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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá filosofií Sørena 

Kierkegaarda z pohledu budoucí učitelky. První část 

práce podává teoretický přehled základních myšlenek 

dánského filosofa, založený na komparaci s dalšími 

významnými filosofy. Druhá část pak nabízí rozbor 

možného využití Kierkegaardovy filosofie při výuce na 

středních školách. V této části jsou přesně vymezeny 

výukové cíle pokrývající klíčové kompetence stanovené 

v Rámcově vzdělávacím programu pro gymnázia a konkrétní 

postupy v hodinách, které umožňují jejich dosažení. 

 

 

 

Abstract 

This graduation theses deals with the philosophy of 

Søren Kierkegaard from the point of view of  fututre 

teacher. The first part of the theses offers theoretical 

overview of basic thoughts of the Danish philosopher 

based on comparison with other philosophers. The other 

part analyses the possibilities of usage Kierkegaard’s 

philosophy in teaching philosophy at high schools. The 

educational aims and the lessons‘ procedures are being 

described in this section. 
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Úvod 

 

 

Søren Kierkegaard je bezpochyby podivuhodný autor 

a filosof. Jeho život i výsledky jeho tvorby podávají 

svědectví o tom, s jakým zapálením se věnoval otázkám 

spojeným s vírou v Boha. Jeho pojetí individuálního 

vztahu jedince k Bohu a s tím spojený způsob života 

staví Kierkegaarda mezi filosofy, kteří měli zásadní 

vliv na vývoj lidského myšlení. Svou inspirací 

v Sokratovi, kritikou Hegelova idealismu, netradičním 

přístupem ke křesťanské víře a jejímu vztahu k etice, 

i masivním vlivem na filosofii 20. století (především 

existencialismus)  se Kierkegaard ocitá na výjimečné 

pozici filosofa, který se svými myšlenkami vymyká své 

době. 

V této práci se budu filosofii a etice Sørena 

Kierkegaarda věnovat ze dvou rozdílných hledisek.  

V první části své práce se zaměřím na teoretické 

uchopení Kierkegaardových myšlenek.  

Pokusím se popsat faktory, které ovlivnily 

směřování filosofické práce dánského myslitele. 

Kierkegaard patří k autorům, jejichž tvorba má 

kořeny již v jejich dětství. Krátce se tedy budu 

věnovat filosofovu životu. Neopomenutelný vliv na 

Kierkegaardovu tvorbu, především na styl jeho psaní, 

měl Sokrates. Způsob, jakým se Kierkegaard nechal 

tímto filosofem ze starověkého Řecka inspirovat, 

poodhalíme zkoumáním pojmu „ironie“ ve srovnání těchto 

dvou filosofů. 

Kierkegaardova individualisticky zaměřená 
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filosofie vynikne nejlépe ve srovnání s jeho 

současníkem, Hegelem. V době německého idealismu, kdy 

lidé věřili v pokrok a sílu lidstva jako společnosti, 

se Kierkegaardův individualismus nutně neobyčejně 

vyjímal. Využiji tedy srovnání těchto dvou autorů 

k ilustraci Kierkegaardova pojetí. 

Neopomenutelný je také vztah mezi vírou a etikou 

takový, jaký vyplývá z Kierkegaardova díla. Ve své 

práci srovnávám jeho přístup s jiným hluboce věřícím 

filosofem, Emaunelem Rádlem. Jak doufám, komparace 

dvou filosofů, kteří oba vychází z víry v téhož Boha a 

jejichž závěry týkající se etiky jsou diametrálně 

odlišné, přinese zajímavé výsledky. Věřím, že taková 

rozdílnost názorů nechá vyniknout oběma teoriím.  

Shrnutím Kierkegaardova myšlení bych pak ráda 

naznačila především jeho vliv na filosofii 

existencialismu. 

Druhá část mé práce pak bude zaměřena 

praktičtěji. Jak již bylo naznačeno, Kierkegaardova 

filosofie se dotýká mnoha období i sfér dějin 

filosofie. Jako taková by mohla být výborným podkladem 

pro výukový blok v rámci hodin filosofie na středních 

školách.  

Pro učitele společenských věd na středních 

školách najdeme řadu metodických a didaktických 

příruček, pro výuku filosofie jich však mnoho není. 

Tento předmět není snadné vyučovat. Proto se v této 

práci pokusím zamyslet nad možnostmi, jak filosofii 

mladým lidem předložit alespoň trochu zajímavou 

formou. Tím nechci naznačovat, že filosofie není sama 

o sobě zajímavá. Je to však předmět náročný a výklad 

učitele neosloví příliš velkou část studentů. V druhé 
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části mé práce se tedy pokusím vypracovat výukový blok 

hodin filosofie, které budou založeny na aktivitě 

žáků.  Kierkegaardova filosofie k tomu podává skvělou 

příležitost. 

Takto zaměřený výukový blok chci rozdělit do tří 

částí. Každá z nich časově zhruba odpovídá dvěma 

vyučovacím hodinám. První bude pracovat s rozdíly mezi 

Hegelovým a Kierkegaardovým přístupem v kontextu doby, 

druhá část se zaměří na etické otázky vyplývající 

z komparace Kierkegaardova pojetí Abrahamova příběhu 

s pojetím Emanuela Rádla, třetí část se pak orientuje 

na vliv Kierkegaardovy filosofie na existencialismus. 

V rámci této třetí části bych se také ráda zaměřila na 

Kierkegaardovo působení na současného člověka. 

Činnosti, během kterých se žáci s filosofií seznamují, 

chci založit na aktivitě žáků, nikoliv učitele. 

Předpokládám, že pokud žáci budou muset sami vymýšlet 

filosofické a etické argumenty a závěry, lépe jim 

porozumí. Pokusím se v aktivitách pracovat s vlastní 

zkušeností žáků. Tak by mohli žáci lépe pochopit, že 

filosofie není jen otázkou dob minulých, ale že se 

jich dnes a denně týká. 
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1. Život Sørena Kierkegaarda 

 

 

Kierkegaard patří k filosofům, jejichž filosofie 

je silně ovlivněna (řekla bych až spjata, propojena) s 

jejich osobním životem. Proto zde jen velice krátce 

shrnu Kierkegaardovy životní události, které jej 

nejvíce ovlivnily. 

Søren Kierkegaard se narodil roku 1813 do bohaté 

rodiny v Kodani, hlavním městě Dánska. Jeho matka, Ane 

Sørensdatter Lund Kierkegaard, byla tichá a nenápadná 

žena, která před svatbou s Michaelem Pedersenem 

Kierkegaardem pracovala jako služebná. Kierkegaardovi 

životopisci uvádějí, že na filosofovu tvorbu neměla 

zvláštní vliv. Postava otce však hrála v Sørenově 

životě významnou roli. Jeho otec byl melancholický, 

úzkostlivý, hluboce zbožný muž. Právě zbožnost 

Michaela Pedersena Kierkegaarda nezměrně ovlivnila 

filosofovo myšlení.  

Sørenův otec byl přesvědčen, že na sebe svými 

osobními hříchy, kdy v mládí proklínal boží jméno, 

nebo zplodil s Ane nemanželské dítě, přivolal boží 

hněv. Věřil, že ho Bůh potrestá smrtí všech jeho dětí. 

Pravdou zůstává, že ze sedmi dětí přežili svého otce 

pouze Søren a jeho bratr Peter Christián Kierkegaard. 

Toto časné uvědomění si hříchu ovlivnilo 

Kiekegaardův život i tvorbu. Vyrůstal v prostředí, kde 

nebyla víra v Boha něčím obecným a nekonkrétním. Skrze 

svůj pocit viny v sobě i svých dětech Michael Pederson 

Kierkegaard pěstoval vztah k Bohu jako osobní, 

individuální akt vztažení se k tomu, co nás přesahuje, 
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čemu se zodpovídáme ze svého jednání. Mladý 

Kierkegaard převzal po otcově smrti pocit prokletí a 

celý život si svůj vztah k Bohu ujasňoval. 

Kierkegaard navštěvoval Školu občanské ctnosti, 

kde studoval kromě jiného i latinu a historii. V roce 

1830 pokračoval studiem teologie na universitě v 

Kodani, ale spíše se tam zaměřoval na filosofii a 

literaturu. 

Důležitou stránkou Kierkegaardova života, která 

měla velký vliv na jeho práci, bylo jeho zrušené 

zasnoubení s Regine Olsen. Filosof usoudil, že jejich 

manželství by nemělo žádnou perspektivu. Zrušil 

zasnoubení dne 11. srpna 1841, ačkoli se obecně věří, 

že byli jeden do druhého hluboce zamilováni. Ve svých 

denících zmiňuje Kierkegaard své přesvědčení, že jeho 

"trudnomyslnost" jej učinila nevhodným pro manželství. 

Celý život se však v myšlenkách k vytoužené dívce 

nepřestával vracet a svého činu litoval. Lze 

předpokládat, že rozchod s Reginou chápal jako oběť, 

kterou musí přinést, aby se mohl věnovat svému bohu. 

Stejně jako Abraham neváhal obětovat Izáka, obětoval 

Kierkegaard Reginu. Snad doufal, že se mu zas vrátí.  

Každopádně tato kapitola jeho života významně 

ovlivnila filosofovu tvorbu. Například při četbě 

Svůdcova deníku se nemůžeme ubránit pocitu, že autor do 

textu vkládá osobní zkušenost. Jednou z nejvýraznějších 

paralel mezi Kierkegaardem a postavou K. je nezdolná 

touha po prožitku okamžiku. Pro svůdce je to chvíle, kdy 

protiklady souzní v harmonii a budí zdání věčnosti1, 

                                                 
 
 
1 Kierkegaard, S.: Svůdcův deník. Mladá Fronta, Praha 1994. 
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Kierkegaardovi tento pocit navodí rozhodnutí pro 

otevřené vystoupení proti církvi, kdy se prezentuje jako 

konkrétní a jednotlivý člověk, stojící před Bohem a 

nacházející tak konečně útěchu ve své hluboké 

trudomyslnosti. A poznává, že se musel s Reginou 

rozejít, neboť jeho úkol na zemi je jiný, než se nalézt 

v manželství. Později Kierkegaard zjistil, že se Regine 

Olsen zasnoubila s Johanem Frederikem Schlegelem, 

státním úředníkem. Tato zpráva ho hluboce zasáhla a 

ovlivnila i jeho pozdější díla. Práce Opakování se 

zabývá láskou, náboženskou zkušeností a jazykem, 

vyjadřujíc se v sérii příběhů o mladém gentlemanovi 

opouštějícím svou milou. Několik dalších prací z tohoto 

období vytváří podobné podtexty ke vztahu mezi 

Kierkegaardem a Olsen. Několik let před svou smrtí uvedl 

Kierkegaard ve své poslední vůli, že má Olsen zdědit 

jeho majetek, a že všechna jeho spisovatelská činnost 

byla věnována jí.  

Roku 1841 Kierkegaard obhájil svou diplomovou práci 

„Pojem ironie, se stálým zřetelem k Sókratovi“. Promoval 

dne 20. října 1841.  

Kierkegaard byl finančně nezávislý. Jeho dědictví 

pokrylo výdaje na vzdělání, život, mohl si dokonce 

dovolit publikovat několik svých děl.   

Kierkegaard ve své práci mimo jiné kritizuje 

filosofii Georga Wilhelma Hegela. Nejvýraznějším útokem 

na hegelianismus je „Konečný nevědecký dodatek k 

Filosofickým drobkům“, který pojednává o důležitosti 

jednotlivce, subjektivitě jako pravdě.    

Předmětem jeho kritiky byl fenomén davu. Člověk 

v davu ztrácí svou unikátnost, kterou má jen jako 

jedinec. Moderní společnost, podle Kierkegaarda, svým 
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důrazem na rozum a matematickou rovnost vytváří 

uniformního jedince. Netečná veřejnost, dav, umožňuje 

shodnost jedinců, potlačuje rozmanitost a jedinečnost.  

Jako součást své analýzy davu obvinil Kierkegaard 

křesťanskou církev z úpadku a rozkladu, a to zejména 

Dánskou národní církev, ke které se povinně hlásila 

drtivá většina občanů Dánska. Kierkegaard cítil, že jeho 

povinností v této době bylo informovat ostatní o tom, co 

považoval za povrchnost takzvaného křesťanského života.  

Kierkegaard díky svým na tehdejší dobu neobvyklým 

názorům a snad i podivínskému stylu života čelil mnoha 

satirickým a zesměšňujícím výpadům vůči své osobě. 

Kierkegaard se však nenechal odradit a svou 

opoziční pozici potvrdil publikacemi, které se 

zaměřovaly na pokrytectví křesťanstva. Křesťanstvem 

nemyslel Kierkegaard ani tak křesťanství samotné, jako 

spíše církev a náboženskou praxi uplatňovanou v tehdejší 

společnosti. 

Ke sklonku života Kierkegaardova života byla 

charakteristická trvalým, přímým útokem na Dánskou 

národní církev, uskutečněným prostřednictvím novinových 

článků, publikovaných v plátku Domovina a řady brožur, 

které si filosof sám vydával, zvaných Okamžik.  

Kierkegaard zemřel ve Frederikově nemocnici. Byl pohřben v 

Assistens Kirkegård v Nørrebroské části Kodaně. Kierkegaardův 

synovec Henrik Lund nesouhlasil, aby byl jeho strýc pohřben úřední církví, jelikož 

ji odsuzoval a nehlásil se k ní. Na Lundovi protesty však nebyl brán zřetel.2 

                                                 
 
 
2  Störig, H.J.: Malé dějiny filosofie, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní vydří, 2000, str. 

393. 



                                                                                                                                  
 

 
 

 
15 

 
 

2. Tvorba Sørena Kierkegaarda 

 

 

Kierkegaardovo autorství se dělí do tří skupin. 

První skupinu tvoří díla pod pseudonymy (Vigilius 

Haufniensis, Constantin Constantinus, Johannes de 

Silentio, Johannes Climacus). Patří sem knihy jako 

„Filosofické drobky aneb drobátko filosofie“, „Buď-

anebo“, „Pojetí úzkosti“ či „Bázeň a chvění“. 

Kierkegaard využíval pseudonymů k tomu, aby mohl 

vyjádřit myšlenky nepřímo, aby mohl využít literárního 

napětí mezi autorem pseudonymním a skutečným. Využívá 

tak (podobně jako Sokrates) formy dialogu k oslovení 

jednotlivce, chce vyprovokovat k samostatnému 

uvažování. Protože to, co lze sdělit přímo, je 

objektivní pravda a pro jednotlivce je vlastně 

bezvýznamná, protože odvrací od vlastní pravdy.3 

Tajemství existence a života nelze sdělovat přímo, 

mohlo by dojít k ochuzení sdělení. Zde je patrná 

inspirace Sokratem, který pomocí „porodnického“ tázání 

jen pomáhal myšlenkám na svět, ale nesděloval. 

Ve druhé skupině jsou poučné teologické spisy a 

kázání, které Kierkegaard vydal pod svým jménem a 

třetí skupinu tvoří Anti-klimakovy spisy („Nemoc k 

smrti“ a „Nácvik křesťanství“). 

 

 

 

                                                 
 
 
3 Störig, H.J.: Malé dějiny filosofie, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní vydří, 2000, str.394. 
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3. Sokrates jako Kierkegaardova inspirace 

 

3.1. Stadia víry 

 

Kierkegaardovu filosofii prostupuje otázka Boha. 

Nepochybuje o jeho existenci, Pro Kierkegaarda je 

existenciální otázkou otázka víry. Řeší zdánlivě 

neetické boží příkazy, kdy etická norma zní: 

„Nezabiješ!“, ale Bůh přesto Abrahamovi přikazuje, aby 

zabil Izáka. V Bohu vidí paradox a v síle Abrahamovy 

víry svůj ideál. Jeho východiskem je umlčení výhrad 

rozumu a „skok“ do křesťanské víry. Kierkegaard 

rozeznává v lidském životě různá stadia víry a přechod 

mezi nimi je uskutečnitelný volním aktem. Na nejnižším 

stupni je člověk-estetik, který prožívá danou chvíli, 

danou realitu. Člověk-humorista (předstupněm etického 

stadia) žertovně vyjadřuje odmítnutí lidských 

pomíjivých vztahů a obrací se k věčnosti. Na nejvyšším 

stupni je náboženský člověk, který cítí napětí mezi 

životem v čase a životem z pohledu věčnosti.4 

Právě zde vstupuje na scénu postava Sokrata. 

