je tento svět svázán se zformovaným materiálem, který Patočka dále situuje 

do  minulosti  a  přítomnosti,  čímž  jasně  poukazuje  na  výše  zmíněnou  odkázanost 

k věcem a bytostem.

Čím je však svět moderní přírodovědy a zda je takovou reflexí, která by souvisela 

s výchovou člověka ke svobodě u Jana Patočky? Vědecký svět je se světem naivním ve 

sporu: „Descartův boj proti ‚zmateným ideám‘ není pouze boj proti aristotelismu; za 

touto historickou opozicí  skrývá se hlubší  –  boj  vědeckého světa  proti  naivnímu.“21 

18 PATOČKA, J. Přirozený svět jako filosofický problém, s. 9.
19 Tamtéž, s. 15.
20 Tamtéž, s. 16.
21 Tamtéž.
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Vědecký, objektivní pohled na svět se však nemůže vyhnout člověku. Člověk jakožto 

součást  naivního  světa  je  spolu  se  světem objektivován:  „..  člověk  žije  v  základní 

apercepci své nesvobody, cítí se jako agent objektivních sil, pociťuje sama sebe ne již 

jako osobu, nýbrž jako věc.“22 Z tohoto základního pocitu člověka naivního světa, jenž 

podléhá  objektivaci  vědy,  je  svoboda  člověka  v  podstatě  odsunuta  do  naprosté 

skrytosti, nelze  chápat  sebe  sama  jako  věc  mezi  jinými  a  zároveň  přisuzovat 

sobě, jakožto  věci, možnost  svobody.  Pokud  je  možné  objektivovat  svět  beze 

zbytku, pak je otázka lidské svobody v podstatě nesmyslná: „Z tohoto zvěcnění, pojetí 

člověka  jako  věci,  komplexu  objektivních  sil, které  nazveme  sebeodcizení,  vyplývá 

další  fenomén  sebeabdikace.  Sebeabdikace  je  spolehnutí  se  na  ‚přírodu‘,  při  které 

člověk  nediriguje  sebe  ani  druhé  z nějakého  osobního stanoviska,  nýbrž  oddává  se 

nesoucím jej  impulsům. Jelikož nežije ze sebe, nýbrž život  přijímá, nemá otázka po 

celkovém  smyslu v  životě  vlastně  význam; ‚smysl‘  je  ve  sledování  impulsů,  a  ty 

sledujeme automaticky v každém případě.“23

Ambicí  moderní  vědy  je  ovládnout  svět  -  nevytváří  prostor  svobody,  je  cele 

zaměřena na oblast nacházející se mimo problém lidství. Možnost prohlédnout jsoucno 

jako fenomén je věcí fenomenologické redukce, ta se však musí oprostit právě od těch 

zájmů, kterými moderní věda připoutává pozornost člověka ke jsoucnům, pokud chce 

nahlédnout  fenomény.  Zakletí  člověka  ve  sledování  impulsů  nemůže  přinést 

svobodu, kterou Patočka nachází  v  reflexi  fenoménů,  ve zproblematizování  naivního 

života.

Možnost dojít k jednotě mezi těmito dvěma světy přináší filosofie, jež je schopna 

sjednocovat  lidské  roztříštěné  vědomí.24 Jan  Patočka  je  především  filosofem  a  ve 

filosofii vidí cestu k překročení dualismu světů moderního člověka – svoboda, kterou 

Patočka  nabízí,  je  svobodou  k  filosofii.  Je  zřejmým  důsledkem  filosofického 

zkoumání, že svět problematizuje a filosof ztrácí při této činnosti jistoty, aby se pokusil 

nalézt  to  nové.  Aby  výchova  směřovala  ke  svobodě,  bude  se  muset  nutně  opírat 

22 Tamtéž, s. 19.
23 Tamtéž.
24 Tamtéž, s. 20.
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o filosofii. Pokud má vychovatel uvádět vychovance do světa jako celku a měl bych ho 

připravit pro svobodný život, pak je nutné, aby se zabýval filosofií, aby si uvědomil 

problém fenoménu a jsoucen a nepřiváděl vychovance pouze k těmto danostem, které 

hrozí jeho udržením pouze u impulsů, ne však u smyslu.

U  Reného  Descarta,  zakladatele  moderní  epistemologie  a  analytické  metody 

moderní vědy, je boj světa vědy a světa naivního, jak bylo výše řečeno, již přítomen. Je 

příznačné, jak je u tohoto myslitele pojímána svoboda, kterou získává člověk od Boha: 

„Tím, že mi dal svobodu souhlasit či nesouhlasit tam, kde do mé chápavosti nevložil 

jasné a rozlišené vnímání, není totiž vůbec žádnou Boží nedokonalostí, ale bezpochyby 

je mou nedokonalostí to, že této svobody neužívám dobře a vynáším soudy i o tom, co 

nechápu správně.“25 Toto pojetí  svobody u Descarta  se  zdá být  bezproblémové – je 

svobodou  k  souhlasu  či  nesouhlasu  –  a  tak  nezní  nikterak  svazujícím dojmem pro 

svobodu jako takovou, ale je tomu právě naopak, vytváří tím mezi rozumem a svobodou 

rozpor a rozum nad ní nadřazuje. V momentě,  kdy Descartes tuto svobodu sváže se 

správnou metodou, dojde k tomu, že svobodné uvažování ztratí opodstatnění a bude se 

opírat  o „správnost“  dané metody.  Tento předpoklad však zasahuje do všech oblastí 

lidského  života.  Descartova  „správnost“  je  v  podstatě  odstíněním  té  podstaty 

svobody, kterou  shledává  Patočka.  V  tom  momentě,  kdy  se  nalezne  určitá  metoda 

a označí  se  za  „správnou“,  se  lidské  uvažování  stává  strnulým, upíná  se  totiž  ke 

jsoucnům  skrze  partikulární  pohled,  vynechává  celek  a  nemá  možnost  skrze  takto 

pojatou  „správnost“  znovu  nalézt  svobodu,  která  právě  na  celek  neustále  naráží,  je 

určitou věčnou otázkou po naší dostatečnosti – tváří v tvář celku a budoucnosti. 

Ve Vášních duše se Descartes vyjadřuje dokonce o vztahu mezi tělem a duší jako 

o boji, který tak podle Descarta není bojem mezi žádostivou a rozumovou částí duše.26 

Není  možné,  aby  se  rozhodoval  jinak,  když  v  Principech  filosofie říká,  že: 

„Poznání, volba  a  všechny mody,  jak  poznávání,  tak  volby,  se  vztahují  k  substanci 

myslící.“27 A o několik vět dále říká, že: „K rozlehlé substanci se pak vztahuje velikost 

25 DESCARTES, René. Meditace o první filosofii. Praha: Oikoymenh, 2003. ISBN 80-7298-084-X. S. 57.
26 DESCARTES, René. Vášně duše. Praha: Mladá Fronta. 2002. ISBN 80-204-0963-7. S. 64.
27 DESCARTES, René. Principy filosofie. Praha: Filosofia, 1998. ISBN 80-7007-112-5. S. 51.
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čili samotná rozlehlost do délky, šířky a hloubky, tvar, pohyb, poloha, dělitelnost částí 

a podobně.“28 Descartova  filosofie  je  založena  na  vymezení  oblasti  vědeckého 

zkoumání, a tak dochází k tak ostrému rozdělení všeho jsoucího na tyto dvě substance 

(pokud nepočítáme Boha). To, proč se Patočka obrací k Descartovi a polemizuje s ním 

v oblasti novověké přírodovědy, je právě souvislost mezi pocitem moderního člověka 

o striktním rozdělení světa vědeckého a naivního a Descartovou metodou. Ne, že by 

v Descartově filosofii ztratil subjekt hlavní místo, právě naopak, ale svět, v němž se 

subjekt pohybuje, je vlastně jenom laboratoř mysli pro manipulaci s tímto světem. Je 

nutné být si vědom toho, že v naivním pohledu na svět, jak jej Patočka popsal, je právě 

takovýto přístup zcela nepřípustný a nakonec musí vést ke zpředmětnění i člověka – 

protože je součástí tohoto světa, na který pohlíží mechanicistně, a jakožto součást se 

proto nemůže ubránit pocitu, že ztrácí i sebe. Mezi předměty a zkoumajícím subjektem 

je mnohem užší vztah, který se snaží problematizovat právě Patočkova fenomenologie.

Je zřejmé,  že kdyby se v Descartově pojetí  týkala výchova pouze rozlehlé  části 

člověka, pak by mohla být pojata čistě instrumentálně, na základě vědeckých metod. 

Výchova  se  však  týká  subjektu,  ale  subjekt  je  u  Patočky neustále  problematizován 

jakožto otevřený, nehotový a hledající,  jak bylo zmíněno výše. Patočka nepohlíží na 

člověka  jako  na  mechanismus,  už  z  důvodu  jeho  přístupu  k  přirozenému  světu 

člověka, který se snažil ve své disertační práci popsat. 

Instrumentální výchova zajisté nevynechává subjektivní stránku jedince, netvrdí, že 

neexistuje, ale redukuje ji na objektivní příčiny a objektivní metody – nemůže učinit 

jinak,  pokud hledá jasné metody k lepšímu procesu výchovy či  vzdělávání  – neboť 

účinnost metod musí být měřitelná a tím pádem je nutné dojít k nějaké kvantifikaci 

schopností  vychovance.  Instrumentální  výchova se také nevztahuje  k celku v pojetí 

Patočky, i když, jak bude zmíněno níže, na vztah člověka k celku působí. Instrumentální 

výchova hrozí být mrtvou, protože se příliš soustředí na výchovu jako instrument, a tak 

musí z vlastní podstaty upozadit smysl.   Instrumentální výchova se také velmi silně 

zaměřuje na situaci ještě mladého člověka, přistupuje k člověku jako k nehotovému, ale 

28 Tamtéž.
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jen v některých oblastech. Patočkův nehotový člověk je člověk otevřený do budoucnosti 

a hlavně není definován ani věkem ani specifickými kompetencemi a nástroji pro jeho 

spokojenější život. Patočkův akcent na svobodu, možnost prohlédnutí a tím pádem i na 

nehotového  člověka  musí  instrumentální  výchovu  jako  základní  koncept  zavrhnout. 

Člověk u Patočky není hotový – je tu, ale podléhá změnám a orientace na budoucnost 

nemůže přinést jednou provždy prověřené postupy, které z jedince učiní hotový produkt. 

Takové  postupy  vytvářejí  hrozbu  tím,  že  se  člověk  znovu  uzavře  do  metod,  které 

předstírají, že nabízí  zvládnutí  cesty výchovy k nějakému cíli.  Ale Patočka nehovoří 

o žádném cíli, hovoří o sebereflexi, o svobodě a možnosti, akcentuje nehotovost.

1.2. Přirozený svět

Žije-li člověk prvotně v jednom, přirozeném světě, pak je nutné prohlédnout jeho 

vztahování se ke světu,  protože právě toho vztahování se bude základem Patočkova 

pojetí  výchovy.  Nemá-li  totiž  výchova  prohlubovat  problém dvojího  světa, jak  bylo 

nastíněno  výše,  musí  vycházet  z  prvotního  náhledu  člověka,  jenž  není  založen  až 

vědeckou abstrakcí, ale začíná již mnohem dříve.

Konstituce našeho vnímání světa v jeho celku je založena v naší tělesnosti, jež se 

nachází  v  kauzální  interakci  s  věcmi  světa,  není  však pouze věcí  mezi  věcmi.  Tuto 

situaci si uvědomuje a chápe svou konečnost. Celek v této interakci vyvstává z toho, že 

věci jsou podstatně poukazem na další a další souvislosti – a ty nás odkazují ještě dále. 

Tato souvislost, kterou člověk ve světě nachází, je samotným pochopením světa jako 

světa, ne pouze shluku jednotlivostí.29

Svět  je  u  Jana  Patočky pojatý  zcela  jinak  –  vychází  při  svém zkoumání  nejen 

z myšlení  člověka,  ale  z jeho „naladění“,  z  jeho  bytí  ve světě,  neanalyzuje svět  bez 

ohledu  na  vnímající  subjekt:  „Patří  k  podstatě  našeho  světa,  že  je  jeho  centrálním 

jádrem část, s níž jsme převážně obeznámeni, v níž se cítíme bezpečni, kde není takřka 

29 PATOČKA, J. Přirozený svět jako filosofický problém, s. 82-83.
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nic objevovat, kde každé očekávání již bylo anebo vždy může být typickým způsobem 

vyplněno, a tuto část nazýváme domovem.“30

Každý domov však má roz-díl, který je vždy vnímán jako přechod z domova do 

něčeho cizího. Ale o této cizotě Patočka nehovoří jako o naprosté neobeznámenosti – 

svět  přece  sám  popisoval  jako  vyznačující  se  souvislostí.  Dálava, v níž  se  cizota 

nachází, se spíše vyznačuje překvapením, věci a lidé se mohou v dálavě chovat jinak. 

Význačným však je stále to, že cizí člověk je nám blíže, než živá nebo neživá příroda. 

Cizí člověk se může vyznačovat jiným poměrem k celku a skutečnosti,  ale přesto je 

v pochopení člověka jako určitý možný, neprobádaný svět. Svět živé přírody nás však 

již  staví  do zcela jiné pozice – Patočka hovoří  o poměru obrany a útoku vzhledem 

k živé,  nedomestikované přírodě,  kterým se tato příroda vyznačuje směrem k lidské 

bytosti. V nejvyšší cizotě je pak příroda ryze cizí, která se nevyznačuje ničím jako naše  

vlast – v této rovině se cizota projevuje nejvíce 31.

Dalším  významným  prvkem  přirozeného  světa  člověka  je  časovost –  vše 

v přirozeném světě má svůj čas, jehož rozčlenění spočívá na periodicitě přírodního času 

– střídání  dne  a  noci,  ročních  období  atd.  Cítíme  kontrast  mezi  časem  přítomným 

a minulým,  jako kontrast  mezi  tím,  co  utváří  náš  nynější  život  a  tím,  co  se od něj 

rozprostírá  v  kontrastu  až  do  neurčita.  Je  časem  k  něčemu.  Zajímavým  je  čas 

historický, jež  je  navázaný  na  generativní  posloupnost  a  společné  lidské  úkony  – 

v tradicích světa jako našeho domova. Zajímavou hranicí tohoto historického času je 

mýtus,  který  podle  Patočky  patří  právě  k naivnímu  světu  a  vědecké  povědomí  jej 

zatlačuje.  Lidská  časovost  také  není  pouhou  jednodimenzionální  sukcesí  ryze 

objektivního přírodního času.32 Velmi sugestivně vztah mýtu, tradic a lidské časovosti 

zpracoval básník antického Řecka Hésiodos ve svém díle Práce a dni, jenž pojal vývoj 

lidských pokolení v čase jako vývoj tragický: „Kéž bych nepatřil já mezi lidi pátého 

věku, kéž jsem dokonal dřív nebo přišel na svět až potom! Teď je tu železné pokolení; 

to oddechu nezná od běd a lopot za dne a nemá pokoje v noci, utrápeno a starosti trudné 

30 Tamtéž, s. 85-86.
31 Tamtéž, s. 86-88.
32 Tamtéž, s. 88-89.
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jim sešlou  i  bozi;  nicméně také jim se ke zlému přimísí  dobré.  Zahubí  Zeus i  toto 

plémě, až děti, sotva narozené, už budou mít šedivé vlasy.“33

Třetí  dimenzí,  která  patří  k  bytí  člověka  na  světě,  je  nálada,  která  se  odkazuje 

k subjektivnosti  člověka  a  jež  svět  vždy  nějak  zbarvuje  –  toto  zbarvení  vychází 

z vnitřních  stavů  člověka  –  a  podobně  jako  všechny  ostatní  dimenze  přirozeného 

světa, tak  i  nálada  se  vyznačuje  určitou  zaměřeností  k  jistému  počínání.34 

Zaměřenost, která vyplývá ze všech tří předestřených dimenzí přirozeného světa, tedy 

dimenze  blízkosti-dálavy  z  hlediska  přimykání  se  k  určitému  centru,  ze  kterého 

vycházíme, časovosti jako času k něčemu a nálady pro něco.

Patočkou  zmiňovaná  otevřenost  člověka,  jeho  nehotovost,  není  touha  po 

zapomenutí se v cizotě – člověk vychází z domova jako z půdy, která je mu vlastní. Lze 

říci, že bezpečí domova člověku teprve umožňuje být se světem ve vztahu otevřenosti 

– není  možné  být  otevřený,  pokud  neexistuje  prostor,  který  je  nám již  známý a  ze 

kterého, jako z ústředního bodu, můžeme být v našem konání „zabydleni.“ Výchova 

jako cesta ke svobodě, k otevřenosti, tak nemůže rezignovat na význam domova – výše 

zmíněné „již vyplněné očekávání“ v dimenzi domova je zajisté poukazem k tomu, že 

domov není souhrnem nahodilostí, dává člověku jistotu. Tato jistota tak však musí být 

v samotném základu výchovy – výchova z ní musí vycházet.

Časová  dimenze  nás  dále  upozorňuje  na  to,  že  ani  toto  vycházení  se  neděje 

nahodile, ale je zakotveno v lidské časovosti, výchova se však nemá vyznačovat jenom 

časovým sledem jednotlivých faktů a událostí, ale také jejich význačností v konkrétním 

lidském čase – i když totiž vychází z cykličnosti přírodního času, neznamená to, že je 

stále stejný, protože se v každém časovém cyklu střídají činnosti podle toho, v jaké době 

daného  cyklu  se  člověk  nachází,  kromě  toho  se  také  přítomnost  odlišuje  od 

minulosti, jak bylo zmíněno výše, přinejmenším tím, že se děje  teď – a toto dění  teď 

silně ovliňuje třetí dimenze nálady.

33 HÉSIODOS. Zpěvy železného věku. Praha: Svoboda, 1990. ISBN 80-205-0127-4. S. 46.
34 PATOČKA, J. Přirozený svět jako filosofický problém, s. 90.
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Nálada,  jakožto  vnitřní  stav člověka,  významně mění  zaměřenost  člověka a  tím 

i působení  výchovy  na  vychovance.  Vykročí-li  tedy  vychovanec  za  bezprostřední 

hranice domova, tak bude konfrontován nejen s cizotou a časovostí, ale skrze náladu 

také  sám se sebou.  Nálada,  jakožto  subjektivní  stránka vztahu člověka ke  světu,  je 

přivedením k sobě.

Jestliže je však výchova chápána jako vztah člověka a světa, popř. vztah k sobě 

samému,  tak  je  zapotřebí  nejdříve  nahlédnout  to,  co  k  vztahovosti  z  hlediska 

fenomenologie neodmyslitelně patří.

1.3. Intencionalita

Co leží v základu vztahu člověka ke světu? Co tento vztah v podstatě umožňuje? 

