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Prohlášení o samostatném vypracování bakalá ské 
práce 

 

Prohlašuji, že svou bakalá skou práci „Platónovo pojetí duše“ jsem 

vypracovala samostatn  pod vedením vedoucího bakalá ské práce a s použitím 

odborné literatury a dalších informa ních zdroj , které jsou citovány v práci a 

 uvedeny v seznamu literatury na konci práce.  
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Pod kování 
 
Ráda bych touto cestou pod kovala své vedoucí bakalá ské práce paní  

PhDr. Miloslav  Blažkové, CSc. za podn tné rady a vst ícnou spolupráci.  
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Úvod 
 
Zkoumání duše bylo pro dobu, ve které žil Platón typické. tí filozofové 

utvá eli své nauky na toto téma – krom  Platónovy duše, kterou jsem zpracovala ve 

své práci já, bych mohla jmenovat ješt  Aristotelovo pojetí duše i Démokritovu 

pé i o duši.  

Nauka o duši tvo í spolu s idejemi nejd ležit jší ást Platónovy filosofie. 

Názory na duši tvo í i sou ást mnohých Platónových dialog , které jsem také 

použila p i zpracování své práce.  

Platónova duše není zcela ohrani ená problematika, dotýká se i jiných 

témat, které jsou Platónem také rozebírána. Mám na mysli,nap íklad obec i t lo, 

kterým se Platón v nuje práv  v souvislosti s duší. 

 

Platónovu duši jsem cht la zpracovat z co možná nejvíce uhl  pohled . 

V první kapitole jsem p edstavila problém duše a dále je možno tu najít základní 

charakteristiku duše, jíž je pohyb. Z ejm  nejrozsáhlejší ástí celé práce v bec je 

pé e o duši. Pé i o duši p ikládám obzvlášt  velký význam. A koliv nebyl Platón 

jediný, kdo se jí v noval, je jeho pé e o duši rozsáhlá a Janem Pato kou rozd lena 

do t i rozm , kterými se také zabývám. Kapitola „Charakter duše“ je v nována 

irovnávání duše k nejr zn jším v cem, a koliv tato kapitola není tak filosoficky 

zásadní, nemohla jsem ji vynechat. A koliv je Platón p edevším filosofem, jeho 

dialogy jsou i velmi um lecké.  

 

Krom  Platónových dialog  jsem použila ješt  Pato kovy Pé e o duši a 

Novotného dvou publikací O Platónovi.  

Pato kovo nazírání na Platónovu filozofii jsem se v novala ve své práci 

hodn . A koliv je Platón jeden z nejv tších filosof  v bec, p ece jen je pro m , jako 

lov ka žijícím v 21. století, Pato ka n kdy bližší. P esto však je Platón v n kterých 

svých názorech nad asový. 

Platónovo pojetí duše je rozsáhlé a d mysln  filozoficky 

propracované. 
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1. Platónova nauka o duši, duše a pohyb 
 

 

Platónovu nauku o duši já nechápu jen jako pojednání Platóna o duši, ale 

jako o lov ku celém a jeho život . Pro Platónovu dobu bylo velmi p ízna né mít 

jaký názor na duši, asto se v Platónov  dob , což je doba vrcholné ecké 

filozofie,  uvažovalo  o  tom,  co  tvo í  lov ka  –  jestli  je  to  tedy  duše,  t lo  a  nebo  

jaký celek obojího. A koliv se Platón se svém u ení o duši nezapomn l v novat 

lu, je pro platónskou filozofii duše- to neviditelné mnohem d ležit jší než 

viditelné t lo. 

Jak jsem uvedla na za átku, vnímám Platónovu nauku o duši, jako nauku o 

lov ku samém, snad také proto, že lidské t lo jsou pro Platóna jenom šaty, které 

odívají duši. Duše je tedy n co docela abstraktního, co není vid t a p esto se 

pohybuje. Nelze se u tohoto duševního pohybu opírat jen o fyzikální pohyb, s tím to 

nesouvisí. Pohyb duše se m že odehrávat v protikladech, tedy v jakých si navzájem 

si opa ných oblastech, které rozeberu v této kapitole d kladn ji, dále se duše m že 

pohybovat mezi t mito protiklady a nebo svým pohybem m že k n emu sm ovat.  

Existuje mnoho interpretací Platónova pojetí duše, já jsem pro svou práci 

zvolila interpretaci fenomenologického filozofa 20. století – Jana Pato ky. Ve své 

kolika svazkové publikaci Pé e o duši, se v nuje Platónovi a jeho duši. Já jsem 

erpala z druhého díl  Pé e o duši. Pato ka na rozdíl od Platóna popisuje duši 

evážn  jako n co, co v sob  má p vod ostatních v cí. Na p íkladu s pohybem je 

to zcela jednozna né. Tím ovšem nechci íci, že by snad Pato ka Platónovu filozofii 

jak zkresloval, ale více vyzdvihoval pohyb duše, nauku o obci a duši než 

nap íklad vlastnosti lidské duše i její nesmrtelnost.  

Duševní pohyb jsem uvedla jako první d ležitou charakteristiku duše. Dalo 

by se íci, že duše je v pohybu neustále a od pohyb , které duše vykonává se 

odvíjejí i další ásti našeho výkladu duše. Duše je samoz ejm  v t le, a však Platón 

ji jistým zp sobem považuje za viditelnou. 

Platónova duše je viditelná, nemyslí se snad viditelná, jako postihnutelná 

smyslem-zrakem, ale zde Platón míní viditelná fenomenáln  prožitkov . Prožívání 

se ale odehrává i v oblasti t lesné, nikoli jen duševní. Pohyb je možno vid t jako 
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protiklad t lesného a net lesného. Duše, která se pohybuje v oblasti t lesné, upíná 

se na ni, nechá se t lesností ovládat a t lo je dominující, je duše t lesná. Naopak 

duše nepodléhající své t lesnosti je duše net lesná. Duše se samoz ejm  nachází 

v  t le,  známý  je  p ím r  –  „t lo  je  žalá em  duše“.  Jediné  možné  osvobození  se  od  

la, je tedy smrt. Duše vykonává v podstat  i pohyb sm ující ke smrti. Smrtí je zde 

v první ad  svle ení se z t la. Smrt, kterou zaniká t lesná schránka, avšak nikoliv 

duše, která vždy sm uje k tomu dobrému. Možná práv  proto nenabývala 

v Platónov  dob  smrt takového významu jako dnes. Sice t lesná schránka umírá, 

rozpadne se a nezbude z ní nic než prach, ale duše-ta žije dál. 

„Platónovu nauku o duši je možno pojmout jako vyšet ování jev , které jsou 

v souvislosti s bytostným jádrem lov ka s prožívaným a nahlédnutelným principem 

jeho života a troufáme si dokonce tvrdit, že zde je samo úst edí, z n hož lze teprve 

pochopit nejd ležit jší Platónovy nauky1.“ 

Další charakteristiku pohybu vystihuje pohyb mezi oblastí isté, ur ité 

vymezenosti a oblastí neur itého bezmezna. Duševní pohyb je práv  

charakteristický tím, že stojí ve st edu, vždy mezi dv ma oblastmi. Duševní pohyb 

nelze snad chápat jako zm nu z místa A do místa B, ale jako n jakou zm nu, 

událost. Duševní pohyb je pohybem sám ze sebe. Duševní pohyb lze uchopit také 

jako objevování a zahalování, p emž i zahalování je druh objevování, v oblasti, 

která postrádá istotu, je skrytá, se n co objevuje. Když nap íklad jako lidé 

objevujeme oby ejné v ci okolo nás a tyto p edm ty pat í do oblasti ne istého, 

považujeme to za nejvlastn jší objevování. Ale duše se má zam ovat na 

objevování n eho co je p esné, co je vymezené a to je zárove  boj proti asu. Duše 

v sob  samé totiž objevuje v nost a to tak, že se pohybuje v protikladu – v oblasti 

princip  a neur ita. 

Duše je pohyblivá jednak od oblasti k oblasti, ale také v nich p ímo. Pokud 

bychom si cht li tvar duševního pohyb n jak znázornit, m žeme íci, že duše 

vykonávají spirálový pohyb.  

Jako speciální typ duše vidí Platón duši božskou. Pohyb duše božské se 

odehrává v oblasti isté.Existuje oblast istá a ne istá,(což je Pato kova 

interpretace) a tyto oblasti lze také ozna it za oblast ur itou a neur itou, nebo jako 

                                                
1 PATO KA, J. Pé e o duši II. Praha : OIKOYMENH, 1999. ISBN 80-86005-91-7.s.64-65. 
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oblast, která zná mez a oblast bezmeznou. Každopádn  je ale d ležité, že duše se 

pohybuje vždy mezi dv ma protiklady.  

istou oblast Pato ka v Pé i o duši charakterizuje jako oblast totality, 

naprosté jednoty a také kone nosti, naproti tomu existuje oblast ne istého- oblast 

rozmanitosti, nahodilosti a nekone nosti. Platón istou oblast ozna uje jako oblast 

viditelnou.  Tento pohyb božské duše m že být znázorn n pomocí kruhu. Pohyb 

duše mezi oblastí istého a ne istého souvisí s myšlenkou dvou možností být – být 

v úpadku a být v opravdovosti. Duše je schopna uvnit  pocítit pot ebu jednoty a 

vykonat, p estože je ve spárech ne istoty, vertikální pohyb. Práv  tímto pohybem 

dospíváme k idejím. Toto je p íznak bytostné jednoty duše v její rozptýlenosti a 

úpadku. Úpadek- pád je také pohyb.  

Na duševním pohybu je ale asi nejzajímav jší to, že vzniká sám ze sebe. 

S tím, že se duše pohybuje sama ze sebe souvisí i vychovatelství. Duše sama za 

sebe odpovídá, sama sebe ovliv uje a tak je možné vychovatelství. Výchovou se 

také míní obrat duše sm rem vzh ru. Strategií obratu vzh ru u iníme oblast 

neuv dom lé racionality tak, že „nep ipustíme z životních výkon  v oblasti 

lesného zdání nic takového, co by bylo v rozporu s budoucím životem obráceným 

k bytí, k výslovné pravosti a pravdivosti2.“ Sama tato strategie je základem pro 

vlastní pozitivní výchovu. Obrat, který p sobí výchova, vyzvedává lidskou duši nad 

veškerý as a brání ji proti r zným strach m a žádostem3.  

Platón vidí duši i v morálním rozm ru. Duše je nejen nadaná pohybem ze 

sebe samé, ale také sebepoznáním. A sebepoznáním se také rozumí pohyb. 

Usídlování duše bu  v oblasti t lesného, nebo net lesného se podílí na stylu4 života 

duše.  Platón rozeznává t i zp soby života. Prvním zp sobem je život poživa ný 

(bios apolaustikos), další je život politický (bios politikos) a t etí je život filozofický 

(bios teoretikos). Jedna z možností je podléhat svým žádostem a považovat 

intenzitu zážitku za r st duše a svobodu bez hranic.Takovýto život je životem 

poživa ným. S tím se slu ují názory, že káze  a spravedlnost jsou jenom konvence. 

Cílem pohybu duše je dobro, idea dobra, v tomto p ípad , ím intenzivn jší toto 

dobro je, tím je také v tší. Oblast žádostivosti, svobody bez hranic, kde chybí jakási 

jednota a je kladen d raz na velkou, avšak ni ím neohrani enou intenzitu, m žeme 

                                                
2 PATO KA, J. Pé e o duši II. Praha : OIKOYMENH, 1999. ISBN 80-86005-91-7.s.71. 
3 PATO KA, J. Pé e o duši II. Praha : OIKOYMENH, 1999. ISBN 80-86005-91-7.s.70. 
4 styl života- jako soubor názor  na sv t, ád hodnot 
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ozna it jako oblast ne istého nebo také bezmezného nebo neur itého. Pro neustálé 

zvyšování intenzity dobra, se lov k stává ob tí své žádostivosti a zárove  poci uje 

bolest, když své pocity neukojí. Stále se st ídající bolest a libost jsou nej ast jší 

pohyby duše v této oblasti. A nejen bolest lov k prožívá, ale i strach, že p ijde o 

své slasti a taky, že p ijdou strasti, o které samoz ejm  nestojí.  

Dalším zcela protikladným životním stylem je takový život, který zná mez a 

harmonii. Duševní oblastí je tedy n co istého. Aby duše dosáhla své harmonie, je 

nutné, aby vykonávala r zné pohyby v r zných oblastech. Neposta uje pouhé 

nahlédnutí do sebe, ale pohled na celý život. Takovýto život je život filosofický, 

život sm ující k pravd , život, ve kterém je lov k klidný, nemající strach. Život 

politický bych za adila zhruba mezi tyto dva životní styly, životní zp soby.  

Jak již bylo eno, duše se pohybuje mezi dv ma oblastmi, mezi dv ma 

styly života, se kterými se m že ztotožnit-možností bezmeznou, bez meze a míry – 

oblast ne istého a možností, kde vládne mez a harmonie a dominuje zde mysl, míra, 

jsoucno a pravda nad žádostivostmi a vášn mi. Toto postavení Kierkegaard nazývá 

existencí. Pohyb Platónovy duše Pato ka nazval pohybem existence.  