Humoristické stadium totiž úzce souvisí s ironií, ve 

které byl právě Sokrates mistrem. Ironie je pro 

Kierkegaarda počátkem, jež vede k probuzení osobnosti, 

„k vlastnímu určení člověka“.5 Ironický člověk má 

nakročeno ke skutečné osobnosti. 

 

                                                 
 
 
4 Marek, F.: Filosofická čítanka, Nakladatelství Svoboda, Praha, 1971, str. 276. 
5 Olšovský, J.: Niternost a existence, Úvod do Kierkegaardova myšlení, Akropolis, Praha, 2005, 

str. 13. 
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3.2. Kierkegaard a ironie 

 

Jak již bylo zmíněno, ironií se Kierkegaard 

zabývá již ve svém prvním díle „O pojmu ironie se 

stálým zřetelem k Sokratovi“. V této práci ale 

vycházím z Olšovského interpretace „Niterneost a 

existence, úvod do Kierkegaardova myšlení“. 

Kierkegaard se vyjádřil, že Sokrates měl „skvělou 

schopnost mluvit ironicky, zatímco ostatní jen 

plácali“.6 Dokázal svým vhodným dotazováním ukázat 

druhým, že si o sobě něco namlouvají, vedl je k 

pravému poznání sebe sama. Ptal se moudrého na 

podstatu moudrosti, soudce se ptal, co je to 

spravedlnost, a tímto dotazováním se snažil přimět 

dotazované k uvědomění si vlastní nevědomosti. Negoval 

tak dosavadní představy o skutečnosti. Postupoval tak, 

že vhodně kladenými otázkami nabourával dotazovanému 

jeho skořápku přesvědčení. Jakmile se podařilo nalomit 

v dotyčném jistotu o vlastním vědění, skořápka se celá 

sesypala a člověk byl otevřený novému poznání. Ani to 

však Sokrates žákovi nepředal přímo, ale otázkami ho 

vedl a posouval dál a dál ke kýženému porozumění.  

Sokratovo slavné tázání aténských občanů může být 

dobrým příkladem ironického tázání. Sokrates byl 

věštírnou v Delfách označen za nejmoudřejšího muže. 

Sám tomu nevěřil a chodil po Aténách a hledal někoho 

moudřejšího. Svými otázkami však každému rozbil 

křehkou skořápku jeho vědění. „Potom jsem tedy šel již 

                                                 
 
 
6 Olšovský, J.: Niternost a existence, Úvod do Kierkegaardova myšlení, Akropolis, Praha, 2005, 

str., str. 103. 
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po řadě dále; pozoroval jsem sice s lítostí a bázní, 

že si dělám nepřátele, přece však se zdálo nutným nade 

všechno stavět věc boha; že tedy musím jít ke všem, o 

kterých se zdá, že něco vědí, a zkoumat, co míní ta 

věštba. … Po politicích jsem šel k básníkům, jak 

tragédií, tak dithyrambů i k ostatním, abych se tam 

takřka při činu dopadl, že jsem méně znalý než oni. 

Probíraje tedy jejich básně, o kterých se mi zdálo, že 

jsou od nich nejlépe vypracovány, vyptával jsem se 

jich, co jimi myslí, abych se zároveň také něčemu od 

nich naučil. Tu se vám stydím povědět, občané, pravdu; 

avšak přece se to musí říci. Neboť, abych tak řekl, 

bezmála všichni, kteří při tom byli, dovedli o nich 

lépe mluviti než básníci sami o svých vlastních 

výtvorech.“7 

Bez ironie není možný autentický život. Ironie je 

prostředkem negace, umožňuje uvědomit si, že iluze 

jsou iluzemi. Sokrates užíval této negativity k 

vystupování proti dobovým koncepcím, tradicím a 

autoritám, tak aby byla popřena daná skutečnost a byl 

umožněn nový vývoj. „Vystupoval proti etablovanému 

řádu a stavěl se k němu negativně v ironické 

svobodě.“8 

Také Sokratovo „vím, že nic nevím“, je vlastně 

výrazem ironického postoje. Právě proto, že Sokrates 

věděl, že nic neví, si mohl ironii dovolit. Člověk, 

který ví úplně všechno, by musel opustit veškeré své 

                                                 
 
 
7  Platon: Sokratova obrana, Tatran, Bratislava, 1970, str. 164. 

8 Olšovský, J.: Niternost a existence, Úvod do Kierkegaardova myšlení, Akropolis, Praha, 2005, 
str., str. 105. 
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vědění a začít od začátku. Uvědomit si, že mé vědění 

je vlastně neautentické, a dokázat se ho vzdát jsou 

nejtěžší kroky k objevení pravdy. Sokratovo nevědění 

bylo podle Kierkegaarda ironické, vztahoval se tak k 

tomu nejvyššímu a nepoznatelnému, o čemž nelze vědět, 

co to je. Kierkegaard toto vědomí vlastní nevědomosti 

považuje za projev subjektivity. Ironie je tak prvním 

určením subjektivity, vytváří individuální prostor, v 

němž subjektivita míří k sobě. Ironik se dokáže 

odpoutat od dané skutečnosti tím, že ji ironicky 

zneguje, a vytvoří si tak vlastní odstup a může své 

poznání obrátit do sebe. 

Zde však Kierkegaard odstupuje od sokratovské 

pozice, protože upozorňuje na nebezpečí, že se 

subjektivita uzavře v sobě. Plný rozvoj subjektivity 

je ale možný jen v Bohu jako osobě, jež přišla na 

tento svět. Jedinec se k ní může vztahovat přes svou 

víru.9 

Ironie jako jev je podle Kierkegaarda subjektivní 

svobodou, lehkou hrou s nicotou, nic nebere vážně, 

popírá, co se jí zachce. Proto se vzdaluje vážnosti 

života a ničeho nedosahuje. S odstupem získaným pomocí 

ironie přichází k člověku možnost odstranit přebytečné 

a dotknout se počátku existence. Je však nezbytné mít 

svou ironii pod kontrolou. I zde je Sokrates 

příkladným ironikem. Velmi mu pomáhá jeho daimonion, 

jež ho ochrání před „náhodnostmi života“.10 Díky této 

kontrole může vystupovat i proti ustálenému řádu, 

                                                 
 
 
9 Olšovský, J.: Niternost a existence, Úvod do Kierkegaardova myšlení, Akropolis, Praha, 2005, 

str. 106-107. 
10 Platon: Faidros, Oikúmené,  Praha, 1993, str.30. 
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protože se nemusí bát, že bude jednat špatně. 

Kierkegaard však nepřipouští ironii jako pouhé 

popírání skutečnosti, ironie musí ukazovat cestu, 

otevírat brány něčeho vyššího. Má být předstupněm 

etické existence, může být přechodným krokem mezi 

estetickým a etickým stadiem. Sokrates však prý stál 

výše než běžný ironik. „Byl zdravý v tom smyslu, že 

zachraňoval duše z osidel relativity, byl schopen 

unést absolutno.“11 Sokrates ve svém nitru jasně vnímá 

nepodmíněný nárok etických hodnot. 

Pro náboženské stadium však potřebujeme více než 

ironii.  Pouze ve víře se jedinec otevírá absolutnímu 

cíli. Ironik svým postojem dává najevo rozpor mezi 

vnější skutečností a jeho vnitřním poznáním. Pro 

Sokrata-učitele je tedy komunikace nezbytným 

prostředkem. Avšak Abraham, muž víry, nemůže být 

ironikem, protože již překročil hranice obecného a 

nemá tudíž o čem mluvit. Skokem do dalšího stadia tedy 

nerušíme své dosavadní já, ale prohlubujeme ho a 

obohacujeme o další rozměr.12 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 
11 Olšovský, J.: Niternost a existence, Úvod do Kierkegaardova myšlení, Akropolis, Praha, 2005, 

str. 117. 
12  Kierkegaard, S.: Filosofické drobky aneb drobátko filosofie, Votobia, Olomouc, 1997, str. 58.  



                                                                                                                                  
 

 
 

 
21 

 
 

3.3. Sokrates a Bůh v roli učitele 

 

Kierkegaard se nechal ovlivnit Sokratem i při 

určování vztahu mezi člověkem a Bohem. 

Sokrates vycházel z předpokladu, že pravdu 

nemůžeme hledat, musíme se na ni rozpomenout. Nemůžeme 

totiž hledat něco, co víme, ani to, o čem nevíme. 

Sokrates proto pomáhá myšlenkám na svět, pomáhá svým 

žákům rozpomenout se. Každý člověk je sám sobě 

střediskem poznání. Sokrates-učitel a jeho žák jsou si 

vzájemně příležitostí. Učitel žáka otázkami odstrkuje, 

žák se obrátí do sebe a objevuje vlastní nepravdu a 

toto poznání ho posune blíže pravdě. Idea Sokratova 

tázání je, že každý má pravdu sám od sebe. Žák 

potřebuje k pochopení pravdy podmínku. Tu mu uděluje 

učitel. Má-li však žák podmínku sám v sobě, nemohl ji 

udělit učitel, musel by žáka stvořit. 

To, že zde žák je, znamená, že byl stvořen a tím 

dostal podmínku k pochopení pravdy.  Učitel je tedy 

sám stvořitel - Bůh. Bůh tedy působí jako příležitost 

pro žáka, aby si uvědomil, že je v nepravdě. 

Kierkegaard zde vysvětluje, že člověk je v nepravdě 

vlastní vinou - hříchem- nevyužil příležitosti být v 

pravdě. Je tudíž nesvobodný, vázán sám sebou. Bůh-

učitel je člověku Spasitelem, protože tím, že mu dá 

podmínku i pravdu, z něho odnímá vinu. Člověk se musí 

chtít osvobodit, přijmout od Boha podmínku a poznat 

pravdu. 

Kierkegaard si vysoce cení Sokratovy metody 

hledání pravdy, považuje ji za nejvyšší možný lidský 

způsob, jak se přiblížit pravdě. V momentu sebepoznání 
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jedinec odkrývá smysl vlastního života. Nesouhlasí 

však s tvrzením, že se v nás pravda ukrývá od 

věčnosti. Pak by okamžik poznání nebyl důležitý. 

Kierkegaard však ve Filosofických drobcích vysvětluje 

zásadní význam okamžiku: „… kdybychom neuznali 

okamžik, vrátili bychom se k Sokratovi, ale toho jsme 

právě chtěli opustit, abychom něco objevili. Přijmeme-

li okamžik, pak je tu i paradox, vždyť v jeho 

nejkratší formě jej můžeme nazvat okamžikem. 

V okamžiku se žák stává nepravdou. Člověk, který sám 

sebe zná, sám nad sebou zrozpačití a namísto poznání 

sebe samého nabude vědomí hříchu.“13 Člověk ztratil 

vztah k pravdě vlastní vinou, protože se rozhodl nejít 

za darovanou pravdou. „Okamžik víry se ukazuje jako 

zásadně transcendentní, protože zdůrazňuje vztah k 

božskému bytujícímu mimo subjekt.“14 Je-li žák 

(člověk) nepravdou a dostane se mu podmínky a pravdy, 

stává se novým člověkem. Kierkegaard nazývá tento 

okamžik, přechod od nebytí k bytí, znovuzrozením. 

Pro Sokrata nemá okamžik uvědomění si, že pravdu 

znám od věčnosti, význam, neboť se stává věčnem. 

Jedinec má pravdu po celou dobu, jen se na ni 

rozpomíná, proto okamžik nehraje žádnou roli. Pro 

Kierkegaarda však tento okamžik musí dostat 

rozhodující význam, neboť v něm nastává věčno. Z 

Kierkegaardova pohledu je však okamžik rozhodnutí se 

pro pravdu klíčový. Člověk přijme od Boha podmínku a 

navzdory rozumu se rozhodne pro pravdu, podnikne onen 

                                                 
 
 
13 Kierkegaard, S.: Filosofické drobky aneb drobátko filosofie, Votobia, Olomouc, 1997, str.  66.  
14 Umlauf, V.: Kierkegaard, Hermeneutická interpretace,Centrum pro studium demokracie a 

kultury, Brno, 2005, str. 191. 
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skok do víry. 

Bůh v roli učitele je pochopitelně v jiné pozici 

než Sokrates. Sokrates si je s žákem vzájemně 

příležitostí a nejsou si nic dlužni. Bůh ale žáka 

nepotřebuje, jejich vztah není vyrovnaný. Bůh žákovi 

poskytuje nejen pravdu, ale také podmínku poznání 

pravdy. Žák je sám sobě podmínkou k pochopení. Bůh 

jako stvořitel tedy poskytuje člověku tuto zásadní 

podmínku k poznání pravdy. „Pokud tu tedy je žák, je 

tedy stvořen, a jako takovému mu Bůh musel dát nejdřív 

podmínku k pochopení pravdy.“15  

Bůh žákovi poskytuje pravdu i podmínku z lásky. 

Tato láska je však od základu nešťastná, protože si 

žák s Bohem nejsou rovni. Žák je v nepravdě, a tak si 

s Bohem neporozumí. Kierkegaard toto označil za 

největší neštěstí v lásce (zřejmě vychází z vlastní 

zkušenosti). Bůh tedy poskytnutím pravdy a podmínky 

působí rovnost a porozumění. Bůh ví, že žáka 

nepotřebuje a že se žák bez něj propadne vlastní 

vinou. Protože ale žáka miluje, chce dosáhnout 

vzájemné rovnosti. Nemůže jí však dosáhnout vzestupem 

žáka.  Zde Kierkegaard podává vysvětlení příkladem o 

králi, který se zamiloval do chudé dívky. Chce se s ní 

oženit, ale v srdci skrývá starost, zda učiní dívku 

šťastnou, zda ji nebude trápit skutečnost, že on je 

král a ona obyčejnou dívkou. Možná by byla šťastnější, 

kdyby žila chudě se sobě rovným. Byla by ve sňatku s 

králem vlastně podvedena.16 Stejně tak Bůh nemůže 

                                                 
 
 
15  Kierkegaard, S.: Filosofické drobky aneb drobátko filosofie, Votobia, Olomouc, 1997, str. 35. 
16  Kierkegaard, S.: Filosofické drobky aneb drobátko filosofie, Votobia, Olomouc, 1997, str. 45.  
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nechat žáka pozvednout, musí tedy dosáhnout rovnosti 

svým sestupem. Sestoupí tedy v podobě nejmenšího 

služebníka. Tím Bůh projevil tu největší lásku, když 

nezměnil milovaného, ale sebe, a tak se stal 

milovanému rovným. 

Právě zde dochází k absolutnímu paradoxu. 

„Tvrzení, že Bůh existoval v lidské formě, byl 

narozen, vyrůstal atd. je jistě paradoxem ve smyslu 

absolutního paradoxu.“17 Z hlediska božího zde není 

žádný paradox, jen rozhodnutí vstoupit z božské 

věčnosti do lidského času. Věčnou pravdu můžeme vidět 

pouze skrze tajemství absolutního paradoxu. 

„Jednotlivý křesťan musí ve víře přijmout paradox 

inkarnovaného a poníženého Boha.“18 Paradox je pro 

člověka rozumově neuchopitelný. Rozum se ale musí s 

paradoxem šťastně potkat. Paradox lze myslet pouze v 

okamžiku rozhodování, „v momentu konfrontace s 

paradoxem, kdy rozum postavený vůči tajemství nutně 

propadne spekulaci, a tím vášnivě pracuje na vlastní 

záhubě“.19 Tento zánik rozumu je však pro paradox, pro 

Boha, podstatný. Dostávají se tak do vzájemného 

porozumění. Rozum nedokáže obsáhnout zázrak, nelze jej 

pochopit. Musí se tedy paradoxu poddat a člověk se 

plně položí do víry. „Jak se nyní žák s paradoxem 

vyrovná? Neříkáme, že má paradox pochopit, ale 

pochopit pouze fakt, že to paradox je.“20 Víra je 

                                                 
 
 
17 Umlauf, V.: Kierkegaard, Hermeneutická interpretace,Centrum pro studium demokracie a 

kultury, Brno, 2005, str. 88. 
18 Kierkegaard, S.: Filosofické drobky aneb drobátko filosofie, Votobia, Olomouc, 1997, str. 60. 
19 Umlauf, V.: Kierkegaard, Hermeneutická interpretace,Centrum pro studium demokracie a 

kultury, Brno, 2005, str. 195. 
20  Kierkegaard, S.: Filosofické drobky aneb drobátko filosofie, Votobia, Olomouc, 1997, str. 72. 
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vrcholným darem božím, který zcela přesahuje lidský 

rozum.  Člověk víry tedy musí přijmout podmínku 

nabízenou Bohem navzdory rozumu. Kierkegaard 

nepřipouští ve víře žádné kdyby. Člověk víry pochopil 

všechna kdyby v momentu rozhodování a pak je již 

nechápe, pak věří. Paradox se tak stává předmětem 

šťastné vášně – víry. 