Patočka  vychází  z  pojmu  intencionality,  který  vysvětluje  jako  prožívanou 

zaměřenost, vztahovost či teleologii.35 A dále dodává, že: „Všechny věci i děje, míníme-

li tím všecko, nač upíráme pozornost, jsou dány intencionálně, to je samozřejmost.“36 

Intencionalita je již starším pojmem, který před Patočkou rozvinul Edmund Husserl – 

ten  popisuje  intencionalitu  také  jako  podstatou  vztahovost,  když  říká,  že: 

„Já, redukované  lidské  já  (psychofyzické  já)  jsem  tedy  konstituován  jako  člen 

světa, s rozmanitostí toho, co je mimo mne, avšak já sám konstituuji to všechno ve své 

duši a nesu to intencionálně v sobě.“37 Vztah člověka ke světu tedy není jen vztahem 

nějakého  pasivního  odrážení  vnějšího  stavu  světa,  ale  je  založen  vždy  již  určitou 

zaměřeností, a tato zaměřenost, to, co je mimo mne, nepojímá jen jako to, co je mimo 

mne – v intencionalitě existuje určitá aktivita – Patočkou výše zmiňovaná teleologie je 

toho důkazem. Intencionalita vypovídá o zaujatosti věcmi světa. Z rozměru výchovy tak 

není  podstatný  jen  vztah  mezi  vychovatelem  a  vychovancem,  ale  všeobecně  vztah 

člověka ke světu – výchova se neodbývá jen ve vztahu vychovatele a vychovance, ale 

dokonce  i  v  zaujatosti  světem.  Intencionální  charakter  lidské  bytosti  otevírá  nový 

horizont porozumění výchově jako neredukované činnosti pouze na specifické vztahy 

35 PATOČKA, JAN. Jednotlivé prožitky a celek života. In: Fenomenologické spisy III/I. Praha: 
OIKOYMENH, 2014. ISBN 978-80-7298-450-3. S. 176.
36 Tamtéž.
37 HUSSERL, E. Karteziánské meditace, s. 95.
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učitel-žák, rodič-dítě, starší-mladší atd.. Vztah člověka ke světu je tak vždy nějaký, již 

jen z  toho důvodu,  že k zaměřenosti  jeho mysli  přichází  i  zkušenosti  minulé,  které 

mohou tento vztah podstatně měnit.

Je zřejmé, že Patočkův důraz na svobodu jako otevřenost  člověka ve vztahu ke 

světu vyplývá právě z tohoto nahlédnutí – je-li intencionalita povinnou složkou lidského 

vnímání  a  mysli,  pak  je  zapotřebí  jí  při  výchově  prohlédnout  a  vycházet  z  jejího 

působení.  Vždy již  nějaký  postoj  ke  světu  vyžaduje  ve  výchově  ke  svobodě  nutné 

odhlédnutí.  Zkušenost  však s sebou nese vždy novou možnost:  „...  každá zkušenost 

znamená pro  já  nejenom zkoušku,  která  ukazuje, jaká  ‚osoba‘  jest,  kde  stojí,  oč  se 

zajímá  atd.,  nýbrž  znamená  pro  ni  zisk,  změnu,  stvoření  habitu,  počátek  zvyku; 

znamená  též  podnět  k  určité  sebeinterpretaci,  k  pojetí  sama  sebe...“38 Narůstající 

zkušenost však nepřináší pouze nové možnosti, ale sama je ze své podstaty – protože se 

odehrává v čase – tvůrcem minulosti člověka, jehož příběh se tak stává uzavřenějším: 

„...  z  celkové  potenciality  stává  se  určitá,  ale  stále  ‚hotovější‘,  uzavřenější,  vlastní 

historií zatíženější reální bytost; bytost, která nejenom nese s sebou nesmazatelně celou 

svou minulost, v níž se její možnosti vyčerpaly, nýbrž která získala v ní též typické rysy 

svého životního stylu...“39 Jednoduše řečeno – s přibývající zkušeností se lidská bytost 

stává do jisté míry uzavřenější – i k výchově ke svobodě – ač je ze své podstaty vždy 

nehotová, není možné odlédnout od faktu, že se na ní a jejích rozhodnutích odráží to 

minulé – to je však ve smyslu otevřenosti určitou zátěží.

Intencionalita se však neodehrává pouze směrem k předmětům vnějšího světa, ale 

odehrává  se  i  v  subjektu  samém:  „...  akt  přivrácení  k  vnějšku,  vycházení  do 

předmětnosti  jest  stále  týž,  že  tedy  pod  jeho  způsobou  já  se  jeví  čímsi  neměnně 

identickým. Leč  smysl  objektivní aktivity samé podléhá vnitřní dynamice subjektivní 

intencionality.“40 Já se musí díti, má-li existovat – a to skrze vnitřně-syntetický boj – ze 

kterého teprve vyvstane něco, co může reprezentovat termín „já“ - toto dění, tento boj je 

však proto nutně „nevědomý“ a je tak mimo pozornost našeho koncentrujícího já.41

38 PATOČKA, J. Jednotlivé prožitky a celek života. In: Fenomenologické spisy III/I., s. 178.
39 Tamtéž, s. 180.
40 Tamtéž, s. 182.
41 Tamtéž.
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1.4. Svoboda ve vztahu člověka k celku světa

Je možné říci,  že výchova je vždy  nějak zamýšlena,  její působení na jedince se 

odehrává  ve  světě  člověka,  který  je  zakotven  v  určité  kultuře  a  jehož  součástí  je 

i vědecký pohled na svět jako celek. Patočka pohlíží na některé z těchto přístupů ke 

světu kriticky a v této analýze se ohlíží i na to, zda je člověk ve vztahu k celku světa 

skutečně  svobodný,  nebo  podléhá  „světonázoru“,  ve  kterém jsou  svoboda  a  pravda 

zaměněny za „pravdivou metodu“. Základní otázkou je - v prostředí jakého paradigmatu 

se skutečně děje výchova ke svobodě a zda nevytváří některá pradigmata nesvobodného 

člověka  z  hlediska  jeho vztahu k  celku  světa?  Patočka  nahlíží  na  svobodu člověka 

z pohledu jeho otevřenosti ke světu – lze říci, že ideálem svobodného člověka u Patočky 

je  jedinec  kritický,  neulpívající  na  dogmatickém  pojetí  světa.  Ale  co  je  tím 

dogmatickým prvkem, který člověka uzavírá?

K  počátkům  moderní  filosofie  a  vědy  Patočka  říká:  „maître  et  possesseur 

de la nature  musí  být  rovněž  pojat  jako  nadřazený  svým  předmětům  –  nadřazený 

a autonomní, pán u sebe, svým sebevědomím pán ve vlastním domě – zde je umístěn 

Descartův  objev  základní  úlohy  sebevědomí:  být  na  světě  znamená  být  jako 

sebevědomá bytost, kterou nikdo a nic nemůže vytlačit z poslední bašty sebejistoty. “42 

Je tato sebevědomá bytost moderní filosofie a vědy skutečně svobodná? Nejdůležitějším 

prvkem tohoto sebevědomí je účinnost, která směřuje k transformaci věcí k účelům, jež 

jsou pochopeny jako ryzí prostředky. Člověk tak není ve světě, ale stává se vládcem 

světa a má k němu abstraktní vztah.43 Výchova v duchu supremacie člověka nad světem 

je však tedy výchovou lidského subjektu bez vztahu ke světu, je výchovou předávání 

nástrojů člověku k ovládnutí světa. Svět není k výchově přizván, je vnímán jako pasivní 

prvek, který  je  nutné  si  podmanit.  V  tomto  dualismu  člověka  a  světa  dochází 

k zásadnímu rozdělení  svobody –  ta  se  totiž  ze  své  podstaty přimyká k  vědomému 

subjektu, jež je svobody schopen a svoboda se tak v zásadě mění ve schopnost činit si se 

světem,  co  se  mu  zamane.  Tento  přístup  však  člověka  v  konečném  důsledku 

42 PATOČKA, JAN. Charakteristika fenomenologie. In: Fenomenologické spisy II. Praha: Oikoymenh, 
2009. ISBN 978-80-7298-420-6. S. 19.
43 PATOČKA, J. Jednotlivé prožitky a celek života. In: Fenomenologické spisy III/I., s. 20.
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neosvobozuje:  „Svět  není  rovnocennou komponentou souhry,  nýbrž jsme vůči  němu 

svobodní, neznamená pro nás zásadní mez, je pro nás jevištěm, zásobárnou sil, opěrným 

bodem akce, do níž je včleněn jako pouhá podřadná složka. A protože jsme sami rovněž 

předmětem  ve  světě, disponujeme  podobně  též  lidskými  bytostmi,  vytváříme  nejen 

techniku  věcí, nýbrž  souběžně  s  tím i  techniku  organizace  lidských  sil.  Abstraktně-

osobní  vztah  ke  světu  je  tak  technika,  která  se  stává  svým  vlastním  účelem. 

V základním rozporu lidské bytosti: být světová bytost a zároveň být ve světě – vede 

tento  abstraktně-osobní  vztah  k reálnému  ujařmení  člověka  stránkou  vůle  a  vlády 

vůbec.“44 Svoboda k manipulaci se světem se mění v nesvobodu manipulátora,  který 

sebe sama mění v předmět k manipulaci. Vztah nadvlády člověka nad světem, v němž 

se sám vyskytuje v podobě druhých lidí, se musí přenést právě na ty druhé a z nich i na 

osobu, jež  se  původně vymezovala  vlastnímu zpředmětnění.  Jak  bylo  zmíněno  výše 

– Descartův přístup k lidskému organismu se odehrává na poli boje duše a těla – a tak 

má duše zřejmou nadvládu nad tělesností, od které se však sama vyděluje a tím pádem 

může i vlastní tělesnost pojímat čistě mechanicistně.

Svoboda otevřeného vztahu člověka k celku světa se v tomto pojetí vytrácí, neboť je 

redukována  na  vztah  svobodné  nadvlády  člověka  nad  světem a vnímání  světa  jako 

nástroje svědčí o uzavřené bytosti.  Otevřenost vyžaduje vzájemnost. O svobodě jako 

otevřenosti  člověka ke světu pojednáme  u J.  A. Komenského, v části  zabývající  se 

otevřenou duší.

Je nutné podotknout, že výše zmíněná instrumentální výchova nereflektuje celek 

světa, ale svým působením nečiní příliš  jinou věc,  než moderní filosofie – pokud je 

vztah  vychovance  a  vychovatele  pojímán  výhradně  z  pozice  instrumentální 

výchovy, pak  se  celek  světa  ztrácí  ze  zřetele  nejen  vychovateli,  ale  i  vychovanci. 

Vztah, založený na instrumentalitě, není vztahem dvou otevřených bytostí, ale vztahem 

toho,  kdo  působí  a toho,  na  koho  je  působeno.  Celek  světa  však  není  uchopitelný 

určitým  nástrojem  nebo  metodou,  protože  se  vztah  člověka  k  celku  světa  teprve 

probouzí, vychovanec  v  procesu  instrumentální  výchovy  musí  dříve  nebo  později 

44 Tamtéž.
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prohlédnout,  že  jakákoliv metoda nestačí  k uchopení,  vlastnění  podstaty – ale  že ta 

může  vyvstávat  ze  situací,  na  které  instrumentální  výchova  –  pro  svou  zaměřenost 

– nestačí.

Patočka právě fenomenologii nechává vyniknout proto, že: „...snad nejdůležitější ze 

všech výhledů, které otevřela tato filosofie, je hledisko jednoty, vzájemného skloubení 

a vzájemné odkázanosti člověka a světa, která nedovoluje uvažovat o světě bez ohledu 

na člověka a o člověku bez světa.“45 Svět se člověku jeví v poměru k jeho bytosti, svým 

vnímáním člověk nalézá svět v dialogu se sebou samým.46

1.5. Co je existence a tělesnost?

Pokud je ve filosofii Jana Patočky základním problémem vztah člověka a světa, pak 

je  nutné  pochopit,  co  je  existencí  člověka  ve  světě.  Patočkovo  pojetí  nehotovosti 

člověka  umožňuje  skutečně  problematizovat  výchovu,  ale  co  je  tím  základem,  na 

kterém lidský život staví? Patočka se zmiňuje o tom, že „člověk je  skutečně,  nikoli 

pouze v představě: koná  svůj život.“47 V části svého rozboru, kde se Patočka zabývá 

tělesností člověka, říká, že: „... senzitivní tělo je zároveň centrum orientace. Je nulový 

bod,  z  něhož  se  rozvrhuje  veškerá  perspektiva  na  věci.  Tělo  a  věci  tvoří  tak 

systém, pevnou strukturu, z níž nelze žádný člen vyjmout. Věci poukazují tak na tělo 

jako na centrum, bez něhož perspektivy a jejich syntéza nejsou možné.“48 Člověk se 

vyskytuje  ve  světě  a  jeho  tělo  mu  tak  slouží  v  podstatě  jako  kotva k  uchopení 

světa, k jeho pochopení z vlastní tělesnosti. Je význačné, že tělo je nositelem vědomí 

svobody – „jenom tělesná bytost, zařazená do ostatku reality tělesně-esteziologickým 

významotvorným a  významuplným polem, může  být  svobodná.  Je  to  však  svoboda 

v odkázanosti. Abychom cokoli realizovali, jsme odkázáni na toto tělesné pole a vše, co 

se v něm otvírá.“49 Tělo však není pouze akční centrum, ale vyžaduje uspokojení svých 

potřeb a v tomto obstarávání tkví odkázanost svobody.50 Svoboda tak není abstraktním 

45 PATOČKA, J. Konstituce těla a jeho jednota. In: Fenomenologické spisy II., s. 171.
46 Tamtéž, s. 141.
47 PATOČKA, J. Co je existence. In: Fenomenologické spisy II., s. 340.
48 PATOČKA, J. Konstituce těla a jeho jednota. In: Fenomenologické spisy II., s. 145.
49 Tamtéž, s. 147.
50 Tamtéž.
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pojmem, který souvisí pouze s myslí subjektu a její vůlí,  ale vyplývá ze vztahu těla 

a subjektu. Moderní filosofie v krajnostech nahlížela na tělo původně buď karteziánsky 

nebo z pozice Friedricha Nietzscheho:  „tělo nemám, nýbrž tělem  jsem.  Nejsem tělo 

a duch,  nýbrž  naveskrz  tělo.“51 Toto  Nietzscheho  pojetí  těla  se  však  také  vymyká 

Patočkovu pohledu – Nietzsche hovoří o bytosti jako o těle a duši považuje jen za něco 

na jeho těle.52 Podle Patočky se však naše tělo nekryje přímo se svobodnou bytostí, mezi 

nimi jsou různé stupně, ze kterých vyvstává, že svobodná bytost  má tělesnou stránku 

sebe53 -  mezi  tělem  a  subjektem  neexistuje  jasná  hranice,  která  by  je  kvalitativně 

oddělovala, člověk je jednotou těla a subjektu. Nietzscheho pojetí by nebylo daleko od 

pojetí Patočky, kdyby v podstatě nepojímal tělo v podobné kvalitativní odlišnosti od 

duše, stejně jako to dělá kartezianismus, jen v opačném smyslu.

Rozbor tělesnosti u Jana Patočky je důležitým prvkem ve vztahu člověka ke světu 

proto, že ze vztahu k tělesnosti vyplývá i vztah člověka ke světu. Vztah mezi tělesností  

a  subjektem je  tak  vztahem odkázanosti  a  svoboda se realizuje  v tomto vztahu,  ale 

existence  je  zajisté  také  vztahem  ke  skutečnosti  a  Patočka  tento  vztah  nepojímá 

v podstatě  jinak:  „Existence  není  existentia  ve  smyslu  pouhého  uskutečnění 

essentia, pouhé její  danosti,  jejího výskytu,  ‚realizace‘  … je si  cílem, vrací  se  svou 

činností  k  sobě,  je  svým  skutkem  u  sebe  a  v  sobě.  Proto  je  existence  cosi  jako 

pohyb, a jako pohyb je u Aristotela přechodem od možnosti ke skutečnosti, který je sám 

skutečný,  tak  je  životem  v  možnosti i  existence.“54 Patočkou  zmiňovaný  pohled 

Aristotela  je  pohledem  teleologickým.  Pohyb  je  u  Aristotela  uskutečňováním  se 

možného pohybem55. Takové pojetí existence však úzce souvisí se vztahem lidského těla 

a subjektu v případě svobody. Svoboda se děje v přitakání a odkázanosti ve vztahu těla 

a subjektu a existence se děje v reflexi, jež je „moment jednání, kterým si uvědomuji, že 

lidský život se odehrává v polaritě pravdy a ne-pravdy, nikoli teoretické, vědecké, nýbrž 

51 Tamtéž, s. 148.
52 NIETZSCHE, FRIEDRICH. Tak pravil Zarathustra. Praha: Vyšehrad. 2013. ISBN 978-80-7021-375-7. 
S. 31.
53 PATOČKA, J. Konstituce těla a jeho jednota. In: Fenomenologické spisy II., s. 151.
54 PATOČKA, J. Co je existence. In: Fenomenologické spisy II., s. 342.
55 ARISTOTELES. Metafyzika. Praha: Rezek. 2008. ISBN 80-86027-27-9. S. 268.
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životní s jejími modalitami nezjevnosti,  uzamčenosti,  iluze, lži a jejích protikladů.“56 

Tak  jako  se  u  Patočky  skutečně  nemůže  subjekt  odprostit  od  těla  směrem  do 

abstrakcí, tak  se  existence  jedince  provádí  na  poli  reflexe,  pochopení  své  pozice 

a vykročení do možnosti. Ale tato reflexe není jednoduchá, činí si na člověka nárok, aby 

přijal  problematičnost  života,  která  se  objevuje  v  jejím procesu.  Proto  existují  dvě 

„strategie“, které může člověk zvolit – buď se dokáže setkat sám se sebou nebo odhlíží 

od sebe sama.57 Toto setkání se sám se sebou, otevření se reflexi a tudíž i existenci, je 

Patočkovo  bytí  v  pravdě,  které  vyjadřuje  intencionalitu:  „být  zaujat  nějakou  svou 

podstatnou možností, tj. nebýt indiferentní k tomu, čím a jak jsem.“58

2. Tři existenciální pohyby

V odkázanosti člověka a světa se skrývá důležitá otázka, která se ptá po poli, na 

němž se výchova odehrává – otázka po životě člověka ve světě v Patočkově pojetí. 

Pokud se  má  výchova  vůbec  udát,  pak  musí  být  založena  vždy na  určitém vztahu. 

To, jak se člověk vztahuje ke světu a druhým lidem, se snažil Patočka zachytit na více 

místech svého díla na problematice existenciálního pohybu. Existuje trojitost vztahu ke 

světu,  kterou  Patočka  vyvozuje  z  toho,  že  každá  světová  bytost  se  svou  činností 

i výkonem vztahuje  ke  světu,  že  je  v  tomto  svém  vztahování  podstatně  subjektem 

i objektem a tedy podstatně jako subjekt spolusubjektem.59 „Vztah k světu může nyní 

být  vztahem,  který  se  zavádí,  který  počíná,  vztahem  získávání  světa nebo  vztahem 

fungování ve světové zařazenosti nebo posléze vztahem, který tuto zařazenost přehlíží 

a dominuje.“60 Jednotlivé  existenciální  pohyby  nabízí  nový  pohled  na  svobodu 

a výchovný  proces,  ač  se  Patočka  –  až  na  třetí  existenciální  pohyb,  nevyjadřuje 

k existenciálním pohybům z  pozice  výchovy,  je  přesto  zřejmé,  že  jsou  na  takovém 

vztahu člověka a světa založeny,  a že nabízejí  i  podnětné zamyšlení k problematice 

výchovy. První a druhý existenciální pohyb také do jisté míry opisují některé životní 

56 PATOČKA, J. Co je existence. In: Fenomenologické spisy II., s. 342.
57 Tamtéž, s. 346.
58 Tamtéž, s. 352.
59 PATOČKA, J. Konstituce těla a jeho jednota. In: Fenomenologické spisy II., s. 197.
60 Tamtéž.
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etapy jedince, leč neurčují jejich začátek a konec – podstatný je pohyb, vztah člověka ke 

světu v těchto etapách, ne jeho vývoj z hlediska fylogeneze.