Z dialogu Sofistés je patrné, že duše, která se pohybuje v oblasti ne istého, 

je tedy špatná a lze to také nazvat nemocí duše. Duše si m že stanovit správný cíl, 

avšak ješt  to neznamená, že tohoto správného cílu dojde, Platón íká, že je to 

nedostatkem míry. V takovéto duši existují dva typy zla. První druh je špatnost- 

neboli nemoc duše a druhý pak nev domost- takovýto stav duše neozna uje Platón 

za nemoc, nýbrž za ošklivost duše. V dialogu Sofistés k tomu ú astníci dialogu 

dodávají, že pro ošklivost a nemoc vznikla dv  um ní. Jedním je gymnastika pro 

ošklivost, druhým je léka ství pro nemoc.  

To, co je p vodcem pohybu sebe sama, je i pramenem pohyb  ostatních. 

Práv  proto není p vodní místo pro duši zem , ale nebe. Duše je stvo ena bohem, 

který se nazývá demiurg a nikam nezaniká, tudíž je nesmrtelná. Duše uvádí všechno 

v obíhavý pohyb, zp sobuje pohyb také Slunce, M síce i ostatních t les. V desáté 

knize Platónových Zákon  se vypráví v této souvislosti o Slunci. Slunce, a koliv 

trpasli í hv zda, je viditelné pro každého lov ka. Duši však nikdy nikdo nespat il. 

Duši tedy nelze uchopit žádným smyslem, ale postihnout rozumem ji lze. Nabízí se 

otázka, jak duše rozpohybuje Slunce – dialog poskytuje t i druhy odpov dí. První 

možnost je, že je uvnit  Slunce, nebo m že být n jak chrán na proti žáru Slunce a 
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z venku rozpohybovávat Slunce a kone  za t etí, že má duše n jaké prapodivné 

schopnosti a t mi ho ídí.  

Duše, jak zdá se, je p inou všeho- v cí dobrý i zlých, hezkých i nehezkých 

a v bec všech mezi sebou opa ných. Duše je i správcem vesmíru. 

ekli jsme, že duše je uchopitelná rozumem. Jakou povahu má tedy rozum? 

Je to takový pohyb, který se d je na jednom míst , pohybující se okolo n jakého 

st edu. Pohyb, d jící se na r zných místech, v jiném pom ru a dokonce ani ne 

kolem stejného st edu, se nazývá pohybem nerozumnosti.  

Pohyb duše, jakožto základní charakteristiky duše, je pohyb, který nastal 

jako první. Je to pohyb hýbající sám sebou. Pohyb duše rozum jme jako pohyb 

nejstarší a také nejvíce mocný. Ostatní pohyby nejsou zp sobeny sami sebou a jsou 

to až pohyby druhé. 
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2. Pé e o duši 
Pé e o duši- to je celkové vyjád ení toho, jaký byl život v Platónov  dob . 

Tuto problematiku lze pojmout jako všeobecnou filosofickou nauku, která duši 

uvádí v souvislost se strukturou bytí, což je první rozm r té teorie. 

Druhý rozm r pé e o duši je rozm r nauky o život  filosofa ve spole nosti a 

v d jinách, jako nauky o stát , v n mž je pé e o duši centrem veškerého státního 

života. T etí pojetí pé e o duši je nauka o duši jakožto principu individuálního 

života.  

Pé e o duši, nebo starost, starání se o duši, se neobjevuje jenom v Platónské 

filosofii. Platón nebyl ani prvním filosofem, který se duší takto zabýval. P edcházel 

mu Demokritos, který se o duši stará pro to, aby byla schopna žít v p ítomnosti. 

Duše, která upustí od tohoto starání, se zkazí. „Proto lov k, kterému b ží o ten 

veliký p elom v p ítomnosti jako takové, je na prvním míst  zavázán k morálce 

pravdy5.“ 

koliv se v Démokritov  u ení pojem pé e o duši nevyskytuje, tak 

obsahov  je tam p ítomen. A koliv i Platón ve svých dialozích dosp l k tomu, že je 

lépe bezpráví snášet, nežli páchat, jeho d ív jším autorem byl práv  Demokritos.  

Demokritos vidí pé i o duši v tom, že chce nahlédnout p iny, chce pronikat 

k d vod m, poznávat. Platón chce také poznávat, ale tímto poznáváním práv  již 

pe uje o samotnou duši. S poznáváním je spjato i myšlení. Myšlení se odehrává 

v duši – je to takové jednání, které duše sama zp sobuje a zárove  jednání p sobící 

na ni samu. Mezi další poznání p sobící na ni samu bychom mohli zahrnout 

nap íklad jednání v emoci a žádosti. 

Pé e o duši je dobrá nejen pro lov ka samého, ale i pro ostatní v jeho okolí.  

„….že když budete pe ovali sami o sebe, posloužíte svým jednáním i mn   

mé rodin  i sob  samým, i když to hned nyní neslíbíte; pakli však nebudete pe ovat 

sami o sebe a nebudete chtít následovat jakoby ve stopách to, co bylo nyní eno i 

co bylo eno d íve, a podle toho, nebude nic platno, ani jestliže hned te  mi dáte 

mnoho a silných slib 6.“ 

                                                
5 PATO KA, J. Pé e o duši II. Praha : Oikoymenh, 1999. ISBN 80-86005-91-7.s.216. 
6 PLATÓN, Faidon. Praha: Oikoymenth, 2003. ISBN 80-72-98-062-9.s. 157. 
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Pé e o duši je klí em k bytí samotné duše, díky pé i o duši ji m žeme 

rozum t, pochopit její podstatu. „Filosofie je pé í o duši v její vlastní podstat  a 

v jejím živlu7.“ 

Pé e o duši se d je tázájícím se zp sobem myšlení. Tohle tázající myšlení 

vypadá jako zkoumající rozhovor, ten je v tšinou rozd len mezi dv  osoby, ale lze, 

aby probíhal i uvnit  duše samé.  

Rozhovor uvnit  duše samé se nazývá íkání.  Základem je ochota zkoumat, 

neustále si rozši ovat poznatky, obzory. V této ochot  zkoumání je jistota, že 

neexistuje žádný záv r. Tímto je vytvo eno prost edí pro pohyb myšlenek, který 

filosofie doposud neznala. Tento pohyb je nekone ným pohybem a lov k m že být 

u cíle jen tehdy, že ho má neustále p ed sebou a snaží se o n j. Cíl je jako jiskra, 

která zažehuje sv tlo v duši, díky tomuto sv tlu se poznávání a zkoumání stává stále 

jasn jší. Ve svém zkoumání lov k proniká k p inám. Prvotní p iny, základy, to 

je pevná základna, po které m žeme chodit tam a zp t ve svém poznávání. Duše, 

jenž je zam ena na takto uchopitelné základy, získává tím sama jednotu, pevnou 

podobu, zná své myšlenky, a to i p esto, že se neodprostila od toho, že d íve žila 

v nev ní. Duše si takhle uv domila v nev ní v ní. Tato duše zakusila bytí a 

tímto získala vlastnosti jako je trvalost, p esnost a jednota. Díky pé i o duši 

objevujeme jak jednotu, tak i nejednotu, p esnost i nep esnost8.  

Práv  pé e o duši v sob  skrývá dv  základní možnosti. Duše každodenního 

styku s lidmi je duše, která je bezprost ední, její prost edí je charakterizováno jako 

spoutávající, le  neur ité. Druhá duše je duše pevná, setrvávající v istot . 

Problematiku oblastí istého a ne istého jsem již vykládala v kapitole o pohybu.  

Tyto dv  možnosti jsou zárove  dva stupn  bytí duše. Duše o své bytí 

pe uje, chce dosahovat neustálé uspo ádanosti a jednoty. Pé e o duši, kterou duše 

vykonává je tedy op t pohyb od jakési bezprost ednosti k n jakému celku – 

ohrani enosti. Pato ka nazývá tímto pohybem filozofii. 

Platónská pé e o duši je jako formování duše samotné. Duše o sebe pe ujíc, 

dostává za odm nu jednotu, pevný tvar. Pé i o duši lze tedy chápat jako poznávání 

a k poznávání je zapot ebí i myšlení. Díky myšlení se m že duše obohacovat a 

vystup ovat také své bytí. Tím, že duše bude poznávat, umožní jí ho odhalovat 

podstatu ji samé. Forma myšlení probíhá dotazujícím se zp sobem myšlení. K pé i 

                                                
7 PATO KA, J. Pé e o duši II. Praha : Oikoymenh, 1999. ISBN 80-86005-91-7.s.126. 
8 PATO KA, J. Pé e o duši II. Praha : Oikoymenh, 1999. ISBN 80-86005-91-7.s.126-127. 
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o duši je také pot eba odvaha vystavit se problematizaci, odvaha nechat se vyvést 

z jistoty. V platónských dialozích vidíme Sokrata jak se svými partnery pouští do 

dialogu. Platón v Sokrates vyzývá k tomu, aby lov k nahlížel. Nahlížení – to je 

vid t, mít schopnost vid t co se odehrává v bytosti, které se sv t zjevuje.  

Pato ka v pé i o duši spat uje evropské d dictví. Ve starání se o duši je 

obsažený ideál pravdivého života, který se ídí nahlédnutím. Pé e o duši spo ívá 

v blízkosti problému, podrobit se kritice. 

Nejbožšt jší je taková duše, které náleží v ní a myšlení – tato ást je 

podobna bohu a lov k, který se do ní dívá a poznává to božské, poznává i sám 

sebe. V ci, které duši prospívají jsou v ci p im ené, nikoli bezm rné.  

Duše, která o sebe pe uje, je state ná proto, že samu sebe vystavuje 

zproblematizování – o takovéto duši m žeme íci, že je moudrá, protože zkoumá, i 

když neví, dále je ukázn ná, neuhýbá z cesty zkoumání a poznání a také o ní 

žeme íci, že je spravedlivá, d lá to, co je pro ni závazné. 

Pro co nejlepší pochopení Platónovy pé e o duši jsem zvolila Pato kovo 

rozd lení pé e o duši. To, co bylo eno se dále totiž d lí do t ech oblastí, vznikají 

nám t i oblasti, ve kterých m žeme pozorovat pé i o duši.   

Pé i o duši lze uchopit jako – pé i o duši jako ontologický rozvrh, jako 

konflikt dvojího zp sobu života a jako pom r k t lesnosti a net lesnosti. 

2.1 Ontologický rozvrh 
Tato podkapitola bude souviset s již zmi ovaným pohybem, proto jsem 

pohyb uvedla na samém za átku své práce a dovoluji si ho nazvat jednou 

z nejd ležit jších charakteristik a schopností duše v bec.  

„Ontologický rozvrh, jejž duši p i své pé i o sebe samu koná, je sice pro její 

pohyb podstatný, ale není s ní identický : pohyb je skute nost, rozvrh je obraz d ní 

v této skute nosti, nep im ený sediment zanechaný tímto pohybem, doklad jeho 

cesty k základ m a p vod m, nikoli tyto základy a p vody samotné9“ 

Tato teorie je výsledkem velmi pracných rekonstrukcí. Platón nikde svou 

teorii nenapsal, nedal nám ji k dispozici, Pato ka se domnívá, že tento filosof 

necht l tyto myšlenky p edat jako n co tradovatelného. Platón svým nejnadan jším 

žák m p ednášel své cenné myšlenky.  

                                                
9 PATO KA, J. Pé e o duši II. Praha : Oikoymenh, 1999. ISBN 80-86005-91-7.s.129. 
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Tento rozvrh souvisí s idejemi. Ideu chápeme jako n co obecného, 

vyzna ující se jednotou. Sv t idejí podle Platóna je tedy jako n jaká zvláštní 

koncentrace bytí. Ideje jsou tu proto, abychom m li o v cech jasno, v ci se nám 

nemohou zjevovat jen tak, ale prost ednictvím idejí. V ci se nám mohou zjevovat 

jen na základ  n eho jiného, a tím je v Platónov  p ípad  matematika. Základem 

je, že to, co má být zjevné, je jedno. Matematika je pro Platóna klí em ke jsoucnu a 

následn  k jeho zjevování. „V tomto sv  kolem nás máme p ed sebou po ád 

prostorové v ci. Ale prostorové v ci jsou p ece omezeny plochami. Kdybychom 

škrtli plochy, škrtneme t lesa. Plochy samy p edpokládají p ed sebou n co jiného, 

edpokládají linie. Škrtnete linie-škrtnete plochy. Linie samy zase ješt  n co 

edpokládají p inejmenším r znost bod . Body musí být p inejmenším dva, aby 

ur ovaly p ímku. Ale to neznamená, že body p edpokládají íslo. A tak dostáváme – 

jak už vidíte – celou zvláštní stupnici – ísla, body, linie, plochy, t lesa10.“ 

Ontologický rozm r je sice pro duši významný, ale není identický s jejím 

pohybem. „Pohyb je skute nost, rozvrh je obraz d ní v této skute nosti, 

nep im ený sediment zanechaný tímto pohybem, doklad jeho cesty k základ m a 

vod m, nikoli tyto základy a p vody samotné11.“ 

Sv t je utvo en tím zp sobem, že se skládá z nedílného bytí (nepohnuté, 

né) a z d litelného bytí (t lesné).  