 

 

3.4. Osobní otázka víry 

 

Kierkegaard se (stejně jako Sokrates) obrací vždy 

k jednotlivci. Nepodává obecné pravdy a principy, 

protože ty vlastně nejsou skutečné. Pro jednotlivce 

jsou podstatné konkrétní praktické otázky, které se ho 

týkají. Kierkegaard klade důraz na intenzivní osobní 

prožitek skutečnosti. Proto se v závěrečné kapitole 

díla „Myšlenky, jež ranní zezadu“ obrací na 

jednotlivce s otázkou „uvěřil jsi v Něho ty?“. 

„Neboť „byl zjeven v těle“ se netýká tebe, týká 

se to JEHO. Ani „ospravedlněn Duchem“ se tě netýká, ON 

byl v těle ospravedlněn. Nebyl jsi to ty, kdo „byl 

viděn od andělů“ a ON byl hlásán pohanům. ON „byl 

přijat do slávy“. Ale toto „došel víry ve světě“ se 

týká tebe, pravdaže, to se týká tebe!“21 Zde vyvstává 

ona nejnaléhavější otázka. Protože člověk nemůže vědět 

jistě, zda někdo uvěřil, pokud sám neuvěřil. Zde je 

patrná podobnost k Sokratově přístupu. Odpovědět tam, 

                                                 
 
 
21  Kierkegaard, s.: Evangelium utrpení, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2006, 

str. 221. 
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kde se nikdo neptá. Klást tuto nejhlubší otázku sám 

sobě a sám před sebou si obhájit odpověď je přece 

podobně naléhavé jako Sokratův bezpodmínečný nárok na 

dodržování zvnitřnělých etických norem. 
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4. Kierkegaard v době německého idealismu 

 

Kierkegaard je velmi významným filosofem 19. 

století. Je považován za přímého předchůdce 

existencialismu 20. století, protože se zabýval 

existencí člověka vyznačující se úzkostí a tíživou 

svobodou jedince. Sörenu Kierkegaard vnesl člověka a 

jeho existenci do středu dění a do centra pozornosti 

mnoha pozdějších filozofů. Kierkegaard vyvýšil lidskou 

existenci nad vnímání člověka jako pouhé součásti 

mohutné masy. Jeho přínos způsobil dosti podstatný 

obrat v celé filozofii. 

Avšak v době Kierkegaardova života byla 

společnost z filosofického pohledu pod vlivem 

německého idealismu, konkrétně filosofie George 

Wilhelma Friedricha Hegela.22 

 

 

4.1. George Wilhelm Friedrich Hegel 

 

George Wilhelm Friedrich Hegel se narodil ve 

Stuttgartu roku 1770. Studoval filosofii a teologii v 

Tübingen. Roku 1801 se habilitoval spisem o astronomii 

v Jeně, kde pak přednášel filosofii.23 

Hegelovo myšlení navazuje na Kanta a reaguje na 

začínající romantismus. Vrcholí u něj německý 

                                                 
 
 
22 Tato kapitola byla vypracována na základě: Olšovský, J.: Niternost a existence, Úvod do 

Kierkegaardova myšlení, Akropolis, Praha, 2005, str. 175- 187. 
 
23  Störig, H.J.: Malé dějiny filosofie, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní vydří, 2000, str. 

347. 
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idealismus, systematická snaha o racionální vyjádření 

všech stránek skutečnosti jako projevu ducha a o 

jejich výklad „z pojmu“. Jinými slovy, německý 

idealismus uchopuje skutečnost jako celek a 

systematicky ji vysvětluje z pozice myslícího subjektu 

a jeho zkušenosti prostřednictvím pojmů. 

Hegelova filosofie stojí na jevu  dějinnosti. 

Svět není neměnné, stálé uspořádání, nýbrž jedno 

nesmírné dějství, v němž duch hledá cestu sám k sobě. 

Hegel definuje dějiny jako „vývoj ducha v čase“, jehož 

bytostným účelem je realizace svobody. 

Hegel rozlišuje různé úrovně ducha. Subjektivní 

duch představuje život individua, člověka. Teprve 

v člověku si duch uvědomuje sám sebe. Objektivním 

duchem se podle Hegela zabývá etika. Říše objektivního 

ducha zahrnuje rodinu, společnost stát. Do sféry 

objektivního ducha tedy spadají nadindividuální 

zákony, které shrnuje etika. Absolutní duch je duch „o 

sobě a pro sebe“. Stojí nad duchem subjektivním i 

objektivním. 

Dějiny jsou podle Hegela bytostně rozumné, 

třebaže na první pohled poskytují obraz vlády 

nahodilosti, zmatku, utrpení a bídy. Avšak vývoj 

světového ducha v dějinách neprobíhá automaticky, bez 

praktické účasti lidu. V této souvislosti Hegel 

rozvíjí dialektickou koncepci „Lsti rozumu“.24 Lidé 

jako jednotlivci sledují své malé soukromé zájmy a tím 

posunují chod dějin kupředu, aniž by něco tušili. Jsou 

                                                 
 
 
24  Hegel, G.W.F.: Filosofie dějin, Nová Tiskárna Pelhřimov, 2004, str. 29. 
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lapeni „lstí rozumu“ a neuvědomují si, že skrze jejich 

malé cíle se naplňuje pohyb absolutního ducha. Jejich 

osobní vůle je však pod vlivem absolutního ducha. 

Zvláštní role přitom náleží „světodějinným jedincům“, 

jako jsou např. César nebo Napoleon, jejichž vášně a 

zájmy přinášejí historicky významné důsledky. 

Světový duch jedná prostřednictvím jedinců. Nad 

soukromými zájmy jedince vládne absolutní duch, aniž 

by to jedinec tušil. Vládne mu „lest rozumu“, která ho 

používá jako nástroje ke své realizaci. 

Hegel byl objektivním idealistou. Za prvotní 

považoval čistou ideu, která pro něj byla jakýmsi 

neosobním rozumem, který Hegel nespojoval s člověkem. 

Hegel považoval ideu za samovolný nepřetržitý vývojový 

proces. Čistá idea je podle Hegela prazákladem a 

zdrojem všeho jsoucna. Tvrdil, že ona čistá idea je 

plná rozporů, že je v neustálém pohybu. 

Hegel považoval vše hmotné za druhotné. Celý svět 

ve své rozmanitosti je pak podle Hegela výtvorem této 

čisté ideje a jejího vlastního vývoje, jako tvořivé 

síly. Je souhrnem jejich projevů. 

Absolutní idea se nejprve nachází ve stavu "o 

sobě" jako reálná potence, protože však obsahuje 

vnitřní protiklady, přechází z možnosti ve skutečnost, 

objektivuje se v čase a prostoru v podobě přírody 

a později lidských dějin.25 

 

 

                                                 
 
 

25  Hegel, G.W.F.: Filosofie dějin, Nová Tiskárna Pelhřimov, 2004, str. 30-46. 
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4.2. Hegelova dialektika 

 

Kategorie rozporu zaujímá ústřední místo Hegelově 

dialektismu. Rozpor je základní hybná a tvůrčí síla, 

pracuje jako jednota vzájemně se vylučujících 

a zároveň vzájemně spjatých protikladů. 

Zde vystupuje Hegelova dialektická triáda, která 

má tři části, tezi, antitezi a syntézu.  

Teze je původní tvar, který má určitou kvalitu, která 

se uvnitř sebe sama mění. Vnitřní změny přerostou v 

jinou kvalitu a vzniká antiteze. Vzniká nová věc, 

která je protipólem původní kvality. Vnitřní změny v 

původním jevu přerostou určitou hranici, mez. Dále se 

mění a narůstá, až přeroste další mez a vzniká 

syntéza z teze a antiteze vyvěrají určité části, podle 

Hegela pouze a jen to nejlepší. Dochází 

k dialektickému spojení teze a antiteze. Toto spojení 

však není finálním výsledkem. Pohyb pokračuje a tento 

nový stav je základní tezí pro další vývoj, který se 

tak udává po jakési spirále. Každým znegováním teze a 

vytvořením nové syntézy se dostáváme dál a dál od 

středu, od původní teze, a vývoj se tak neustále 

posouvá kupředu. 
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4.3. Rozdílné pojetí dialektiky u Hegela a 

u Kierkegaarda 

 

Dialektický přístup stojí také v základech 

Kierkegaardova psaní. Již jsme si uvedli vliv Sokrata 

na Kiekegaardův postup filosofování. Nesmíme tedy 

opomenout ani Hegelův vliv na styl Kierkegaardovi 

argumentace, ačkoliv je u něj od počátku patrný odstup 

od Hegela. 

Myšlení má u obou filosofů počátek v rozporu. 

Hegel spojil své pojetí rozporu se seberozvíjejícím se 

absolutním duchem. Také Kierkegaard hovoří o 

rozporuplné skutečnosti nejen světa, ale také člověka. 

Již zde se však filosofové rozcházejí. Hegel se snaží 

o uchopení celku světa, zatímco Kierkegaard se 

zaměřuje na jedinečné individuum. U Hegela se 

dialektický pohyb absolutního ducha udává skrze celé 

dějiny a jedinec se tomu musí podřídit. Kierkegaardův 

jedinec naopak směřuje k vlastnímu já, duchovním 

vývojem realizuje své bytostné já. Musí dosáhnout 

syntézy konečna a nekonečna. Vlastní „já“ takového 

jedince musí nejdřív mít vztah k Bohu a jedině na 

základě takového vztahu dochází k syntéze já, dosáhne 

sebe sama. 

U Kierkegaarda je tedy dialektika vlastně 

utváření vlastního existování jedince a stávání se 

sebou, zatímco Hegel utváří dialektikou systém, který 

vychází z představy souvislého celosvětového pohybu a 

rozumného uspořádání státu. Kierkegaardova dialektika 

je v zásadě postavena na paradoxu. Filosof odmítá 

Hegelovo pojetí založené na dialektické proměně 
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negace. Individuální vztah k Bohu, vztah víry nelze 

převést na vyšší úroveň, kde by byla možná nová 

syntéza. Jedincovo já je konfrontováno s láskyplným 

Bohem, přijímá boží jinakost a uchovává protiklady 

v jejich nesouměřitelnosti. 

 

 

4.4. Vymezení Kierkegaardovy filosofie vůči 

Hegelovi 

 

V optimisticky naladěném období německého 

idealismu se Søren Kierkegaard vymykal jako 

iracionalista a pesimista. Společnost té doby věřila 

v pokrok a Hegelova filosofie nestálého vývoje 

absolutního ducha kupředu byla výrazem všeobecného 

názoru. Filosofové hledají objektivní poznání, velký 

důraz je kladen na veřejné mínění, jedinec je chápán 

jako jedno kolečko v ohromném společenském soukolí. 

Lidstvo jako celek kráčí vpřed a člověk jako 

individuum se tomu musí nejen podřídit, ale musí 

k tomu především přispět. Naproti tomu stojí 

Kierkegaard se svým přístupem k člověku jako 

subjektivnímu individuu, které není jen součástí masy. 

Apeluje na konkrétní odpovědnost každého jedinečného 

člověka, který se nemůže nechat vézt absolutním 

duchem, ale který stojí sám uprostřed své svobody a 

sám činí rozhodnutí a sám se vztahuje k Bohu.26 

                                                 
 
 
26 Störig, H.J.: Malé dějiny filosofie, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní vydří, 2000str. 

347-350, 393-395. 
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Kierkegaard se staví k době, která nade vše 

zdůrazňovala lidský rozum a jeho schopnosti, nanejvýš 

odtažitě. Ve spise Současnost říká: „… jedna generace 

za druhou užívá rozumu, užasli bychom, v jak obrovském 

kvantu se ho dnes užívá… Dnes ani sebevrah se 

nerozhodne pro svůj skutek ze zoufalství, ale 

rozvažuje o něm tak dlouho a tak rozumně, že se až 

rozumností zadusí.“27 Podle Kierkegaarda však zásadní 

jedincovo rozhodnutí probíhá za potlačení rozumu do 

pozadí, je potřeba odvahy, zdatnosti, ale rozvaha ho 

od rozhodnutí naopak brzdí. Pro dnešního čtenáře je 

v této souvislosti nepochybně zajímavá také filosofa 

úvaha nad veřejností, která „je všechno a nic.“28 

Představuje cosi abstraktního, monstrózního. Jedinec 

ztrácí sám sebe a schopnost vlastního osobního 

rozhodování, stává se součástí abstraktního kolosu. 

Lidé tento přístup však volí dobrovolně a často 

z pohodlnosti, protože jim dává možnost se ztratit 

v davu, nebo jim umožní konat věci, které by si sami 

za sebe netroufli. Schovaný za veřejnost může člověk 

„dělat cokoli, podílet se na čemkoli a dokonce být 

čímsi nelidsky neurčitým.“29 

Také Hegelovo převedení podstaty křesťanství do 

objektivního systému vědění je pro Kierkegaarda 

nepřijatelné. „Božského učitele nelze redukovat na 

abstraktní pojem křesťanství, jako to učinil Hegel.“30 

                                                 
 
 
27  Kierkegaard, S.: Současnost, Mladá fronta, Praha, 1969, str. 13. 
28 Kierkegaard, S.: Současnost, Mladá fronta, Praha, 1969, str. 37.  
29 Kierkegaard, S.: Současnost, Mladá fronta, Praha, 1969. 
30 Umlauf, V.: Kierkegaard, Hermeneutická interpretace,Centrum pro studium demokracie a kultury, 

Brno, 2005, str. 29. 
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Víra je absolutně subjektivní záležitost, není možné 

ji hromadně předávat ostatním, každý si ji musí 

vybudovat vnitřně, postavit ji na osobním vztahu 

k Bohu. Víru nelze získat takzvaně z druhé ruky. 

Na rozdíl od objektivního poznání jsou 

subjektivní zkušenosti pojmově neuchopitelné. Zde 

vzniká další zásadní rozdíl Kierkegaardovi filosofie 

od filosofie idealismu, jejímž cílem bylo pojmové 

uchopování skutečnosti. Není možné jakkoliv vyjevit, 

sdělit či předat Abrahamův osobní postoj víry. Slavný 

„rytíř víry“ stojí sám ve svém subjektivním vztahu 

k Bohu a nemůže svůj stav nikomu vyjevit. Dochází zde 

k subjektivní dialektice, která vede do nitra osoby, 

není tedy objektivně uchopitelná. 
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5. Kirekegaardovo myšlení 

 

 

Charakterizovali jsme si nejzásadnější prvky, 

které formovaly Kierkefaardovu osobnost a filosofii. 

Pojďme nyní stručně nastínit schéma filosofova 

myšlení. Jeho přístup k člověku, víře a etice je dobře 

viditelný na již zmíněné teorii tří životních stadií: 

estetického, etického a náboženského. 

 

 

5.1. Životní stadia 

 

První dvě stadia se objevují již v jeho prvotině 

nazvané „Buď-anebo“ Jak už název díla napovídá, staví 

tyto dva druhy životního názoru proti sobě a připomíná 

čtenáři, že se musí pro jeden z nich rozhodnout. Buď 

musí zvolit životní formu estetika a pak být důsledným 

estetikem, anebo zase naopak být tělem i duší etikem,  

rozhodl-li se pro to druhé. 

Za termínem estetické formy se skrývá smyslové 

vedení života, které je bezprostředně spojeno s 

životním prožitkem. Zde má na mysli to, co působí 

hluboce na naše smysly a vyvolává v nás jakési až 

přírodní uspokojení při určitých nevšedních zážitcích. 

Člověk v estetickém stadiu se nechá unášet smysly. 