Oproti Přirozenému světu jako filosofickém problému se Patočka ve svém ohlédnutí 

vyjadřuje až básnickým jazykem. Zdá se, že se snaží zachytit přirozený svět jeho vlastní 

atmosférou.  Jeho  text  je  najednou  prodchnut  náladou,  časovostí,  pocitem 

cizosti, blízkosti  a domova.  Je  tak  do  jisté  míry  ukázkou  toho,  jak  se  děje 

porozumění, jak se sám Jan Patočka snaží porozumět celku světa.

2.1. Pohyb akceptace

Jak  bylo  uvedeno  již  výše,  počíná  se  vztahem ke  světu,  jež  se  teprve  zavádí. 

V pohybu akceptace,  kterému Patočka říká jinak i  pohyb zakotvení,  se to  podstatné 

nachází v druhých lidech – domov je význačným místem a tomuto pohybu vychází 

vstříc  minulostní  tvář  času,  kotvou  existence  je  náš  vztah  k  tomu,  co  zde  již  je 

připraveno a co nás přijímá a tento pohyb je i zároveň spolupohybem ve vzájemnosti 

s druhými.61 Pohyb přijetí je tak pohybem jedince odkázaného na svět, v němž hledá 

přijetí, je veden touhou vzájemnosti, která vytváří smysl domova. Vzájemnost se tak 

stává i základním vztahem mezi vychovatelem a vychovancem – druzí jsou mí učitelé 

tím,  že  se  k  nim  přimykám.  Druzí  jsou  však  zároveň  jakýmsi 

malospolečenstvím, zastupují svět v jeho nezměrnosti.62 Toto  zastoupení  však  není 

konečné,  protože  dochází  k  zakoušení  nezvolené,  neodůvodnitelné  situace,  kterou 

zakoušíme však jako naší a jež vyplývá z naší diferencované zkušenosti. To, že se tato 

diferenciace zjeví a my si uvědomíme odpovědnost směrem k této naší situaci, vyplývá 

z  lidské  konečnosti.  Svět  zakotvení  se   však  touto  differenciací  ztrácí.63 „V našich 

pohybech se projevuje naše svoboda – nikoliv ve smyslu indeterminace, nýbrž v tom 

smyslu, čím jsou, ‚nechávat je být‘, vyčítat vždy hlubší a další charakteristiky z těch 

stránek,  jež  nám  ukazují;  náš  vněmově  pohybový  život  je  proto  tak 

bohatý, hluboký, nevyčerpatelný, zajímavý...“64 Svoboda se zde nenachází jako svoboda 

61 Tamtéž, s. 198.
62 PATOČKA, J. Přirozený svět jako filosofický problém, s. 233.
63 Tamtéž, s. 235.
64 Tamtéž, s. 236.
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k nějakému cíli, je svobodou zakoušení a poznávání z tohoto zakoušení, svět v tomto 

pohybu není vnímán jako něco, co je podřízeno přísně vzatému zkoumání. V momentě 

převzetí vlády nad tělem se však jednotlivec vztahuje ke světu jako k referentu pohybu 

– věci a především svět, jsou referentem proto, že každý pohyb potřebuje to, vzhledem 

k čemu je pohybem. Vztah mezi člověkem a věcmi tak neleží v tom, že se věci vztahují 

k nám, ale my se vztahujeme k věcem.65

Pohyb zakotvení akcentuje ideál štěstí, neboť upomíná člověka na to, že nemá moc 

nad situací, které vládne štěstí, jež je zároveň nahodilostí i naplněním. A tak se člověk 

vztahuje k životním chvílím z hlediska co nejplnějšího využití toho, co jsou schopny 

poskytovat. Tak vyrůstá estetický ideál.66

Se vzrůstající svobodou v ovládání těla a zakoušení životních situací, které volají 

po naší odpovědnosti, dochází k záměně pohybů zakotvení v další pohyb, který již není 

popsán  jako  odkázanost  nebo  závislost  na  malospolečenství  lidí,  ale  vyznačuje  se 

staráním se o sebe  – Patočka říká,  že nemáme jinou možnost  –  chceme-li  žít  –  ač  

chápeme tento přechod z akceptace k starání se jako tíži.67

2.2. Pohyb reprodukce

Problematičnost lidského života se druhým pohybem reprodukce, kterému Patočka 

říká  jinak  i  pohyb  sebeprodloužení,  odkrývá  a  otevírá  nový  vztah  člověka  ke 

světu, který  se  vyznačuje  služebností  a  vázaností  života  k  sobě.68 Původní  pojetí 

domova se tak zákonitě mění na prostor, který od člověka vyžaduje práci a který hrozí 

jeho  zahubením,  pokud  se  nebude  starat  sám o  sebe.  Svět  nyní  není  pojímán  jako 

domov, protože je především prostorem, ve kterém se nutně musíme udržet naživu. Ani 

vztah k druhým nemůže být založen na vzájemnosti, ale spíše na rozpoznání společného 

údělu. Patočka říká, že se ve světě pohybu sebeprodloužení setkáváme se spoluprací 

a organizací.69 

65 Tamtéž, s. 237.
66 Tamtéž, s. 239.
67 PATOČKA, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. In: Péče o duši III., s. 44.
68 PATOČKA, J. Přirozený svět jako filosofický problém, s. 240.
69 Tamtéž, s. 241.
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Pohybem  reprodukce  je  tento  pohyb  proto,  že  se  vyznačuje  fungováním 

v zařazenosti  a  je  existencí,  která  se  zabývá  vlastní  reprodukcí  –  jednotlivé 

věci, prostředky,  jež  jsou  užívány  pro  tuto  reprodukci,  se  stávají  hlavním  zájmem 

člověka  a ten  se  tak  v  opakovaném  obstarávání  rozptyluje.  Druhý  člověk  stává  se 

partnerem v tomto obstárávání  se  – ale  není  v  něm s  námi  a  pro nás,  ale  činí  tak 

především pro sebe a vlastní sebezáchovu. Stává se tak někým, kdo je postaven proti 

nám, jako ten, jenž nás pobízí k běhu, ten, v němž vidíme újmu70. A to zřejmě proto, že 

sdílíme  společný cíl  a  ten  nás  ponouká k  ohlížení  na  druhého –  a  na  jeho způsob 

obstarávání  a  reprodukce.  Z  druhého  pohybu  vyvstává  problém  instrumentality 

a odklonu od reflexe sebe samého – obstarávání zde není nutností, jež člověku slouží 

k něčemu vyššímu,  ale  sama je postavena do pozice hlavního smyslu.  Svět  se stává 

naším  neorganickým  tělem  a  sledujeme  pouze  neukojitelný  instinkt,  který  však 

k udržování  sebe  sama  vyžaduje  věci  –  tomuto  vládci,  jenž  nás  ovládá  v  pohybu 

reprodukce, říká Patočka elán k věcem.71 Svoboda jako otevřenost člověka v Patočkově 

pojetí se zde ztrácí v pouhém obstarávání. Problémem není obstarávání samo, jež je 

nutné činit pro záchovu sebe sama, ale neschopnost reflexe člověka v tomto pohybu. 

Tento  pohyb  se  tak  ztrácí  v  zážitku  cizoty,  neboť  se  staví  ke  skutečnosti  jako 

k něčemu, s čím je nutné bojovat, co nemá moc společného s domovem a co slouží 

především jako nástroj k něčemu. Tento vztah se následně promítá do vztahů člověka 

k druhým i  k  sobě.72 Tyto  vztahy nejsou zaměřené  na přimykání,  ale  na  společném 

údělu, jež se však odbývá ve společném světě – ten se tak jeví být zaplněný, zabraný 

a vzhledem  k  druhým  se  tak  ustavuje  dvojí  vztah,  vztah  utrpení,  útlaku  a  vztah 

provinilosti. Touha po uspokojení se totiž vždy odkazuje k druhému jako k tomu, komu 

působíme  újmu  tím,  že  sledujeme  vlastní  sebeuplatnění.  Toto  utrpení  v  našem 

případě, újma a naše provinilost v případě druhém, se nemusí vztahovat ke skutečnosti 

reálně  – nemusí  to  znamenat  okrádat  druhého o  to,  co  je  jeho,  ale  virtuálně  –  svět 

70 PATOČKA, J. Konstituce těla a jeho jednota. In: Fenomenologické spisy II., s. 198.
71 PATOČKA, J. Přirozený svět jako filosofický problém, s. 241.
72 Tamtéž, s. 243.
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založený na  práci  a  boji  je  světem,  který  je  založen na  útlaku.  A proto  se  cítí  být  

utlačován a utlačovatelem i člověk.73

Zároveň se tak druhý pohyb odvrací od toho minulého a rozpouští se v obstarávání 

v  přítomnosti  –  časová  dimenze  budoucnosti  musí  být  odkloněna  stranou,  protože 

budoucnost  je  v  tomto  pohybu  zcela  zřejmě  naprosto  neznámá  a  tím  nesnesitelně 

nebezpečná.

Druhou velmi významnou oblastí, jež se z tohoto pohybu vztahují k výchově, vedle 

oblasti utilitaristické, je to oblast určité bezradnosti člověka – ta se vynořuje z pocitu 

nepřítomnosti  podstatného.74 Je zřejmé,  že pokud jsou všechny existenciální  pohyby 

nutné  a  v  životě  člověka  se  odehrávají  všechny,  tak  i  přesto,  že  ze  své  podstaty 

znamenají vývoj, jsou předchozí dva pohyby nutně určeny k překročení. Pokud se první 

pohyb  vyznačoval  především  známostí  a  výchova  z  jeho  podstaty  jako  věc 

seznamování,  přimykání,  „obohacování“  domova,  tak  je  možné  předpokládat,  že 

skutečnost, včetně výchovy, bude přijímána jako méně problematická, jako zakotvená. 

A vztah  vychovance  k  vychovateli  bude  založen  na  blízkosti,  teple, 

společném, sdíleném  centru,  na  uvádění  do  světa,  které  se  vyznačuje  předáváním 

toho společného, domovem zabarveného – skutečně se bude jednat především o pocit 

„obohacování“. Druhý pohyb je naopak chladnější, nejde v něm o „obohacování“, ale 

o „nadvládu“.  Vztah  mezi  vychovatelem  a  vychovancem  je  tak  vztahem 

napjatým, založeným na soupeření a to i v předávání užitečných poznatků a informací 

pro zvládnutí cizoty světa, jeho nenaplněnosti. Vychovatel najednou není ten, kdo nese 

vědění  společného  domova,  ale  předává  informace,  jež  se  nezdají  být 

opodstatněné, protože  se  netýkají  nás  samých, naší  tragické,  neutěšené  situace  – 

vychovanec  se  cítí  být  nepochopen,  nahlíží  na  svět  jako  na  prostor  nepřátelský 

a vychovatel je jen další osobou tohoto prostoru. Výchova se mění v souboj, může být 

chápana nečekaně osobně, jako neoprávněná intervence do života vychovance, protože 

je založena na ovládání, je v posledku přitakáním nespravedlnosti světa, je odváděním 

od centra, které je však zapomenuto ztracením se ve vlastním obstarávání. Především 

73 Tamtéž, s. 244.
74 Tamtéž.
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školní výchova však cílí na budoucnost a tím působí jako násilí, které odvádí člověka 

v druhém pohybu od jeho útrpně žité skutečnosti do ještě nevzniklých situací.

Je výchova na vině druhého pohybu existence, jenž vyplývá ze samotné podstaty 

přirozeného  světa  a  jeho  tří  dimenzí?  Nebo  je  z  různých  pohybů  vnímána  různě? 

Výchova se neděje mimo svět a není ani předem již připravena, vychází ze vztahů a ty 

se  dějí  na  podkladě  tří  pohybů  existence.  I výchova  tak  může  akcentovat  některý 

z pohybů  –  lze  tak  říci,  že  to  podstatné  je  především  skutečný  vztah  vychovance 

a vychovatele – založený na pochopení pozice člověka v jeho pohybu a na potřebnosti 

toho  či  onoho  výchovného  působení.  To  však  není  jednosměrně  založeno,  protože 

vyplývá  i  ze  situace  vychovatele  a  jeho  pozice  a životního  pohybu.  Krátce  řečeno 

– výchova nemůže být jasná,  musí teprve vyvstat  ze společnosti dvou entit,  přičemž 

slova „společnost“ a „to společné“ jsou ta podstatná.

2.3. Pohyb pravdy

Z  výše  zmíněných  pohybů  vyplývá,  že  výrazné  akcenty  na  domov 

a ztracenost, minulost a přítomnost, a nutnost přimykání a starání se, je nutné překročit 

k  pohybu,  ve  kterém se  člověk  postaví  sám k  sobě.  Je  zřejmé,  že  se  bude  jednat 

o pohyb,  jenž  učiní  tématem  i  budoucnost  a  jenž  bude  nejvíce  vycházet  z  ideálu 

Patočkovy otevřenosti: „... pohyb pravdy, vlastní vztah k zjevování, k tomu totiž, co je 

umožňuje,  projevuje  se  rozdílem  nadpřirozeného  a  přirozeného,  božského 

a empirického.  Pohyb  pravdy je  zároveň  u  kořene  umění,  v  němž  se  tak  projevuje 

nejvíce jeho otevřená, budoucnostní povaha, jeho charakter  příští; neboť to božské je 

to, co otvírá vše ostatní,  jako Země a Nebe, ale samo není mezi věcmi, které se již  

k nám dostavily,  a  v  tomto  smyslu  teprve  ‚přichází‘,  a  k  němu  se  vztahuje  člověk 

v obraze,  tanci  a  zpěvu.“75 Pohyb  pravdy  je  jistým  vyvedením  z  utápění  se 

v každodennosti – je zároveň velmi navázán na prohlédnutí vztahu zjevování – jestliže 

má u Jana Patočky výchova blízko k filosofii, pak právě tímto otevřenostním motivem. 

Charakter danosti, jež redukuje předchozí pohyby na úzkou životní oblast se má tímto 

75 PATOČKA, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. In: Péče o duši III., s. 45-46.
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pohybem  překročit  orientací  na  budoucnost.  Výše  zmíněná  citace  se  týká  před-

dějinného člověka a nachází jeho osvobození v umění, obraze, tanci a zpěvu. Všechny 

vyjmenované činnosti jsou v ostrém kontrastu k utilitaristicky pojatému světu – jsou 

v takovém  světě  totiž  veskrze  zbytečné.  Jejich  „zbytečnost“,  lépe  řečeno 

„otevřenost“, je však tím, co člověka vyvádí z rutiny předchozích dvou pohybů: „Na 

lidském  životě  takto  prožívaném  u  vytržení  slavnosti  ulpívá  odlesk 

nadlidského, božského. V tomto světle je pak snadnější převzít svůj podíl, jenž ke světu 

náleží jako jeho součást nejtěžší, nejkonečnější, ale nezbytná – podíl smrtelné bytosti.“76

Patří k pohybu pravdy, že se v něm člověk obrací k něčemu, co nemá předmětný 

charakter,  protože  toto  něco  vyplývá  z  konečnosti  člověka  -   je  to  přesah,  něco 

vyššího, co  se  v  orientaci  na  minulost  a  přítomnost  ztrácí,  co  člověka  upomíná  na 

možnost  ještě  význačně  jiného  postavení  ke  skutečnosti,  ale  vyžaduje  to  skutečnou 

otevřenost, přitakání svobodě.

Třetímu  pohybu  říká  Patočka  také  pohyb  sebezískávání  sebevzdáním,  pohyb 

průlomu  nebo  pohyb  vlastního  sebeuchopení.  Již  výše,  v  rozboru  lidské  tělesnosti 

a existence,  je  poukázáno  na  volbu  člověka  být  u  sebe,  nebo  se  sám sobě  a  světu 

v podstatě vyhýbat. Být rozpuštěný v předmětnostech světa, v uzavřenosti a oddělenosti 

nebo žít v odevzdanosti, jež není rezignací, ale přijetím, otevřením se – je volbou, jež 

přináší  zásadní  obrat.77 Tento  obrat  však  vyžaduje  neuhýbání  vlastní  smrtelnosti,  je 

přitakáním vlastnímu údělu a vyznačuje se zodpovědností.78

 Martin Heidegger se k problému pravdy v díle  O pravdě a bytí zmiňuje takto: 

„jestliže však je až prostřednictvím otevřeného postoje vztahování umožněna správnost 

(pravdivost) výpovědi, pak musí to, co teprve správnost umožňuje, platit původnějším 

právem  za  bytostné  určení  pravdy.“79 Bytostné  určení  pravdy  je  tak  pro  Martina 

Heideggera  svoboda80.  Heideggerův  popis  vztahu  mezi  pravdou  a  svobodou,  popř. 

otevřeností,  či  otevřeným postojem,  je  vhodným nástrojem k  pochopení  Patočkova 
76 PATOČKA, J., Přirozený svět jako filosofický problém, s. 246.
77 Tamtéž, s. 249.
78 Tamtéž, s. 247.
79 HEIDEGGER, M. O pravdě a bytí. Praha: Vyšehrad, 1971. S. 25.
80 Tamtéž, s. 29.
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pojetí pohybu pravdy a jeho souvislosti se zodpovědností v přitakání svobodě. Svobodu 

totiž Patočka zcela zřejmě nepojímá jako „dělat si, co chci“, ale jako volbu, kterou si 

člověk  může  odepřít  –  svoboda  není  samozřejmostí,  stejně  jako  pravda  není 

samozřejmostí.   Spolu  s  Heideggerem  lze  říci,  že  svoboda  zavazuje  člověka 

k pravdivému  jednání  a  tento  závazek  vyžaduje  zodpovědnost.  Patočkou  tolikrát 

zmiňovaná nehotovost  člověka  a  jeho touha  unikat  před  sebou samým,  je  zmínkou 

o nezodpovědnosti  jako  programu  člověka,  jenž  si  nezvolil  život  v  pravdě,  protože 

nedokáže unést břímě svobodného jednání – není u sebe, protože „nehotovost já“ a jeho 

konečnost jej přivádí do potřeby sebeuchopení. 

K tomuto pojetí by bylo možné namítnout, že člověk si tento program nevolí, spíše 

na něj ve své ztracenosti v předmětech světa nesměřuje svou pozornost nebo o něm 

zkrátka neví – jenže člověk není mechanismus, který je prost svobodné volby – ta stojí 

v základu  jeho  bytosti  a každá  další  zkušenost  jej  upomíná  na  její  působnost.  Tato 

neustálá možnost přivrácení se ke smyslu, k otázce po smyslu, je stále přítomna, a proto 

je i odvrácení se vědomou činností. 

2.4. Otřes

Aby  mohl  být  pohyb  pravdy  realizován  a  člověk  se  tak  otevřel  sám  sobě,  je 

zapotřebí vyrušit jej z jeho zaujetím pouze silami dne: „Jak vládne den, život, mír nad 

každým  jednotlivcem,  nad  jeho  tělem  a  duší?  Pomocí  smrti,  ohrožením  života. 

Z hlediska dne je pro jednotlivce život vším, je nejvyšší hodnotou, která proň existuje. 

Pro  síly dne naopak smrt neexistuje, ty si počínají, jako kdyby jí nebylo či, jak bylo 

řečeno,  plánují  smrt  distancovaně  a  statisticky,  jako  by znamenala  pouhou  výměnu 

funkcí. Vůle k válce počítá s budoucími generacemi, které zde ještě nejsou, své plány 

koncipují z jejich hledisek. Ve vůli k válce tak vládne mír. Není možno zbavit se války 

tomu, kdo se nezbaví vlády míru, dne, životu v té podobě, která vynechává smrt a zavírá 

před ní oči.“81 Den je orientací na život, přežití a síly dne v tomto smyslu smrt přehlížejí 

–  smrt  nepatří  do  života,  veškerá  mobilizace  lidských  sil  je  zaměřena  na  jeho 

81 PATOČKA, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. In: Péče o duši III., s. 125.
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udržení, proto  zároveň  na  obranu  proti  smrti.  Ta  se  tak  musí  ocitnout  na  periferii 

pozornosti,  jako  pouhá  zbytečnost,  nesmyslnost.  Třetí  pohyb  však  vyžaduje  právě 

poznání těchto „zbytečností“, které otevírají nový životní náhled, vynucují si na člověku 

jeho zodpovědnost. Ta je kladnou odpovědí na otázku po smyslu jeho bytí – tento smysl 

je tak nacházen v reflexi, jež je však umožněna právě jen otevřeností.