Jsoucno je znázorn no jako úse ka dvakrát po dvou rozd lená. Když se 

úse ka takto rozd lí, tak jednu polovinu úse ky tvo í sv t viditelný a na druhé 

stran  sv t neviditelný. Viditelný sv t obsahuje p edevším to, co není skute né – 

obrazy, fantazie a neviditelný sv t- geometrické obrazce, které se nedají vid t, 

protože pro vnímání neexistují. Existují pouze, když jsou definovány. Platón 

ozna uje dva principy jako po átek všeho- princip ur itosti a princip meze12.  

Ideje jsou totiž n co jako pravztahy, existujíc mezi neur itostí a jednotou. 

Pravztahy to jsou ísla,proto i ideje jsou ísly. S idejemi se pojí duše. Duše má 

vnit ní rozm r, který se nám neukazuje, ale co je schopné vid t, je duševní rozm r – 

matematický rozm r, jak v ci okolo nás hodnotíme, jak se s nimi vyrovnáváme. 

V této problematice se dotkneme i matematiky a geometrie. 

                                                
10 PATO KA, J. Pé e o duši II. Praha : Oikoymenh, 1999. ISBN 80-86005-91-7.s.237. 
11 PATO KA, J. Pé e o duši II. Praha : Oikoymenh, 1999. ISBN 80-86005-91-7.s.129. 
12 PATO KA, J. Pé e o duši II. Praha : Oikoymenh, 1999. ISBN 80-86005-91-7.s.238. 
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Duše je geometrickým útvarem – plocha, která objímá sv t, „ tak plocha je 

…hlavní kružnicí, rovníkem a pak je tam ješt  druhá kružnice, vnit ní, to je 

ekliptika, a tyto dva kruhy ur ující nejenom tvar, nýbrž ur ují zárove  pohyb 

nebeské klenby13.“ Platón sám tuhle svou teorii nazývá mýtem a fantazií. Platón a 

jeho filosofie podléhají tradi ní ecké filozofii, jenž za jsoucno pokládá to, co je 

nejvíce p ítomné a trvalé. Tím se Platón adí mezi metafyziky. Jsoucno se nám 

zjevuje ješt  pomocí vyšších jsoucen.  

Duše je charakterizována jako schéma p ímky a plochy, tyto dv  jsou sami 

net lesné, avšak dostate  ohrani ené ím, ím nejsou. Již jsem ve své práci 

zmínila, že Platónova duše je pohyb nejstarší a pohyb prvotní – jako taková zná as 

a tudíž i íslo v aritmetickém smyslu.  

Takovéto schéma ukazuje, že se tato teorie opírá o démokritovský 

matematismus a že Démokrita p ekonává. „..reduktivní metoda je zde provedena 

ješt  mnohem rigorózn ji a sestup k po átk m, p esahuje i sféru geometrie; na 

druhé stran  se ukazují fatální d sledky tohoto východiska : principy jsoucna jsou, 

stejn  jako u Démokrita, pojaty samy jako nejvyšší jsoucna a konkrétna14.“ 

Jestliže se duše sama od sebe pohybuje, ovládá sebe samu. Pakli-že je duše 

vodcem i ostatních pohyb , nelze ji chápat jen jako duši individua. V desáté 

knize Zákon  ji ú astníci rozpravy umístili na nebe, kamsi do vesmíru (kosmu), 

ostatní duše náleží k této kosmické duši, mají v ní oporu a vznikají z ní.  

Z hlediska ontologicko-kosmologického je pé e o duši teorie pohybu. A jak 

jsem už uvedla v první kapitole, pohyb souvisí s poznáváním. Jedine nost 

Platónovy filozofie je v tom, že poznávání má charakter cesty – to je poznávání pro 

poznávání samotné. Tudíž pé e o duši vybízí lov ka k aktivit , k hledání jasnosti a 

dobra.  

2.2 Duše a obec 
Platón byl Athé an a práv  Athény byly ze všech m stských stát  

nej jší, protože byly garantem svobody všech ostatních obcí. ecký sv t stojí na 

principu svobodných pan , o nichž Hannach Arendtová prohlásila, že to jsou 

despotové ve svém dom , aby se mohli stát rovnými ve své obci.  

                                                
13 PATO KA, J. Pé e o duši II. Praha :Oikoymenh, 1999. ISBN 80-86005-91-7s.240. 
14 PATO KA, J. Pé e o duši II. Praha : Oikoymenh, 1999. ISBN 80-86005-91-7s. 130. 
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irovnání duše k obci a naopak se m že zdát na první pohled zvláštní, 

možná ne ekané, ale Platón uvádí d vody této analogie. 

Ten, kdo aktivn  dobro hledá, nahlédne ho, pe uje o svou duši, takový 

lov k je filosofem. Filosof má schopnost podkopávat sebejistotu, kterou ve ejnost 

pro své fungování pot ebuje. Filosof je schopen také odhalovat tyranské smýšlení. 

Filosof navrhuje takovou obec, ve které jsou si všichni rovni a nikomu není 

uk ivd no.  

Problém obce se eší s ohledem na duši. Existuje vým r ideální – tzv. zdravé 

obce- taková obec, kde se lidé soust edí na práci a jsou ochotni si pomáhat, druhý 

vým r je tzv. obec zbytn lá, je to obec úpadková, která dala vzniknout požadavk m 

a um lým pot ebám a vniká do bezmezna. Tato zbytn lá, nemocná obec se musí 

vylé it, musí se prom nit v obec, kde bude vládnout spravedlnost a št stí. Je velmi 

ležité, aby každý v obci bez výjimky provád l svou funkci, která p ispívá 

k budování celku. Z ejm  nejd ležit jší funkce je strážce obce, bdící nad 

základními složkami výchovy, múziky a gymnastiky. Základem, proto, aby se obec 

stala dobrou, nebo š astnou, je harmonie, jakási vyváženost všeho, co v sob  obec 

obsahuje. 

Charakteristiky dvojího vým ru obce nápadn  p ipomínají duši istou a 

ne istou.  

Obec tvo í duše individuí, proto je d ležité, aby si každá duše individua 

vybrala správný zp sob života. „Ideální geneze obce je tak kus sebepoznání, je 

naukou harmonie i v individuu, v jeho duši15.“ Duše je skute  jakousi obcí, 

nevykonávající jen jediný pohyb, ale více pohyb  mezi nimiž je nap tí. Nap tí mezi 

žádostivostí, hn vem, energií a nad nimiž dominuje nahlédnutí se svou silou 

distance, která umož uje, „aby se vnit ní síly daly k dispozici sebevlád , aby 

prohlédly a za adily se16.“ Je pot eba, aby obci dominoval pohyb vzh ru, k pravd  

a poznání, taková obec je spravována pravdivými lidmi. Platón nepovažuje pé i o 

duši za záležitost jedince. Obec je pohán na pohybem duší svých len . Struktura 

obce je podobná struktu e duše. Vyvstává nám otázka: „V em je srovnání s obcí a 

zkoumání analogie stát – duše p ínosná pro pé i o duši17?“ Duše se zde ukazuje 

jako stavba, n co jednotného, stálého, položené na pevných základech a tyto 

                                                
15 PATO KA, J. Pé e o duši II. Praha : Oikoymenh, 1999. ISBN 80-86005-91-7.s.75. 
16 PATO KA, J. Pé e o duši II. Praha : Oikoymenh, 1999. ISBN 80-86005-91-7.s.76. 
17 PATO KA, J. Pé e o duši II. Praha : Oikoymenh, 1999. ISBN 80-86005-91-7.s.134. 
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základy uvád jí duši do pohybu. Jádrem obce je, aby se nahlédnutí pé e o duši 

promítlo do v cí obecných – to tvo í konstrukci státu, ve kterém vládne 

spravedlnost a výchova. Základ výchovy tvo í již n kolikrát zmi ovaná pé e o duši. 

V této výchov  a následn  i v pé i o duši jsou d ležit jší otázky než odpov di. 

Otázky d lají z lidí vzd lance.  

Pokud bychom m li ur it, co tvo í rozdíl mezi zdravou a nemocnou obcí, je 

to válka, nebo armáda, která p ebývá v nemocné obci. Armáda má na výb r, jestli 

se obrátí v dobro, i ve zlo. V obci ale existují i takoví odvážlivci, kte í se vzdávají 

sebe samých. Tato individua se jsou již zmín ní strážci obce. Strážce se musí 

vnit  sebeangažovat. Tito strážci – duchovní lidé se svou odvahou stojí v centru, 

kolem n hož se stát otá í, z toho st edu teprve je možný vzestup, který brání 

úpadku. Tito lidé nespadnou do st edu obce sh ry, ale t mito ochránci se musí 

teprve stát a to pohybem. Tento pohyb je vlastn  duch sám. Vlastnosti t chto 

strážc  jsou již zmín ná odvaha, udatnost, sympatie a pochopení pro ob any, avšak 

tvrdost v i sob . Odvahou, kterou jsem zde už n kolikrát zmínila, nechápejme jen 

jako odvahu v i v cem vn jším, ale také jako odvahu p ezkoumávat sebe samé. 

i zkoumání Platónovy filozofie jsem si nemohla nevšimnout jaké 

vlastnosti sám veliký Platón nejvíce oslavuje. Tyto vlastnosti m žeme nazvat 

ctnostmi. A jsou to – moudrost (sofia), um enost (sofrosiné), odvaha (andrea) a 

v nespolední ad  také spravedlnost (dikaiosiné). Také bych ješt  ráda uvedla 

v souvislosti s obcí a s t mito ctnostmi, z ízení, která Platón považuje za nejlepší. 

Na prvním míst  je aristokracie, vláda urozených. Hned za aristokracií stojí 

timokracie, to je vláda vojenská. Pro  mu zrovna timokracie p išla na druhém míst  

vhodná? Protože voják musí být takový lov k, který má odvahu a odvahy si jako 

cnosti Platón p ece velmi považoval. Na t etím míst  je oligarchie, což je vláda 

zbohatlík , jenže, když vládnou zbohatlíci, existuje ve stát  trh a trh souvisí s mírou 

a míra s um eností, což je op t cnost, jíž si Platón váží. tvrtá v po adí je vláda 

demokracie. Vláda lidu nebyla Platónem p íliš doporu ována, nemáme tu jistotu 

žádných cností. Lid, pokud vládne sám sob , m že postrádat mez i míru, není tu 

žádný nad ízený, který by lid usm oval a ídil, jako tomu bylo v p edešlých 

republikách. Poslední nejmén  vhodné státní z ízení je ovšem tyranie. V tyranii je 

patrná absence odvahy a um enosti. Tyran to je takový lov k, o kterém lze íci, že 

dobré v ci d lá po kapkách a zlo najednou ve velkých komplexech.  
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Ve zdravé obci se o ekává vláda spravedlnosti. Na spravedlnost lze nazírat 

bu  b žn , anebo filozoficky. Toto dvojí nazírání stojí proti sob . Na jedné stran  

stojí p íznivci ideálu, kde jsou si všichni rovni a na druhé stran  vidíme smýšlení 

tyranské. Tyranské smýšlení bylo smýšlení b žné a pramení to také ze zmoc ování 

se všeho, co je okolo nás.  Bohužel ideál tyranie byl ideál každého tehdejšího 

aténského demokrata. ím více jsem se Platónem zabývala, tím více jsem se 

utvrzovala v tom, že špatné je to, co nemá mez a míru. Když lov k touží neustále 

se n eho zmocnit, míra mu nevládne a nem že mít opravdu š astný život.  

Platón zavádí existenci t ech stav , bez nichž obec není existence schopna. 

Prvnímu stavu se ukazuje to, co je pravdivé, druhý stav mu v tom napomáhá, 

poslední stav slouží t lesným pot ebám.  

Problémem platónského státu je, aby došlo k analogii mezi vztahy mezi 

složkami duše a složkami státního života. Tenhle problém se ozna uje jako problém 

st edu- mezi extrémy se musí hled st ed. Ve st edním stavu jsou strážci. Strážci jsou 

lidé velmi vzd laní, v každé vte in  p ipraveni riskovat a ob tovat sv j život. Jejich 

zp sob života by se dal ozna it za asketický. Jejich zp sob života se stává vzorem 

pro ostatní ob any. Jelikož tito strážci žijí pro druhé a sv j vlastní život upozadili, 

umož ují vzniknout spravedlnosti ve stát 18.  