Dotyčný si dopřává nové a nové smyslové zkušenosti 

téhož a jeho existence tak zůstává nenaplněná, 

neautentická. Příkladem člověka žijícího dle estetické 

formy je svůdník, který žije ve světě abstrakce, touží 

po naplnění ideálu. Žena, kterou dobývá, je povýšena 
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na ženství obecně. Tím se stává odcizena sama sobě, 

není chápána ve své jedinečnosti. Svůdník tak poznává 

nové a nové ženy, dopřává si nové a nové smyslové 

zkušenosti, ale zůstává nenaplněn, protože se setkává 

stále s abstraktní ideu ženství, poznává vlastně znovu 

a znovu tu samou prázdnou ideu. Stále s větší marností 

se snaží zaplnit prázdnost žité přítomnosti.31 

Následuje forma etická. Zde se střetává jedinec s 

obecnem, je si vědom své zodpovědnosti a žije v 

souladu s tím, co lidská společnost požaduje. Blaho 

většiny je nadřazeno potřebám jednotlivce a za etické 

je považováno to, co se shoduje s veřejným zájmem. 

Existence individua a jeho jedinečnost jsou potlačeny, 

pokud si to žádá obecně platné. 

Pro ilustraci výše zmíněného si vypůjčíme postavu 

Agamemnóna, kterou použil Kierkegaard jako příklad 

tragického hrdiny ve svém dalším spisu, Bázeň a 

chvění. Agamemnón urazil bohyni Artemis a ta si nyní 

žádá královu dceru Ifigenii za oběť. Pro blaho celku 

má obětovat svou dceru. Pokud tak učiní, stává se 

hrdinou v tom smyslu, že podřídil svou lásku k dceři 

vyššímu cíli, v tomto případě státnímu zájmu. Tragické 

ovšem je, že se tím dopouští vraždy vlastního dítěte. 

Ostatní to však pochopí, neboť popřel sám sebe a svou 

lásku k Ifigenii, aby bylo dosaženo něčeho 

podstatnějšího. V očích svých poddaných bude vždy 

hrdinou a nikdo mu nebude nic vyčítat, z hlediska 
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etického totiž jednal správně.32 

 

 

5.2. Náboženské stadium 

 

Třetí stadium je takzvaně náboženské. Kierkegaard 

se domníval, že nábožensky jednající člověk je 

zvláštním případem vymykající se obecnu. V náboženském 

stadiu dochází k paradoxu víry, neboť volba jedince 

tady znamená více než obecně platné příkazy. Jedinec 

má absolutní vztah k absolutnu. 

Vrátím se k příběhu o Abrahamovi a Izákovi a 

pokusím se ho nyní nastínit a vysvětlit podrobněji. 

Abraham se stále nemohl dočkat potomka, ačkoli o 

něho u Hospodina neustále prosil. Nakonec mu toho však 

bylo dopřáno a k jeho převelké radosti mu jeho žena 

Sára, tehdy již ve velmi pokročilém věku, porodila 

syna Izáka. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama 

vyzkoušet. Řekl mu: "Abrahame!" Ten odvětil: "Tu 

jsem." A Bůh řekl: "Vezmi svého jediného syna Izáka, 

kterého miluješ, odejdi do země Mória a tam ho obětuj 

jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!" Za 

časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal s sebou 

dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví 

k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh 

pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a 

spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům: "Počkejte 

tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu 

                                                 
 
 
32 Kierkegaard, S.: Bázeň a chvění, Nemoc k smrti, Praha, 1993, str. 66-68. 
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Bohu a pak se k vám vrátíme." Abraham vzal dříví k 

oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka; sám 

vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu. Tu Izák 

svého otce Abrahama oslovil: "Otče!" Ten odvětil: 

"Copak, můj synu?" Izák se otázal: "Hle, oheň a dříví 

je zde. Kde však je beránek k zápalné oběti?" Nato 

Abraham řekl: "Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k 

oběti zápalné." A šli spolu dál. 

Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval 

tam Abrahám oltář, narovnal dříví, svázal svého syna 

Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na 

dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby 

svého syna zabil jako obětního beránka. Vtom na něho z 

nebe volá Hospodinův posel: "Abrahame, Abrahame!" Ten 

odvětil: "Tu jsem." A posel řekl: "Nevztahuj na 

chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, 

že jsi bohabojný, neboť si mi neodepřel svého jediného 

syna." Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, 

který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana 

a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna.33 

Tolik praví Bible. 

Kierkegaarda tento příběh hluboce zaujal. Byl 

zaujat Abrahámovou vírou. Ve svém příběhu totiž 

založil náboženskou víru mimo etiku. Abrahám neobětuje 

svého syna ve prospěch všeobecna, tedy něčeho před 

lidmi ospravedlnitelného, ale vzdává se ho pro 

jedinečný vztah k Bohu. To, co učiní, zůstane navždy 

nepochopeno okolím, protože jeho poměr k Bohu je ryze 

osobní, sám Abrahám musí rozhodovat, zda jedná s 

                                                 
 
 
33  Bible, Kniha Genesis. 
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Bohem. On je zodpovědný za to, zda pochopil Boží úmysl 

správně. Nikdo mu v tom nemůže pomoci. Nedostal žádný 

obecný příkaz, ale věřil, že Bůh chce, aby Izáka 

obětoval, a tak konal. Mohl se domnívat, že mu onu 

povinnost udělil posel boží, ale rozhodnutí, zda to 

byl právě Boží hlas či ne, ležel opět na jeho bedrech. 

Kierkegaard proto nazývá Abraháma rytířem víry, opakem 

tragického hrdiny Agamemnóna. Na druhé straně Abrahám 

dochází k nekonečné nejistotě, nachází se mimo sféru 

obecna, a proto svůj čin nikdy nemůže obhájit. 

Abrahamova pozice v momentu rozhodování znamenala 

z pohledu etiky zradu. Vědomě se rozhodl k nemorálnímu 

jednání. Ze strany etiky se vlastně jednalo o pokušení 

Abrahama. Návrat do etického postoje by byl krokem 

zpět. Abraham se však stává rytířem víry. Přistoupil 

k paradoxu víry, bez důkazů a navzdory rozumu uvěřil, 

že Bůh si onu oběť žádá. Tato víra je racionálně 

neobhajitelná. Proto Abraham mlčel. Nemohl svou víru 

nijak komunikovat. Mlčky sváděl svůj vnitřní boj víry. 

A silou absurdna dává Bůh Abrahamovi syna nazpět. Díky 

víře odloučené od intelektového zdůvodnění Abraham 

získává vše. 

Kierkegaard se věnuje Abrahamově vnitřnímu světu 

zblízka. V knize Bázeň a chvění rozebírá čtyři 

možnosti Abrahamova jednání.34 

První příběh pojednává o paradoxu víry 

v absolutní rovině. Abraham v okamžiku obětování zapře 

svou lásku k synovi. Před Izákem se prohlásí za vraha 

                                                 
 
 
34 Kierkegaard, S.: Bázeň a chvění, Nemoc k smrti, Praha, 1993, str. 34-40. 
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čímž zachrání i Izákovu víru, protože vyděšený syn 

hledá útočiště u Boha. 

Druhý příběh líčí Abrahama jako odevzdaného muže 

víry. Mlčky jde vyplnit boží požadavek, mlčky přijímá 

syna nazpět a po zbytek života mlčky vyčítá Bohu jeho 

krutost. Věří, ale nenaplněně. Boží požadavek vyplnil 

z poslušnosti totálního odevzdání. 

Ve třetím příběhu Abrahám vystupuje v roli 

morálního otce, který odmítne syna obětovat. Chápe 

boží požadavek jako démonické pokušení, protože 

milující Bůh by toto nikdy nežádal. Po zbytek života 

však Abrahám nenachází klid, promarnil zkoušku víry. 

Poslední příběh se staví do opozice k prvnímu. 

Abraham celou cestu doufá. V momentu oběti ztratí 

víru, zaváhá a Izák spatří jeho nejistotu a ztrácí 

víru. 

Abraham suspendoval etiku a podřídil ji 

jedinečnosti. Stává se ryze individuální osobou, která 

není zodpovědná nikomu kromě Boha. Z tohoto hlediska 

je nám ovšem nepochopitelná a naplňuje nás pověstnou 

kierkegaardovskou úzkostí. 

Úzkost ovšem provází i rytíře víry. Co když se 

mýlí? Abrahám má jako otec vůči synovi povinnost 

největší a nejsvatější. Zároveň však cítí odpovědnost 

k Bohu. Rytířova statečnost víry je neskonalá, protože 

se musí vrhnout do absurdna. Po celou dobu Abrahám 

věřil; věřil, že Bůh od něho nebude Izáka chtít, i 

když byl zároveň k oběti svolný. Věřil silou absurdna. 

Pokud chápeme Abraháma v dimenzích jeho víry, tak 

by bylo jeho označení za vraha nepřípustné. Abrahám se 

dostal skutečně dále a došel k víře. Ve vztahu k Bohu 

jsou již pozemská pravidla morálky beze smyslu. Víra 
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je něco daleko vyššího, protože ji předchází 

rezignace, zároveň je to však paradox života. Tímto 

paradoxem zůstává Abrahám na výši, nemůže to však dát 

nikomu najevo, neboť paradox je právě to, že se 

jakožto jedinec staví do absolutního poměru k 

absolutnu. 

Ale přesně takový je paradox víry,  suspendace 

etiky ve prospěch individuality. 

Tím, že se Abrahám neohlížel na obecno, vlastně 

povýšil svou existenci, neboť to učinil nejen kvůli 

Bohu, ale, což je velmi podstatné, také kvůli sobě 

samému. Jako jedinec přerostl vše, co je obecné. 

Nestal se velkým mravní ctností, ale ctností osobní. 

Jednal svobodně, nezávisle na etické rovině problému, 

jeho počin byl čistě soukromý. Právě to ho učinilo v 

Kierkegaardových očích výjimečným a ten také začíná 

tuto myšlenku dále rozvíjet. Filosof nesdílí názor, že 

jedincova existence je nejlehčí věcí na světě vůbec, a 

že se lidé z toho důvodu mají učit zůstávat v obecnu. 

 

 

5.3. Kierkegaardův vliv na filosofii 

existence 

 

Kierkegaard dospěl k životnímu názoru, který byl 

v každém ohledu protikladem k Hegelovi. Rozhodl se s 

jeho filosofickou spekulací zúčtovat tím, že vedle ní 

postaví nejniternější existenci člověka. Nemohl tušit, 

že tím otevře celou novou éru filosofického myšlení. 

Chápe jednotlivce jako existující individuum, 

jehož problémem není světový vývoj, nýbrž jeho vlastní 



                                                                                                                                  
 

 
 

 
42 

 
 

existence. To byl na svou dobu velmi radikální postoj, 

trvalo proto ještě jistou dobu, snad půl století, než 

byl vzat plně na vědomí. Pravděpodobně předběhl svou 

dobu, ostatně jako mnoho jiných géniů minulosti. 

Co tedy činí Kierkegaarda dodnes významným? Byl to 

především jeho boj proti filosofickému vytváření 

systémů a proti přesvědčení, že hádanku existence lze 

řešit cestou spekulace. Zasazoval se, aby se vyslovené 

ideje přenášely do existence, aby se nestavěly vzdušné 

zámky, které jsou pouhým výplodem fantazie a autorovy 

představivosti, což právě soudobí filosofové často 

činili. To, že se obrátil především proti Hegelovi, 

bylo nevyhnutelné, protože ten byl králem všech 

systematiků. 

Kierkegaard byl v novější době první, kdo zcela 

vědomě usiloval o to myslet existenciálně, tedy v 

plném vědomí toho, že zpětně chápeme, ale dopředu 

žijeme a činil tak s plným nasazením celé své 

osobnosti. "Je naprosto pravda, co říká filosofie: 

životu se musí rozumět zpětně. Čím dále a více 

promýšlíme tuto větu, dojdeme k závěru, že v časovosti 

není život nikdy zcela pochopitelný, protože se nám 

nedostává ani okamžiku dokonalého klidu k tomu, 

abychom zaujali zpětné postavení."35 

 Ačkoli se filosofie existence rozvinula až 

v polovině dvacátého století, Kierkegaarda lze 

považovat za představitele nebo alespoň předchůdce 

                                                 
 
 
35 Kierkegaard, S.: Filosofické drobky aneb Drobátko filosofie, Votobia, Olomouc, 1997, 

str.85. 
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křesťanského existencialismu, tj. existenciálního 

směru, jež determinuje své bytí z víry a ze vztahu 

k Bohu. Hledá v tomto absolutnu východisko životního 

absurdna. Nikoliv však podobě obecného chápání Boha a 

víry, ale jakožto konečné absolutní jistoty, před 

jejíž tváří selhává veškeré lidské myšlení, kde člověk 

stojí zcela osamocen, se svými vinami a hříchy. 

 KIerkegaard vnímá tohoto věřícího člověka 

jako je bolestně vyvoleného, vyjmutého z davu. Musí se 

zodpovídat ze své viny, ze své subjektivity a 

individuálna. Sám před Bohem, zbaven jistoty 

filosofických konstrukcí, padající pod tíhou viny a 

úzkosti, zároveň se však pozvedající k novému, citově 

vášnivému, vztahu člověka a Boha.36 

 U Kierkegaarda je zřejmé východisko 

z životní absurdity ve víře. Víra však v jeho pojetí 

neznamená doktrínu, povinnost. Jde o spalující vědomí 

důvěry, odevzdanosti, vztahovosti, v přijmutí svých 

skutků, svého kříže a jeho láskyplnému nesení 

k neodvratné smrti. Nicméně tato skutečnost, toto 

odevzdání se víře, nikterak neoslabuje Kiekegaardovo 

vnímání životní absurdity ani vnímání bolestného 

osamocení, jež však ve svém končeném důsledku staví 

jedince mimo obecné. Nesmírný nárok víry jednotlivce 

izoluje, protože selhává ono eticky-obecné, ve kterém 

se zdál být jednotlivec zahrnut a zajištěn. Věřící 

člověk vystupuje z kruhu rodiny, společnosti a státu a 

z obecnosti mravních příkazů a stojí ničím nechráněn 

                                                 
 
 
36 Kierkegaard, S.: Čistota srdce aneb chtít jen jedno, Kalich, Praha, 1989. 
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ve svém věčném Já jako jednotlivec tváří v tvář boží 

výzvě. 

Prvním existencialistou, který se nechal ovlivnit 

Kierkegaardovou filosofií, byl Martin Heidegger. Pro 

přesnost uveďme, že sám Heidegger se nepovažoval za 

filosofa existence, nicméně bývá mezi existencialisty 

řazen. Ve svém díle Bytí a čas se Heidegger zabývá 

popisem základních stavů lidské existence. V tomto 

díle filosof pracuje s pojmy, které jsou bezpochyby 

přejaty od Kierkegaarda. Jedná se o pojmy 

„rozhodnutí“, „úzkost“, „existence“ nebo „okamžik“.37 

Tyto pojmy a témata jimi navozená se v dílech filosofů 

existence objevují velmi často. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 
37 Umlauf, V.: Kierkegaard, Hermeneutická interpretace,Centrum pro studium demokracie a 

kultury, Brno, 2005, str. 15-16. 
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6. Srovnání etiky S. Kierkegaarda a 

E. Rádla 

 

 

Pro srovnání etiky Kierkegaardovy a Rádlovy jsem 

se rozhodla, protože oba tito filosofové vycházejí 

z křesťanské víry, ale jejich závěry a etické postoje 

jsou zásadně odlišné. Tato odlišnost pak, jak doufám, 

dovolí vyniknout Kierkegaardově pojetí. 

Rádl Kierkegaarda odmítá jako romantika, který 

nemá smyslu pro mravní vážnost a opravdovost. Sám však 

bývá označován za „Dona Quijote české filosofie“. 

 

 

6.1. Život a dílo Emanuela Rádla 

 

Emanuel Rádl byl významný český biolog a 

polemicky originální vitalistický filosof, angažovaný 

zastánce Masarykova kritického realismu a odpůrce 

pozitivismu. 