Toto naprosté přehodnocení vidí Patočka naopak v zákonu  noci, kterou vyjadřuje 

frontovým  zážitkem  a  její  naléhavostí  a  nezanedbatelností82.  Okamžik 

vytržení, přehodnocování,  je  okamžikem  skutečné  svobody  –  jak  postupně  padají 

všechny zájmy dne, života. Smysl takové oběti nahrazuje program výstavby, pokroku 

a zvýšení  a  rozšíření  životních možností  významem oběti  samotné v sobě.83 Jacques 

Derrida se zmiňuje o Patočkově postoji k síle takto: „Being has allowed itself to be 

determined as a calculable force, and man, instead of relating to the being that is hidden 

under this figure of force, represents himself as quantifiable power.“84 Síla dne tak nemá 

lidskou bytost jen v určité moci, ona samu lidskou bytost převádí na sílu, člověk se 

stává  silou,  která  ze  své  podstaty  nemůže  být  definována  nějakou  svobodnou 

podstatou, jejím určením je  totiž  působit,  být  v procesu,  dít  se  –  toto  dění  se  však 

vyplývá z její povahy, ne z její svobody. Síla je zkrátka utilitaristická a její působení je 

dobře zachyceno již v Patočkově pohybu reprodukce. Svobodu nese člověk, jenž síly 

užívá, nemůže však na ní být redukován, člověk není síla, člověk žije v možnosti a proto 

v zodpovědnosti:  „My first  and  last  responsibility,  my  first  and  last  desire,  is  that 

responsibility of responsibility that relates me to what no one else can do in my place“.85

Otřes uvádí jedince do situace, v níž musí být konfrontován sám se sebou – ztratit  

svět  pomocí  otřesu  znamená  nutnost  znovu  nalézt  sebe.  Zodpovědnost  tohoto 

nacházení, zodpovědnost pohybu pravdy, je otřesem každému dána za osobní úkol,  jenž 

leží  ve  skutečném prohlédnutí  vlastní  konečnosti  a  tím  možnosti  existence  u  sebe: 

„Because i cannot také death away from other who can no more take it from me in 

82 Tamtéž.
83 Tamtéž, s. 125-126.
84 DERRIDA, Jacques. The gift of Death. Chicago: The university of Chicago Press. 1995. ISBN 0-226-
14305-6. S. 37.
85 Tamtéž, s. 44.
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return,  it  remains for  everyone to  take his  own death  upon himself.  Everyone must 

assume his own death, that is to say the one thing in the world that no one else can 

either  give  or  take: therein  resides  freedome  and  responsibility.“86 Může  se  jevit 

zvláštním, že hlavní kořen lidské svobody a zodpovědnosti leží v konečnosti člověka 

– bylo  by  možné  namítnout,  že  smrt  je  přece  koncem  svobody,  koncem 

možností, Patočka však nehovoří o  přivádění si smrti,  nehovoří o automatické výrobě 

zážitků smrti,  důležitá je reflexe konečnosti, ne její zakoušení. Smrt působí na mnoho 

věcí  ve světě,  jež  nejsou lidské bytosti,  ale lidské bytosti  je dána schopnost  reflexe 

vlastní konečnosti. To, co je Patočkou tematizováno, tak není smrt jako pouhý proces 

nebo konec, ale smrt jako noc, jako otřes – jenž otevírá člověka přehodnocení, dává mu 

znovu možnost podstatné reflexe.

Rozhodne-li se však člověk, v zájmu existence, obrátit na sebe – nečiní tak také 

v boji? Není třetí pohyb pravdy vlastně také soubojem, sporem o sebe? Patočka zmiňuje 

řecký pojem  πόλεμος, který samozřejmě odkazuje již k Herakleitovi,  jenž jej  chápal 

jako  důležitý  princip:  „Je-li  třeba,  je  zápas  oním  společným,  a  právo  je 

sporem, a všechno  vzniká  sporem  i  podle  onoho  potřebného.“87 Vše  vzniká 

sporem, protože spor je všudypřítomný – Hérakleitos nehledí na jednu nebo na druhou 

stranu, nehovoří o problematičnosti boje jako útlaku – boj je nutný, je základem světa. 

Ale co je tím sporem: „Bůh – den a noc, zima a léto, zápas a mír, sytost a hlad. Právě  

tak se proměňuje; kdykoliv se mísí s kadidly, je nazýván podle vůně každého z nich.“88 

Význačnost Hérakleitova myšlení nespočívá v jeho dovození jedné protivy z druhé – 

Hérakleitos neříká, že bez dne by nebyla noc – den a noc jsou tu společně ještě pro něco 

jiného  –  upamatují  člověka  na  spor  mezi  nimi.  Protivy  zdánlivě  směřují  jedna 

k druhé, člověk  tíhne  k  jejich  vnímání  ve  smyslu  osy a  střed  této  osy jako  určitou 

„vyrovnanost“,  ale  Hérakleitos  nemluví  o  této  „vyrovnanosti“,  hovoří  o hloubce 

sporu, o bohu. Je nutné napřít pozornost na spor mezi protivami jako takový, na jejich 

existenci  v  tomto modu.  Mísíme  boha s  kadidly a  hledáme jej  v  jejich  vůních,  ale 

tak, jako existuje  možnost  takto boha vnímat,  tak existuje možnost  prohlédnout  tuto 

86 Tamtéž, s. 44.
87 HÉRAKLEITOS. Řeč o povaze bytí. Praha: Hermann a synové. 1993. S. 87.
88 Tamtéž, s. 59.
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činnost, odstoupit od ní a pohlédnout na boha jako Hérakleitos – ač totiž sám mluví 

o „nás“  a  říká  „mísíme“,  přesto  se  staví  k  božství  výrazně  jinak:  „Nesmrtelní  – 

smrtelní, smrtelní – nesmrtelní; jsou živí smrtí těch druhých, jsou mrtvi životem těch 

prvních.“89 Božství se projevuje ve sporu – ten totiž  dává vzniknout i  zaniknout,  je 

původem vzestupů a pádů „ducha“. Tak je však původcem sporu něco jediného a toto 

jediné  je  nutné  pochopit,  ne  však  pro  zajištění  neustálého  vzestupu  nebo  naopak 

pádu, vždyť: „Cesta – nahoru, dolů, jedna a táž.“90

Příbuznost  Patočkova  a  Hérakleitova  přístupu  vysvítá  v  různých  místech,  kdy 

Patočka mluví o určitém přesahu: „Neboť odsouzení života propadlého svému odcizení 

je pro tento život nezbytně výzvou,  je mu ohrožením, a ohrožený nezbytně provádí 

obranu útokem. Ohrožena je země v něm, ohrožena je tedy moc, a moc se soustředí na 

potření toho, kdo ohrožuje; tu pak je nezbytné přijmout, vyvolat, probojovat boj.91 Tento 

boj  se  odehrává  v  člověku  samém,  vyzývá  vlastní  život  na  souboj,  protože  změna 

v člověku  se  týká  života  a  jeho  moc  se  brání.  Spor  je  v  základu  životních 

pohybů, protože je do jisté míry sporem mezi nimi, sporem za přemožení sebeodcizení 

– protože člověk svůj život musí teprve získat a tento pohyb je bojem.

Svobodný  člověk  vidí  tuto  situaci  a  uvědomuje  si,  že  πόλεμος  nerozděluje,  ale 

spojuje  – nepřátelé  se  ocitají  ve společném otřesu všedního dne,  dotkli  se  pramenu 

všeho jsoucna, toho božského.92

Toto  společné  poznání,  je-li  pochopeno  jako  skutečně  společné  a  ne  jako 

individuální  vzestup,  může  přinést  nové  společenství  lidí,  jež  je  si  vědomo  tohoto 

božství, které popisoval již Hérakleitos, protože vychází ze společně prožité zkušenosti 

o  nepodstatnosti  protiv,  ale  důležitosti  jednoty v  samotném základu  sporu  pouhého 

života a  života na vrcholu a tím pochopení toho, o co běží v životě a smrti a tak také 

v dějinách  –  že  všední  den,  s  jeho  plánováním,  životem  a  mírem  má  svůj  konec. 

89 Tamtéž, s. 49.
90 Tamtéž, s. 72.
91 PATOČKA, J. Konstituce těla a jeho jednota. In: Fenomenologické spisy II., s. 200-201.
92 PATOČKA, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. In: Péče o duši III., s. 131.
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Z tohoto  pochopení  vychází  duchovní  člověk  a  solidarita  těch,  jež  tento  konflikt 

prohlédli – solidarita otřesených.93

Smysl otřesu pro výchovu tedy neleží v pasivní kontemplaci, ani v bezbolestnosti. 

Otřes přináší boj, při kterém vznikají podstatné otázky, boří se životní jistoty a pocit 

samozřejmosti života a světa –  láska pohybu zakotvení a  boj  (ovšem jako nadvláda) 

pohybu reprodukce jsou dotazovány a narušovány svobodou, jež nevolá po centru mimo 

sebe sama, ale táže se po vlastních možnostech. Je-li výchova a vzdělávání zaměřeno na 

přebírání  vědomostí  a  syntéze toho již  daného,  je-li  výchova založena v přítomném 

získávání světa, obstarávání, pak není u toho, co je jejím vlastním kořenem, jímž je 

nehotovost. Přesvědčení vychovance o tom, že spolu s další vědomostí třeba již konečně 

nalezne  domov  nebo  získá  nadvládu  nad  světem,  je  falešné.  Přesto  je  možné  tuto 

falešnou  naději  ve  vychovanci  pěstovat  a  nechat  jej  tak  tápat  v  samotném smyslu 

výchovy. 

V  kapitole,  jež  se  věnovala  fenomenologickým  východiskům  Patočkovy 

filosofie, bylo  ukázáno,  že  jedinec  odcizený  sám sobě  v  předmětném světě  nemůže 

nahlédnout  samotnou  podstatu  výchovy,  která  závisí  od  vztahu  mezi  věcmi  světa 

a člověkem – že vztah člověka k věcem světa není vztahem jednorozměrným, ale záleží 

na něm celé vnímání jeho světa v celku. Výchova, jež nebere v potaz boj ve smyslu 

otřesové  záležitosti,  nereflektuje  lidskou  vztahovost,  jeho  intencionalitu  a  časovost. 

Budoucnost  se  bude  takové  výchově  vždy  jevit  jako  neuchopitelná,  proto 

přehlížená, bude tvořit koncepty lidství, podle kterých bude člověka chtít vyrábět.

Přílišné  propojení  ekonomických  zájmů  státu  a  vzdělávání  hrozí  právě  touto 

cestou, ne  proto,  že  by  se  člověk  neměl  učit  praktickým  dovednostem  –  Patočka 

nevystupuje  proti  praktické  výchově,  ale  upomíná  na  rozměr  lidství,  na  které  se 

v dobách  zasvěcených  silám  dne  zapomíná.  Otřes  totiž  není  možné  mechanicky 

předávat,  aniž  by  nevznikalo  jen  zbytečné  násilí.  Otřes  do  jisté  míry  souvisí 

s otevřenostní podstatou budoucnosti – vyráběná budoucnost totiž není budoucností, je 

již očekáváním, a proto má do jisté míry již minulostní charakter – protože je jako celek 

93 Tamtéž, s. 129. 
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do minulosti ponořena. Otřes je tak nejoriginálnějším prvkem výchovy, protože po jejím 

působení  především vyžaduje,  aby nebyl  doslova ubit  přílišnou instrumentalitou.  Ve 

výchově ke svobodě vždy musí být přítomen prvek otevřenosti, do výchovy musí vždy 

prosvítat  světlo  upomínající  na  ještě  jiné.  Otřes  se  však  také  z  podstaty nevztahuje 

pouze na vztah vychovance a vychovatele, učitele a žáka, rodiče a dítěte, ale na vztah 

jedince k vlastní existenci – otřes se děje mimoděk a výchova by měla pěstovat citlivost  

člověka na jeho působení a kultivovat jeho schopnost být v těchto situacích u sebe, než 

aby  jej  neustále  utápěla  v předmětnostech,  a  tak  jej  odváděla  od  jeho  existence: 

„Základní možnosti jsou dvě: vztahovat se výslovně k celku a konci (to neznamená: 

myslet na smrt, nýbrž znehodnocovat ten způsob života, který chce za každou cenu žít 

a bere  pouhý život za své měřítko, a to znamená ‚svět‘ a život v něm) a  nevztahovat 

se, tj. utíkat před ním a zavírat si tak svou možnost nejzákladnější. Všecky tyto ‚počiny‘ 

nejsou  vědomí  s  jeho  strukturou  subjekt–objekt,  nýbrž  něco  základnějšího: 

existence, jejíž  bytí  je  v  porozumění (nikoli  poznání  a uvědomování!) 

věcem, bližním, sobě.“94

Patočkovy příklady, podobně jako filosofie jako taková, mohou být chápany jako 

relativizace hodnot, jako, v konečném důsledku, rozmělňování smyslu a jeho zbytečná 

problematizace.  Martin  Heidegger  se  v  knize  O  humanismu  snaží  přístup  filosofie 

vysvětlit.  Zdá  se  být  „logickým“,  že  filosofie  se  zdá  jít  proti  cennosti  některých 

hodnot, které  vydává napospas  pohrdání,  pokud s  nimi  polemizuje.95 Toto „logické“ 

však vyplývá z čeho? Odvolávání se na logiku musí být odvoláváním na něco, co zde 

bylo ještě před  onou filosofickou problematizací hodnot, ale to něco není vysvětleno 

ani problematizováno, je to zkrátka „logické“ a zavedené. Heidegger říká, že: „Člověk 

vzbuzuje svým neustálým odvoláváním se na logiku zdání, jako by se právě pouštěl do 

myšlení, zatímco se myšlení vzdal.“96 Myšlení je duševní aktivitou, není předem daným 

rozvrhem  a  jasně  naplánovaným  výkonem.  Odvolání  se  na  „logiku“  značí  absenci 

přemýšlení – jestliže je budoucnost nutné teprve objevit, pak to samé platí i pro myšlení 

o budoucím, o myšlení v budoucnosti. Filosofie myslí proti „logice“ proto, že nechává 

94 Tamtéž, s. 143. 
95 HEIDEGGER, M. O humanismu. Rychnov nad Kněžnou: Ježek, 2000. ISBN 80-85996-32-4. S. 36.
96 Tamtéž, s. 38. 
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vyvstávat  oblast  před-logickou,  jež  teprve  takové  přemýšlení  připravuje.97 Filosofie 

přivádí člověka ke skutečné aktivitě, z níž teprve vznikají myšlenkové konstrukce, které 

se následně vydávají za „logiku“. S Patočkou lze říci, že to je také bojem mysli samé 

s otevřeností a novostí – patří k otřesu mysli, že „předem známou logiku“ vystaví nové 

problematizaci  a  tím sebe  sama  přivádí  ke  skutečnému  smyslu  toho,  čemu  se  říká 

„přemýšlení“.  Tento „proces“ je tak pro myšlení  také bolestivý,  ale  umožňuje zcela 

nový pohled. Patří k filosofickému otřesu, že člověka zdánlivě zbaví pevné půdy pod 

nohama,  včetně  jistoty  v  hodnoty,  jen  aby  nalezl  půdu  skutečně  pevnou  –  jež  se 

skutečně  nachází  pod  jeho  nohama,  jež  vychází  ze  smyslu,  nejenom  z  minulosti 

a tradice, či obstarávání.

„Ukazování se může ukázat jen na pozadí  nic.  Nicotu však nemáme nikdy jako 

předmět,  tj.  v přítomnosti:  k  ní  můžeme  pouze  předbíhat.  V  tomto  předběhu  se 

vztahujeme ke smrti jako poslední možnosti, možnosti radikální nemožnosti být.“98 Je 

zajímavé,  že zřejmost  jsoucna teprve vyvstává na podkladu Ničeho – a toto Nic se 

člověku zjevuje v úzkosti.99 Z výchovného hlediska je nutné být  si  vědom toho, že 

úzkost  není  stavem,  který  je  možné  v  člověku  vymýtit  –  výchova  nemůže  přinést 

člověku osvobození od úzkosti, může pouze zakrývat její dopad, může člověka odvádět 

od  její  působnosti,  tím  však  zároveň  zavírá  v  člověku  porozumění  celku  světa. 

S Hérakleitem  lze  říci,  že  úzkost  je  připomenutím  věčného  sporu,  jež  zde  není 

k rozřešení a s Patočkou a Heideggerem – že tento spor je zde k porozumění: „V onom 

Nic, do něhož je pobyt vykloněn, přichází teprve jsoucno v celku v souladu se svou 

nejvlastnější  možností,  tzn.  konečným  způsobem,  k  sobě  samému.“100 Úzkost  je 

upomenutím živé bytosti na její bytnost, je  porozuměním světu zcela jinak, než jako 

pouhému  objektu  –  výchova  ke  svobodě  nemůže  úzkost  zatlačovat  orientací  na 

předmětnosti, tím pouze přesouvá lidskou bytost po výše zmíněné ose dvou protiv, ale 

nepřináší skutečnou vý-chovu, není reflexí tohoto věčného sporu, ale útěkem od něj.

97 Tamtéž.
98 PATOČKA, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. In: Péče o duši III., s. 143. 
99 HEIDEGGER, M. Co je metafyzika? Praha: Oikúmené, 2006. ISBN 80-7298-167-6. S. 61.
100 Tamtéž, s. 71. 
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3. Filosofie výchovy

K výchově jako takové se Jan Patočka vyjadřuje explicitně ve svém díle Filosofie  

výchovy, v němž se také snaží nalézt základy výchovy – z čeho vlastně výchova čerpá 

a co jí vede jakým směrem. V neposlední řadě se Patočka zamýšlí nejen nad oblastí 

výchovy, ale vysvětluje i svůj náhled na výchovu, jenž je v samotném názvu této práce.