V souvislosti s obcí se Platón jen t žko smi uje se smrtí Sokratovou. Nejde 

ani tolik o to, že sedmdesátiletý Sokrates umírá – lépe eno umírá jen jeho t lesná 

schránka, ale Platón tu vidí zm nu v obci. Filosofa Platón chápe v obci jako 

vyslance božství a tragikou je, že je Sokrates obžalován práv  z neznabožství. 

V takovéto obci, kde filosof umírá, už pro není pro filosofy místo. Je tedy pot eba 

takové obce, ve které filosof neumírá. Stát, jak je vylí en Platónem, je jen záminkou 

pro rozvoj problému duše, to se domnívá Pato ka.  

Jak už bylo zmín no – t lo je viditelné, duše je neviditelná, stejn  tak 

nespravedlnost je viditelná a spravedlnost neviditelná. Platónova ideální – rozumná 

obec stojí na základ  spravedlnosti a vzniká dohodou.  

O lidech Platón míní, že v jejich duších je obsažen initel vybízející a také 

co, co mu brání – to vychází z rozumové úvahy. initel vybízející pochází ze 

zvláštních nezdravých stav . Pro vládu duše je ur ená rozumová složka. Tato 

                                                
18 PATO KA, J. Pé e o duši II. Praha : OIKOYMENH, 1999. ISBN 80-86005-91-7.s.254. 
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složka je moudrá, pe uje o celou duši a vládne složce vzn tlivé, a ta ji má být 

nápomocna. Tyto dv  složky uvádí v soulad sm s músiky a gymnastiky. 

Obec, jak je psáno v Platónov  Ústav , se skládá ze t í stav - výd le ného, 

vojenského a radního. V duši a obci jsou stejné složky a stejn  zastoupeny. 

Rozumové složce vzn tlivá složka má být nápomocna. Tyto dv  složky budou ídit 

složku žádavou. Tato složka zabírá nejv tší ást duše, tato ást si nejvíce žádá, je 

nejvíc nenasytná. Ostatní dv  složky ji musí hlídat, aby se ješt  víc nerozr stala a 

nepokusila se ovládnout zbytek duše. Je t eba v sob  tyto t i složky n jak sladit, 

lov k musí uchopit n jak vládu sám nad sebou. O takovéto slad né, harmonické 

duši m žeme íci, že je spravedlivá. Nespravedlivá duše vypadá tak, že jedna z ástí 

duše povstane proti celku, aby ovládala ostatní ásti, i když této ásti vláda duši 

nenáleží. (Vláda duše náleží pouze složce rozumové)19. 

Nesta í, aby byli ideální jen duchovní strážci obce, ale každá duše se 

promítá do obce. Pé e o duši tedy usiluje o vytvo ení citu pro styl života, a tento 

styl života je styl lidí odvážných. Zvláštní postavení v obci má soudce. Tento 

soudce není žádný nezkušený mladík bez životních zkušeností. Je to naopak osoba 

ost ílená, která již zakusila, co je to zlo. Takovýto soudce se zabývá ešením 

konflikt  v obci. Zatímco soudce urovnává konflikty duše samé, strážci obce se 

starají o výchovu – výchovu k odvaze.  

Již n kolikrát bylo eno, že podle typu duše se odvíjí i stav obce. Pro stát 

je výhodná taková duše, jež je obrácená k bytí a je n jak inná, pokud však 

vzn tlivá ást duše propadne t lu, negativn  se to promítne i v obci.  

 

2.3 Pé e o duši jako ovládnutí sebe sama 
Pé e o duši bude v této podkapitole rozebírána jako sebepoznání, 

prohloubení a ovládání sebe sama. Díky pé i o duši odhalujeme celek duše a její 

podstatu. Již jsme hovo ili o tom, že duše je jakási existence, bytí. Toto bytí není 

fyzické. Toto bytí je schopno se odkrýt díky svému pohybu. Takovéto bytí v sob  

obsahuje p vody a d vody. Ve sfé e p vod  m žeme nahlédnout prvotní p iny, 

práv  takhle m žeme dostat až k duši- tomu neprvotn jšímu, nejp vodn jšímu. 

vody, to je zase celek všech p in a jejich ády.  

                                                
19 PLATÓN. Ústava. Praha : Oikoymenh, 2005. ISBN 80-7298-142-0.s.184. 
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Duše je to pravdivé a skrze ni se to pravdivé zjevuje. Díky duši je lov k 

schopen nahlédnout hloubku bytí. Duše svým pohybem práv  proniká za realitu 

samu, ale duše je vázaná i na svou realitu, kterou také musí p ekonávat tak, že vítá 

smrt- jako reakce proti asu a zániku.  

Vra me se zp t k bytí. Duše je tedy bytí, takové bytí, které stojí ve st edu 

sv ta, tak, že zakládá realitu a pravdu. A pokud je taková skute  duše, což není 

tak astým jevem, lp ní na život  a obávání se smrti. Jen a pouze t lesnost ho 

netvo í a v Platónov  idealistické nauce už v bec ne. Avšak to, ale neznamená, že 

se Platón otázce t la zapomn l v novat.  
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3. Duše a t lo 
 

 

Duše je n co, co d lá lov ka živým. P vodním eckým názorem bylo, že 

duše pouze dopl uje t lo – to znamenalo, že lov k byl d íve pro eky jako t lo, 

avšak pohled na duši v dob  Platónov  je, dá se íci, opa ný. V duši je uložena 

osobnost lov ka. „Duše se stala d íve než t lo vážným problémem Platónova 

myšlení, a to nejen psychologickým v užším smyslu, nýbrž i ontologickým, noetickým 

a ethickým20.“ 

Nyní se budu zabývat pé í o duši ve vztahu k t lu. Otázka duše a t la je 

velmi zajímavá a pro pochopení platónské duše ji nelze p ehlednout  

Duše je n co hlavního, n co, co je d ležit jší než t lo. T lo tvo í jakýsi obal 

duše. Avšak nelze íci, že by bylo t lo zcela ned ležité. Podle Platóna je d ležitá 

hlavn  vyváženost mezi duší a t lem.  

Pokud lov k n co je, jsou tu tyto t i možnosti – bu  je lov k t lo, nebo je 

lov k duše a nebo obojí dohromady jako celek. Sokrates v Alkibiádu dosp l 

k názoru, že lov k je duše. „Když tedy ani t lo, ani obojí dohromady není lov k, 

zbývá, myslím, jen to, že pojem lov k není nic, nebo jestliže n co jest, že lov k 

není nic jiného než duše21.“Žádná složka lov ka totiž není významn jší než duše. 

Na p íkladu Alkibiáda – nejoblíben jšího milá ka Sokrata je to patrné. Sokrates 

íká, že ten, kdo miluje Alkibiáda musí milovat jeho duši, nikoli jen t lo. 

U problematiky t la se lze setkat i s negativním náhledem. „ lo je zlo, 

zp sobuje nám tisíceré starosti již tím, že je musíme živit, odvrací nás od myšlení 

nemocemi a napl uje nás láskami a žádostmi a strachy a všelijakými p eludy a 

mnohými malichernostmi22.“ Duše tedy provádí dv innosti – jednak smyslovou a 

za druhé istou – rozumovou. Dokonce i žádosti, které jsou t lesného p vodu jsou 

považovány za jevy duševní. Duševní jevy František Novotný rozd luje na jevy 

poznávací a na jevy žádostí, snach a cit . Když je t lo i duše spole ným vjemem, 

íkáme tomu vnímání. D ležitou innosti lidské duše je pam . S tím také souvisí 

vzpomínání – vzpomínáním se nazývá to, „kdykoliv duše bez ú asti t la sama 
                                                
20 NOVOTNÝ, F.O Platónovi III.Laichter : 1949. s. 158. 
21 PLATÓN. Alkibiadés I. Praha : Oikoymenth, 1996.ISBN 80-86005-29-1.s.55. 
22 NOVOTNÝ, F. O Platónovi III. Praha : Jan Laichter, 1948. s. 191. 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


21 

v sob  co nejdokonaleji znova pojímá to, co p ijímala kdysi spole  

s t lem23.“Vzpomínání i pam  jsou jevy vnit ní. Proti vnit nímu vzpomínání stojí 

vn jší upamatování. Co se týká lidí nerozumových, tak jejich duše byla v dialogu 

Gorgias p ipodobn na k sítu, protože v sob  nedokáže nic udržet a je to tudíž duše 

nespolehlivá a zapom tlivá. Dialog Theaitétos nám íká, že v duši je vosk a do n ho 

jsou vtiskovány zážitky. Jsou lidé, kte í mají vosk v duši p íliš m kký, takový 

lov k je sice chytrý, ale zapomn tlivý. Ten, jehož vosk je tvrdý, ten chápe t žko, 

protože jeho otisky nejsou hluboké.  

Duše t lo ovládá, je nad ním.  

Pohyb každého t la je ízen duší. Duše má schopnost uvést v pohyb živly a 

nejen živly, ona vytvá í i t lo. Pokud by nás zajímal pom r duše a t la, tak by se dal 

charakterizovat jako pom r initele vládnoucího k initeli ovládanému. Duši lze 

chápat také jako prvek aktivní, který vyrábí, tvo í, t lo je naopak n co, co má být 

vytvá eno. Jak to nazval František Novotný ve svém t etím svazku díla  

O Platónovi : „duše je inná a t lo trpné24“. V první kapitole jsem hovo ila o tom, 

že pád je také pohyb a pádem se vlastn  rozumí vstoupení duše do t la. „…jakmile 

jest p ipoutána do smrtelného t la, zprvu bezrozumná, nyní jako na po átku25.“ 

V p edešlých kapitolách jsem již n kolikrát popisovala, že nemocná duše a 

nemocná obec, je taková, která nemá mez, je bez hranic a podléhá žádostivosti.  

Když Platón hovo í o nemoci duše má na mysli, že je nespravedlivá, 

nev domá, zbab lá nebo nez ízená. V dialogu Timaios se dozvídáme, že nemocí 

duše je nerozumnost – anoda a ta má ješt  dv  podskupiny – šílenost mania a 

nev domost amathia. Nejv tší nemoci, jež mohou duši postihnout jsou slasti a 

strázn , tak nebezpe né jsou zejména pro to, že slast i stráze  jsou ob  bezmezné a 

nekone né. Nemoci povstávají ze ty  živl . Nemoci mají p ímou souvislost 

s nadbytkem i nedostatkem t chto živl . 

Požadavky a vášn  vyžaduje také t lo. P ipoutanost k ukájení pocit  slasti a 

strasti- to je sám úpadek. Na vin  je t lesnost, proto je dobré se jí zbavit. Úsilí 

filozofovo je zam eno na smrt, protože jeho v lí je duše net lesná. Ale každý 

lov k má pochopiteln  i t lo, i když je až na druhém míst , po duši, p esto však i 

lu je pot eba v novat n jakou pé i. Nejen duše m že být nemocná, ale 

                                                
23 NOVOTNÝ, F. O Platónovi III. Praha : Jan Laichter, 1949. s. 198. 
24 NOVOTNÝ, F.O Platónovi III.Laichter : 1949.s.160. 
25 PLATÓN. Timaios. Praha : Oikoymenth, 1996. ISBN 80-86005-07-0.s.41. 
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pochopiteln  i t lo. Takovéto nemocné t lo pot ebuje pé i a tu mu poskytne léka . 

Špatnost t la nemá kupodivu vliv na špatnost duše. Na duši má vliv jen ona sama. 

To, že t lu schází n jaká ást, nap íklad ruka, neznamená to, že by scházelo n co 

duši. Nelze totiž íci, že by se duše umírajících, jejichž t lo dohasíná, stávaly 

vadnými.  

Pokud bychom se cht li na duši dívat, m li bychom se na ni dívat jako na 

duši istou, nikoli tedy jako na duši znetvo enou zly, které ji potkaly. To, co d lá 

duši ne istou, je t lo a smyslovost. Duše je schopna ukazovat svou istotu tehdy, 

pokud je od t la o išt na a to je tedy po smrti. Duše lov ka se pohybuje v kruzích, 

ím blíže idey dobra se tyto kruhy pohybují, tím je duše lepší. T lo bylo Platónem 

v Timaiu nazváno p ílivem a odlivem. Duše je nejd íve ovládaná proudem (t lem) a 

pohyb duševních kruh  je v této fázi zmatený. Tohle období je obdobím p edevším 

lesného r stu. P i tomto t lesném r stu se lov k dostane do styku s n ím 

vn jším a to dopadá i na duši – tomu se íká smyslové vjemy.  