Narodil se v početné rodině malého obchodníka, 

navštěvoval gymnázium v Benešově a v Domažlicích a na 

matčino přání vstoupil do noviciátu v augustiniánském 

řádu, kde ale pobyl jen dva roky. Opustil jej s tím, 

že poněkud zanevřel na katolickou církev, později 

přestoupil k protestantismu a stal se jedním z jeho 

čelných teoretiků. Na Karlově univerzitě studoval 

biologii a zde také roku 1898 promoval. Pracoval jako 

asistent Ústavu zoologie Filosofické fakulty UK, byl 

středoškolským profesorem v Plzni, v Pardubicích a od 

roku 1902 v Praze. Roku 1904 se stal docentem zoologie 
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a dějin biologických věd, od roku 1919 řádným 

profesorem přírodní filosofie. Roku 1934 předsedal 8. 

mezinárodnímu filosofickému kongresu v Praze. Roku 

1935 ho těžká nemoc prakticky vyřadila z veřejného 

života. Zemřel v úplné domácí izolaci a pod tlakem 

válečné situace, jíž se statečně vzepřel v Útěše z 

filosofie. 

V první fázi svého života se zabýval celou řadou 

přírodovědných oborů, od mineralogie až po etologii, 

zejména vývojem nervové soustavy a zraku. Už počátkem 

20. století se začal věnovat filosofii, veřejným 

záležitostem a  náboženství. 

Svými radikálními názory na vědeckou poctivost, 

sociální spravedlnost, lidskou svobodu a národnostní 

otázku stál často v opozici k většinovému mínění. V 

Romantické vědě kritizoval soudobé vědecké myšlení, 

zejména německou přírodní filosofii. Vytýkal mu, že se 

vyhýbá zaujímání osobních postojů a vůbec otázkám 

pravdy a mravnosti. V knize Válka Čechů s Němci 

kritizoval moderní nacionalismus jak český, tak 

německý, i národnostní politiku ČSR vůči německé 

menšině. Proti představě „národního státu“ stavěl 

představu politického národa, který spojuje ústava a 

zákony. V dvousvazkových Dějinách filosofie se osobně 

vyrovnává s celou západní filosofickou tradicí. Jeho 

poslední a nejznámější kniha, Útěcha z filosofie, 

kterou psal už v těžké nemoci a v depresi z 

politického vývoje, v obavách o budoucnost evropského 
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lidstva, je velkým vyznáním věrnosti trvalým hodnotám 

pravdy a dobra.38 

 

6.2. Rádlovy filosofické a etické postoje 

 

Etické jádro Rádlova myšlení je zaměřeno 

nábožensky. Krize moderního člověka spojovaná s 

novověkou vědou je podle Rádla řešitelná pouze 

návratem k antickému a středověkému ideálu 

mimosvětského bytí. Klade velký důraz na poctivost, 

spravedlnost a lidskou svobodu. Filosofie podle Rádla 

nevede k "tomu co je", ale k "tomu co má být". Nechce 

popisovat svět, člověka, Boha v teoretické rovině, 

jeho filosofie je orientována velmi prakticky. Svým 

přístupem k etice dává jednoznačný návod, jak jednat a 

čím se řídit. S poznanou pravdou by se měl člověk 

dostat do shody s mravním řádem, napojit se na něj a 

nechat se jím vést. Tady je patrná podobnost se 

Sokratovským pojetím, kdy člověk, který poznal pravdu, 

již nemůže jednat špatně.  Podle Rádla se však na 

pravdu nerozpomínáme. Pravda a mravní zákon existují 

nezávisle na lidské bytosti. Jejich bytí a podoba 

nejsou závislé na jednotlivci, ale jsou realizovány 

teprve konkrétním jednáním lidí. Úkolem člověka je 

tedy rozpoznat je a žít ve shodě s nimi. 

V knize „Útěcha z filosofie“ Emanuel Rádl 

popisuje morální svět jako morální zákony, kterými 

jsou například věrnost, láska, pravda. Tyto zákony 

                                                 
 
 

38 Šimsa, M.: Filosof a reforma světa, UJEP, Ústí nad Labem, 1997, str. 9-16.. 
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striktně vymezuje od instinktivních hnutí mysli.39 

„Morální zákony procházejí soudností, to jest, jsou to 

naše (moje, tvoje) zákony, neodlučitelné od rozvahy 

vlastní. Věrnost, loajálnost, čestnost mají obsah, jen 

pokud jsou mojí vlastní věrností, čestností; moje mysl 

tyto zákony poznává, uznává, vítá, souhlasí s nimi a 

chce se jimi řídit.“40 Rádl zdůrazňuje, že morální 

zákony nejsou původně v naší mysli, ale že „nad námi 

vládnou.“41 Centrum morálnosti není uvnitř 

jednotlivce. Rádl ji přirovnává k elektrické síti, 

která se větví po celém lidmi obývaném světě, stojí 

však mimo nás. Každý člověk by se měl na tuto síť 

napojit a nechat se jí řídit. Pokud se toto spojení 

přeruší, nebo pokud ho člověk není schopen navázat, 

stojí na místě. Jinými slovy, každý jednotlivec by měl 

vynaložit úsilí na rozpoznání pravdy a morálnosti, 

která nevychází z něho samotného, ale která je všem 

společná, jednotná a neměnná osobními předpoklady. 

Jakmile tyto obecné morální zákony rozpozná, napojí se 

na ně a je veden neomylnou mocí.42 Nepopiratelnou 

výhodou takového stavu je bezpochyby fakt, že pokud 

budou všichni napojení na jeden stejný morální řád, 

budou žít v naprostém souladu. Právě v tomto momentu 

je velmi viditelná naivnost a jistá utopičnost Rádlova 

pojetí. 

Martin Šimsa ve své knize “Filosof a reforma 

                                                 
 
 
39  Rádl, E.: Útěcha z filosofie, nakladatelství Svoboda, 
Praha, 1994, str. 7. 
40 Tamtéž, str. 7 
41  Tamtéž, str. 8. 
42 Vypracováno na základě Rádl, E.: Útěcha z filosofie, nakladatelství 

Svoboda, Praha, 1994. 
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světa“ chápe takto popsaný morální řád jako něco, co 

je předem dané, naprosto neměnné. Člověk nemůže do 

morálních zákonů zasahovat. Šimsa píše: “morální řád 

je tu představen jako apriorní metafyzická síť a 

člověk má svobodu jen k objevení té sítě a připojení 

se na ni. Více svobody se u člověka nepředpokládá. 

Nemá možnost tu morálnost nijak ovlivnit.“43 Toto 

odepření jisté svobody individuu je u liberálně 

smýšlejícího filosofa překvapující. Je však projevem 

jisté ochrany morálnosti. Emanuel Rádl svým dílem a 

přístupem ke světu dokázal, že jeho prioritou bylo 

vzájemné harmonické souznění lidí v rámci morálně 

čisté společnosti. Lidé mají potenciál k morálnímu 

chování, záleží však na jejich ochotě si tuto cestu 

zvolit. Rádlovo pojetí je svým způsobem motivující, 

protože s menší mírou svobody jedince jde ruku v ruce 

i menší odpovědnost a tím pádem méně vynaloženého 

úsilí a námahy. Jde vlastně jen o to, aby se člověk 

připojil na dráhu pravdy a nechal se vést. 

Jako ilustrace nám může sloužit příběh o 

loupežníkovi, který Rádl vypráví v závěru knihy „Útěcha 

z filosofie“: „Známý loupežník, pocházející z rodiny 

loupežnické, jde na výpravu a skolí každého, kdo se mu 

postaví do cesty. Náhle mu zničehonic napadne, že loupež 

je hanba a že by se ten muž měl oddat slušné práci. 

Ostatně snad mu ta myšlenka nepřišla, ale měla přijít. 

To byla idea.“44 Podle Škorpíkové tento příběh popisuje 

                                                 
 
 
43  Šimsa, M.: Filosof a reforma světa, UJEP, Ústí nad 
Labem, 1997, str.55-56. 
44   Rádl, E.: Útěcha z filosofie, nakladatelství Svoboda, 
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určitou výzvu pravdy, záblesk pravdivého poznání. 

Loupežník vyrostl v loupežnické rodině, vražda a loupež 

patřily k jeho životu. Znal přikázání „nezabiješ“, 

„nepokradeš“, ale naučil se na ně reagovat jejich 

obcházením. Náhle však toto ustanovení vnímá jinak. 

Loupežník vidí v dávno známých příkazech něco nového, 

něco navíc. Nakrátko nahlédne pravdu. Pocítí výzvu 

pravdy, aby tyto příkazy přijal za své. Jde o moment 

napojení se na tyto člověka přesahující zákony. Jde o 

základní zkušenost o pravdě. S pravdou se setkáváme 

právě jako s výzvou. Pocítíme ji jako požadavek a pokud 

obstojíme a naplníme tento požadavek, budeme napojeni na 

trasu pravdy.45 Martin Šimsa vyjadřuje Rádlův vztah k 

pravdě tak, že pravda není v nás, ale pro nás. Rádl se 

brání subjektivistickému pochopení pravdy. Pravda není 

subjektivní, ale pro subjekt. Je veřejnou záležitostí. 

Nemáme pravdu, ale pravda má nás. Touto větou Rádl 

zdůrazňuje, že pravdu nelze vlastnit, nelze s ní 

disponovat, manipulovat. Pravda je nám tu k dispozici, 

ale nemůžeme si ji přizpůsobovat.46 Šimsa dále 

vysvětluje, že Rádlova filosofie se dotýká všech oblastí 

lidského života. Zdůrazňuje, že prioritou pro Rádla je 

správné jednání, jednání z pravdy. „Rádlovi jde o 

jednání mravné v životě i ve filosofii.“47 

                                                                                                                                         
 
 
Praha, 1994, str. 77. 
45  Škorpíková, Z.: Rádlovo pojetí pravdy,Filosofia, 
nakladatelství Filosofického ústavu AVČR, Praha, 2003, 
str.242. 
46  Šimsa, M.: Filosof a reforma světa, UJEP, Ústí nad 
Labem, 1997, str.38.  
47   Šimsa, M.: Filosof a reforma světa, UJEP, Ústí nad 
Labem, 1997, str.50. 
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6.3. Rozdílné postoje Kierkegaarda a Rádla 

 

Rozdíl mezi Kierkegaardovým a Rádlovým postojem 

teď, myslím, vyniká velmi patrně. Svým způsobem se 

Kiekegaard chce „skokem do víry“ také napojit na cosi, 

co člověka přesahuje. U Kierkegaarda jde však o čin 

velmi osobní a vnitřní. I kdyby se touto cestou vydali 

všichni lidé světa, každý by tím získal svůj vlastní 

vztah k Bohu, byl by každý jiným „rytířem víry“. Pokud 

by se však všichni podle Rádla napojili na přesahující 

mravní řád, žili by v úžasném souladu, protože by je 

vedla tatáž dráha. 

Šimsa uvádí, že jedinec má několik možností, jak 

se rozhodnout, co je správné a co nesprávné. Můžeme je 

charakterizovat takto: 

1. Vědění o mravném mi bylo vrozeno. 

2. Vědění poukazuje na noetické předpoklady mravného 

jednání. 

3. Mravné jednání je věcí svobodné volby a 

svobodného rozhodnutí. 

4. Mravné jednání je dáno Božím zjevením. 

Rádl se klonil ke třetí a čtvrté možnosti. V 

převážné části svého díla akcentoval třetí možnost a 

čtvrtá možnost sloužila jako strážce hranic. V Útěše z 

filosofie však již jednoznačně převládá možnost 

čtvrtá.48 O vlivu Boha na morální jednání lidí Rádl 

totiž uvádí: “Bůh působí skrze první muže, kteří učili 

své lidi obětovat bohům na oltářích; působil skrze 

                                                 
 
 
48 Šimsa, M.: Filosof a reforma světa, UJEP, Ústí nad Labem, 1997, 

str. 51. 
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zákonodárce, básníky, proroky, filosofy, skrze 

evangelium, skrze učedníky Ježíšovy, první křesťany, 

středověk a také dnešní hodné lidi, kteří jsou vzorem 

pro okolí; hodní lidé jako andělé Boží jsou vzorem, 

poučují, vedou, napomínají, varují.“49. 

Také u Kierkegaarda najdeme kombinaci posledních 

dvou možností. Jedinec se svobodně rozhodne ke skoku 

do víry a pokládá se plně v boží moc. Kierkegaard však 

ponechává lidem mnohem více svobody i s její tíhou. 

Každý jedinec pociťuje konkrétní odpovědnost bez záruk 

vnějšího přesahujícího vedení. Jedná z pozice 

absolutní víry, kde jedná v souladu s Boží vůlí a 

pozemská mravnost v tomto momentě již ztrácí svou váhu 

a podstatu. 

Emanuel Rádl vysvětluje, že každá živá bytost je 

vládou, která má svůj program a živou bytost 

organizuje, jako vláda organizuje občany.50 Tato vláda 

“trvá, má svůj postižitelný obsah, jeho tělo se mění, 

ale smysl této vlády trvá.“51 Mezi vládou společnosti 

a vládou živých bytostí vidí však Rádl velký rozdíl. 

Obě vlády vnímá jako nehmotné. Vláda živých bytostí je 

však pouze vegetativní, zatímco vláda lidské 

společnosti je morální.52 Toto pojetí může být 

vysvětleno tak, že morální život je řízen vědomým 

                                                 
 
 
49  Rádl, E.: Útěcha z filosofie, nakladatelství Svoboda, 
Praha, 1994, str. 19. 
50   Rádl, E. : Útěcha z filosofie, nakladatelství Svoboda, 
Praha, 1994, str. 23. 
51   Rádl, E. : Útěcha z filosofie, nakladatelství Svoboda, 
Praha, 1994, str.23. 
52   Rádl, E. : Útěcha z filosofie, nakladatelství Svoboda, 
Praha, 1994, str.24. 
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rozumem, uvědomělým rozpoznáváním toho, co je správné, 

nikoliv pouze nevědomým instinktem. Zde vystupuje 

zásadní Rádlovo sdělení, že totiž morálnost je 

rozumná. 

V Kiekegaardově filosofii musí rozum naopak 

ustoupit víře. Rozum člověku brání v absurdním 

položení se do prázdna, v tom však tkví ta nejhlubší 

víra. Tato víra nás však dovede tam, kde již morální 

zásady nemají váhu, protože člověk jedná podle Boha a 

to veškerý pozemský mravní řád přesahuje. 

Zde narážíme na základní rozpor mezi Rádlem a 

Kierkegaardem. Rádl byl hluboce věřícím filosofem. 

V každém případě však kladl mravnost nad víru. 

V Kierkegaardově případě to bylo přesně obráceně. 

Jinými slovy, Rádlův Abrahám by nikdy na Isaaca 

nevztáhl nůž, jakkoli mu to víra v Boha rozkazovala, 

protože mravní zákony mu to zakazovaly. 
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7. Kierkegaard na středních školách 

 

V předchozích kapitolách jsme si stručně 

představili základní principy Kierkegaardova myšlení. 

Nyní se však zaměříme na možnosti praktického využití 

jeho filosofie při výuce filosofie na středních 

školách. 

Svou osobitou filosofií Kierkegaard získává 

zvláštní pozici v dějinách filosofie a jako takový by 

mohl být využit při výuce filosofie na středních 

školách. Z důvodu nedostatku času a prostoru bývá jeho 

filosofie na středních školách zmíněna jen stručně, 

nebo vynechána zcela. 

Filosofie může být v hodinách společenských věd 

na středních školách vyučována dvojím způsobem. Učitel 

postupuje chronologicky, jednotlivé filosofy 

představuje v kontextu jejich doby a v návaznosti na 

předchozí myslitele. Druhý způsob výuky filosofie je 

založen na tematických okruzích, kterým se učitel 

věnuje z pohledu filosofů z různých historických etap. 

Tento druhý způsob je pro žáky velmi náročný, a pokud 

se s filosofií setkávají poprvé, může dojít ke 

zmatenému pochopení jednotlivých filosofických 

přístupů vytržených z kontextu jejich doby. 

První přístup k výuce filosofie dává ucelený 

přehled dějin myšlení a významných osobností. 

Jednotliví myslitelé tak zůstávají uzavření ve své 

historické etapě a žáci nemusí pochopit jejich přesah 

do současnosti nebo alespoň jejich vliv na následující 

filosofické směry. 