Svou  práci  Patočka  otevírá  polemikou  s  francouzským  filosofem  Augustem 

Comtem,  jehož  názor  připomíná:  „Filosofie  nemá zvláštního  oboru  vědění,  všechno 

to, co je v ní obsaženo, přijímá od ostatních věd a není skutečně žádným speciálním 

badatelským odvětvím. Má pozitivismus pravdu? Kdyby měl pravdu, bylo by skutečně 

nejlépe  orientovat  výchovu  co  možno  výhradně  na  odborných  vědách.“101 Patočka 

přitakává  Comtovi  v  tom,  že  filosofie  není  žádným  speciálním  badatelským 

odvětvím, je totiž zaměřena na smysl,  který vyvstává z celku života, ale pedagogika 

však také vychází z určité ideje smyslu života.102 Filosofie problematizuje vztah člověka 

a  světa,  totéž  vlastně  provádí  pedagogika,  neboť  vztah  člověka  a  světa  je  pro  ní 

stěžejním bodem.  Věda,  jak  bylo  řečeno  již  výše,  vychází  z  odhlédnutí  od  člověka 

jakožto  bytí  ve světě,  je  zaměřena  na abstrakci,  pracuje s  objektivací  světa.  Filosof 

postupuje jinak:  „Tak jako si  počíná filolog při  vykládání  textu,  tak si  chce počínat 

filosof  vůči  praxi  celého  života.  Ale  výklad  lidského  života  musí  vyložit  všechno 

to, k čemu má přístup lidský život, tj. prožívání celého světa, a tak filosof, když vykládá 

život, musí také určitým způsobem vykládat svět, neboť život není možný jinak než 

jako život ve světě a není možo odtrhnout od sebe život a svět.“103 Filosof neodlíží od 

člověka, naopak – člověk je tou bytostí, která pociťuje touhu filosofovat – ne však pro 

pochopení  světa,  pro  jeho  uchopení,  ale  pro  vlastní  bytí  v  tomto  světě,  pro  jeho 

porozumění. Významnou  a  často  přehlíženou  oblastí  je  právě  prožívání  celku  světa 

člověkem, jež je vědou buď opomíjeno nebo převáděno do oblasti objektu. Bytí člověka 

ve světě není analytickou lhostejností, je doprovázeno náladou a prožíváním, které lze 

101 PATOČKA, JAN. Filosofie výchovy. In: Péče o duši I. Praha: OIKOYMENH, 1996. ISBN 80-86005-
24-0. S. 365.
102 Tamtéž, s. 372. 
103 Tamtéž, s. 377. 
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objektivací redukovat, ale tato redukce tak však skutečně vynechá to, co nazval Patočka 

přirozeným světem. Protože prožívání není věcí světa, pro kterou se člověk může a nebo 

nemusí rozhodnout, úzce souvisí se subjektem.

Výchova však také sleduje pohyb člověka, není v různých obdobích stejná, vychází 

nejdříve  z  naprosté  autority  vychovatele  vůči  vychovancovi,  jehož  svou  mocí 

a autoritou  převyšuje.  Dále  následuje  především  činnost  vychovatele vůči 

vychovanci, protože především jemu je zřejmé, jaké cíle sleduje. A výchova pokračuje 

až do bodu, ve kterém dochází k lidské sebevýchově a sebevzdělání.104

Předávání  kulturních  statků  a  vědomostí  nestačí,  vždy  je  potřeba,  aby  byl 

vychovanec v aktivním vztahu k těmto statkům, aby cítil znovu se vynořující radost 

nebo bolest, aby byl zkrátka tvůrčí a aby se tyto statky vztahovaly ke smyslu života 

a obohacovaly jej.105 Pro tento aktivní vztah je však nutné, aby byl vychovanec vůbec 

„přítomen“  a  jeho  mysl  byla  vzdělávání  otevřena.  Snaha  vychovatele  o  probuzení 

vychovance ke vzdělávání je tak vlastně soubojem mezi vychovatelem a vychovancem: 

„...  při  kterém  vychovatel  hledí  přemoci  původní  přirozenou  pasivitu,  či  lépe 

nesvobodu, kterou nachází u vychovance, a proměnit jí v podstatné prožití, v podstatou 

spolupráci na tom smyslu, který vychovateli udává věčný cíl jeho činnosti.“106 O jakém 

cíli se zde hovoří? Co je všeobecně cílem vychovatele?

Patočka se zmiňuje o tom, že v momentě absence poměru autority a oddávání se 

mezi  vychovancem  a  vychovatelem,  se  vychovatelovo  působení  mění  pouze  na 

moc, převahu síly –  zápas je tak předem prohrán – vychovatel sice může vyhrát, ale 

vychovance  zlomí  a  nedostane  jej  tam,  kde  ho  chce  mít  –  v  pozici  svobodného 

člověka.107 Svoboda  je  ústředním  motivem  výchovy,  ale  musí  to  být  taková 

svoboda, která není svobodou  k něčemu,  ale svobodou člověka  u sebe. Výše zmíněný 

otřes, který nejen vyvádí člověka z danosti ke svobodě a zodpovědnosti, ale přivádí jej 

i ke společenství otřesených, je v základu pedagogického úsilí o probuzení člověka pro 

104 Tamtéž, s. 417.
105 Tamtéž, s. 418.
106 Tamtéž, s. 426.
107 Tamtéž, s. 431.
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vzdělání a později i sebevzdělávání. Pasivní přijímání vzdělání tak není nesmyslné jen 

proto,  že  k  němu  jedinec  nezaujal  aktivní  a  pozitivní  stanovisko,  ale  i  proto,  že 

nepochopil vzdělání jako podstatný pohyb k sobě a celku světa. Pasivita ke vzdělání je 

zde chápána jako rezignace.

Jakou  svobodu  tedy  vzdělání  a  výchova  kultivuje?  Patočka  hovoří  o  svobodě 

v duševním životě a dodává, že důležitost svobody vyvstává z možnosti žití z vlastního 

rozhodnutí.  Člověk  po  autonomii  a  svobodném  životě  touží.  Tolikrát  zmiňovaný 

aktivní, činný  a  tvořivý  přístup  je  přitakáním této  touhy  člověka  po  autonomii,  po 

uchopení vlastního života.108 Proč potřebuje ke své svobodě vychovanec vychovatele 

a výchovu? 

Vrátíme-li  se  ke  třem  pohybům  existence,  zjistíme,  že  první  pohyb  je  cele 

soustředěn kolem domova a  lásky, vyznačuje se blízkostí a přimykáním, ale neotevírá 

možnost lidské duševní svobody – druzí jsou spíše společenstvím, které nabízí ochranu 

a jistotu. Zodpovědnost leží na druhých. Z tohoto společenství se člověk teprve vydává 

svobodě v ovládání vlastního těla a uvědomuje si postupně nutnost obstarat se sám.

 Toto  obstarávání  nepřináší  duševní  svobodu,  protože  je  odcizením sebe  sama. 

Člověk se ztrácí v předmětech světa a chápe svobodu spíše negativně – svět je útlakem 

a svoboda je tak především svobodou k nadvládě, svobodou k udržování toho, co se jeví 

být nutným a krutým údělem.

Třetí pohyb tematizuje duševní svobodu a solidaritu otřesených, introspekcí. Člověk 

není  v  sobě,  ale  u  sebe,  tematizována  je  reflexe, otřes, přehodnocení.  Solidarita 

otřesených poukazuje na společenství lidí, jež duševní svobodu poznali, jež porozuměli  

svobodě jako možnosti,  otevřenosti  a zodpovědnosti.  Vychovatel  by tak měl  být  tím 

prvním  otřeseným,  a  proto  otevřeným  a zodpovědným, jenž  se  vztahuje  nejen 

k vychovanci, ale i ke společnosti a prožití smyslu.109 Patočka se také zmiňuje o tom, že 

zatímco ostatní povolání inklinují k objektivnímu smyslu více, jako např. vědec nebo 

108 Tamtéž, s. 434.
109 Tamtéž, s. 423.
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umělec, vychovatel se snad více soustředí na oblasti společenství a vychovance.110 Tento 

postřeh  nepatří  k  těm  zanedbatelným  –  upozorňuje  i  současného  vychovatele 

a současnou  pedagogiku  na  velmi  důležitou  oblast,  jež  může  být  přehlížena.  Vztah 

vychovatele k vychovanci je totiž také jiný než jen odborný – vychovanec je lidskou 

bytostí  a  sám  je  součástí  širšího  lidského  společenství,  Patočka  hovoří  o  citu 

vychovatele,  o  lásce  k osobě,  společenství  a lidským  možnostem,  hovoří 

o odpovědnosti.111 

Proč hovoří Jan Patočka o lásce? Výchovu je možné pojímat zcela neosobně, jako 

výrobu. Vychovanec je hrubým materiálem, jenž se tvaruje a  upravuje,  než je z něj 

skutečný produkt nebo alespoň lepší a kvalitnější hmota. Láska je vždy blízkostí, není 

vyjádřitelná vztahem ignorance nebo naprostého odstupu. Bylo předestřeno, že smysl se 

vynoří  v  situacích  porozumění –  a  toto  porozumění není  založeno na emocionálním 

odstupu, člověk zakouší bolest nebo radost – to však není problémem, ani u Patočky, ani 

u Hérakleita, problémem je útěk, nepochopení otřesu, jež se v těchto situacích ohlašuje. 

Vychovatel  skrývající  se  za  utilitarismus,  jen  aby  nemusel  prohlédnout  hloubku 

výchovného  vztahu,  nepřebírá  zodpovědnost  za  výchovu,  není  u  sebe,  tudíž  ani 

u vychovance. Je-li tím důležitým souboj, vztah mezi dvěma protivami, pak jej takováto 

výchova vůbec neotevírá, snaží se převést násilně jednu protivu v druhou, je bojem na 

sílu. Jako když se hra mezi dvěma jedinci, sledující společný růst, promění v násilí, boj 

na  život  a  na  smrt,  jenž  vyplývá  z  neuvědomění  si  společného  propojení.  Místo 

harmonie  vzniká  kakofonie,  obecný  nesoulad  a  nepochopení.  Jestliže  se  láska  jako 

společný souboj v něčem podstatném liší od boje násilného, je to právě uvědomělost 

obou pólů, především toho, jenž je v jistém smyslu v převaze – vychovatele.

Vychovatel,  jenž  se  nevztahuje  ke  smyslu  a  tedy  nevidí  nehotovost  nejen 

vychovancovu, ale dokonce i svou, nemůže vést výchovu k duševní svobodě – výchovu 

bude pojímat jako plán a lidskou bytost jako jednotlivé fáze jeho naplňování. Hannah 

Arendtová  se  k  výchově  ve  své  knize  Krize  kultury  zmiňuje  v  duchu  Patočkovy 

výchovy o novosti mladé generace: „Naše naděje vždy závisí na tom, co je nové, co 

110 Tamtéž.
111 Tamtéž, s. 424.
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každá generace přinese. Avšak z toho důvodu, že naši naději můžeme založit jen na 

novém, zničíme všechno, budeme-li se snažit je kontrolovat, předepisovat mu, jak má 

vypadat.“112 Vychovanec mladší generace je přirozeně povolán k překročení vlastního 

vychovatele,  je  budoucím nositelem výchovy i  kultury společnosti.  Toto  překročení 

však  není  zcela  samozřejmé,  vyžaduje  svedení  boje  s  vychovatelem,  i  s  vlastní 

pasivitou.  To  skutečně  nové  totiž  lze  nalézt  pouze  v  otevřenosti 

a zodpovědnosti,  jejichž získání není samozřejmostí.

Patočka říká, že vychovanec vidí ve vychovateli to vyšší, až nejvyšší lidské.113 Tím 

vyšším  je  svoboda  být  sám  ze  sebe,  je  to  souboj  s  vychovatelem  o  duševní 

svobodu, jenž je podněcován a provokován zodpovědností a otevřeností vychovatele. Ve 

svých  důsledcích  je  však  bojem  o  sebe  –  skrze  zápas  s  vychovatelem  nachází 

vychovanec sebe sama.

3.1. Péče o duši

Mýtus nemá jen rovinu nesmyslné fantastičnosti, může být i vhodným místem pro 

pohyb  života.  To  v  případech,  kdy  je  výrazem  „básnící  filosofické  touhy“  a  ne 

intelektuální fantazií nebo vyrobeným vyučovacím programem.114 Patočka říká, že: „Ve 

filosofii  se dá jen těžko žít,  protože filosofie je neustálé  zápolení proti  přirozenému 

směru života; ale ti, kdo nemohou nebo nechtějí žít ve filosofii, mohou žít ve správném 

mýtu.“115 Patočkou  zmíněná  „básnící  filosofická  touha“  není  ani  zavádějící 

myšlenkovou hrou beze smyslu, ani čistě praktickým programem. To podstatné je znovu 

porozumění, vztah mezi člověkem a celkem světa.

Významnou osobou antické  filosofie  v  oblasti  péče  o duši  je  pro  Jana  Patočku 

Sókratés,  protože  on  je  především tím,  kdo  výborně  vystihuje  výše  řečené  o  mýtu 

a filosofii.  Sókratés  se  totiž,  jak  zmiňuje  Patočka,  nesnaží  přesvědčovat  své  okolí 

o tom, že on je vlastníkem logu, že on je tím rozumným. Naopak – logos je tou silou, jíž 

112 HANNAH, ARENDTOVÁ. Krize kultury. Praha: Mladá fronta. 1994. S. 116-117.
113 PATOČKA, J. Filosofie výchovy. In: Péče o duši I., s. 427.
114 PATOČKA, JAN. Platonismus a politika. In: Péče o duši I. S. 25.
115 Tamtéž, s. 24.
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je Sókratés oddán. Je s logem seznámen, ale není jeho vlastníkem, nemůže si s ním 

dělat, co chce.116

„Pro to, co je snad pravá lidská moudrost, takovou moudrostí jsem totiž asi vskutku 

moudrý, avšak ti, o kterých jsem právě mluvil, jsou moudří bezpochyby nějakou vyšší 

moudrostí než lidskou, jinak nevím, co bych řekl: té já věru neznám...“117 Sókratés ve 

svých  dialozích  nehledá  pravdu  v  mystériích  či  posvátných  vytrženích.  Dokonce 

pravdou,  která  se  v dialogu  se  Sókratem  odkrývá,  je  spíše  nedokonalost  lidského 

rozumu, nutnost jeho kultivace. Důležitým poučením, které Sókratés dává athénským 

spoluobčanům při své obraně, je lidská nevzdělanost a ne-moudrost v momentech jejich 

přimykání ke svým domněnkám jako k pravdě. Sókratés není nihilista, hledá pravdu, ale 

ta má pro něj jinou hodnotu, než je vítězství v rétorickém zápase nebo připsání kladného 

bodu  v  odborné  nebo  politických  diskuzích.  Pravda  a  moudrost  nejsou  určeny 

k vlastnění,  jsou  určeny  k  vyvstávání,  k  probouzení.  Sókratés  není  dokonalý  a  ani 

žádnou  dokonalost  neví,  je  si  však  vědom  této  své  situace  a  to  z  něj,  dle  jeho 

mínění, činí  člověka  moudřejšího,  než  jsou  ti,  kteří  o  své  moudrosti  a  pravdivosti 

nepochybují.118 Sókratés  tímto  přístupem  realizuje  Patočkovu  reflexi  a  nehotovost 

člověka ve výchovném působení na občany Athén, nejen na mládež.

Když  se  náhodou  naskytne  příležitost,  aby  si  Sókratés  promluvil  s  některým 

z ctihodných athénských občanů, pak neváhá a dá se s ním do dialogu – jenž skončí 

povětšinou občanem rozzlobeným nad Sókratovým pochybováním o jeho  pravdivém 

tvrzení.119 Z Patočkova pohledu se však i v tomto případě děje výchova – nehotovost 

člověka je tématem celého života a možnost otřesu a pohybu pravdy je z jeho podstaty 

vždy  otevřena.  Sókratés  v  občanech  Athén  probouzí  nejen  „lidskou  moudrost“,  ale 

i filosofii. Ta je totiž odkázána na otřes, je jistým ohrožením životní jistoty, vyžaduje 

člověka oddaného logu. Dokonce i v momentě vlastní obrany před smrtelným trestem 

116 PATOČKA, JAN. Sókratés. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 1990. ISBN 80-04-
24383-0. S. 84.
117 PLATÓN. Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón. Praha: OIKOYMENH. 2005. ISBN 80-7298-140-4. S. 
46.
118 Tamtéž, s. 48.
119 Tamtéž.
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neslevil ze své výchovné pozice. Nejen, že se snaží přesvědčit již předem rozhodnuté 

soudce, ale tímto přesvědčováním i vlastním skonem, působí přítomným otřes, v tváří 

v tvář nespravedlnosti, jež se mu děje. 

Výchova  není  pouze  předávaním  znalostí,  návyků  a dovedností  –  Sókratés 

vychovával  svou  obec  nejen  v  dialogu,  ale  i  v  jeho  postojích  a životních 

situacích, včetně té poslední. Postava veskrze činného Sókrata je inspirací pro současné 

vzdělávání, jenž je zaměřeno na učební proces, jeho přípravu a chování žáků, ale je 

inspirací i pro výchovu v širším pojetí, jež může veskrze pomíjet osobu vychovatele. 

Sókratés není vzdělaný ve vzdělávání, není básnící rétor, jeho vyjadřování je zaměřeno 

ke společnému, k logu. Tato zaměřenost ke společnému jej činí vychovatelem, že není 

lhostejný k polis, že se jeho sebevýchova a sebevzdělávání odehrává veskrze v dialogu 

s druhými, a proto nemůže působit pouze na něj. Jako kdyby se výchova odehrávala 

v situaci  dialogu mezi  Sókratem a druhým člověkem jaksi  mimoděk:  „Já však jsem 

nikdy nebyl nikomu učitelem; ale jestliže si někdo přál mě slyšet, jak mluvím a konám 

své dílo, ať to byl mladý nebo starý, ještě nikdy jsem to nikomu neodepřel.“120 Rovina 

nehotovosti člověka a jeho otevřenosti totiž upomíná vychovatele na to, že pojímat se 

čistě jako odborník na problematiku výchovy, jako znalec cíle výchovného působení, je 

vlastně proti  podstatě  výchovy.  Hérakleitos  říká,  že:  „Jakkoliv mnohých jsem slyšel 

řeči, nespěje  žádná  k  tomu,  jak  poznat,  že  to,  co  je  moudré,  je  od  nich  všech 

oddělené.“121 Pokud je smyslem výchovy být u sebe, nebýt v zajetí instinktů a pouhého 

podléhání  silám dne,  pak  je  nutné  pochopit  moudrost  jako  to,  co  se  nachází  spíše 

v lidské možnosti, v pohybu, než v ustrnulé podobě vět nebo podstatných určení lidské 

bytosti. Člověk se k moudrosti pouze vztahuje nebo nevztahuje, buď je jí otevřen nebo 

není.

Výše  zmíněný  postřeh  Jana  Patočky  ke  vztahu  vychovatele  a  vychovance  jako 

souboje o to  vyšší  u  vychovance  se nemusí  vztahovat  jen ke učebnímu procesu ve 

školách. Dokonce se nemusí ani vztahovat k věku vychovance a vychovatele. Sókratův 

příklad  nabízí  jiný  pohled  na  výchovu,  sleduje  to  společné,  neproblematizuje 

120 Tamtéž, s. 61.
121 HÉRAKLEITOS. Řeč o povaze bytí, s. 36.
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vychovance a vychovatele v moderním smyslu. Dokonce si v jeho dialozích žák a učitel 

často  mění  pozice,  protože  nejsou  pojímáni  jako  moudřejší  a  méně  moudří,  ale 

moudrost  je  teprve  tou  péčí,  kterou  se  v  dialogu  otevírají  logu:  „Nuže  já 

soudím, mužové – neboť nikdo nevynese naši řeč – že my všichni musíme společně 

hledat co nejlepšího učitele především pro sebe – neboť ho potřebujeme – a potom i pro 

ty  chlapce,  nešetříce  ani  peněz  ani  ničeho  jiného;  nechávat  však  nás  samy v  tom 

stavu, v kterém  nyní  jsme,  to  neradím.“122 Ani  Sókratés  ani  ostatní  neměli  dobré 

učitele, ani nemají na koho se ve věci dobrého učitele skutečně obrátit, musí jej hledat. 