Protože je duše prap vodní, prvotní jsoucno, je tedy logické, že její vznik 

edcházel vzniku t la, s tím je spojeno i to, že úkony duše – jako jsou mravy, 

pravdivá mín ní a pam , vznikly d íve než t lesné rozm ry, nebo nap íklad t lesná 

síla. Práv  svou samohybností a tím, že je duše nejstarším jsoucnem se podobá 

bohu. T lo je chápáno oproti duši jako n co mladého, n co, co se nechá od starší 

duše vést. „ Co se pak tý e duše, nevytvo il ji b h pozd ji, jako my te  po ínáme o 

ní mluviti na druhém míst  – vždy  by nebyl dovolil, aby ve spojeném celku starší 

bylo pod vládou mladšího – to jen my tak mluvíme, kte í se v bec mnoho ídíme 

okolnostmi a náhodou, ale on sestavil duši, aby byla p edn jší než t lo i vznikem i 

dokonalostí, vynikajíc jako paní a p íští vládkyn  nad poddaným, a to z t chto prvk  

a tímto zp sobem26.“ 

V této problematice vyvstává pojem živok. „Nuže, m li bychom patrn  

souditi, že živokem se nazývá nejpravdiv jší ve shod  s p írodou to, když jedno 

provední složení duše a t la zrodí jednu podobu27“ 

Z Platónova u ení již víme, že duši nemá jen lov k, ale také rostliny a 

živo ichové. Rozumovou složku duše má ale pouze lov k. Zví ata rozum nemají, 

ale zbývající dv  složky, což je srdnatost a žádostivost ano. Nap íklad ptáci prý 

vznikli z muž , kte í p ece ovali zrak a mysleli si, že jen díky zraku jsou schopni 

                                                
26 PLATÓN. Timaios. Praha : Oikoymenth, 1996. ISBN 80-86005-07-0.s. 31-32. 
27 PLATÓN. Epinomis. Praha : Oikoymenth, 2003.ISBN 80-72-98-068-8.s.75. 
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ijímat d kazy. Zví ata, jež mají ty i nohy, vznikla z lidí, kte í moudrosti p íliš 

nedbají a ídí se ástí duše, jež je uložena v hrudníku. Rostlina má zase t etí ást 

duše a to je žádostivost.  

Jak bylo eno duše jest složená ze t í složek – rozumové, srdnaté a 

žádostivé. Každá tato složka má sv j úkon. Myšlení a poznávání, dále pamatování a 

zapomínání, to jsou innosti, jimiž se zabývá první složka rozumová. Srdnatost, 

vzn tlivost, state nost, nebo udatnost – každopádn  ale prost ední ást duše se 

zabývá vít zstvím a ctí. U složky žádostivé je to nejjednodušší – žádostivá složka je 

chtivá po ukájení –a  už jde o hlad, žíze i pohlavní puzení. „Toto p id lení zálib 

jednotlivým složkám duše je p ipraveno rozeznáváním r zných typ  lidských povah, 

jež se vyskytuje u Platóna, již ve Faidonu,v dialogu, který zd raz uje tolik rozdíl 

mezi duší a t lem, ale o rozr zn ní duše samé nemluv28í“. V tomto dialogu jsou 

proti sob  stav ní milovníci pen z a milovníci moudrosti.  

 

Celý vesmír v sob  obsahuje ješt  další živoky. T chto živok  existují ty i 

druhy- „rod boh  na obloze, živoci ok ídlení a létající vzduchem, živoci vodní a 

poslední jsou živoci, kte í chodí po nohách a žijí na suchu29.“ První skupinu živok  

vytvo il demiurg, to znamená, že jenom pouze jejich duše obsahuje rozumovou 

složku. U ostatních živok  toto íci nelze, ostatní živoci nebyli stvo eni demiurgem, 

ale bohy, které stvo il sám demiurg. Dále m žeme živoky rozd lit na ty i druhy, 

které souvisí s živly – zem , ohe , voda, vzduch. V tšinou p evládá v t lech živok  

práv  ohe . Oh ové t lo mají viditelní bozi a také i hv zdy. Z aitheru, a to je pátý 

prvek, je stvo en diamon. Živok, jež vznikal ze vzduchu, má úkol, kterým je 

zprost edkování. Voda dala vzniknout poloboh m a zem  lidem, rostlinám a 

zví at m. T la, která mají diamoni a vzdušní zprost edkovatelné jsou neviditelná – 

pro Platóna je neviditelná p ece duše a ta má být nadána rozumností, tudíž i tito 

živoci jsou rozumní. Bozi a lidi, jež vznikli ze zem  mají viditelné t lo. 

Polobohové, kte í za sv j vznik vd í vod , jsou n kdy vid t a n kdy zase ne. 

Rostliny jsou nejstarší, protože lov k pot eboval potravu. Další v po adí ve vzniku 

byla zví ata. Co se tý e lidí, tak nejd íve byla stvo ena skupina lidí, což byli muži, 

ale pohlavn  nevyzna ení. Z t chto muž  se ješt  vyd lila skupina, která žila 

nespravedlivé a z ní následn  vznikaly ženy.  

                                                
28 NOVOTNÝ, F. O Platónovi III. Praha : Jan Laichter, 1949.s.217. s. 245. 
29 PLATÓN. Timaios. Praha : Oikoymenth, 1996. ISBN 80-86005-07-0.s. 36. 
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l, ze kterých se utvá í další v ci, je p t- ohe , voda, vzduch, zem  a aithér. 

Jako první jednota – zem - to jsou všichni lidé. Dalším rodem živok  je rod 

vznikající a viditelný díky ohni. Zemský živok se pohybuje neuspo ádan - 

edstavuje chování nás lidí a ten druhý stvo ený z ohn  je uspos ádaný a rozumný. 

Z tohoto rodu vzniká i rod nebeských živok . 

lo, na rozdíl od duše je viditelné, duše je neviditelná, ale ú astna rozumu i 

harmonie. Když bylo t lo vytvá ena, tak p ední ást t la se m la odlišovat od té 

zadní, proto byl do p ední ásti t la umíst n obli ej. P ední stranu t la m žeme také 

považovat za vládnoucí. V dialogu Timaios Platón p edestírá, že duše a t lo mají 

být soum rné. Není záhodno, aby p evažovala síla jednoho nad druhým, síla duše 

nad t lem a naopak. Východisko k tomu je neuvád t v innost duše bez t la a 

naopak.  

V dialogu Timaios se hovo í také o vzniku sv ta a vznik sv ta byl zap in n 

nutností a rozumem. Rozum byl z této dvojice ten siln jší a ovládal nutnost, rozum 

nutnost neustále p emlouvá. Platón ústy Sokratovými hovo í o bohu, který je 

nazýván demiurgem – stvo itelem, že tento b h všechno uspo ádal, poté z toho 

stvo il tento vesmír, jenž obsahuje živoky smrtelné a nesmrtelné.  

U Platóna je každé t leso tvo eno t lem a duší. Sv t byl také p ipodob ován 

k živoku – Platón byl názoru, že vesmír je živok – což znamená, že obsahuje t lo i 

duši a zárove  tento živok obsahuje živoky jednotlivé. Je rozdíl mezi duší sv ta a 

mezi duší lidskou. Když totiž b h stvo itel – demiurg vytvá el duši, tak tu sv tovou 

utvá el tak, že je složena z istých látek, ale ta lidská není složena a z istých látek 

celá, ale jen její rozumová ást.  

V duši sv tové je obsažena celá plnost bytí i plnost poznání a to tak, že je to 

dáno složením ze t í druh  jsoucen – z totožnosti, r znosti a jsoucnosti. Díky složce 

totožnosti je duše p íbuzná se sv tem, díky složce r znosti je se smyslovým sv tem, 

kde vládne mnohost. 

Existuje dvojí duše- jedna dobrá a druhá, jenž p sobí zlo. Duše koná vše 

dobré, pokud je celá ovládana rozumem, v opa ném p ípad  koná zlo. Jak bylo 

eno, tak i vesmír je ovládán duší, Platón íká, že takto vládnoucí duše je dobrá. 

Vesmírnou duši, která je tedy rozumová a ídí sv t dob e, nikdo nem že ozna it za 

inu zla. Jenže se ví, že na sv  není jenom dobro, ale i zlo, tudíž z ejm  existuje 

taková duše, která zlo tvo í a ovládá jej. Demiurg stvo il tolik duší, kolik je hv zd 

na nebi a každá hv zd  náleží práv  jedna duše. Platón se vyslovuje v Ústav  o tom, 
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že existuje stále stejný po et duší, protože nelze, aby ubývaly a vznikat nové také 

nemohou.  

Lidské duše jsou si navzájem r zné jako t la. Duše je tedy Platónem pojata 

jako osobité, invidividuální jsoucno. Každá duše má své vlastní schopnosti. Jedna 

z nejvíce hodnocených schopností je podobnost s pravdou, což je podmínka 

pravého filozofování. Rozdíl mezi lidskými dušemi je dost dob e patrný z dialogu 

Faidros, kde každá duše individuáln  prožívá dívání se na sv t pravých jsoucen. 

Platón u lidských duší spíše vystihuje to, ím se duše od sebe liší, než to, co mají 

spole ného. Tato osobitost duše není ale n ím, co by si duše získala až p i svém 

vývoji, ale má to v sob  již v okamžiku, kdy byla stvo ena.  

Demiurg netvo il pouze v ci nerozumné, ale také v ci nesmrtelné. Tv rcem 

cí božských se stal sám, a všech vytvá ení smrtelných v cí p ikázal svým 

vlastním stvo enc m. Tito tv rci pak vzali nesmrtelný prvek duše, vytvo ený 

demiurgem a kolem n ho vytvo ili smrtelné t lo a dali mu celé t lo za vozidlo a 

v tomhle t le k té nesmrtelné duši p id lali jiný smrtelný druh duše, chovající 

v sob  rozkoš, strast, sm lost, strach a hn v-smrtelná duše.  

Tahle smrtelná duše byla umíst na stranou od duše nesmrtelné dané bohem. 

Sídlo nesmrtelné duše bylo v hlav . Mezi nesmrtelnou ástí a smrtelnou, která byla 

umíst na v hrudi, byla jako hranice vytvo ená šíje. Jedna ást smrtelné duše byla 

lepší než druhá, proto rozd lili dutinu hrudní na dv ásti. Mezi tyto dv  smrtelné 

duše dali jako st nu bránici. ást duše ú astnou možností a prudkosti, usadili blíže 

hlavy mezi bránici a šíji, to je ta lepší ást smrtelné duše. Tato lepší ást duše je 

poslušná rozumu a spole  s ním násiln  by m la zdržovat rod žádostí, kdykoliv 

by necht l poslouchat p íkazy p icházející k mozku. Srdce bylo umíst no do 

strážního p íbytku, aby v n m vzkyp la síla prudkosti30.  

Druhá ást smrtelné duše, ta hez í, byla umíst na doprost ed, mezi bránici a 

krajinu pupe ní. Tato ást duše byla chtivá nejen pokrok , ale všech t lesných 

pot eb celkov . Tuhle ást duše je nejlépe spoutat jako divoké zví e. Tahle ást duše 

nepochopí žádné rozumové myšlenky, proto b h do ásti t la umístil játra, která 

inášejí sílu myšlenek na tuto ást duše. 

Platón v Timaiu shrnuje, že jsou v nás ubytovány t i druhy duše na t ech 

zných místech a každý druh duše má svojí vlastní innost. Ten druh duše, který 

                                                
30 PLATÓN. Timaios. Praha : Oikoymenth, 1996. ISBN 80-86005-07-0.s.69-70. 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


26 

dlí v ne innosti a nevyhledává žádné pobyty se stává nejslabším, kdežto ten, který 

se cvi í, se stává nejsiln jším, a proto je pot eba dbát, aby všechny t i druhy duše 

udržovaly pohyby vespolek umírn né. Duše a t lo jsou schopné spolu dostávat do 

pohybu, takovýto pohyb Platón ve Filébu nazval vnímání. Pokud duše sama pojímá 

to, co již n kdy s t lem p ijala, je  o vzpomínání.  

Jak je patrné, pokud se bavíme o duši, svojí roli tu hraje práv  i t lo. T lo, 

které je nadáno smysly. lov k od boha dostal zrak, zrak vidí Platón jako nejv tší 

dobrodiní. Zrak máme, proto abychom vid li dráhy rozumu na nebi a také proto, 

abychom neboudili a vid li správnou cestu ve svém nitru. I sluch nám poskytli 

bohové za tímž ú elem. 

V Timaiu se Platón zam il na ást t la, nebo spíš na obsah kostí, kterou 

tvo í morek. V morku jsou svazy života, kterými se duše p ipoutává k t lu. I práv  

výše zmín né kosti obsahují duši. Platón uvádí, že nejv tší duši mají takové útvary, 

které obsahují co nejmén  masa (lebka). Masem by se údajn  tlumila myšlenková 

innost.  

Existují dva obecné city, které bychom mohli za adit jak k cit m obecným, 

tak k t lesným žádostem, smyslovým vjem m a k innostem a stav m duševním a 

to je libost a nelibost. Platón pak nazývá silnou libostí radost a silnou nelibostí 

bolest. Pocit nelibosti m že lov k cítit p edevším tehdy, pokud touží po ukojení 

jaké žádosti. Pokud se tato žádost ukojí, tak následuje opak nelibosti, tedy libost. 

V Timaiu je zase  o tom, že lov k se silnými pohlavními pudy je ozna ován 

jako šílený. Platón vidí libost a nelibost jako srostlá dvoj ata, jež mají jednu hlavu. 