Kierkegaardovo myšlení může být využito k oživení 
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výuky filosofie na středních školách. Zvláštní 

postavení v rámci křesťanské filosofie, vymezení vůči 

Hegelovi a vliv na existencialismus dávají 

Kierkegaardovi pozici filosofa, který propojuje 

filosofii skrze staletí. Staví se tak mimo 

chronologický seznam myslitelů a proto jej můžeme 

využít v různých momentech výuky filosofie. 

Učitel může Kierkegaardovu filosofii s odkazy na 

související filosofy a myšlenkové směry využít přímo 

v úvodních hodinách filosofie. Umožní tak žákům od 

začátku chápat filosofii jako celek, jehož jednotlivé 

komponenty jsou propojeny komplikovanými vztahy. Pro 

žáky by však takový úvod do filosofie mohl být příliš 

náročný a demotivující. 

Srovnání Kierkegaardova myšlení s přístupem 

Emanuela Rádla může sloužit k ilustraci etiky jako 

součásti filosofie. 

Kierkegaardovu filosofii můžeme do výuky 

samozřejmě zařadit v patřičném momentu chronologického 

postupu. Hegelovo myšlení nemůže být na středních 

školách opomenuto. Můžeme tak při výuce tyto dva 

současníky postavit proti sobě a pomocí komparace 

jejich přístupů si charakterizovat filosofické 

naladění doby. 

Nejzajímavější využití však má Kierkegaardovo 

myšlení jako shrnutí filosofie. Úryvky jeho textů 

mohou být podkladem k diskusím se žáky. Četbou jeho 

textů a srovnáním s již probranými filosofy se žáci 

učí chápat filosofické texty, argumentovat ve prospěch 

jednotlivých filosofických přístupů a utvářet si 

vlastní filosofický a etický postoj. Celek filosofie 

tak nezůstane rozdrobený do jednotlivých úseků, ale 
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žáci mohou pochopit jeho propojenost. 

 

7.1. Rozvíjení klíčových kompetencí 

 

Výuka filosofie na středních školách spadá do 

občanského a společenskovědního základu, který 

podle Rámcově vzdělávacího programu pro gymnázia patří 

do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Pojďme se 

podívat, které klíčové kompetence definované v Rámcově 

vzdělávacím programu pro gymnázia by mohly být 

rozvíjeny aktivitami spojenými se 

studiem Kierkegaardovy filosofie. 

V rámci vzdělávací oblasti Člověk a společnost má 

žák „chápat současnost v kontextu minulosti a 

budoucnosti“53. Kierkegaardova filosofie by měla být 

žákům představena tak, aby byla patrná její návaznost 

na předcházející etapy filosofie a zároveň její vliv 

na budoucí myšlenkové směry. Učitel se může zaměřit 

také na vliv Kierkegaardova myšlení na současného 

člověka. Může se žáky diskutovat o možnosti být 

v dnešní době rytířem víry. 

V hodinách filosofie učitel rozvíjí také 

kompetenci žáků k „vnímání sounáležitosti s evropskou 

kulturou“54. Zde by měl učitel v souvislosti 

s filosofií Sørena Kierkegaarda klást důraz především 

na křesťanství a zabývat se otázkou přístupu člověka 

k víře. Převážná většina českých žáků není vedena 

k náboženství. Jejich přístup k víře v Boha je tedy 

                                                 
 
 
53  Kolektiv autorů: Rámcově vzdělávací program pro gymnázia, Výzkumný ústav pedagogický, 

Praha, 2007, str. 39. 
54  Tamtéž. 
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spíše odmítavý. Úkol učitele samozřejmě neleží 

v přesvědčování žáků k víře, ale ve vedení žáků 

k zamyšlení se nad podstatou víry, protože víra 

v křesťanského Boha utvářela evropskou kulturu po 

staletí. Kierkegaardův zvláštní přístup k víře, jeho 

budování osobního vztahu k Bohu a jeho komplikovaná 

argumentace o paradoxu víry poskytuje ohromný prostor 

k diskusím. Svou komplikovanou cestou k Bohu by tento 

filosof mohl být žákům, kteří mají k víře spíše 

odmítavý přístup, blízký a pochopitelný. Pod citlivým 

vedením učitele by žáci mohli v Kierkegaardově 

filosofii najít cestu k pochopení věřících lidí.  

Srovnání etické stránky Kierkegaardova myšlení s 

jinými filosofy, například Emanuelem Rádlem, 

podrobnější rozbor a diskuse nad rozdíly těchto dvou 

filosofů s důrazem na osobní interpretaci 

filosofických textů vedou k „rozvíjení pozitivního 

hodnotového systému opřeného o historickou i současnou 

zkušenost lidstva“55 a k „vědomé reflexi vlastního 

jednání i jednání druhých lidí a respektování různých 

systémů hodnot a motivací druhých lidí“56. Budou-li 

žáci vedeni k argumentaci ve prospěch různých přístupů 

k etice, uvědomí si, že existuje mnoho pohledů na 

morální pravidla a není tudíž jeden jediný obecně 

platný. Ujasní si tím vlastní postoje a zároveň pocítí 

potřebu tolerance k postojům odlišným. 

Rámcově vzdělávací program pro gymnázia pak 

                                                 
 
 
55  Kolektiv autorů: Rámcově vzdělávací program pro gymnázia, Výzkumný ústav pedagogický, 

Praha, 2007. 
56  Kolektiv autorů: Rámcově vzdělávací program pro gymnázia, Výzkumný ústav pedagogický, 

Praha, 2007, str. 42. 
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v oddělení Úvod do filosofie a religionistiky uvádí 

řadu očekávaných výstupů, z nichž hned několik může 

být rozvíjeno právě na hodinách věnovaných Sørenu 

Kierkegaardovi. Pokud se učitel bude věnovat srovnání 

dánského filosofa s představiteli různých 

filosofických období a směrů, budou žáci schopni 

„porovnat řešení základních filozofických otázek v 

jednotlivých etapách vývoje filozofického myšlení“57. 

Budou totiž vedeni k uvažování skrze různá filosofická 

období. 

Kierkegaardova etika může být svým upozaděním ve 

prospěch víry považována za kontroverzní. Jako taková 

může sloužit k diskuzím a debatám nad etickými normami 

a rozdílnými přístupy k morálním pravidlům. Takovými 

aktivitami rozvíjí učitel u žáků schopnost posuzovat 

„lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí 

jednotlivce“58 a zároveň „objasnit dějinnou 

proměnlivost základních etických pojmů a norem“59   

Na základě těchto klíčových kompetencí uvedených 

v Rámcově vzdělávacím programu můžeme stanovit 

konkrétní cíle hodin věnovaných Sørenu Kierkegaardovi, 

jejichž podobě a postupu se budu věnovat 

v následujících kapitolách: 

• Žáci na základě četby úryvků z textů Sørena 

Kierkegaarda vysvětlí podstatu víry 

                                                 
 
 
57 Kolektiv autorů: Rámcově vzdělávací program pro gymnázia, Výzkumný ústav pedagogický, 

Praha, 2007. 
58 Tamtéž. 
59 Tamtéž. 
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v křesťanského Boha s jejími klady i 

nebezpečími.60 

• Žáci vlastními slovy obhájí Kierkegaardův a 

Rádlův přístup k etickým normám na základě 

četby a interpretace textů o Abrahamově 

příběhu.61 

• Žáci vysvětlí svou vlastní interpretaci 

Abrahamova příběhu. Obhájí svůj na názor na 

vztah etiky a víry vyplývající z tohoto 

příběhu.62 

• Žáci na základě studia Kierkegaardova vlivu 

na existencialismus vysvětlí význam osobní 

odpovědnosti v existenciálním pojetí, pojem 

úzkosti a svobody. 

• Žáci vlastními slovy vysvětlí význam a 

zvláštní postavení filosofa Sørena 

Kierkegaarda v systému dějin filosofie. 

• Žáci obhájí svůj osobní názor na otázku, zda 

tento filosof může ovlivnit současného 

člověka a jak. 

• Na základě diskusí nad filosofií Sørena 

Kierkegaarda ve srovnání s Hegelem, Rádlem a 

existencialisty žáci vysvětlí význam a 

porovnají odlišné přístupy filosofického 

tázání.63 

• Žáci objasní svůj názor na to, zda má 

filosofie své místo v každodenním životě 

                                                 
 
 
60 Texty viz příloha IV a V. 
61 Texty viz příloha V a VI. 
62  Texty viz příloha III a IV. 
63 Texty viz příloha I a II. 
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současného mladého člověka a proč, případně 

v jaké podobě. 

 

 

7.2. Možné problémy při výuce o 

Kiekegaardově filosofii 

 

Při výuce filosofie se učitel může setkat s celou 

řadou problémů. Zaměřme se nyní na problémy spjaté 

s výukou o filosofii Sørena Kierkegaarda. 

Stejně jako u ostatních filosofických témat se 

učitel může potýkat s nezájmem žáků o probíranou 

látku. Kierkegaardova snaha o definování víry se musí 

mladým lidem jevit jako něco naprosto cizího a 

vzdáleného. Je tedy na učiteli, aby jim toto téma 

představil jako něco konkrétního, blízkého a známého. 

Učitel nesmí opomenout žákům vysvětlit, že víra nemusí 

být nutně směřována k Bohu nebo k něčemu konkrétnímu a 

definovanému v rámci nějakého náboženství. 

Nejsnadnějším postupem v takovém případě je diskuse se 

žáky na téma naděje, protože právě naděje je princip, 

ke kterému se nutně vztahuje i ten nejméně věřící 

člověk.  

Učivo má mít pro žáka praktický a konkrétní 

význam. Proto i Kierkegaardovu filosofii se musíme 

pokusit převést na situace žákům pochopitelné a 

blízké. Riskujeme zde značné zjednodušení filosofova 

myšlení. Je však lepší po¨stupovat od zjednodušeného a 

žáky pochopeného ke složitějším a komplexnějším 

filosofickým celkům, než pracovat s komplikovaným a 

nesrozumitelným filosofickým myšlením v jeho 
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komplexitě. Proto je velmi náročné a téměř nežádoucí 

vysvětlovat žákům střední školy filosofovo pojetí víry 

k Bohu s jeho absurditou a paradoxy v abstraktních 

podmínkách křesťanství. Můžeme však tuto víru 

ilustrovat na situacích žákům známých. Můžeme tuto 

víru například porovnat k důvěře k milované osobě. 

Pokud někoho milujeme, věříme mu bez žádání důkazů. 

Nemůžeme milovanou osobu neustále hlídat, nemůžeme 

vědět, že v době naší nepřítomnosti naši důvěru 

nezrazuje. Přestože rozumově nemůžeme nikdy tuto 

důvěru obhájit, věříme milované osobě a pouze tak 

získáme fungující vztah. Je známým faktem, že bez 

důvěry a víry v milovanou osobu nemůže láska přetrvat. 

Jakmile někdo požaduje důkazy, že jeho víra nebyla 

zrazena, láska se vytrácí. A právě zde dochází 

k paralele s paradoxem víry. Stejně jako u 

Kierkegardova rytíře víry musí jít rozumné argumenty 

stranou ve prospěch víry. Tyto dva prvky – rozum a 

víra – se v obou těchto situacích vzájemně vylučují a 

víra je ten prvek, který je nezbytný. A právě na takto 

konkrétních a žákům známých situacích může učitel 

vysvětlit a ilustrovat poměrně komplikované 

filosofické celky. 

Další důležitou podmínkou pochopení filosofie je, 

aby aktivita byla vždy více na žácích než na učiteli. 

Při výuce filosofie učitel cítí potřebu žákům vše 

podrobně vysvětlit a tato potřeba je samozřejmě 

podložená. Žáci potřebují citlivé vedení ze strany 

učitele, aby mohli proniknout do odlišných směrů 

lidského smýšlení tak, jak se utvářelo v průběhu dějin 

v závislosti na vývoji lidského poznání, vědy i 

politických událostí. Aby však žáci myšlení 
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jednotlivých filosofů skutečně porozuměli, nemohou ho 

pouze přijímat od učitele. Důraz musí být kladen na 

jejich osobní interpretaci a četbu podstatných úryvků 

filosofie. K pochopení rozdílných filosofií bezpochyby 

pomáhá, když jsou žáci nuceni argumentovat ve prospěch 

jednotlivých filosofů. Žáci si samozřejmě musí utvořit 

vlastní názor a dívat se na jednotlivá myšlení 

objektivně. Nikdy ale neuškodí, pokusí-li se vcítit do 

situace daného myslitele, zamyslí-li se nad kontextem 

doby i jeho osobní situace a z takového úhlu pohledu 

žáci zkouší vymyslet argumenty k danému tématu. Proto 

se v této práci zaměřuji na komparaci Kierkegaardova 

myšlení s filosofií jiných myslitelů. Žáci se naučí 

argumentovat z mnoha hledisek, vcítí se tak do 

jednotlivých filosofií, ale díky rozdílnosti těchto 

filosofií si udrží objektivní nadhled. 

Neopomenutelným problémem při výuce o 

Kiekegaardově filosofii je riziko špatného pochopení a 

zneužití. Mluvíme-li s mladými lidmi o upozadění 

morálky ve prospěch víry, tak jak to uvádí Kierkegaard 

v pojetí náboženského stadia, musíme být velmi opatrní 

a citliví. Učitel musí zdůraznit, že se jedná o velmi 

osobní a intimní vztah jednotlivce k Bohu. Fakt, že 

Abrahám svého syna nakonec Bohu neobětuje je vlastně 

součástí víry. Jedná se o víru v Boha, který dal 

člověku desatero přikázání, a nezapomíná na příkaz 

„nezabiješ“. Právě proto navrhuji mluvit o 

Kierkegaardově filosofii v rámci komparace s jinými 

filosofy, aby žáci měli možnost pochopení jeho 

filosofie, ale aby zároveň vyvstával dostatečný 

prostor pro její kritiku. 
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8. Kierkegaard ve výuce 

 

Výukový blok, který by se zabýval filosofií 

Sørena Kierkegaarda, bych rozdělila do tří 

jednotlivých částí. Tyto části na sebe nemusí nutně 

navazovat, je tedy možné některou z nich vynechat, 

nebo jejich aktivity volně kombinovat podle potřeby 

učitele, schopností žáků nebo přístupu k výuce 

filosofie obecně. 

Tematicky by byly tyto části rozděleny podle 

jednotlivých filosofů, se kterými bychom Kierkagaarda 

srovnávali. 

První část bude zaměřena na rozdíl mezi 

Hegelovským a Kierkegaardovým přístupem v kontextu 

doby. Žáci by v rámci této hodiny měli pocítit rozdíl 

mezi individualitou a sounáležitostí se společností. 

Druhá část je zaměřena na etickou stránku 

Kierkegaardovy filosofie. Vyučování se bude točit 

okolo Abrahamova příběhu. Srovnání nám zde bude 

vytvářet filosofie Emanuela Rádla. Tento filosof by 

měl být pro žáky středních škol snadno pochopitelný. 

Hlavní důraz této části spočívá v rozdílném přístupu 

ke vztahu rozumu a víry. 

Třetí část je zastřešující. V tomto vyučovacím 

úseku by mělo dojít ke stručnému shrnutí 

Kierkegaardovy filosofie jako celku, abychom měli 

jistotu, že ji žáci nebudou vnímat roztříštěně. 

Hlavním cílem však bude se společně se žáky zamyslet 

nad vlivem Kierkagaarda na čtenáře dnešní doby. 

Rozebrat filosofův vliv na lidi dvacátého a 

jednadvacátého století. V tomto ohledu bude jistě 
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nezbytné zmínit filosofii existencialismu. 

 

8.1. Hegel a Kierkegaard – postup hodiny 

 

V této části kladu důraz na pojem individuality a 

jeho význam v postojích etiky. 

Cíle této části můžeme definovat takto: 

• Žáci vysvětlí vlastními slovy, jak chápou 

rozdíl mezi jedincem jako individuem a 

jedincem jako součástí společnosti. 

• Žáci na konkrétních příkladech ilustrují 

vliv historických událostí a vědeckých 

objevů devatenáctého století na smýšlení 

lidí. 

• Žáci porovnají filosofii S.Kierkegaarda a 

G.W.F.Hegela. Vysvětlí základní rozdíly 

jejich přístupů.  

• Žáci stručně obhájí svůj názor na obě 

zmíněná filosofická pojetí. 