Sókratés  se  nevysmívá  odbornosti,  ta  je  do  jisté  míry  ohniskem  jeho  dialogů,  ale 

poukazuje na to, že je to s odborností v otázkách lidských více než sporné, že v nich 

odbornost vlastně ještě není ani nalezena, a že bude obtížné ji vůbec kdy nalézt. Jeho 

další posluchač a účastník diskuze, Lysimachos, mu v podstatě dá za pravdu a dokonce 

ukončí diskuzi docela případným způsobem: „Mně se líbí,  Sókrate, co říkáš ... Nuže 

udělej mi toto: přijď k nám zítra ráno, prosím, abychom se poradili o těchto samých 

věcech, avšak nyní svou besedu skončeme.“123 Neboli – nikdo se nejal hledat nejlepšího 

učitele,  naopak  je  vyústěním tohoto  Sókratova  vybídnutí  znovu  zopakování  dialogu 

další den – lze si dovodit, že takové ukončení dialogu není způsobeno jen odkládáním 

hledání učitele, ale naopak odkazem k jisté nemožnosti takového učitele skutečně najít 

– další dialog nového dne bude tím učením, kterého si Sókratés a jeho přátelé vyžadují.   

Dialog samotný je učitelem, pokud se Sókratés a jeho přátelé otevřou a vydají  jeho 

působení – a je podstatou dialogu, že střídá mluvčí a uvažující  a tím dává zakoušet 

pozici  naslouchajících  žáků,  aby se  sama  v  zápětí  překlopila  v  pozici  zkoušejících 

vychovatelů, a proto je skutečným původcem výchovy logos.

Sókratés a jeho přátelé se tak otevírají porozumění celku světa. Neulpívají totiž na 

omezených stanoviscích, která je mají ochránit před  otřesem, jsou  u sebe, protože se 

vydali  budoucnosti,  porozuměli své nehotovosti  a  lidské moudrosti.  A proto se také 

122 PLATÓN. Charmidés, Lachés, Lysis, Theagés. Praha: OIKOYMENH, 1995. ISBN 80-85241-81-1. S. 
81.
123 Tamtéž.
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ocitli v solidaritě s druhými: „Pro bdící je svět jeden a společný, ale každý ze spících se 

obrací k vlastnímu.“124

Patočka říká, že Sókratés má kromě záchrany města také subjektivnější důvod pro 

stýkání se s mládeží – pro otázku mravního probuzení.125 Člověk je schopen konat dobré 

věci,  když pozná,  co je  dobré.  Dobro je  tak otevřené nahlédnutí  člověka – ale  toto 

nahlédnutí znovu není, stejně jako u Patočky, věcí životní pasivity, čisté kontemplace. 

Sókratés je člověk veskrze činný, jeho etický intelektualismus není odkázán na čistě 

vnitřní svět či logický úsudek: „Sókratés s tímto vybočením ze vší souvislosti osobní do 

sféry ‚čisté řeči‘,  do naprosté objektivity, která zkoumá jen vztah pojmů mezi sebou 

a tvoří o nich nezávazné hypotézy, naprosto nesouhlasí.“126 To důležité neleží v rovině 

rozboru pojmů, Sókratés sleduje dobrý život, ohlíží se nejen na správu obce, ale také na 

správu sebe sama. Myšlení není tím cílem života, není jím ani odbornost či vytržení, je 

jím to dobré. Cesta k němu však není naplánovatelná, to dobré vyvstává v dialozích se 

Sókratem jaksi mimoděk, v poznání nedostatečnosti všech přítomných, včetně (a možná 

právě nejvíce) Sókrata samotného. Tato nedostatečnost však není pobídkou k zanechání 

přemýšlení a užívání si vlastní nevědomosti – je totiž teprve přivedením k pochopení 

výchovy jako péče o duši.

Když  se  Sókratés  soustředí  na  spravedlivé,  moudré,  dobré  či  krásné  ve  svých 

dialozích, pak jako kdyby přiváděl posluchače na půdu etického relativismu, ale jeho 

sledování těchto významných etických pojmů je zároveň touhou po přiblížení se jejich 

dokonalosti.  Elenxis  je tím vytržením, které přirozenou jistotu člověka pro  to dobré 

problematizuje.  Vědění  tu  najednou  není  a  účastník  dialogu  je  konfrontován 

s prázdnotou. Tato konfrontace je však právě voláním po vnitřní pevnosti,  po životě 

koncentrovaném  a  vědomém.127 Sókratovo  elenxis je  tak  v  podstatě  totožné 

s Patočkovým otřesem, přesto lze říci, že otřes má širší význam, protože je vyjádřením 

takového vytržení nejen v lidském dialogu a v životě polis, ale i ve vztahu člověka 

124 HÉRAKLEITOS. Řeč o povaze bytí, s. 56.
125 PATOČKA, J. Sókratés, s. 104.
126 Tamtéž, s. 113.
127 Tamtéž, s. 115.
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k celku světa.  Noc se může připomenout i  v dialogu se světem, v dialogu se sebou 

samým. Je však zřejmé, že Sókratés byl Janu Patočkovi v tématu otřesu inspirací.

Etika může být ve výchově pojímána čistě utilitaristicky, Sókratés a Patočka však 

nevidí etiku jako soustavu pouček o chování člověka, není jasným určením pravidel 

a hranic,  podle  kterých  člověk  může  konat.  Etika  je  součástí  životních  pohybů,  je 

otázkou  po  lidské  zodpovědnosti,  nabízí  se  jako  možnost  sebeuchopení.  Sókratova 

obrana byla tak významným etickým činem proto,  že Sókratés byl při své obhajobě 

u sebe,  jeho  skon  byl  do  velké  míry  otřesem  pro  jeho  okolí,  zároveň  byl  však 

Sókratovým pohybem pravdy.  Když Kritón nabízel Sókratovi  útěk před smrtí,  jedna 

z věcí,  jež  řekl,  byla:  „‚Tedy  hleď,  Sókrate,‘  řekly  by  snad  zákony,  ‚zdali  máme 

pravdu, když  tvrdíme,  že  se  tím,  co  nyní  podnikáš,  pokoušíš  jednat  proti  nám 

nespravedlivě. My, které jsme tě přivedly na svět, vychovaly, vzdělaly, které jsme tebe 

i všechny  ostatní  občany  učinily  účastnými  všech  dobrých  věcí,  pokud  jsme 

mohly, přece dáváme volnost každému z občanů...‘“128 Sókratés si nad vlastním životem 

vážil  více  zákonů  polis,  ale  není  však  sdělení  Sókratovo  nečím více,  než  poučkou 

o vyšší důležitosti zákonů obce nad člověkem? Nebyl Sókratův pohyb etický proto, že 

byl v onom okamžiku u sebe, že nalezl pravdu tím, že se v okamžiku otřesu neodvrátil 

od své duše?

 Sókratovy dialogy nejsou  intelektuálním cvičením,  jsou  především etické, mají 

unikátní  výchovný  charakter,  protože  nejsou  odborné,  jsou  spíše  bezelstné  svým 

důrazem na dobrý život, který je smyslem jejich hledání. Je výzvou pro výchovu každé 

doby  znovu  přivádět  vychovance  k  tomuto  pojetí  etiky,  které  lze  lehce  zakrýt 

zdůrazněním etikety a „správným chováním“. Svoboda je tím, skrze co je možné přijít 

k etice v Sókratově pojetí,  je odvahou vychovatele překročit  vlastní a vychovancovu 

omezenost a v součinnosti s ním se otevřít  tomu dobrému. Tento proces je péčí o duši 

u Sókrata  a  zároveň  pěstováním  areté,  blaženosti.  Je  to  proces  vnitřní  proměny 

mravní, který je sám o sobě cílem.129

128 PLATÓN. Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón, s. 92.
129 PATOČKA, J. Sókratés, s. 141-142.
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Štěstí člověka vychází z tohoto procesu, z lidského mravního pohybu, který je ze 

své podstaty hledáním  toho dobrého.130 To dobré však není ziskem, protože to, co je 

hledáno,  nemá  povahu  předmětu  k  vlastnění,  neboli  člověk  je  ze  své  podstaty 

nehotový, je vržen do světa.

Vědomí zjevování světa jako fenoménu je z počátku pro člověka velkým prokletím. 

Člověk je správcem fenoménu, ale proto zároveň není v centru, on je tím, komu se 

fenomén zjevuje, je však zároveň sám zvláštním druhem fenoménu a je jediný, jenž ví 

o konci  své  fenomenální  oblasti.  Člověk  je  bytost  pravdy,  zároveň  má  prekérní 

postavení  v  universu  –  tato  pravda,  fenomén,  je  pro  něj  prokletím.131 Excentričnost 

lidského  bytí  je  však  zároveň  tím,  co  připravuje  možnost  uchopit  sebe  sama  ještě 

jinak, než  jako bytost  ztracenou ve světě  fenoménů.  Patočka  říká,  že  velikost  řecké 

filosofie  vychází  z jiného náhledu řecké filosofie na tento problém – toto postavení 

v universu je lidskou velikostí. Ta vyplývá právě ze schopnosti nahlédnout – když se 

člověk přidrží oblasti fenoménu a bude z ní vycházet pro svůj život, pak objeví sebe 

sama ve zcela jiném náhledu. Je-li  fenomén u samého kořene universa,  pak se jeho 

sledování,  jeho  nahlédnutí,  musí  jevit  jako  božská  možnost,  jako  něco,  co  spojuje 

podstatu člověka a bohů.132

Sókratovo elenxis je tím připomenutím, že člověk takovou podstatu má. Dialog ve 

smyslu sókratovském, je do jisté míry poukazem na tuto velikost lidského bytí, protože 

v něm vyvstávají otázky po samotném fenoménu. Tento dialog je možný jen díky lidské 

řeči,  díky logu – je v jistém smyslu předvedením toho nejblaženějšího,  je sám péčí 

o duši, protože netematizuje nic jiného, než samu tuto péči, je to dávání pozornosti tomu 

pramenu, který je člověku a bohu společný. Tato sebevýchova se nevztahuje k věku a je 

důraznou  otázkou  po  tom,  zda  se  výchovou  k  nadvládě  a  uchopení  světa  rozvíjí 

lidství, nebo jde pouze  o  rozvoj  onoho,  Patočkou zmiňovaného,  pohledu na  lidskou 

bytost  optikou  prokletí.  Člověk  druhého životního pohybu se  cítí  být  ztracen  právě 

proto,  že  celou  svou  pozornost  směřuje  na  věci  světa  a  sám  sebe  proto 

130 Tamtéž, s. 142.
131 PATOČKA, J. Platón a Evropa. In: Péče o duši II., s. 179.
132 Tamtéž, s. 180.
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nevidí, neproblematizuje  vlastní  bytí,  nerozvíjí  své  lidství,  spíše  je  poddán  svým 

instinktům.  Výchova  se  musí,  pokud  chce  dostát  Sókratovu  ideálu  blaženého 

života, vymanit z nadvlády utilitarismu a obrátit svou pozornost na člověka, na lidství 

a jeho specifické místo mezi fenomény.

3.2. Podobenství o jeskyni

Sókratův žák, Platón, se výchovou zabýval ve své Ústavě, v níž se nachází také 

jedno  z  nejznámnějších  filosofických  zpodobnění  výchovy.  Je  jím  Platónovo 

podobenství o jeskyni. Vzdělání je v něm pojato jako pohyb duše k pravdě.

V  jeskyni  jsou  přivázaní  lidé  čelem  ke  stěně,  na  kterou  jsou  vrhány  stíny 

předmětů, které jsou nošeny kolem ohně, jenž je za těmito lidmi rozdělán. Mezi ohněm 

a lidmi se nachází ještě zídka a tito lidé nemohou odvrátit hlavy od stínů na stěně.133 

Tito lidé jsou odkázáni na stíny, jsou zvyklí hledět za velkého přítmí a vidí předměty 

vlastně pouze v jejich obrysech. Nevidí je takové, jaké jsou – především je světlo ohně 

doslova zkresluje, neukazuje je vůbec takové, jaké jsou. Přivázaní lidé se však nemohou 

dozvědět o ničem jiném, nemohou pohlédnout do stran, proto věří v to, co vidí, svět je 

pro ně tím, co vidí na stěně jeskyně.

Pokud by byl jeden z těch lidí vyproštěn, pak by musel postupně přivykat tomu, co 

vidí – pod tíhou bolesti a přivykání zraku by nepovažoval viděné za skutečnější, než 

to, co se nacházelo na stěnách jeskyně, naopak by se mohl vzpouzet, obzvláště, pokud 

by jej někdo vedl z jeskyně násilím. Venku z jeskyně by pak musel postupně přivykat  

světlu,  takže by se nejdříve obracel  na odrazy předmětů světa  na vodní  hladině,  na 

hvězdnou oblohu a nakonec na slunce, jako na původce toho všeho. V tomto poznání by 

začal litovat druhů, kteří  zůstali  v jeskyni,  a zároveň by prohlédl jako klam i pocty 

a postavení těch, jež byli považování, ve sledování stínů, za moudřejší. Zpět v jeskyni 

by pak byl vysmíván a napadán pro svou „hloupost“ a kdyby se někoho dalšího jal 

vyprošťovat,  tak  by  jej  možná  i  zabili.134 Patočkův  pohyb  pravdy  je  pozoruhodně 

133 PLATÓN. Ústava. Praha: OIKOYMENH, 1996. ISBN 80-86005-28-3. S. 213.
134 Tamtéž, s. 214-215.
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podobný Platónovu podobenství. Je možné si povšimnout, že cíl člověka, vycházejícího 

z jeskyně, není přivyknout věcem světa a s nimi dále žít, jako to dělají lidé v jeskyni 

s jejich  stíny,  ale  nalézt  původce toho všeho – ideu  dobra,  z  níž  pochází  vše pravé 

a krásné,  včetně slunce,  původce světla.135 To, co umožňuje vědění,  není předmětem 

světa, je podstatou předmětů.

Mezi člověkem v jeskyni a ideou existuje chórismos, předěl, oddělení, který snad 

vyvolává  představu,  že  mluví  o  naprosté  oddělenosti  idejí  a  člověka.  Patočka  však 

hovoří  o  chórismu  jako  podobnému  ke  zkušenosti  svobody.  Chórismos  je  spíše 

obratem, je  vyjádřením  svobody  filosofa  nerozptýlit  se  v  předmětnostech.  Idea  je 

silou, která  umožňuje  tuto  svobodu,  ale  za  předpokladu,  že  sama není  předmětná  – 

nemůže být redukována na předmět, je vyjádřením přesahu, jednoty, která poukazuje na 

„duchovou zkušenost svobody“.136

V Platónově vzdělání není odbornost cílem, tím je vzestup lidské duše k idejím, je 

jím  epimeleia,  péče  o  duši.  Člověk  by  se  měl  snažit  pěstovat  svou  duši,  pečovat 

o ni, aby mohla nahlédnout podstatu věcí, spolu s bohy.137 Velmi podobně je tomu však 

i u Patočky, který  nejen,  že  schopnost  člověka  nahlížet  fenomény  považuje  za  věc 

v pravdě  božskou,  ale  také  akcentuje  lidskou  svobodu  jako  vynořující  se  možnost 

– vyvedení  z  jeskyně  je  zároveň  osvobozením.  Porozumění  celku  světa 

osvobozuje, protože otevírá zcela nový náhled, srovnatelný s náhledem člověka, jenž 

poznal Platónovu ideu dobra. Platón sám říká, že: „A dále se stává, že člověk, který 

přijde od dívání na věci božské do lidské bídy, neumí se zde chovati a jeví se velmi 

směšným, kdykoli jest nucen, dokud ještě špatně vidí a dříve, nežli si sdostatek zvykl 

přítomné tmě, na soudech nebo někde jinde zápasiti o stíny práva nebo o obrazy...“ 138 

Neboli – tato svoboda vyžaduje zodpovědnost, má otřesový charakter, člověk zakouší 

štěstí při náhledu ideje dobra, ale zároveň smutek či bolest, je-li konfrontován se svými 

135 Tamtéž, s. 216.
136 PATOČKA, JAN. Idea a chórismos. In: Idea, hypotéza a otázka. Praha: OIKOYMENH, 1991. 51-53. 
ISBN 80-85-241-08-0
137 PLATÓN. Faidros. Praha: Knihtisk. 1948. S. 41-42.
138 Tamtéž, s. 216.
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druhy, je-li konfrontován s volbou nesvobody, zároveň však snadného úniku od  sebe 

sama.

Umění výchovy, podle Platóna, nespočívá v umožnění lepšího vidění, v umožnění 

vidění  vůbec,  nejde o zlepšování  zraku,  řekněme – pronikání  do struktury věcí,  ale 

o obrat duše až k nejjasnějšímu jsoucnu. Jsou lidé bystří,  kteří  mají  lepší  schopnost 

zraku, vidí pronikavěji, tedy lépe sledují strukturu věcí. Podrobit tyto lidi výchově však 

spočívá v obrácení jejich duše k prospěšnosti, k dobru. Tito pak nesmějí zůstat v tomto 

svém zaujetí,  musí  znovu  sestoupit  k  vězňům a  mít  s  nimi  podíl  v  jejich  trudách 

a poctách.139 Platónovo  pojetí  výchovy  je  tak  v  posledku  pojetím  výchovy  pro 

společenství lidí,  není jen individuálním vzestupem člověka, ale obohacením celému 

společenství.  To, co výchova zpočátku sleduje – vzestup duše jedince k bohům – je 

následně nahrazeno návratem k lidem a pěstování společné, ideální polis. Tento pohyb 

duše  zpět  k  druhým  je  péčí  o  polis.  Společenství  lidí  je  tak  u  Platóna  tím 

nejvýznačnějším prostorem, ve kterém se výchova nejen dovoluje a pěstuje, ale také je 

udržována  pro  vzestup  celého  společenství,  ač  v  různých  třídách s  různým pojetím 

výchovy. 

Výše  bylo  zmíněno,  že  Patočka  sám  nemluví  o individuálním  vzestupu,  ale 

o vzestupu  společenství,  které  je  udržováno  solidaritou  mezi  otřesenými.  Skutečná 

výchova tak nesleduje jenom jedince, ale obrací se ke společenství, prodlužuje do jisté 

míry  své  působení  a  zájem  o  něj.  Sókratés,  Platón,  i  Patočka  však  upomínají 

vychovatele  na  jiné  pojetí  výchovy,  než  může být  běžně  chápáno.  Výchova souvisí 

s odborným uměním,  bere si  z  něj  inspiraci,  je  pro ní  půdou,  z  níž  může při  svém 

působení  vycházet,  ale  není  jejím cílem. Tím je  blažený život  –  život  v  pravdě,  ve 

společenství  s  druhými,  je  jím  v  nejširším  pojetí  péče  o  logos(kosmos).  Etika  je 

ústředním motivem výchovy, ale nesmí být pochopena jako postup vyrábění, ale jako 

vzestup k novosti, otevřenosti do budoucnosti, zároveň je sama vztažena k logu, není 

odkázána jen na říši lidí, protože vychází ze světa a z toho, co jej přesahuje, totiž z idejí. 

Problém etiky pojaté  jako plán je takový,  že neproblematizuje  život  člověka a  jeho 

139 PLATÓN. Ústava, s. 218.
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konání,  ale  doslova  jej  přednastavuje.  Nereflektuje  životní  situaci  člověka,  není 

u ní, vytváří  rovnou  před-pochopení  této  situace  a  tím  uzavírá  člověku  možnost 

nahlédnout  sebe  sama.  Svoboda  se  tak  mění  v program  a  lidská  zodpovědnost 

v kauzální souvislost.