Když se totiž lov k honí za libostí, jakoby s ní p ijímal i nelibost, když ji nap íklad 

ztratí. Z Platónovy filozofie lze vyvodit, že slast ani stráze  nejsou pro Platóna 

žádoucí. Správným stavem duše je harmonie a klid. Práv  porušením harmonie a 

klidu v duši vzniká nelibost, nebo stráze . 

Ve Filébu se ale primárn  rozebírá otázka slasti, Sokrates spolu 

s Protarchem stanovují vým r žádosti. Samoz ejm  žádost úzce souvisí s naším 

tématem. Sokrates (Platón) ve Filebu totiž objevil to, že žádost-jakási snaha o 

napln ní, nenáleží jak by se mohlo zdát t lu, nýbrž duši. Duše žádá napln ní, 

protože si dokáže rozvzpomenout, že už napln na byla. lov k, tedy, který n jakým 

zp sobem strádá (a  už má žíze  nebo hlad) trpí dvojí strázní. T lesná stráze  trpí 

pro sou asný stav, duševní o ekává zm nu tohoto stavu. Pohlavní touha je spole ná 

pro t lo a duši. Co se tý e duše samoz ejm  lze p íst pouze nerozumné ásti duše. 
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A tato ást je žádostivá a zárove  také smrtelná. To, co lov ka podn cuje k touze 

není nic jiného než krása. Ale nejen krása fyzická, nýbrž krása duše. „Láska krásné 

duši je vyšším stupn m erotu než láska ke krásnému t lu31. 

Stavy erotické jsou také stavy, kdy duše prahne po slasti, ale zárove  

vždycky s ní jakoby p ijímala i stráze . Láska – ta má n kolik stup . Ten nejv tší 

stupe  lásky je takový, že je lov k ovládán pouze t lesnou rozkoší a touží po 

plození d tí. Ovšem í duše je schopna z ít skute nou krásu, tak se za ne opocovat 

a jeho duše je schopna nabýt perutí, díky nimž pak duše vzlétne všt íc nebes m. 

Každá povaha duše snáší lásku po svém. Nap íklad bojovníci, kdyby se 

urazili, byli by schopni zabít jak sebe, tak i své milá ky. „Nejkrásn jší je osud t ch 

milenc , u kterých zvít zí lepší složky duše. U jiných zbývá po lásce v nejlepším 

ípad  trvalé p átelství32.“ 

Lidské t lo, na rozdíl od lidské duše, nebylo stvo eno demiurgem, ale bohy, 

jež už demiurg stvo il. T lo je chápáno jako soubor složený z ohn , vody, vzduchu 

a zem . To, co vládne t lu je hlava, která má kulovitý tvar a to proto ,aby znázornila 

kulovitost vesmíru, zbytek t la je p irovnáván k vozidlu a to k vozidlu duše. T lo 

má ideální tvar- je podlouhlé a má údy, díky, kterým se pohybuje. Známé je 

rozd lení duše na t i ásti vzhledem k t lu. Rozum je pochopiteln  uložen v hlav , 

srdnatost v oblasti hrudníku, p edevším v srdci a žádostivost v játrech. Práv  játra, 

která obsahují žlu , mají krotit žádostivost duše. „Utvo il je hustá, hladká, lesklá, 

sladká i obsahující ho kost, aby síla myšlenek, vycházející z rozumu, odrážela se 

v nich jako v zrcadle, p ijímajícím obrysy a ukazujícím obrazy, a strašila onen druh 

duše tím, že používajíc p íbuzné ho kosti, p ísn  by se druhdy p ihnala a hrozila, 

vm šujíc ho kost rychle do celých jater, napoušt la játra žlu ovými barvami a 

stahujíc všechno inila vrás itým a drsným, nep íjemné pocity a nechutenství by 

sobila i tím, že by ú inkovala na jaterní lalok, p epážky i ústní, onen – jindy 

rovný- ohýbajíc a stahujíc, tyto pak ucpávajíc a svírajíc33.“ 

Játra také slouží k v št ní. Z jater jsou patrná znamení, avšak pouze pokud 

lov k žije, po smrti t la se játra stávají temnými. Pokud játra trpí n jakým 

                                                
31 NOVOTNÝ, F. O Platónovi III. Praha : Jan Laichter, 1948.s.217. 
32 NOVOTNÝ, F. O Platónovi III. Praha : Jan Laichter, 1948.s.219. 
33 PLATÓN. Timaios. Praha : Oikoymenth, 1996. ISBN 80-86005-07-0.s.71-72. 
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onemocn ním, tak se poblíž nich nachází slezina, která z jater odebírá ne istotu a 

sv j objem p izp sobuje podle toho, zda odsává z jater ne istoty i nikoli34. 

                                                
34 PLATÓN. Timaios. Praha : Oikoymenth, 1996. ISBN 80-86005-07-0.s.72. 
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4. Smrt- smrtelnost duše a t la 
 
 

Problém nesmrtelnosti byl problémem v dobách dávno minulých dosti 

aktuálním a také problémem, na který existovalo mnoho názor . Známý je 

argument Epikur v: „Smrt se nás netýká. Nezasahuje nás. Nebo , když je tu smrt, 

my už nejsme a pokud jsme my, není tu smt.“ 35 Tato úvaha Epikura si v tehdejší 

dob  moc p íznivc  nezískala. Epikurovým oponentem je Augustin, který íká : 

„Umírající je stále ješt  žijící, vždy  je v posledním tažení, ve kterém vypouští duši, 

tu jestliže dosud duše nepozbyl, ješt   žije. Tedy jeden a týž je zárove  i umírajícím i 

žijícím36.“ 

V Platónov  dob  byly oblíbené názory, že n co z lov ka z stane i po jeho 

smrti a tímto byla práv  duše. P ijmout lidský úd l, že lov k je na sv  a musí se 

co nejvíce snažit za života, protože po smrti nenásleduje nic, byl pro n které velmi 

tvrdý. Dokonce ani potomci, jakožto následníci a pokrevní nástupci, neposkytovaly 

pot ebou út chu. Rodi e a jejich d ti, to nejsou ti samí lidé, jsou to nové osoby, 

které s rodi i spojuje pokrevní a dozajista i citové pouto, ale to v tomhle smyslu 

prost  nesta í. Pakliže je lov k vyzýván k tomu, aby si uv domoval své vlastní 

bytí a aby o svou existenci a potažmo i o duši pe oval, jak nás vyzývá p ímo Platón, 

pot ebuje si myslet, že má život n jaký smysl. Avšak smrt popírá, že by m l život 

jaký smysl.  

Problém v teoriích o nesmrtelnosti tkví také v tom, že je nelze filozoficky 

vyvrátit. Nejsme schopni naleznout n jaké d kazy, které by nesmrtelnost zcela 

vyvracely.  

Aby se lidský úd l zmírnil a lov k si nep ipadal jen jako lov k, v život , 

který nemá smysl, vznikaly teorie, kde lidé a hlavn  filozofové v ili v nesmrtelnou 

duši. Platón byl jedním z nich.  

Jakákoli duše je nesmrtelná. Jak se praví v desáté knize Ústavy : „ Nuže, 

když duše není ni ena žádným kazem, ani vlastním ani cizím, patrno, že jest to nutn  

cosi vždy jsoucí, a jestliže vždy jsoucí, tedy nesmrtelné37“. To, co se pohybuje samo 

                                                
35 ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. Praha : 1990, SPN. ISBN 80-04-25414-4.s.220. 
36 ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. Praha : 1990, SPN. ISBN 80-04-25414-4.s.220. 
37 PLATÓN. Ústava. Praha : Oikoymenth, 2005. ISBN 80-7298-142-0.s.388. 
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ze sebe a samo od sebe a svým pohybem rozpohybovává ostatní, je zdrojem a 

po átkem pohybu. Je to takový po átek, který nemá vznik, protože vznik pot ebuje 

po átek a po átek tedy nem že vznikat z ni eho. Když je n co bez vzniku, je to 

zárove  i bez zániku38. Nesmrtelnost duše a její samopohyblivost tvo í její podstatu. 

Zárove  pokud neexistuje nic jiného, co by bylo nesmrtelné a co by se pohybovalo 

samo od sebe, potom lze duši charakterizovat jako jsoucno nevzniklé a nesmrtelné. 

Myšlenka nesmrtelné duše byla již p ejatá z náboženské víry. I když ecké 

náboženství spíše v ilo v pokra ování duše po smrti t la, nev ilo možná ani tolik 

v nesmrtelnost, ale jen v postexistenci duše. V Aténách, kde Platón žil, panovala 

víra orfická. Orfická víra ta nebyla sou ástí státního náboženství. Nesmrtelnost duše 

se stala pro orfickou víru dogmatem. Práv  podle orfik  je t lo hrobem duše. Orfici 

í, že když budou žít život ukázn ný podle p edpis , budou posmrtná muka 

budou slabší a ve smrti vidí osvobození. Platón byl zastáncem nesmrtelnosti duše, 

avšak p edevším byla nesmrtelnost duše nám tem pro básníky. Jedním z d kaz  

nesmrtelnosti podává Platón v dialogu Faidon. Zánik je totiž rozklad  

a rozkládat se m že jen to, co je složené a jedno nezaniká. V ci složené jsou v ci, 

které lze vnímat smysly a jednoduché jsou ideje. Duše se adí k jsoucn m 

jednoduchým, ale naopak t lo ke složitým. „Proto náleží t lu rozklad, avšak duši 

nerozlu itelnost.39“ Duše není jenom nesmrtelná, ale také nezni itelná. To, co 

neumírá, též nezaniká. Duše nezaniká také proto, že není zni itelná žádným zlem. I 

když duše svá zla má, tak ji neohrozí a když ji neohrozí ani její vlastní zla, tak ani ty 

cizí a je vskutku nesmrtelná. Duše totiž smrt nep ijímá. Práv  proto, že je duše 

nesmrtelná, vyžaduje pé i. ..„že je-li vskutku duše nesmrtelná, vyžaduje pé e, a to 

netoliko pro tento as, po který trvá tak en  žití, nýbrž pro všechen, a bylo by to 

tedy takto, jak se zdá, hrozné nebezpe í, jestli ji lov k zanedbá40.“ 

Kdo žije spravedlivý život, ten si zasluhuje lepší úd l, kdo si zvolí život 

nespravedlivý, nabývá horšího úd lu. „…avšak hlavní v c jest prý to, že za všechny 

ivdy, kterých se kdo na kom dopustil, až všechny osoby, kterým uk ivdil, jsou po 

ad  trestáni, za každou k ivdu desetkrát – tj. vždy za sto let jednou, nebo  tak 

dlouhý jest život lidský - , aby desateronásobnou pokutou odpykali za každou 

ivdu, a nap íklad, jestliže n kte í byli mnohým lidem p inou smrti, bu  že 

                                                
38 PLATÓN. Faidros. Praha : Jan Laichter, 1948. s.38. 
39 NOVOTNÝ, F. O Platónovi III. Praha : Jan Laichter, 1948. s. 186. 
40 PLATÓN, Faidon. Praha: Oikoymenth, 2003. ISBN 80-72-98-062-9.s.148. 
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zradili m sta nebo vojska a do otroctví je uvrhli, nebo byli spoluviníky n jakého 

jiného zlosynství, aby za všechno to sklidili desateronásobné utrpení za každou 

vinu, a naopak zase jestliže prokázali n jaké dobrodiní a osv ili se spravedlivými 

a zbožnými, aby v témže pom ru sklízeli zaslouženou odm nu41.“ Pokud si n kdo 

zvolí t ikrát za sebou život filosofa, tak tyto duše v t ítisícím roce odcházejí. Pokud 

kdo volí život jiný, ne tak dobrý, jsou tyto duše postaveny p ed soud. Ty nejhorší 

pykají za svoje iny v káznicích, n které jsou spravedlností vyneseny až na nebe, 

kde žijí život podobný jako na zemi. Za tisíc let p icházejí k losování do dalšího 

života. M že se klidn  stát, že nové t lo nebude lov í, ale zví ecí. 

Sokrates podává v Obran  Sókratov  možnosti co znamená smrt. Jednak to 

že být n co jako nebytí a mrtvý už nic necítí, nebo je to jakýsi p echod a 

est hování duše na jiné místo. U první možnosti, co m že být smrt, Sokrates vidí 

smrt jako zisk, protože veškerý as se jeví jako jedna noc. M že to také být 

est hování se duše jinam, kde jsou všichni, co zem eli. I Jan Pato ka se táže, co je 

to smrt: „A co je smrt? Není smrt n co takového jako realita této ne-reality? Pokud 

žijeme, žijeme vždycky tvá í v tvá  této nejzákladn jší situaci, kdežto smrt je zárove  

dokon ení naší svobody, a to dokon ení v tom smyslu, že ze sv ta v cí p echázíme 

k pouhému bytí.42“ 

V souvislosti duše a t la je smrt chápána jako odlou ení duše od t la. Být 

mrtev znamená, t lo a duše bude zvláš . Filosof více odproš uje svou duši od t la 

než ostatní lidé. T lo je chápáno jako p ekážka p i hledání. Duše je t lem 

oklamávána ve svém poznávání. „ Rozumov  pak myslí asi nejlépe tehdy, když ji 

itom nic z t chhle v cí neobt žuje, ani sluch ani zrak ani žádná bolest ani libost, 

nýbrž když je co nejvíce sama se sebou, nenechávajíc t lo být, a pokud možná bez 

jeho ú asti a bez styku s ním se snaží dosáhnout jsoucna43. Duše po smrti je 

odlou ena sama od t la. Pokud duše po smrti t la dále existuje, je nesmrtelná,  

narozdíl od t la. Sokrates v dialogu Faidon íká, že filosofova duše by si nem la 

cenit t la, ale práv  sebe samé a svého rozumového poznání.  