 

 

8.1.1. Úvod 

 

Proto hodinu zabývající se tímto tematickým 

úsekem začnu otázkou: 

„Co je podle vás víc, člověk jako jedinec nebo 

společnost jako celek?“ 

Toto je však poměrně komplikovaná otázka a žáci 

nejspíš nebudou připraveni na ni odpovědět. Samozřejmě 

mi zde nejde o jednu správnou odpověď, ale o vyjádření 

vlastního názoru žáků. Aby si ho mohli lépe utvořit a 
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vyjádřit, musíme je vést k samotnému ujasnění pojmů 

jedinec a společnost v jejich vzájemném vztahu. Zde 

bych využila především volných asociací, protože žáci 

tyto pojmy již jistě znají a chceme dosáhnout jejich 

vlastní interpretace. Můžeme žáky nechat ve dvojicích 

vypsat slova, která si asociují s danými pojmy. Pro 

vyniknutí kontrastu a rozdílu mezi nimi, nechme žáky, 

například, vpisovat slova související s individualitou 

a jedincem do obrysu ruky nebo tváře namalované na 

listu papíru, zatímco slova spojená se společností a 

jedincem jako její součástí vně obrysu ruky či tváře. 

Žáci pak samozřejmě musí mít možnost porovnat svůj 

výtvor s výtvory ostatním dvojic, tím se rozšíří i 

jejich pojmové asociace o asociace ostatních. 

Následuje krátká diskuse celé třídy nad výše 

uvedenou otázkou. Učitel pomáhá doplňujícími otázkami: 

„Cítíš se lépe jako součást nějakého společenství 

nebo jako samostatná jednotka nezávislá na ostatních?“ 

„Myslíš, že jsou tvé názory a jednání ovlivněny 

společností a jejími hodnotami? Jak? Myslíš, že je to 

dobře?“ 

„Uveďte příklady situací, kdy je lepší se 

podřídit obecně platným normám a kdy je lepší se jim 

naopak postavit.“ 

 

 

8.1.2. Kontext doby 

 

Abychom se přiblížili filosofům, kterým se 

v tomto úseku budeme věnovat, vytvoříme spolu se žáky 

kontext jejich doby. Zvláště pro srovnání Hegela a 
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Kierkegaarda je to velmi vhodné.  

Žákům oznámíme, že se budeme věnovat dvěma 

filosofům první poloviny devatenáctého století a toto 

období si potřebujeme definovat, popsat, pocítit jeho 

atmosféru. 

Abychom se na toto období podívali v krátkém čase 

z mnoha úhlů pohledu, využijeme početnost třídy. Žáci 

již předem dostanou za úkol se po skupinkách zaměřit 

na jednotlivé aspekty společenského života v první 

polovině devatenáctého století. Témata krátkých 

referátů, které nám pomohou vytvořit atmosféru doby, 

mohou být například: vliv a dopady francouzské 

revoluce na smýšlení lidí a atmosféru společnosti, 

změny ve školství, technické vynálezy 1. poloviny 19. 

století, Darwinova teorie, a další. 

Žáci po skupinkách tato jednotlivá témata 

představí jen několika větami celé třídě. Důležitá 

fakta a pojmy zapisujeme na tabuli, aby je žáci měli 

neustále před očima. 

Poté necháme žáky společně definovat atmosféru 

doby. Vedeme je k tomu, aby určili, zda nálada ve 

společnosti byla spíše optimistická, pozitivní, nebo 

naopak. Zda byl kladen důraz na rozum, či emoce, 

vnitřní stavy, na pokrok či duchovní otázky. Zásadní 

otázkou v tomto momentě je, zda byl člověk spíše 

vnímán jako individualita nebo jako součást velkého 

společenství a proč. 
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8.1.3. Srovnání dvou filosofií 

 

V tuto chvíli učitel představí oba filosofy, 

kterými se bude v další části hodiny zabývat, 

S.Kierkegaarda a G.F.W.Hegela. 

Nyní rozdělíme žáky na dvě stejně početné 

skupiny, bylo by lepší, kdyby si v těchto skupinách i 

sesedli. Každá skupina dostane k četbě úryvek od 

jednoho z filosofů a několik stručných otázek 

vedoucích k interpretaci textu. Každý žák si úryvek 

v tichosti přečte, podtrhá si podstatné úseky a označí 

ty nepochopené. Ve skupině se pak snaží společně dojít 

k odpovědím na otázky a text interpretovat, každý žák 

si dělá poznámky. 

K tomuto účelu může samozřejmě učitel vybrat 

texty, které uzná za nejvhodnější. Já jsem vybrala 

úryvek z Hegelovy Filosofie dějin, pojednávající o 

Duchu národů (str.53-55), a úryvek z Kierkegaardova 

Evangelia utrpení, který se zabývá osobním požadavkem 

víry na každého jednotlivce (str. 220-221). Oba texty 

tvoří přílohu této práce.  

K textům položíme tyto otázky: 

„Čím se autor textu, podle tebe, zabývá? Co je 

základním tématem jeho filosofie?“ 

„Myslíš, že tento filosof chápe člověka spíše 

jako individualitu nebo jako součást většího celku? 

Proč si to myslíš?“ 

„Formuluj vlastními slovy základní témata textu, 

který jsi přečetl/a.“ 

Žáci ve skupině odpověděli na otázky. Po té bych 

žáky rozdělila do dvojic, tak aby v každé dvojici byl 
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jeden žák, který četl Hegelův úryvek a jeden, který 

četl Kierkegaardův úryvek. Žáci si navzájem představí 

„svého“ filosofa a jeho text. Pak se žáci vrátí ke 

svým skupinám. Nyní již společně celá třída 

podiskutuje o obou filosofech. 

Nejdřív se pokusíme představit Hegelovu 

filosofii. Začnou žáci, kteří jeho úryvek nečetli a 

vysvětlí, jak jeho filosofii pochopili z popisu svých 

kolegů. Ti je pak doplní nebo vysvětlí nejasnosti. 

Učitel pak Hegelovu filosofii stručně vysvětlí tak, 

aby do ní úryvek logicky zapadl. 

Stejný postup následuje s Kierkagaardovou 

filosofií. 

Učitel samozřejmě hlídá, aby nedošlo ke špatné 

interpretaci úryvků. Žáky doplní a vysvětlí případné 

nejasnosti. 

 

 

8.1.4. Závěr hodiny 

 

V závěru hodiny dostanou žáci prostor k vlastnímu 

hodnocení úryvků i obou filosofií. Nejdříve se 

zamyslíme nad tím, který z filosofů byl ve své době, 

kterou jsme si představili, lépe přijat a proč. Bylo 

by to dneska jinak? Pak žáci hlasují pro jednoho nebo 

druhého filosofa, podle toho, který je jim názorově 

bližší. Učitel vyvolá některé žáky, aby svůj postoj 

vysvětlili.  
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8.2. Etická stránka Kierkagaardovy 

filosofie 

 

Druhá část výukového bloku bude zaměřena na 

zvláštní pojetí etiky Sørena Kierkagaarda. Žáci budou 

pracovat s pojmy „etika“ a víra“, budou interpretovat 

Abrahamův příběh, budou si utvářet vlastní názor na 

etiku a víru. Lze předpokládat, že tato část bude 

náročná nejen pro žáky, ale především pro učitele. Je 

tedy nezbytné předem určit, jakých cílů chceme se žáky 

dosáhnout: 

• Žáci převypráví Abrahamův příběh tak, jak je 

uveden v Bibli. 

• Žáci ilustrují na Abrahamově příběhu 

Kierkegaardovo chápání víry. 

• Žáci vlastními slovy definují pojem „víra“. 

• Na základě četby textů S.Kierkegaarda a 

E.Rádla žáci vysvětlí vztah etiky a víry.64 

• Žáci argumentují v zájmu obou zmíněných 

filosofů. 

• Žáci obhájí vlastní názor na vztah etiky a 

víry. Vlastními slovy zhodnotí Abrahamův 

příběh. 

 

 

 

                                                 
 
 
64 Texty viz příloha IV a V. 
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8.2.1. Úvod do Abrahamova příběhu 

 

Pro tento výukový úsek je pro žáky nezbytná 

znalost Abrahamova biblického příběhu. Jelikož žáci 

během hodin filosofie hodně čtou, zvažovala jsem 

možnost představit žákům tento příběh jinou formou, 

aby výuka měla vlastnost různorodosti a tím byla pro 

žáky přijatelnější. Nejsnazší a pro žáky 

nejzajímavější je filmové zpracování příběhu. Problém 

však leží v tom, že filmové zpracování již poskytuje 

určitou interpretaci, konkrétní podobu příběhu. 

Abraham se již ve filmu nějak tváří a dává najevo svou 

nejistotu, nebo odhodlání. Je tak ponecháno méně 

prostoru pro diskuzi a interpretaci. Po zhlédnutí 

filmu tedy doporučuji příběh shrnout co možná 

nejobecněji. Učitel pro tyto účely může použít 

americký film „Abrahám a Izák“ od autorů Dean Jones a 

Jon Erwin. Toto zpracování se snaží o věrnost biblické 

předloze, trvá pouhých 22 minut. V případě, že učitel 

nemá dostatek času, může se žáky Abrahamův příběh 

přečíst z Bible. Práce s Biblí je pro žáky nepochybně 

přínosná, učitel v tomto bodě může spolupracovat 

s vyučujícím českého jazyka. Text příběhu o Abrahamově 

obětování syna je také přílohou této práce. 

Žáci by po shlédnutí filmového zpracování, 

případně po přečtení autentického textu o Abrahamovi, 

měli tento příběh stručně převyprávět. Mohou se po 

krátkých úsecích střídat. Zúčastnit by se však měla 

celá třída.  

Je nezbytné, aby žáci měli prostor k vlastnímu 

hodnocení příběhu, protože bezpochyby zanechá hluboké 
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emocionální dojmy. Nechme žáky, aby napsali pět slov, 

které je napadají, když řekneme jméno Abraham. V zájmu 

zachování alespoň částečné objektivity poprosme žáky, 

aby alespoň jedno z pěti slov mělo pozitivní význam. 

Celá třída pak na základě sepsaných slov 

charakterizuje postavu Abrahama. 

 

 

8.2.2. Kierkegaardovo chápání Abraháma 

 

Učitel žákům představí filosofa Sørena 

Kierkegaarda, který chápe Abrahama jako rytíře víry, a 

stručně toto pojetí vysvětlí. Rozdělí žáky na čtyři 

skupiny a každé rozdá popis možného Abrahamova 

přístupu k Bohem nastolené situaci. Jednotlivé popisy 

Abrahamova možného jednání jsou založeny na 

Kierkegaardově rozboru, který podává v knize Bázeň a 

chvění. 

Každá skupinka si připraví jednoduché zpracování 

daného příběhu podle popisu poskytnutého učitelem a 

představí ostatním žákům dané pojetí Abrahamova 

příběhu. Učitel zdůrazní, že by měli dané pojetí 

vysvětlit nezaujatě. Teprve ve chvíli, kdy ho ostatní 

žáci pochopí, mohou vyjádřit vlastní názor a 

s ostatními diskutovat.  

Učitel na rozbory jednotlivých přístupu k oběti 

Izáka naváže výkladem o stadiích víry podle 

Kierkegaarda. U náboženského stadia zdůrazní, že právě 

Abraham byl pro tohoto filosofa vzorem věřícího 

člověka, rytířem víry. 

Pro vysvětlení paradoxu víry může učitel využít 
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příběhu, který je žákům blízký. Již jsem uváděla 

přirovnání víry k důvěře v milovanou osobu. Učitel 

může nechat žáky také zažít paradox víry. Jeden žák se 

postaví zády k ostatním a jako prkno spadne dozadu, 

kde ho chytají ostatní žáci. Pro umocnění pocitu může 

učitel nechat část žáků odejít do zadní části třídy, 

žák na lavici tak neví, kolik lidí ho bude chytat. 

Učitel může žáky rozdělit do menších skupin, aby se 

stihli všichni vystřídat. Musí však zajistit 

bezpečnost žáků při této aktivitě. Samozřejmě i toto 

přirovnání je jen částečné, protože je zřejmé, že 

učitel nenechá žáka spadnout po zádech na zem. Přesto 

stojí za to se žáky prodiskutovat pocity, které se 

jich zmocní při pádu. Je dobré se zaměřit na myšlenky 

před pádem. Zda žáci měli pochybnosti, strach. Rozum 

dává řadu argumentů pro i proti, v momentu rozhodnutí 

k pádu však ustupuje a nad člověkem přebírá moc víra. 

V konečném důsledku člověk získává vše, žáci zážitek, 

nepoškozené zdraví, možná i utužené kolektivní vztahy, 

Abrahám svého syna, svou i synovu víru v Boha. 

Následně žáci vlastními slovy v několika větách 

napíší, jak chápou Abrahamovu víru z hlediska 

náboženského stadia. Učitel pak všechny tyto popisy 

Abrahamovy víry posbírá, náhodně několik vybere a 

přečte nahlas. Žáci pod vedením učitele nad nimi 

diskutují, učitel je vede tak, aby se příliš 

neodchylovali od Kierkegaardova chápání. Ctí názor 

žáků, ale upozorní na případné nepochopení nebo příliš 

odlišnou interpretaci. 
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8.2.3. Rádlovo chápání Abrahama 

 

Aby učitel mohl hovořit o Kierkegaardově etice, 

doporučuji vycházet ze srovnání s etikou jiného 

filosofa. Já jsem zvolila filosofii Emanuela Rádla ze 

dvou důvodů. Jeho text je snadno čitelný a 

pochopitelný a v Útěše z filosofie se přímo zabývá 

Abrahamovým příběhem, srovnání tak pro žáky bude o 

mnoho snadnější, protože bude založené na konkrétní 

situaci. 

Učitel rozdá úryvek z Rádlovy Útěchy z filosofie 

a vysvětlí, že na stejný problém se lze samozřejmě 

dívat z mnoha úhlů.  Žáci si v tichosti přečtou 

úryvek, vybrala jsem úvodní část knihy, ve které Rádl 

vysvětluje své pojetí morálního řádu (str. 10, 12). 

K tomu jsem přidala úryvek, který kriticky hodnotí 

Kierkegaardovo pojetí Abrahamova příběhu (str. 55-57). 

Také tento text je přílohou této práce.  

Žáci ve dvojicích charakterizují pojetí morálního 

řádu podle Rádla. Poté své závěry napíší jednou větou 

na tabuli. Učitel prochází věty a s žáky diskutuje o 

jednotlivých vyjádřeních. Vede žáky k pochopení faktu, 

že Rádlovy etické normy stojí nad člověkem. Schopnost 

se na ně napojit však leží v rozumu, nikoliv ve víře. 

 

 

8.2.4. Různá pojetí etiky 

 

Na základě srovnání s Emanuelem Rádlem zkusí žáci 

definovat základní principy Kierkegaardovy etiky a 

vlastními slovy je kriticky zhodnotí.  
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Žáci utvoří dvojice a losují, kterého filosofa 

budou interpretovat. Ve dvojici se pak snaží hájit 

názory vylosovaného filosofa. Poté celá třída společně 

podává argumenty pro obě filosofie. Učitel zapisuje 

zásadní pojmy a věty na tabuli. 

Na základě této diskuse si žáci utvoří vlastní 

názor. Vysvětlí, ke kterému z těchto dvou filosofů se 

přiklání a proč.  

 

 

8.3. Kierkagaardovo působení na člověka 

dvacátého a jednadvacátého století 

 

V této části výuky o Kierkegaardovi bych se ráda 

zaměřila na jeho vliv na filosofii existencialismu. 

Zároveň bych však chtěla vést žáky k tomu, aby 

pochopili, že i dnešní člověk může nalézt mnoho 

zajímavého ve filosofii z dob minulých. I moderní a 

současný svět a život může být charakterizován 

filosofickými pojmy, které byly definovány před mnoha 

lety. 

Vzhledem k faktu, že existencialismus je probírán 

také v hodinách literatury, nebála bych se přimět žáky 

k četbě knih těchto autorů. Jde o filosofii poměrně 

moderní, pro současného člověka by tedy neměla být 

nepochopitelná. Přesto musí učitel počítat s možností, 

že pro žáky bude četba náročná. Měl by jim tedy 

nabídnout možnost konzultace nad knihou a pomoc při 

její interpretaci. 

Výukové cíle této části jsou následující: 

• Žáci vysvětlí základní body Kierkegaardovy 
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filosofie. 