Filosofování  má  své  východisko v  jeskyni,  člověk  sice  při  něm míří  z  jeskyně 

ven, ale musí si i tak uvědomovat, že jeho filosofie vychází z určité situace a k té situaci 

je  nutné  se  znovu  vrátit.140 Člověk  mířící  mimo jeskyni,  ale  nevracející  se  zpět,  je 

člověkem sledujícím svobodu,  ale  nenacházejícím zodpovědnost.  Jako kdyby hledal 

novost pro novost samu. To však výchova ve smyslu všech tří filosofů nemá činit – 

člověk  má  určité  místo  a  rozvíjí  se  pouze  za  předpokladu,  že  na  toto  místo 

nezapomene, že  se  od  něj  neodvrátí  jednou provždy.  Lidská  velikost  vyplývá  právě 

z pochopení tohoto údělu: „... na druhé straně z kultivování naší duše vyplývá možnost 

vytvořit  stát,  obec,  které  je  třeba  k tomu,  aby  člověk,  takový  člověk  jako 

Sókratés, nemusel umírat.“141 Takový je poměr vychovatele ke společnosti v pojetí Jana 

Patočky. Tedy nepředávat pouze výčet svobod, kterých občan využívá, ale zaměřit se na 

pojetí  svobody jako  takové  –  co  je  tou  svobodou,  která  je  občanu  ideálního  státu 

vlastní? Taková svoboda a takový stát však nejsou pouze naivním snem, jsou určeny 

k nahlédnutí  za východem z jeskyně, aby následně o-bohatili  samotný prostor  jejího 

vnitřku.

Platón je filosof, který toto pochopení výchovy umožnil, jeho ideje jsou poukazem 

k nicotnosti a záporu, jsou poukazem na podstatný nedostatek, na nicotnost reálného 

světa, jsou ryzím apelem transcendence – předměty nejsou vše. Tím se otevírá prostor 

svobody.142V základu Platónovy výchovy leží  chórismos  jako podstatná možnost, jako 

obrat.  Ne,  že  by Sókratés  nepřipravil  tento  obrat  již  ve  své  osobě,  Platón  jej  však 

přetvořil v něco nového. Sókratés byl člověk v pohybu, jeho snaha o kultivaci „duše 

polis“  vedla  spíše  cestou  hlubokého  zájmu  o  druhé,  jeho  pojetí  péče  o  duši  bylo 

140 PATOČKA, J. Platón a Evropa. In: Péče o duši II., s. 185.
141 Tamtéž, s. 256.
142 PATOČKA, J. Filosofie výchovy. In: Péče o duši I., s. 333-334.

59



především velmi otevřené, Sókratés nevytvářel „nauku“. Výchova je pro něj prostorem 

svobody, prostorem logu, jenž se vytváří mezi dvěma lidmi.

Platón pojal výchovu doslova jako pohyb vzhůru, jako vzestup duše: „Platón stvořil 

čistě  duchovní  svět,  v  tom je  jeho  filosofický  význam.  Ukázat,  že  tento  duchovní 

svět, který není přímo přístupný v naší naivní existenci, se sice otvírá až ve zvláštním 

životně chápajícím stanovisku, ale že pak dovoluje pochopit všecko – to se stalo od té 

doby programem vší filosofie.“143 Platón zároveň silně zachytil touhu člověka k tomu 

vyššímu, jak bylo zmíněno výše, především v dialogu Faidros. Na některých místech až 

básnický jazyk vybízí čtenáře k probuzení vlastního vzestupu k mravnosti. A ideje jsou 

oblastí  duchovního  světa,  která  člověka  připoutává  svou  dokonalostí  oproti 

pozemskému světu. Dialog  Faidros chce vlastně probudit touhu po vz-dělání, po vý-

chově, je výsostnou promluvou vychovatele k vychovanci, ale zároveň jej upomíná na 

sám svět jako na slabý odlesk skutečných idejí. Sám svět člověka upomíná na výchovu 

svým náznakem něčeho dokonalejšího. Tento cit Řekové označovali jako údiv.144

Zájem o toto pojetí výchovy provází dílo Jana Patočky ve všech místech, ve kterých 

se výslovně, ale i v náznacích vyjadřuje k výchově: „... žák nemá se ve škole jenom 

naučit jistým prostředkům k určitým cílům, nýbrž má se naučit něco vyššího chtít.“145 

Platónův vzestup duše je zároveň jejím osvobozováním k říši idejí. Platónská jeskyně 

tento příměr pouze upravuje pro pochopení výchovy – osvobozování je chápáno jako 

vzestup  duše,  jako  nahlédnutí.  Patočka  volá  po  obratu,  ne  po  neustálém  rozvíjení 

„ostrosti  zraku“.  Škola,  která  učí  pouze  na  základě  „praktické  využitelnosti“ 

a „užitečnosti“ ve smyslu ovládnutí, spíše ani sama nezažila obrat, jenž by „praktickou 

využitelnost“ a „užitečnost“ ukázal ve zcela novém světle – ve světle lidského konání 

mravního,  ve  vztahu  člověka  k  celku  světa.  Sókratés,  Platón  a  Aristotelés  neviděli 

v mravní výchově, ve výchově občana, nic nepraktického. Aristotelés sám ve své Etice 

Nikomachově říká: „Poněvadž tedy nauka politická ustanovuje, co máme konati a čeho 

se varovati,  zajisté  účel  její  zahrnuje v sobě účely nauk ostatních,  takže  toto asi  je 

143 PATOČKA, JAN. Platón a popularizace. In: Péče o duši I., s. 33.
144 PATOČKA, J. Filosofie výchovy. In: Péče o duši I., s. 333-334.
145 Tamtéž, s. 367.
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vlastní lidské dobro.“146 Konání není od filosofie ani od výchovy ve filosofickém duchu 

odříznuté.  Jan  Patočka  dochází  ve  výchově  ke  svobodě  ke  stejnému  pochopení. 

U Aristotela také říká,  že vertikální pohyb platónského filosofa svým zaměřením na 

životní praxi, jednání člověka, ohnul do pohybu horizontálního.147 Problém pochopení 

výchovy k filosofii jako výchovy málo praktické, se nachází v orientaci  toho pojetí 

výchovy, které příliš tematizuje stěnu jeskyně, které se soustředí na pohyb reprodukce.  

Toto  pojetí  praxe  je  však  velmi  úzké.  Sókratovo elenxis, Platónův  obrat  a Patočkův 

otřes nejsou postupem do jiného světa, neslouží k vyvázání se z reality, nejsou odtržené 

od  polis.  Výchova  je  spíše  pohybem  než  získáváním  nových  úrovní  znalostí 

a dovedností,  sama  musí  být  otevřená,  pokud  chce  být  skutečným  vzestupem,  ale 

vzestupem  k  tomu,  co  je  bytostně  lidské,  co  teprve  ustavuje  polis  –  k duševně 

svobodnému člověku: „Patočka vidí reálné nebezpečí,  není-li  za sdělováním nic než 

slova a intelektuální nadání, které neodkazuje k ‚skutečnému životu‘.“148

3.3. Otevřená duše

Mezi filosofy, kteří inspirovali Jana Patočku v oblasti výchovy, patří zajisté i Jan 

Ámos Komenský, jehož dílem se sám velmi zabýval. Nachází u něj nejen pojetí člověka 

jako nehotové bytosti, ale také cíl výchovy, který spočívá v sebe-překonání a dodává, že 

tato  konečnost  směřuje  do  jisté  míry k  celku,  že  jí  nestačí  jednotlivost,  ale  ze  své 

povahy směřuje k nekonečnu.149 Výchova je totiž nekonečným pnutím, je vždy existující 

touhou  po  větší  úplnosti.  Komenský  tudíž  ve  své  výchově  přímo  tematizuje  vztah 

člověka k celku světa.

Podobně  jako  Patočka  se  Komenský  kriticky  staví  k  „mrtvému  vědění“: 

„U Komenského  vyvěrají  jeho  snahy,  aby  se  duch  žákův  otevřel  co  možná  věcem 

samým v jejich původnosti, aby se s nimi vyrovnával co možná přímo a aby znalosti 

146 ARISTOTELES. Etika Nikomachova. Praha: Jan Laichter, 1937. S. 2.
147 PATOČKA, JAN. Negativní platonismus. In: Péče o duši I. S. 329.
148 PALOUŠ, R., PRÁZDNÝ, A. Pedagogické založeni filosofie u Jana Patočky k 30. Výročí smrti a 100. 
Výročí narození Jana Patočky. Pedagogika [online]. 2007. 2(57), s. 112. [cit. 1. 4. 2018]. ISSN 2336-
2189. Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1369&lang=cs
149 PATOČKA, JAN. Jan Amos Komenský. In: Komeniologické studie I. Praha: OIKOYMENH, 1997. 
ISBN 80-86005-52-6. S. 48.
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nebyly pouhým mrtvým majetkem, nýbrž staly se součástí žákovy bytosti, takže světlo 

věcí se setká a spojí se světlem našeho ducha.“150 Výchova se člověka bytostně týká, je 

podstatným vztahem člověka ke světu. Lze říci, že výchova není předáváním znalostí 

a návyků,  ale  uváděním  do  celku  světa  tak,  že  tento  celek  není  určen  k  chladné 

analýze, ale k prožití smyslu. Vztah člověka ke znalostem jako k majetku je vztahem 

manipulace. Komenského pojetí hovoří o hlubokém spojení. Komenský se totiž nevzdal 

Patočkou zmiňovaného přirozeného světa, protože má stále na zřeteli lidskou duši, která 

se nějak vztahuje ke světu. Tento vztah je však živý, založený na prožitku a je tématem 

Komenského výchovy. „Svět jako škola moudrosti  ukazuje,  která činnost je člověku 

otevřena,  aby  ve  světě  mohl  existovat  a  působit  ve  shodě  s  jeho  celkovým 

smyslem, který  leží  mimo  něj.  Tak  se  ukazuje,  že  cesta  k nápravě  světa  vede  přes  

filosofii školy, přes filosofii výchovy.“151 

Proč by však filosofie měla stát v základu výchovy? Protože filosofie výchovy má 

za úkol prohlédnout celek světa, má se zabývat ukazováním smyslu. Pedagogika tak 

musí problematizovat především sebe sama, musí mít vždy odstup od sil dne, protože se 

má  zároveň  zabývat  postavením  člověka  ve  světě.  Výchova  není  pro  jednou  daná 

a člověk se tak, spolu s ní, musí znovu nacházet, a to v porozumění celku světa. Smysl 

se totiž nenachází ve světě, ale přesahuje jej, proto je u Komenského celek světa teprve 

tím poukazem ke smyslu lidského konání. Je důležité povšimnout si, že Komenského 

přístup k výchově je převrácením přístupu moderního utilitarismu. Užitek není tím, co 

tvoří podstatu, smysl výchovy – pro praktické využití se netvoří teprve náplň výchovy. 

Výchova má sledovat smysl, má sama problematizovat vlastní náplň vzhledem k celku 

světa a poté teprve přichází na řadu lidské konání. Neboli – výchova nesleduje prvotně 

užitek, ale ten teprve vychází z výchovy samé – to však za předpokladu, že sama sleduje 

smysl a tedy vlastní nehotovost a novost.

Žák  i  vychovatel  jsou  ve  styku  se  světem.  Výchova  není  uzavřenou 

oblastí,  vychovanec není zcela svébytný, ani vychovatel není tvůrce výrobku. Obě tyto 

150 Tamtéž.
151 PATOČKA, JAN. Filosofické základy Komenského pedagogiky. In: Komeniologické studie I., s. 182-
183.
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bytosti jsou v procesu výchovy k sobě zaměřené. Vychovanec si má osvojit to, co jej 

poučuje,  zároveň  má  být  toto  osvojování  svobodné.  Má směřovat  k  obsáhnutí  celé 

„kosmické  skutečnosti.“152 U  Komenského  neexistuje  základní  rozdělení  na  objekt 

a subjekt. Jeho pedagogika představuje svět a člověka v hluboké součinnosti. Svět není 

mechanimem, je sice odkázán na Boha, ale proto ještě není nemožné objevit v něm 

smysl. Kromě tohoto pojetí lze také chápat Komenského přístup jako určitý pohyb světa 

a  člověka  k  sobě,  určitou  inklinaci  všeho  ke  všemu,  ne  však  jen  v  pojetí 

propojenosti, ale  skutečného  smyslu,  který  se  však  vynořuje  teprve  v  této 

inklinaci, ve všeobsažnosti.  Tato  integrace  může  připomínat  Patočkův  pohyb 

akceptace, ale  ve  skutečnosti  jinak  otevírá  možnost  pohybu  pravdy.  Komenského 

výchova nehovoří jen o přijetí a přimykání člověka k malospolečenství lidí,  ale také 

o problematizaci  světa.  Pohyb  jeho  výchovy  akcentuje  svobodu,  otevřenost  –  jeho 

zájmem je co nejplnější vztah člověka ke stvoření, a tak i k jeho původci.

„Běží o to, otevře-li se člověk nekonečnu nebo uzavře-li se do sebe; jako v Centru 

securitatis, i zde je rozhodnutí spatřováno v boji se samosvojností a vůdcem i učitelem 

v tomto boji  je  ten,  kdo překonává zlo a  konečnost  tím,  že  se  dovede obětovat  do 

krajnosti,  kdo  přináší  vlastní  bytost  za  oběť.  Tím  je  pak  zahájena  pravá 

universálnost, tím  se  konečné  bytí  vrací  k  nekonečnému.“153 Konečným  cílem 

Komenského výchovy je v podstatě Patočkovo pojetí pohybu pravdy. Samosvojnost je 

vyjádřením lidské sebelásky,  která  se však mylná,  protože člověk nebyl  stvořen pro 

sebe,  nepatří  si.  Člověk  má být  odpovědný,  rodí  se  Bohu  a  bližnímu.  V  základu 

Komenského  pojetí  je  princip,  který  odkrývá  i  Patočka  –  že  člověk  se  vlastním 

osvojováním naopak ztrácí sám sobě.154 Být u sebe  je něco jiného, než  mít sebe. Je-li 

výchova založena především na nezasahování do osobnosti dítěte, je li chápana jako 

v tomto smyslu liberální, pak je výchovou, která se neslučuje s Komenského pojetím. 

Člověk není  dokonalá  bytost,  nemůže se  spoléhat  sám na  sebe  a  být  pouze  veden. 

152 Tamtéž, s. 199.
153 PATOČKA, JAN. Základní filosofické myšlenky J. A. Komenského v souvislosti se základy jeho 
soustavného vychovatelství. In: Komeniologické studie I. S. 276.
154 HÁBL, J. Samosvojnost, spiritualita, patření. Tři aspekty lidské přirozenosti v Komenského 
vychovatelství. Pedagogika [online]. 2017. 67(1), s. 80. [cit. 2. 4. 2018]. ISSN 2336-2189. Dostupné z: 
http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=11669&lang=cs
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Člověk  není  smyslem  pro  sebe,  smysl  se  vytváří  až  v  jeho 

vztahovosti, v aktivitě, v tvorbě  a sebeuskutečňování,  které  je  doprovázeno  i  bolestí 

a porozumění nicotě. Bůh a celek světa jsou člověku pobídkou naopak ke změně, jsou 

pobídkou k  otřesu,  k  otevření  se.  Vychovatel  jako průvodce  nejen neproblematizuje 

osobnost  vychovance,  ale  nezakládá  s ním  ani  vztah,  který  by  nabízel 

svobodu, překročení  samosvojnosti.  Je-li  člověk centrem sám pro sebe,  jak se může 

otevřít svobodě?

Patočka  zmiňuje,  že  Komenský  nepojímal  lidské  vědomí  a  mysl  jako  něco 

izolovaného a uzavřeného do sebe,  jak je  chápal  Descartes.  Komenský zdůrazňoval 

především  nekonečnost.155 Že  se  v  Komenského  nauce  neakcentuje  lidský 

individualismus může být chápano jako zásadní nedostatek, je však důležité povšimnout 

si toho, že Komenského pojetí světa se individuem nezabývá proto, že jeho cílem je 

shoda s celkovým smyslem. Člověk zkrátka není samostatná entita, není ani soběstačná 

entita,  individualismus  by  se  Komenskému  jevil  jako  zřeknutí  se  světa,  ale  proto 

i výchovy. Člověk je krutý sám k sobě, pojímá-li svět optikou individualismu, protože 

se nutně musí zaměřit na svět jako na válku sil, které napadají jeho svobodu, která se 

však v takovém postoji ke světu ani nemůže realizovat. Byla by totiž pojetím svobody 

druhého  pohybu,  svobody  k  ovládání,  která  nutně  končí  utrpením,  je  svobodou 

k nátlaku  –  svoboda  individualisty  by  vyžadovala  pro  každého  nový,  k  manipulaci 

svolný svět, aby necítil všeobecnou existenci útlaku. Člověk není jednou částí světa, je 

jeho  součástí,  člověk  je  za  svět  odpovědný,  je  odpovědný  za  své  konání.  Nejde 

o distinkci mezi útlakem a neomezeností, ale o péči a starost proti ignoranci. Pokud je 

individualismus  vyjádřením  strachu  ze  ztráty  sebe  sama,  pak  by  Komenský  mohl 

namítnout, že člověk, jenž do sebe nepojal svět,  druhé bytosti  kvůli  obavě ze ztráty 

vlastní  osobnosti,  vlastní  svobody,  nemůže  sebe  ani  najít,  nikdy  se  neměl,  protože 

nepřijal ani řád, ve kterém by se mohl najít. Proto je však výchova k individualismu 

protimluvem. Ztráta sebe sama ani není podstatou výchovy Komenského – nalézt sebe 

sama je však možné pouze ve shodě s celkovým smyslem, v otevřenosti. Toto pojetí 

155 PATOČKA, J. Základní filosofické myšlenky J. A. Komenského v souvislosti se základy jeho 
soustavného vychovatelství. In: Komeniologické studie I., s. 278.
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sdílí s Komenským i Patočka, jeho pohyb pravdy není pohybem k individualismu, ale 

k zodpovědnosti, solidaritě otřesených: „svět je svět vychovávající a výchova výchovou 

ve světě a světem k celkovosti, kosmičnosti, všeobsáhlosti člověka.“156 Individualismus 

odkazuje  k  uzavřené  duši.  Patočka  totiž  říká,  že  jí  její  autonomie  sbližuje 

s absolutnem, její nekonečnost neumožňuje, aby něco vnějšího mohlo tvořit její hranice 

–  proto  je  však  zároveň  odkázána  na  vlastní  síly,  může  se  setkat  jen  sama  se 

sebou, proto vidí svět optikou ovládání.157

Zatímco se Platón vyjadřuje pomocí své jeskyně k člověku sledujícímu stíny jako 

k pasivní  bytosti,  Komenského  badatel  je  naopak  vězněm  přílišné  roztříštěnosti 

vlastního  vztahu  ke  světu,  jeho  pozornost  je  odváděna  k  novým věcem,  nezůstává 

u smyslu, neumí ustat ve svém pohybu, a tak ani neumí mít na ničem účast, naopak má 

zaměřenou pozornost na všechno, tedy na cokoliv,  v neustálém odskakování.158 Jako 

kdyby byl  Platónův  vězeň  pouhým pasivním sledovatelem světa  zdání  jako divadla 

stínů,  zatímco  je  Komenského  badatel  sice  pohyblivý,  ale  ve  stejné  pozici,  jako 

Platónův  vězeň.  Zatímco  vězeň  neproblematizuje  svůj  vztah  ke  světu  stínů,  světu 

zdání, tak  je  Komenského badatel  zaujat  světem stínů  natolik,  že  si  všímá každého 

mihnutí, nesetrvává u smyslu, naopak pobíhá po jeskyni, aniž by zahlédl východ, sám 

nepřekročil Platónův chórismos. Nejen, že ztratil domov, ale také nezahlédl nebytí, je od 

něj  neustále  odváděn.  V  případě  odkrytí  nicoty  se  člověk  otevře  ještě  něčemu 

jinému, objeví propast, jeho klamaví společníci zmizí a vše světské jsoucno se ukáže být 

na  této  propasti.  Oproti  Platónovi  však  badatel,  otevřená  duše, nenahlíží  říši 

idejí, protože toho není schopen bez pomoci Boha, jedině Bůh člověku dává možnost 

podílet  se  na  pravém řádu.159 Blízkost  je  tématem Komenského filosofie  na  mnoha 

místech. Zmatený badatel má své společníky a je obklopen společností, ale všechno je 

spíše mlhavým obrysem na stěnách jeskyně, pohybujícím se stínem – skutečná blízkost 

může vyvstat až v momentě názoru o pravém řádu. Ten teprve ukazuje svět jako veskrze 

156 PATOČKA, JAN. J. A. Komenský a vyučování přírodním vědám. In: Komeniologické studie I. S. 287.
157 PATOČKA, J, PALOUŠ, R. Osobnost a komunikace. Studia Paedagogika.. Praha: Pedagogická fakulta 
Univerzity Karlovy, 1990, 5, s. 9. ISSN 0862-0202.
158 Tamtéž, s. 15.
159 Tamtéž, s. 17.
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společný, bez druhých a světa jako vnějších sil, které slouží spíše za slabý odlesk nás 

samých, nemají skutečnou hodnotu, pokud nějak nesouvisí s naší vlastní osobou.