Duše touží po pravd , ale je jakoby zdržována od pravdy, práv  t lem. 

„Podobá se, že nás p i zkoumání za ú asti rozumu vede k cíli jakoby n jaká úzká 

stezka, protože pokud máme t lo a naše duše je smíšena s tímhle zlem, nikdy 

                                                
41 PLATÓN. Ústava. Praha : Oikoymenth, 2005. ISBN 80-7298-142-0.s.393-394. 
42 PATO KA, J. Platón a Evropa. Praha : Filosofia, 2007. ISBN 978-80-7007-264-6.s.135. 
43 PLATÓN, Faidon. Praha: Oikoymenth, 2003. ISBN 80-72-98-062-9. s. 92. 
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nedosáhneme náležit  toho, po em toužíme; a ten p edm t naší touhy jest, jak 

tvrdíme, pravda44.“V dialogu Faidon je skute  vysloven názor, že nám t lo brání 

v poznávání. Jen, když se duše dívá na v ci, je schopna poznat. Když je tu vznesen 

požadavek samostatnosti duše a t la, myslí se samoz ejm  smrt, zaživa odlou ení 

la možné není.  

Dialog Faidon je jasným d kazem toho, že smrt nap . pro takového Sokrata, 

nebyla v bec žádná tragédie. Sokrates se smrti nebojí. Filosof se smrti neboj a 

pokud se n jaký lov k smrti bojí, není filosofem a nemá lásku k moudrosti. Tím, 

že se filosof smrti neboji, tak mu náleží odvaha- což je cnost, jak již jsme 

konstatovali, jíž si Platón velmi cení. Sokrates ve Faidonu také míní, že živé vzniká 

z mrtvého a naopak. Když se ze živého lov ka m že stát mrtvý, jde to i naopak- 

z mrtvého živý. Duše zem elých je v Hádu a neumírá spolu s t lem. „Uznáváme 

tedy souhlasn  i takto, že živí mají vznik z mrtvých zrovna tak jako mrtví z živých, a 

když tomu tak jest, je to, jak se nám zdálo, dostate ným sv dectvím, že duše 

zem elých nutn  n kde jsou a odtamtud že op t vznikají45.“ 

Duše je ve spojení s t lem v jistém smyslu v zn na a celou dobu se jen 

ipravuje na smrt a její osvobození. Nejlepší p ípravou je cesta filozofie a odmítání 

lesných prožitk . Pokud se t lu poda ilo duši omámit svými rozkošemi, taková 

duše odchází z t la jako zkažená. Tato duše se potlouká po h bitovech a stává se 

ízrakem, poté se p evt luje do tvora podobných vlastností, jaké p edtím v život  

la. Ú astníci dialogu Faidon, Simmias a Kebes, rozvíjejí teorii, že duše je jen 

jakousi funkcí t la a p ipodob uje to, stejn  jako je harmonie funkcí lyry. Harmonie 

tu ztvár uje duši a lyra t lo, Kebes- další ú astník p ipodob uje duši ke tkalci, který 

obnosí ur itý po et košilí, zamýšlí se tedy nad tím, že duše prochází více t ly a na 

konci umírá. Sokrates Simmiovi oponuje tím, že duše (prvotní prvek) vládne t lu, 

tudíž je nemožné, aby harmonie vládla ly e, která je na ni závislá. Sokrates reaguje i 

na Kebeta. Není p ece možné, pokud mají v ci sv j podíl na idejích, aby když 

s duší p ichází do t la život, nem že tedy duše získávat podíl na ideji smrti.  

Posmrtný život d íve byl podle Pato ky vlastn  bytím pro druhé, to ím 

lov k je ve vzájemné vým  a ve vzájemném zakoušení. Ve form  pé e o duši se 

poprvé u Platóna stala bytí duše pro sebe samu. Duše má sv j skute ný, vnit ní 

                                                
44 PLATÓN, Faidon. Praha: Oikoymenth, 2003. ISBN 80-72-98-062-9. s. 93. 
45 PLATÓN, Faidon. Praha: Oikoymenth, 2003. ISBN 80-72-98-062-9. s. 101. 
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život. Nesmrtelnost v tomto pojetí získala nový rozm r – váže se k pohybu duše, 

dobru a zlu, nabyla také niternou podobu.  

Jak bylo zmín no na za átku, pé e o duši jako poznávání pro poznávání 

samé, díky tomuto poznávání duše získala znalost sebe samé. 

Smrt je pojata jako rozlou ení duše a t la. Po smrtí t la si t lo, aspo  po 

jakou dobu udržuje vlastnosti, které m lo p ed smrtí – vlasatost, velikost, jizvy. 

Stejné je to i s duší po smrti, prožitky a dojmy, jež lov k p ijal zaživa, je tam stále. 

Duše je ale nesmrtelná. V dialogu Gorgias vypráví Sokrates Kallikovi o tom, co se 

s duší d je po smrti, že duši p edchází p ed soudce Rhadamanthya. Soudce si 

prohlíží duši, díky tomu, že je do ní vepsán celý život lov ka, po smrti je stále vše 

patrné, tak pokud vidí duši ošklivou, posílá ji do v zení.  

Smrt je tedy chápana jako svle ení t la, t lo zde p edstavuje jakési šaty, 

které duše po smrti odloží. Nelze tedy soudit duše oble ené, protože to by se mohl 

soudce nechat ovlivnit krásnými t ly. D íve skute  soudy probíhaly zaživa, ale 

Zeus tomu u inil p ítrž. Zeus rozhodl, že soudit budou jeho synové, z Asie – Minós 

a Rhadamanthys a z Evropy Aiakos- tito synové Dia musí také zem ít, aby stáli nazí 

ed nahými dušemi. Budou soudit na louce, která je na rozcestí, z n hož vedou dv  

cesty, jedna na ostrov blažených duší, druhá do Tartaru- což je nejhorší ást podsvtí. 

Asiaty bude soudit Rhadamanthys, Evropanany Aiakos a Minós jim bude 

nápomocen v rozhodování, kdyby byly na pochybách. Duše po smrti odchází z t la, 

avšak istá jen málokdy, protože byla celou dobu v zn na  t le, je touto t lesnosti 

pot ísn na. Ti, kte í sv j život nežili správn , se ani po smrti nedo kají ni eho 

íjemného. „ Nap íklad ti, kte í hov li labužnictví a chlípnosti a pijáctví a 

nedovedli se toho vyst íhat, ti na sebe berou pravd podobn  podobu osl  a 

takových zví at.46“ 

Ti, jež sv j život zasv tli správným v cem, se po smrti p evt lují do 

mírných tvor . Platón uvádí nap íklad vosy, v ely, nebo dokonce ádné muže. Co se 

tý e filosof , tak ti sm jí p ijít do rodu boh , avšak nikdo jiný krom  filosof  ne. 

Práv  proto také dbají filosofové za života o moudrost a nepoddávajíc se fyzickým 

žádostem, aby mohli p ijít po smrti do božského rodu.  

                                                
46 PLATÓN, Faidon. Praha: Oikoymenth, 2003. ISBN 80-72-98-062-9.s. 115. 
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Podle Platóna je d ležité, aby duše nerozumná byla potrestána. V tomto 

trestu je totiž možnost nápravy a je vlastn  duši ku prosp chu. Rhadamanthys 

špatnou duši posuzuje, jestli je zhojitelná i nikoliv.  

Nejv tší zlo pro lov ka, není smrt, jak by se t eba na první pohled mohlo 

zdát, nýbrž zanev ení na rozumové úvahy.  

Konec této kapitoly uzav e Jan Pato ka : „Nakonec bychom mohli íci slovo 

Hérakleitovo: Lidi po smrti eká, co neo ekávají ani nedoufají.“ A to proto, 

pon vadž o ekávat a doufat znamená o ekávat a doufat v ase, o ekávat a doufat 

v tomto sv . A tento sv t je sv t v cí, to je sv t realit, kdežto to, co o ekává 

lov ka ve smrti, je pouhé bytí – a to není žádná v c47.“ 

 

                                                
47 PATO KA, J. Platón a Evropa. Praha : Filosofia, 2007. 978-80-7007-264-6.s.136. 
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5. Charakter duše, podoby duše podle Platóna  

 

 

V této kapitole bych cht la ukázat, jak Platón svou duši popisoval 

v dialozích, asto to jsou velmi rozsáhlé odstavce a ásti dialog , kde duši 

ipodob uje k r zným mnohem p edstaviteln jším v cem.  

Platón p edstavoval duši dvojím zp sobem, jednak jako n co celistvého a 

jednotného. Ale zárove  i jako n co, co má t i ásti, složky. V tomhle si Platónovy 

dialogy proti í. Ve Faidonu se duše p irovnává k n emu, co je božské a zárove  

jednoduché, takové, co se nedá rozebrat. Avšak nap íklad takový dialog Faidros 

nebo Tiamos nás seznamuje s ástmi duše a jejím d lením. Profesor Novotný se 

domnívá, že názor, který Platón prezentoval ve Faidonu je starší než názory na 

rozd lení duší.  

Profesor Novotný vidí duši v dialogu Faidros jako duši konkrétní, stejn  tak 

jako v dialogu Timaios. Z tohoto Timaios je patrné, že Platón považuje vesmír za 

živoka – tedy za n co, jež má t lo a duši.  

Platón ve svých dialozích p edkládá asto, jak duše vypadá. I když je Platón 

názoru, že duše je neviditelná, což je logické, protože ani v Platónov  dob , ani v té 

naší, duši nikdo nevid l, podává vým ry podob duše. P i tení platónských dialog , 

kde se píše o duši, asto m žeme narazit na to, že Sokrates svým druh m 

ipodob uje duši k r zným v cem. Platónské vým ry jsou jednak i z básnického 

hlediska velmi hezké a hlavn  nám umož ují na duši pohlížet ne tak abstraktn . 

První zajímavé p irovnání jsem objevila v dialogu Filebos.  

Sokrates p ipodob uje duši ke knize. „Pam  slu ující se s vjemy a stavy 

s tím spojené, podle mého zdání jako by tehdy p ímo zapisovaly do našich duší i; 

a kdykoli tento stav píše pravdu, vznikají v nás jeho p sobení pravdivé mín ní i 

pravdivé i, ale kdykoli tento náš vnit ní písa  napíše nepravdu, vzniknou 

výsledky opa né proti pravdivým48“ 

V naší duši je p ítomen ale ješt  pracovník, a sice malí , který po písa i 

maluje obrázky t ch í. Obrazy pravdivých í jsou pravdivé obrazy, 

nepravdivých í jsou nepravdivé.  