Pro  otevřenou  duši,  kterou  spatřuje  v  pojetí  Komenského,  volá  Patočka  po 

pedagogice obratu, aby člověk nebyl viděn jako věc mezi věcmi nebo jako síla mezi 

silami, aby nebyl duší uzavřenou. Pro otevřenou duši je nutné pochopit, že její střed je  

mimo ní,  že  teprve  překročením sebe  sama se  skutečně  nacházíme,  a  to  převzetím 

zodpovědnosti  a našich úkolů.  V Komenském Patočka nachází  inspiraci  k takovému 

obratu pedagogiky a proto nabízí současnosti ke studiu jeho výchovné pojetí.160

Zároveň se Komenského výchova, podobně jako výchova u zmíněných antických 

filosofů a u Patočky,  nezaměřuje ve své filosofické části  pouze na oblast  mládí,  ale 

otevírá prostor výchovy z hlediska věku doširoka. Lze říci, že především pedagogika 

obratu  není  vymezena  věkem,  zabývá  se  totiž  podstatou  a  smyslem  lidství,  které 

zároveň nachází v otevřenosti. Je tak možností i nového pojetí celoživotního vzdělávání 

a výchovy, jejichž základem bude především vyvázání z druhého pohybu, uvolňování 

duše pro skutečně lidské. Žádný z pohybů není konečným a zajisté je možné mezi nimi 

přecházet  –  Patočkova  výchova  ke  svobodě  se  tak  nevyznačuje  konečným stavem. 

Solidarita  otřesených  není  ukončeností,  „plností“  –  je  také  pohybem,  je  v  pohybu. 

Taková výchova ani není o dosahování stupňů, ale o souboji o sebe, o to být u sebe. Je 

věčnou pobídkou, která může být znovu probouzena. Není výchovou vyžadující postřeh 

ani  paměť  mládí  a  i  když  se  s  přibývajícím  věkem  může  stávat  člověk  k  obratu 

uzamčenějším, neznamená to, že by tato možnost zmizela naprosto. Její originalita pro 

celoživotní  vzdělávání  je  skrytá  právě  v  této  možnosti  být  skutečně  svobodný.  Její 

náplní  je  porozumění celku  světa,  otevření  se  dialogu,  nejen  mezi  lidmi,  ale  mezi 

univerzem a lidskou bytostí, ke smysluplnosti, k fenoménu.

Patočka  říká,  že  Descartes,  Galilei,  Hobbes  a  Locke  museli  odvrhnout  veškeré 

vázanosti, když chtěli získat „ryze objektivní obraz přírody“; to však mohli udělat jen 

tak, že museli ignorovat nebo dokonce opustit myšlenku o člověku jako zásadně spolu-

160 Tamtéž, s. 24.
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jsoucím, která je však u Komenského hlavní náplní jeho díla,  co činí  jeho koncepci 

dnešnímu  člověku  blízkou, teplou.161 Solidarita  otřesených  je  zajisté  ozvukem  této 

Komenského  myšlenky  u  Jana  Patočky,  který  také  nesleduje  člověka  odtrženého  – 

společnost není jen svazkem individuí, hluboce souvisí s každým jedincem, který v ní 

žije, je společností výchovy ke svobodě.

Emendace,  neboli náprava,  je hlavním pnutím Komenského výchovy. Komenský 

vnímal svou dobu jako zmatečnou a zlomkovitou, což dosvědčuje i jeho pojetí badatele 

v  Labyrintu  –  důležité  je  zakončit  toto  období  a  přinést  říši  dobra,  míru  a  štěstí. 

Komenského Všeobecná porada je dílem, které má tuto změnu podpořit.162 Jejím cílem 

je dokonalost člověka, jeho vedení k ní, a proto theologie, filosofie a perfektní politika. 

Poradou je proto, že má poskytnout způsob realizace jednotlivým činitelům světa, státu 

a  církve,  zároveň  však  nevylučuje  žádného  člověka.  Proto  je  první 

část, Panegersia, pojatá jako náčrt obratu od zmatečnosti a nepravdivosti k opaku – ke 

světlu,  které  je  univerzální,  společné.  Druhou  částí  je  Panaugie,  jež  poskytuje 

především metodu k tomu, co Panegersia popisuje jako cíl svého obratu.163 Komenský 

činí základem svého myšlení univerzalitu, propojenost ve smyslu řádu. Smysl vyplývá 

z této  univerzality,  že  vzestup  člověka  k  dokonalosti  je  koneckonců  jeho 

zařazením, přijetím jeho místa, ale společně s tím také otevřením se. Toto zařazení není 

„ztracenost  v  davu“,  není  to  rozplynutí  v  předmětnosti,  je  to  v  podstatě  přijetí 

univerzality světa, že svět jako celek není souhrnem růzností, je v něm přítomno pnutí 

po jednotě,  po Bohu. Úkolem výchovy člověka je směřovat k dokonalosti,  není  jím 

pochopení světa jako prostoru určeného k lidské nadvládě. Chápe-li se však člověk až 

obratem ke světu, svou otevřeností,  pak je zároveň jeho dokonalost nějak závislá na 

celku.  Takové pochopení  je  blízko Patočkovu pojetí  světa  jako místa,  na kterém se 

odehrává  veškerý  lidský  pohyb.  Naše  tělesnost  není  jenom  kotvou  ve  světě, ale  je 

zároveň  vyjádřením  lidské  odkázanosti  na  svět.  Pěstování  lidské  dokonalosti  je 

pohybem,  ten  se  však  nemůže  udát,  nebude-li  v  referenci  ke  světu,  nebude-li 

161 PATOČKA, J. Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové. Praha: Nakladatelství Československé 
akademie věd, 1964. S. 345.
162 Tamtéž, s. 346-347.
163 Tamtéž, s. 364-365.
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problematizovat  svět  a  chápat  sám sebe jako vždy vtažený k celku.  Proto  vyvstává 

smysl až teprve v porozumění celku světa. Přírozený svět člověka je tak Komenského 

univerzalitou, jeho  Nápravou,  otevírán jako problém. Komenského  Náprava, vychází 

z otřesu a sama jej nese coby přehodnocení jeho současnosti směrem k budoucímu.

Klíčem  k  nápravě  je  Pantaxie,  pochopení  smyslu,  bytostného  složení  a  účelu 

věcí, jednotného  řádu.  Komenský  by  raději  používal  slovo  Pantaxie,  než  Pansofie. 

Pantaxie je totiž vyjádřením nejen jednotného pořádku, ale také nemá vyznění, které 

z termínu  „pansofie“  vyzařuje  –  že  jde  o  proniknutí  bytí  a  všech  jeho  tajemství 

člověkem.164 Koneckonců – vyřazuje-li člověk svou zpupností sám sebe z řádu věcí, pak 

nejen, že hledá místo, jež mu nepřísluší,  ale zároveň neuvidí jednotu, jež prostupuje 

univerzum, protože jí sám porušuje. Dvojí svět moderního člověka by byl zajisté pro 

Komenského důsledkem právě takového nežádoucího pohybu člověka.  Svět je nutné 

pojmout jako celek, včetně nás samých, včetně dimenzí přirozeného světa, které jsou 

přehlíženy – jako je nálada, časovost a domov, které odkazují k hlubšímu propojení 

člověka a světa, než je vztah nadvlády a chladné analýzy, tak běžný u duše uzavřené: 

„Komenského důraz na svobodu zdá se spíše dán postavením člověka ve  světovém 

dramatu:  účelem  lidskosti  je  napravit  zlo,  které  svoboda  napáchala,  navrátit  celý 

svět, hlavně pak svět ducha, opět pravdě a dobru...“165

Ze všeho výše řečeného, z Komenského zaměřenosti na jednotu a nesobeckost, je 

zřejmé, že bude v oboru politickém akcentovat společnost míru.166 Pozoruhodné je, že 

nejde o mír jako klid zbraní.  Komenského myšlenka míru vychází z touhy po světě 

harmonie a řádu, která prostupuje celé jeho dílo. Mír je tak odvrácením se od lidské 

sobeckosti, vychází z lidské otevřenosti a zodpovědnosti. V základu otevřené duše se 

nachází spolupráce, ne pouhé pozastavení války. Proto i výchova není výchovou násilím 

a pro násilí.

164 Tamtéž, s. 366.
165 Tamtéž, s. 370.
166 Tamtéž, s. 365.
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Je zajímavé, že Komenského myšlenky jsou podníceny silou emancipace člověka 

a hnutím lidského rozumu jeho doby, ale nesou výrazně odlišný význam než je vláda 

nad  světem.  Druhý  proud  inspirace  je  totiž  mravní,  vycházející  ze  středověkého 

theologicko-metafyzického základu, jemuž je věrný a který jeho nauku tak polidštil.167 

Komenského dílo je odkazem k možnosti spojení hnutí lidského rozumu a mravnosti. 

Že  problémem  člověka  není  rozum,  že  rozum  není  původcem  zla,  nýbrž 

sobeckost, uzavřená duše, jež přivádí svět a člověka do války, protože je akcentuje jako 

protivy, aniž by došla jednoty.  Nejen, že výchova je výchovou k lidskosti a má být 

proto  poskytnuta  všem168,  ale  „lidskost  není  prostředkem  a  síla  k  využití,  ale  je 

smysluplná sama o sobě, je to samotné místo všeho smyslu.“169

167 DOSTÁL, A. M. K dvěma setkáním Jana Patočky s pedagogickým dílem Jana Amose Komenského. 
Pedagogika [online]. 1992. 42(4), s. 441. [cit. 3. 4. 2018]. ISSN 2336-2189. Dostupné z: 
http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=3695&lang=cs
168SVOBODOVÁ, Zuzana. K odrazu české filosofie výchovy ve světě. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-
JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY [online]. 2012. 3-4(9), s. 4. ISSN 1214-8725. Dostupné z: 
http://paideia.pedf.cuni.cz/?sid=2&lng=cs&lsn=10&jiid=28&jcid=235
169 Tamtéž, s. 4.
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Závěr

Patočkův pohyb pravdy a otřes jsou základní oblasti, ve kterých dochází k propojení 

nejvýznačnějších myšlenek autora,  které se vztahují k výchově. Nejsou to myšlenky 

technického  rázu,  nemají  podobu  plánu  ani  metody,  jsou  veskrze  prodchnuty 

filosofií, kterou  sám  autor,  zdůrazňujíc  lidské  životní  pohyby,  považuje  za  stěžejní 

oblast  našich  možností.  Aristotelova  teleologie  nás  upomíná  na  pohyb  jako  na 

smysluplnou aktivitu, která má směr a zároveň určité vnitřní pnutí k nějakému cíli. Je 

zkrátka  uskutečňováním  lidskosti.  Když  Patočka  hovoří  o  pohybu  pravdy  jako 

o sebeuskutečnění, tak nemá na mysli přísný vývoj, postup, ale spíše schopnost člověka 

nacházet  sebe  sama,  být  u  sebe.  To  nejen,  že  nepodporuje  myšlenku  výchovy jako 

pohybu  zaměřeného  jedním  směrem,  pohybu  specializovaného,  určujícího  bytost 

člověka tímto  svým zaměřením,  ale  zároveň nás  to  upomíná na  lidskou otevřenost. 

Patočka sleduje lidskost – co stojí v základu naší zaměřenosti, skrze co rozumíme sami 

sobě, jak si sami rozumíme ve vztahu k celku světa.

Problém každé výchovy se do jisté míry nachází v určení jejích cílů. Jsou-li příliš 

naplánované,  pak se sama výchova redukuje na drezuru,  jsou-li  zcela  volné,  pak se 

výchova rovná ponechání, a tím pádem nezodpovědnosti. Zodpovědnost však Patočka 

nechápe  jako  povinnost,  zodpovědnost  není  zákon,  ale  stojí  v  centru  toho,  co  je 

lidské, je  přitakáním  nejen  lidské  svobodě  jako  možnosti,  ale  také  otevřené  duši. 

Patočkova filosofie a výchova je všeobecně prosta příkazů, nechápe sebe sama v pozici 

války  vychovatele  a  vychovance,  zodpovědnost  musí  být  člověkem  nalezena. 

Vychovatel není jediným umocněním vzestupu vychovance  k sobě. Hlavní pnutí vždy 

vychází z člověka samotného, může být zesíleno otřesem, a tak nabízet novost, přivést 

k člověku  doslova  budoucnost,  nechat  jej  porozumět  budoucnosti  jako  skutečně 

nové, nečekané,  otevřené,  ale  stále  vyžaduje  bytost  aktivní,  která  není  pouze 

zaměstnána  instinkty,  bojem  o  naplnění  jejich  příkazů.  Jak  mezi  vychovatelem 

a vychovancem, tak mezi člověkem a světem, musí existovat  aktivní  vztah,  který je 

možný jen v případě, že člověk sám sebe vůbec chápe jako svobodnou bytost, že je 
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schopen být u sebe a tak sám sebe rozpoznat a porozumět světu jako místu smyslu.  

Patočka v případě lidské existence akcentuje tělesnost a její podobnost světu, a proto 

vždy zároveň odkázanost naší svobody na zodpovědnost, na možnost být na světě. Svět 

není jen referentem našeho fyzického pohybu, člověk se k němu vztahuje i ve svém 

životním pohybu, je místem lidského pobytu.

Výchova tak potřebuje brát  v potaz svět,  ve kterém se nachází,  musí  s  ním být 

v otevřeném dialogu, ne však jen s denní praxí člověka, ale s univerzalitou světa, s nocí. 

Pokud  se  zdá  být  Patočkův  nebo  Komenského  přístup  příliš  vzdálený  reálné 

výchově, pak je  to  především tím,  že problematizují  její  základní  východiska,  chtějí 

porozumět  její  podstatě.  Neustále  se  vynořující  nutnost  zodpovědnosti  souvisí  nejen 

s člověkem jako dějinnou bytostí, ale také s člověkem, který pečuje o logos. Výchova 

musí  pěstovat  zodpovědnost  k  celku  –  člověk  bez  takové  zodpovědnosti  není 

u sebe, protože  nenašel  vlastní  svobodu,  nepěstuje  lidskost,  odmítá  Komenským 

zmiňovaný řád.  Každý životní  pohyb nese s  sebou specifické  boje,  vždy provokuje 

člověka k jejich vybojování nebo úniku. Únik však není řešením ve smyslu vlastního 

naplnění, člověk tíhne k duševní svobodě, chce svést boj s vlastní pasivitou, protože je 

otevřen otřesům, nechává se jimi zasahovat, není k nim veskrze nevšímavý, ale může 

zaměňovat  tento  boj  za  násilí  a  sebe  chápat  jako  stupňující  se  sílu,  jako  postup 

v nadvládě nejen nad světem, ale také nad vlastní osobou – tento boj nelze vyhrát, síla  

nemá konce,  zato  může  přinášet  neustále  se  prohlubující  zklamání  a  utrpení,  nejen 

z vlastní nedostatečnosti,  ale také násilnosti tohoto vztahu ke světu, tohoto životního 

pohybu.  Zodpovědností  vychovatele  je  tudíž  také  pěstovaní  prostoru  pro  otřesené.  

Prostoru, jenž by neumožňoval pouze únik, ale otevíral by možnost života v pravdě.

Když se Patočka zmiňuje o vytvoření společnosti, ve které by mohl žít a působit 

i Sókratés,  tak  vlastně  hovoří  právě  k  těm  zodpovědným,  apeluje  na  lidskou 

zodpovědnost. Sókratés totiž není jenom tragickým příběhem filosofa, který byl zbaven 

života  v prostředí  jeho  vlastní  polis,  ale  také  člověkem,  jemuž  zákony  a  tehdejší 

uspořádání  polis  původně  dovolovaly  vůbec  provádět  jeho  porodnické  umění. 

Sókratovo prostředí původně muselo nabízet alespoň možnost takového vzestupu duše. 
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Patočka  nabízí  současné  výchově  inspiraci  Komenským,  hovoří  o  duševní  svobodě 

a doufá  ve  výchovu,  která  bude  takovou  svobodu  pěstovat.  Ale  taková  výchova 

vyžaduje  odklon  od  utilitarismu, musí  nejen  pěstovat  svobodnou  společnost,  ale 

svobodné lidi, kteří tuto společnost udrží  ve společné solidaritě. Zatímco Sókratés pro 

duševní svobodu zemřel, Komenský varuje před nadcházející nemožností tuto svobodu 

vůbec nalézt, porozumět jí. Lidé se chápou v oddělenosti od světa a od druhých, jejich 

pozornost je odváděna mnohými věcmi, a tak neulpí nikde dost dlouho, aby skutečně 

nalezla hloubku. Známý výrok, že „vše souvisí se vším“ tak není porozuměním řádu 

světa, jak jej chápe Komenský, ale spíše vyjádřením lidské ztracenosti,  člověk světu 

nerozumí z různých souvislostí,  rozumí mu pouze v celku.  Otázkou pak je,  zda má 

současná výchova na paměti tento celek. Člověk se totiž rovnou nerodí jako Sókratés – 

je  mu  buď  umožněno  se  probudit  ke  společnosti  bdících  nebo  o této  možnosti  ani 

neví, popřípadě před ní uniká. Výchova by tuto možnost měla chránit a rozvíjet.

Patočka chápe otevřeného člověka jako člověka dějinného, politického, schopného 

rozvíjet takovou péči o duši, protože neunikl před porozuměním vlastní konečnosti, je si 

vědom, že dějiny jako umožnění vzestupu společnosti k tomu vyššímu, se neodehrávají 

na poli  dne,  ale jsou vztaženy k  noci.  Život v pravdě není životem vedeným pouze 

k uspokojování potřeb, ale obráceným k logu.

Dílo Jana Patočky je o to působivější, že on sám se logu ve svém životě vydal. Jeho 

filosofické  zkoumání  a  myšlenky  k  duševní  svobodě,  kterou  chápal  jako  základ 

skutečného  lidství,  jsou  jeho  vlastním  příkladem  o  to  autentičtější.  Zároveň  se 

Patočkovo vychovatelství projevilo ve svém širším pojetí, protože nebylo založeno jen 

na  předávání  znalostí  v  účební  situaci,  nebylo  redukováno  na  instituci  školy,  ale 

působilo ve smyslu politickém. Jak si všiml i Platón – péče o duši, péče o polis a péče 

ologos  jsou  vzájemně propojené  a  na  sebe  působící  oblasti,  kterými  člověk  pěstuje 

skutečnou blaženost. Jan Patočka si toho byl vědom a svůj život podřídil nejen jejímu 

zkoumání, ale také jejímu naplnění.
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