                                                
48 PLATÓN. Filebos. Praha : Jan Laichter, 1943. s. 61. 
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Pokud chceme pohlédnout na to, jak duše vypadá, Platón ji ve Faidru 

charakterizoval tak, že duše má t i ásti – dva kon  a jednoho vozataje. Jeden k  je 

charakterizován jako dobrý. Pod tímto ozna ením se skrývá spousta vlastností, které 

tento dobrý k  má. Jeho vzhled je ušlechtilý, je to k  ztepilý, štíhlý, vysoký, bílé 

barvy a chce-li ho vozataj ídit, sta í mu pouze pobídka a slovo, o tomto koni lze 

také íci, že je um ený. Druhý ze dvou koní je tomu prvnímu opakem. Jeho t lo je 

ivé, otylé, má krátký krk, tmavá srst, na uších mu rostou chlupy a když ho vozataj 

pobízí slovem, neslyší, protože je hluchý, proto musí vozataj užít bi e. Tohle bylo 

vymezení co se tý e vzhledu, ale stejn  velká je i rozdílnost v jejich chování. Pokud 

duše spat í svého milá ka, chování koní je rozdílné. Dobrý k , a koliv touží, je 

umírn ný, má strach, aby svého milá ka neohrozil kopyty a poslouchá d sledn  

vozataje a prudce se žene k milá kovi. Když se k milovanému p iblíží i vozataj, 

který neuko íroval tmavého kon , když vidí milovaného p ed sebou, vozataj strhne 

ot že dozadu a oba kon  usednou na ky le. Když pak kon  znovu vyjížd jí dál, 

pocity obou koní, jsou r zné. K  dobrý se za své chování stydí a za ne duši 

zalévat potem, druhý k , jen co se oklepe a rány bi e nebude už tolik cítit, za ne 

na vozataj i na bílého kon  chrlit vý itky, že zbab le utekli a donutí je i proti jejich 

li, aby se vrátili. Svým zb silým chováním je donutí, aby znovu jeli na místo za 

svým milá kem. Vozataj kon , ale trestá, snaží se ho zkrotit a p sobí mu bolesti, 

 je celý zakrvavený a všechno ho bolí. Když má špatný k  už tuhle zkušenost, 

když vidí milá ka, má velký strach, že potom zase p ijdou bolesti. „touha, bohat  

plyne k milovníku a jednak vznikne do n ho, jednak, když už je zcela napln n, 

odtéká ven; a jako vítr nebo n jaká ozv na odráží od hladkých a tvrdých st n a nese 

se zp t tam, odkud vyšla, tak se ten proud krásy vrací nazp t tam, odkud vyšla, tak 

se ten proud krásy vrací nazp t do krasavce o ima, tudy vchází podle své 

irozenosti do duše49.“  

Když jsou spolu milovník a milá ek, nezkrotný k  žádá po vozataji aspo  

malý, krátký požitek a když vozataj  na krátko popustí ot že zlému koni, hned zase 

musí se vozataj s kon m um eným vzpírat. Na tomto p irovnání duše ke dv ma 

koním a vozataji, je dob e vid t zápas v duši. Vždy proti sob  v duši bojuje složka 

rozumová a afektivní, proti složce nerozumové, která nezná míry. Pokud zvít zí 

lepší složka duše – ta rozumná a p ivede pak tato složka lov ka k filosofii, takoví 

                                                
49 PLATÓN. Faidros. Praha : Jan Laichter, 1948. s.58. 
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to lidé mají život blažený. Tito lidé si také, ale musí uv domit, co zp sobuje 

v špatnost a co dobrost. Po skon ení života, jejich duše nabude perutí a vzlétne. 

Pokud se však n kdo rozhodne pro život nefilosofický, i nerozumný nebo d lají 

takové v ci, které nejsou rozhodnutím celé duše, nenabudou perutí, ale za svou 

erotickou šílenost si vysloužili aspo  n co – náb h na ope ování. Mají ješt  šanci 

prožít lásku a dosáhnout ope ování.  

lov k, který prožívá lásku, je podle Platóna šílený. Ale šílenost, pokud je 

dávána darem božím, je pro nás nejv tší dobro. 

Duše božská, na rozdíl od té lidské, má oba dva kon  dobrého p vodu, se 

stejnými dobrými vlastnostmi. Nedochází tedy mezi t mito ko mi k ádnému 

rozporu. Platón se snaží op t charakterizovat pojem živok – smrtelný a nesmrtelný. 

Je-li duše dokonalá, je i ok ídlená, pobývá v celém vesmíru, ale existuje i taková 

duše, které perut  vypadaly, padá dolu až se zachytne za n co pevného, tím pevným 

tu je t lo a tak vznikne název živok- duše spojená s pevným t lem. Tento živok, to 

je živok smrtelný, existuje ješt  i živok nesmrtelný, a to je b h. U boha je duše 

s t lem neustále srostlá. Duše je ope ená, p irozen  se vznáší vzh ru k nebi, kde 

bydlí božský rod. Ope ená duše se, ale m že ope ovat ješt  mnohem více a to tak, 

že nové ope ení ji nar stá p sobením v cí dobrých – moudrost, krása. P sobením 

ci nedobrých ale duše hyne. Božská duše se ú astní božského pr vodu, jako první 

vyráží Zeus a v zádech mu je vojsko boh . Jedou skrz nebesa a na té cest  vidí 

spoustu krásných v cí. Na této okružní cest , duše spat ují rozumnost, spravedlnost, 

krásu. Na této cest  totiž spat ují skute ná jsoucna. Duše, jenž toho na své okružní 

cest  nejvíce vid la, má být vsazena do t la filosofa, druhá do t la krále nebo 

vále níka, t etí do politika, tvrtá do n koho, kdo se bude zabývat lé ením t la, pátá 

do v štce, šestá do básníka, sedmá do emeslníka nebo rolníka, osmá do sofisty a 

devátá do tyrana50. 

Ve Faidru Platón, jako zdatný básník, vykládá svému spole níku Faidrovi, 

co se odehrává v duši, když spat uje n jaké jsoucno, které už na své okružní cest  

jednou spat ila. Jedním takovým jsoucnem je krása. Lidská duše krásu spat ujíc, se 

snaží vzlétnout, ale nem že, jen se vzm že na pohled vzh ru, pozemské v ci ji v tu 

chvíli v bec nezajímají, a to je mu vy ítáno a takový lov k, který tohle provádí, je 

ozna ován za n koho, kdo si vede šílen . Toho, kdo miluje krásno, Platón nazývá 

                                                
50 PLATÓN. Faidros. Praha : Jan Laichter, 1948.s.42. 
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milovníkem. Krása není jen n jaké jsoucno. Mezi ostatními jsoucny doslova zá í. 

Krásu totiž na rozdíl od jiných jsoucen, postihujeme zrakem a zrak je náš nejvíce 

vyvinutý smysl. Již jsme už hovo ili o ope ených duších, avšak proces ope ování 

duše, aspo  tak, jak ho lí il Platón, nebyla žádná p íjemná záležitost. I spat ení 

krásy je možnost, jak za ít s ope ováním duše. Ten, kdo se setkává s krásou, si ji 

nejd íve d kladn  prohlíží, utvrzuje se v ní, plaše k ní p ichází a chce se ji zasv tit 

jako bohu. Další fází, ale je, poci ování nezvyklé horkosti, pocit opocování, takhle 

za nou pu it brky. Za ne se s procesem ope ování. Duše celá v e, poci uje bolest 

jako p i r stu zub . Když pak se zase zadívá na krásu, postupn  se jí za ne 

ulevovat. Duše cítí bolest a zárove  se raduje z krásného zjevu. Protože je zmatená, 

nem že ani spát, je i roz ilená, nevydržíc na jenom míst . Duše v nep ítomnosti 

svého krásného zjevu, má puky brk  uzav ené a cítí nep íjemné bodání, duše toužící 

chce svého milá ka vid t zas, aby se zase mohla ope it, aby se ji mohlo ulevit. Jak 

už bylo eno, lov k prožívající šílenství se nezajímá o nic jiného, než o to, že by 

cht l vylétnout vzh ru jako pták a to by mohl jen s duší hust  ope enou, proto tolik 

touží spat ovat objekt své touhy. Takovýto stav se nazývá láska, podle lidí. Podle 

boh  se však nazývá Pteros – kv li rostoucímu pe í. Každý si hledá svou lásku, 

podle své vlastní povahy a to ho také uctívá. „A tu pr vodci Diovi hledí, aby jejich 

milovaný byl dios, jasný svou duší, zkoumají tedy, je-li lov k nadaný pro filozofii a 

dcovství, a když ho naleznou a do n ho se zamilují, d lají všechno, aby n ím 

takovým byl51.“ 

V Gorgiu se Sokrates zabývá vadností duše, íká, co je to vadnost a že má t i 

druhy- chodbu, nemoc a nespravedlnost. Tyto t i vadnosti jsou vadnosti pen z, t la 

a duše. Sokrates práv  p i téhle p íležitosti vypichuje, že vadnost duše – 

nespravedlnost je ze všeho nejhorší. „tedy vadnost duše p evyšuje ostatní vadnosti 

jakousi nad pomyšlení velikou škodlivosti a neoby ejným, když ne- podle tvé i-

bolestností.52“ 

Na nespravedlnost je lékem soudnictví, nebo právnictví, kterého si Sokrates 

i Pólos váží více než pen žnictví – které potla uje chudobu a léka ství, jež lé í 

nemoc.  

 

                                                
51 PLATÓN. Faidros. Praha : Jan Laichter, 1948.s.47. 
52 PLATÓN, Gorgias. Praha : Oikoymenth, 1996.s.54. 
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Záv r 
 

 
Cílem mojí bakalá ské práce bylo nahlédnout na Platónovu duši z co nejvíce 

úhl  pohledu. Ve zdrojích, které jsem používala, jsem vyhledávala duši v mnoha 

zných hlediskách. Platón totiž chápe duši n kolikerým zp sobem, respektive pod 

slovem duše si nelze p edstavit jen n co, co tvo í protiklad t lu. 

První rozm r duše, jak jsem rozebírala p evážn  v první kapitole, je duše 

jako initel jednak pohybu svého, tak i pohyb  ostatních. První rozm r duše není 

tedy duše jakožto n co duchovního, ale jako jsoucno, které je zdrojem všeho 

ostatního – jako jakýsi po átek. S tím také souvisí duše sv ta, která je umíst na na 

nebi. Vedle duše sv ta Platón rozlišuje duši božskou a duši lidskou. Klí ové slovo 

pro duši je rozum, protože ten má celé duši vládnout a ostatní dv  složky, které duše 

ješt  obsahuje, což je vzn tlivost a chtivá žádostivost ji mají být pln  pod ízeny.  

Platón v bec odsuzoval v ci spojené s žádostivosti, už jen z d vodu, že 

žádostivost nikdy nebude um enou a um enost pro n j byla dosti zásadní cností, 

samoz ejm  krom  spravedlnosti, moudrosti a odvahy. Platón v vým r ideální duše 

se tedy nem že obejít bez mezi, um enosti a harmonie, jenž má v duši vládnout.  

Jsem názoru, že nejvýznamn jší v souvislosti s Platónovou duši je pé e o 

duši. P esto, že byl Platón zastáncem nesmrtelné duše, neustále nabádal k co 

nejv tší aktivit , ke zproblematizování a vystavení se otázkám. Pé i o duši chápu já, 

jako lov k žijící v postmoderní dob , jako správný styl života vedoucí k dokonalé 

harmonii v lov ku a š astnému životu. 

V neposlední ad  nelze opomenout problematiku duše a t la. V dnešní dob  

podle m  není tendence chápat t lo a duši odd len , lov k je spíše chápán jako 

celek, Platón v lov k je však duše – to je lidské jádro, pouze duše m že obsahovat 

cnosti a m že být skute  krásná. T lo je obal tohoto jádra, na první pohled zdá se 

ned ležité a ono také ned ležité podle Platóna je, ale m že nám zp sobovat i velké 

problémy, pokud dopustíme, aby t lo bylo v nesouladu s duší.  

Na Platónov  pojetí duše je nejpozoruhodn jší asi to, do jakých detail  je 

propracované. Platón se v noval v souvislosti s duší jak skoro všem sférám života 

ob ana ecké polis, tak i hlubokým ontologickým úvahám a ryze ušlechtilým 

vlastnostem lov ka (jeho duše).  
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Anotace 
 
 

V úvodu své bakalá ské práce „Platónovo pojetí duše“ jsem nastínila problém 

duše v dob  vrcholné antické filosofie, dál jsem stanovila cíl nahlédnout Platónovu 

duši z co nejvíce úhl  pohled  a p edstavila jsem publikace, které jsem použila. 

První kapitola je v nována základní charakteristice duše a tou je pohyb. 

Druhá kapitola, rozep na do t í menších podkapitol p edstavuje základ 

Platónova pojetí duše a je jí pé e o duši.  

Ve t etí kapitole je rozebírána nejen duše, ale také t lo, které s duší úzce 

souvisí.  

tvrtá kapitola je v novaná nesmrtelnosti duše a zárove  smrtelnosti t la.  

V poslední páté kapitole „Charakter duše, podoby duše podle Platóna“ jsem 

edstavila n kolik obrazných vyjád ení o duši, kterak ji Platón ve svých dialozích 

vyobrazuje.  

V záv ru jsem shrnula nejd ležit jší významy jednotlivých kapitol. 

Vyzdvihla jsem jako nejvýznamn jší pé i o duši a upozornila jsem na rozdíly 

chápání lov ka dnes a v dob  Platónské. Na konci jsem ocenila Platónovo detailní 

propracování nauky o duši.  
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Annotation 
 

 

In the introduction of my bachelor thesis called „Platon´s concept of soul“ I 

outtived the issve of soul in the era of peak antique philosophy, the I set the target to 

view Platon´s soul from most point of view and ..presented publications I had used. 

The first chapter is dedicated to the basic characteristic of the soul –to the 

motion. 

Second chapter (devided into 3 subchapters) represents the care about the 

soul. 

The third chapter analyses not only the soul but aso the body being in 

narrow contact will the soul. 

The fourth chapter dedicated to mortality of body and immortaliby of soul. 

characterizes Platon´s perception of the death.  

In the last chapter „Character and forms of the soul“ according to introduce 

Platon I introduced several picturial expressions in the way Platon depicted it in his 

dialoques.  

In the conclusion I summed up the most important meanings of separate 

chapters. I emphasized the care about the soul as the most important and pointed out 

the differences in compretension of men in Platón´s era. At the end I appreciated the 

detailed elaboration of Platon doctrine in about the soul.  
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