• Žáci vyjmenují základní pojmy související 

s filosofií existencialismu a vysvětlí, 

jakým způsobem byl tento filosofický směr 

ovlivněn filosofií S. Kierkegaarda na 

základě četby knih od J.P.Sartra a A. 

Camuse. 

• Žáci vyjádří svůj názor na to, zda a jakým 

způsobem ovlivňuje filosofie život 

současného člověka. Své argumenty podepřou 

příklady, které budou založeny na filosofii 

S. Kierkegaarda. 

 

 

8.3.1. Úvod 

 

Na začátku hodiny by měl být dán prostor pro 

zopakování a shrnutí Kierkegaardovy filosofie.  

Pokud učitel nechce ztrácet příliš času (tato 

filosofie již byla dříve vysvětlena a probrána, jde 

tedy již opravdu o zopakování), může přistoupit ke 

klasickému výkladu, kdy ho žáci doplňují. Učitel 

zapíše základní pojmy na tabuli, aby je žáci měli před 

očima. 

Učitel na toto zopakování naváže krátkou 

aktivitou. Napíše na tabuli tyto pojmy: „existence“, 

„úzkost“, „rozhodnutí“, „okamžik“. Všechny tyto pojmy 

vychází z filosofie Sørena Kierkegaarda, zároveň jsou 

to pojmy, které hrají zásadní roli ve filosofii 

existence. Učitel se žáky nad každým pojmem pohovoří, 

nechá žáky je vysvětlit z Kierkegaardova pohledu. 
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Důležité je, aby vynikla existence jako existence 

člověka v jeho osamocenosti, jako existence 

subjektivní. Pojem rozhodnutí by měl být dán do 

souvislosti se svobodou člověka, s jeho odpovědností a 

z toho vyplývající úzkostí. 

 

 

8.3.2. Od Kierkegaarda k existencialistům 

 

Přes tyto pojmy se již dostáváme k filosofii 

existencialismu. 

Jak jsem již zmínila, nechala bych žáky se 

seznámit s existencialismem přímo přes četbu 

existenciálních autorů. Již v předstihu alespoň 

jednoho měsíce bych žákům oznámila, že mají povinnost 

si přečíst knihu od autora, který bývá řazen do 

existenciální filosofie. Rozdělila bych žáky do dvou 

skupin, jedna by četla knihu „Existencialismus je 

humanismus“ od Jean Paul Sartra a druhá „Mýtus o 

Sisyfovi“, od Alberta Camuse. 

 V hodině bych pak nechala spolupracovat žáky, 

kteří četli stejnou knihu. V těchto skupinkách by žáci 

měli za úkol zvážit, zda pojmy, které jsme rozebírali 

v souvislosti s Kierkegaardem (existence, úzkost, 

rozhodnutí, okamžik), hrají nějakou roli v knize, 

kterou přečetli. Pokud ano, jaký význam jim autor 

přikládá. Postupně by pak žáci stručně představili 

přečtenou knihu zbytku třídy a vysvětlili dané pojmy 

z pohledu této knihy. 

Následovala by společná diskuse nad 

existencialismem. Skrze uvedené pojmy by žáci měli 
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charakterizovat základní myšlenky a principy 

existencialismu. 

Zvláště u filosofie existence je možné, aby ji 

žáci charakterizovali na základě svých vnitřních dojmů 

při čtení vybrané knihy. Tyto pocity může učitel u 

žáků umocnit například zhlédnutím hry Čekání na 

Godota, nebo jiné hry zastupující absurdní drama.  

Aby však pro žáky filosofie existence měla i 

osobní rozměr, dala bych jim možnost vyjádřit jejich 

vlastní postoj k existencialismu. Žáci by do příští 

hodiny měli za úkol napsat krátký text o tom, jak oni 

vnímají svou existenci. Učitel by jim v tomto úkolu 

měl pomoci doplňujícími otázkami, například: 

„Myslíš, že má lidská existence nějaký vyšší 

smysl? Jaký?“ 

„Myslíš, že je předem určeno, kam člověk směřuje? 

Věříš na osud?“ 

„Myslíš, že má člověk svou budoucnost ve 

vlastních rukou?“ 

„Jaké pocity v tobě vyvolává vědomí, že jsi 

zodpovědný za své činy, za svůj život?“ 

„Vnímáš svobodu jedince kladně či záporně? Proč“ 

Učitel by však v hodinách zabývajících se 

existencialismem měl dbát na to, aby tato filosofie 

nepůsobila příliš pesimisticky, aby nedeprimoval žáka. 

Měl by nechat vyznít komické stránce absurdity a 

existence v ní. Žáci ve vyšších ročnících středních 

škol by již měli být tohoto nadhledu schopni. 
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8.3.3. Současný čtenář Kierkegaarda 

 

Neopomenutelným cílem výuky filosofie je 

přiblížení filosofie životu současného čtenáře. Učitel 

by měl vést žáky k vědomí, že filosofie není cosi 

dávno minulého a že myšlenky vyslovené před sto i více 

lety mohou mít dodnes svůj význam. 

V Kierkegaardově filosofii je takových myšlenek 

celá řada. Jako reprezentativní ukázku vybrala úryvek 

ze spisu Současnost, který pojednává o veřejnosti a 

obecných principech, za které se jedinec může schovat. 

Není to kniha příliš dlouhá, není ani nijak zvlášť 

náročná na čtenáře, proto bych se nerozpakovala zadat 

žákům za úkol si knihu přečíst a připravit si krátké 

shrnutí základních myšlenek. 

Na úvod bych nechala žáky pocítit rozdíl mezi 

vystupováním jako součást větší skupiny a samostatně. 

Žáci mohou společně recitovat básničku nebo zpívat 

písničku, pak učitel osloví jednotlivce, aby zpívali 

či recitovali sami. Žáci pak popisují, zda se cítili 

jinak samostatně a jako součást skupiny. Při této 

činnosti však musí učitel zvážit, zda daná skupina 

žáků na tuto aktivitu přistoupí. Dojde-li k závěru, že 

nebudou ochotni zpívat či recitovat, doporučuji přejít 

rovnou k diskuzi o pocitech žáků, vystupují-li 

samostatně či ve skupině, založené na jejich dosavadní 

zkušenosti. 

Poté by si žáci četli úryvky z knihy. Doporučuji 

ponechat prostor iniciativě žáků, sami by měli vybrat 

zajímavý a podstatný úryvek z knihy, který by přečetli 

ostatním žákům. Následovala by diskuze celé třídy. 
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Hlavním tématem diskuse by byly výhody a nevýhody 

(nebezpečí), které plynou ze situací, kdy člověk 

ztrácí svou individualitu ve prospěch skupiny. Žáci by 

měli za úkol ilustrovat tyto situace konkrétními 

případy, buď ze svého života, nebo z historie. 

Na konci této aktivity by učitel zdůraznil, že 

autorem textu je Søren Kierkegaard, autor žijící a 

tvořící v devatenáctém století, nikoli současný autor. 

Přesto tato slova dodnes platí. 

V této části by žáci měli dostat prostor pro 

vyjádření vlastního názoru. Zároveň je na místě 

prověřit, zda a jakým způsobem studenti Kierkegaardovu 

filosofii a její význam pochopili. Jejich výstupem na 

závěr tohoto výukového bloku by tedy mohla být písemná 

úvaha. Dala bych žákům na výběr z následujících témat: 

„V čem spočívá kouzlo Kierkegaardovy filosofie 

pro současného čtenáře? Zdůvodni.“ 

„Může být Kierkegaardova filosofie zajímavá i pro 

nevěřícího čtenáře? Proč?“ 

Žáci by měli na vypracování úvahy mít dostatek 

času. V případě, že není dostatek času ve škole, může 

učitel zadat úvahu za domácí úkol. V takovém případě 

by však měl prověřit, zda žáci nespolupracovali 

s internetem a jinými zdroji více, než je únosné. 

Tento úkol totiž nemá testovat žákovu schopnost 

vyhledat si informace. Má prověřit, zda je žák schopen 

vyjádřit a obhájit vlastní názor na základě již 

získaných informací.  
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Závěr 

 

A jaké závěry z mé práce vyplývají? Jakých jsem 

dosáhla výsledků? Mohu jen říci, že filosofie i dnes 

přináší útěchu.  

V první části mé práce se věnuji čistě 

teoretickému zkoumání Kierkegaardovi filosofie.  

Otázky o vlivu na Kierkegaardovo smýšlení mohou 

být snadno zodpovězeny příběhem o jeho otci, který se 

celý život vypořádával s pocitem viny z prokletí Boha. 

Svou komplikovanou víru tak přenesl na syna, který se 

s tímto zvláštním vztahem k Bohu svou filosofií celý 

život vyrovnával. 

Ne nadarmo je Kierkegaardovi přezdíván „Sokrates 

z Kodaně“. Sokratův vliv na styl Kierkegaardovy tvorby 

je neopomenutelný. Kierkegaard pracuje s pojmem 

„ironie“ a Sokrates mu slouží jako vzor člověka, který 

dokáže mluvit ironicky tak, že ostatním naruší jejich 

dosavadní představy. Dovede je k rozpoznání vlastní 

nevědomosti a vhodnými otázkami navádí k poznání. 

Kierkegaard jde o kousek dál. Jeho díla lze chápat 

jako diskuzi mezi autorem a čtenářem, kdy ovšem autor 

svou ironizací a chytrou argumentací dovede čtenáře 

tam, kam potřebuje.  

Každopádně však stejně jako Sokrates klade 

Kierkegaard důraz na osobní odpovědnost každého 

jedince. Takový přístup byl v době německého idealismu 

neobvyklý. Hegel, představitel tohoto směru a 

Kierkegaardův současník, naopak chápe význam jedince 

jako součástky velkého společenského kolosu. Lidstvo 

postupuje směrem k pokroku jako celek.  
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Kierkegaardův jedinec se svou individualitou, 

odpovědností a svobodou, ze které nutně vyplývá 

úzkost, stojí mimo myšlenkový směr své doby. Právě 

tímto přístupem se však stává významným předchůdcem 

existencialismu, který si pohrává s myšlenkou 

absurdity lidské existence. 

Dánský filosof nachází východisko absurdity ve 

víře. Odevzdání se víře je však absolutní, bez 

výjimek. Jak jsme si ukázali na Abrahámově příběhu, 

musí pak jít vše ostatní stranou. Takový názor je 

velmi provokativní. Pro Emanuela Rádla, jakkoli 

věřícím člověkem byl, je naprosto nepřijatelné, aby 

etika víře ustoupila. Dobro stojí nade vším a nelze ho 

upozadit, ani ve jménu víry. Opravdu však Kierkegaard 

upozaďuje dobro? Abrahamova víra v Boha přeci obsahuje 

i víru v nekonečné dobro Boha. Pokud pak jedná ve víře 

v Boha, jedná v přesvědčení o dobru svého konání. 

Etika tak vlastně víře neustupuje, je v ní obsažena. 

Hlavní rozdíl tedy tkví v tom, že Kierkegaard odmítá 

argumentaci rozumu, naslouchá pouze víře. 

Teoretická část mé práce tedy bez problémů 

naplnila má očekávání. Na druhé straně, část zaměřená 

na výuku filosofie na středních školách mi přinesla 

mnohá zklamání.  

Správně jsem předpokládala, že Kierkegaardova 

tvorba bude vděčným zdrojem pro tvorbu aktivit na 

hodiny filosofie na středních školách. Do plánu hodin 

jsem začlenila četbu a komparace textu, referáty, 

diskuze a debaty, argumentaci, dramatizaci a ztvárnění 

rolí, vlastní úvahy žáků, práci s filmovým 

zpracováním, práci s pracovním listem i krátké 

zážitkové vyučování. Snažila jsem se hodin vystavět 
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tak, aby co nejvíce vycházely ze zkušeností a 

vlastních nápadů žáků. Dospěla jsem k názoru, že 

v tomto směru není filosofie nepoužitelná. Právě 

naopak s ní lze skvěle rozvíjet myšlenkové schopnosti 

žáků a učit je utvářet si vlastní názor.  

Prvním problémem, který se vyskytl, byl 

nedostatek času. Učitelé na středních školách 

nestíhají naplňovat tematický plán a filosofii se 

snaží zestručnit v nejvyšší možné míře. Mnoho pedagogů 

mi sdělilo, že Sørena Kierkegaarda zmiňují jen jako 

předchůdce existencialismu, někteří dokonce vůbec. 

Z důvodu takového nedostatku času jsem také neměla 

příležitost svůj plán hodin vyzkoušet v praxi. Tato 

komplikace je velice nepříjemná, přináší zklamání, ale 

je pochopitelná. Přináší však tuto otázku: je lepší, 

aby učitel stihl se žáky letmo probrat požadované 

představitele dějin filosofie, nebo by pro žáky měl 

větší význam blok hodin, ve kterých by si filosofii 

sami osahali a pochopili její význam? 

Mé učitelské působení na střední škole přineslo 

bezútěšnou odpověď. Žáci sami nemají zájem nejen o 

filosofii, ale neprosí se ani o zajímavé aktivity 

během hodin. Odmítají si utvářet vlastní názor a 

diskuzi k určitému tématu chápou jako ztrátu času. 

Velice mě překvapilo, že žáci sami dávají přednost 

jednoznačnému výkladu učitele, kterému sice velmi 

často nerozumí, ale jsou schopni se ho naučit. Neradi 

se účastní jakékoliv aktivity.  Tento fakt ukazuje na 

zpohodlnělost studentů. Zaskočila mě také velmi nízká 

míra zájmu o vzdělání, žáci neprokazují téměř žádnou 

touhu se něco nového dozvědět. Vysvětlení tohoto jevu 

může ležet v dostupnosti informací díky novodobým 
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technologiím. Mladí lidé jsou dnes zahlceni 

informacemi, protože internet jim dává příležitost 

dozvědět se kdykoliv cokoliv. Nicméně, takovým 

způsobem se lidé učí informace slepě přijímat, 

internet je již nedonutí se nad fakty zamyslet a 

utvořit si vlastní názor. 

Tímto neveselým závěrem však nehodlám lámat hůl 

ani nad filosofií, ani nad studenty středních škol. 

Zbývá ve mně ještě dostatek pedagogického optimismu a 

energie k tomu, abych studenty nenechala zlenivět. 

Ještě stále mě láká si nad filosofií lámat hlavu a 

chystat aktivity tak, aby si z hodin filosofie žáci 

něco odnesli.  

Závěrem tedy dávám Kierkegaardovi za pravdu, 

protože jakkoliv je to absurdní a rozumu 

nepochopitelné, stále věřím. 
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Příloha 1 - Úryvek z Útěchy z filosofie od 

Emanuela Rádla65 

„Morální zákony nejsou ani vlastností ani projevem 

charakteru ani vlohami ani dílem lidským, jako bývají 

hnutí mysli, neboť nejsou v nás, nýbrž jsou pro nás, 

vládnou nad námi. Proto „objektivní“ pozorování lidí nás 

nepoučí o vládě morálnosti. I kdyby všichni lidé lhali, 

podváděli a žili proti druhým lidem jako vlk proti vlku, 

morální řád platí, žádný objektivní popis lidí tento řád 

nepozná, protože víme napřed, co je správné, mravné, 

čestné – všichni lidé to vědí. Morální zákon stojí před 

námi jako zdvižený prst, jako autorita, přikázání, jako 

pán“; radí, domlouvá, chválí, haní, hrozí; jak by mohl 

takto jednat, kdyby byl pouhou naší vlastností, pouhým 

projevem mysli?“ 

… 

„Fakt, že morální zákony, láska, důvěra, 

spravedlnost, čest, procházejí sice naší soudností, ale 

jsou mimo nás nebo nad námi jako přikázání, je 

nejzákladnější věcí morální; kdo nepochopí, že mravní 

zákon není v nás, nýbrž je pro nás, pro toho morální 

svět je uzamčen sedmery zámky.“ 

… 

„Nebudu vykládat jeho důvtipnosti; znázorním raději 

důsledky jeho učení na myšlence dánského romantického 

theologa z poloviny XIX. století Kierkegaarda, který 

toto rozpojení teologie filosofie v našich dobách 

                                                 
 
 

65 Rádl, E.: Útěcha z filosofie, nakladatelství 

Svoboda, Praha, 1994, str. 10-11. 

 



                                                                                                                                  
 

 
 

 
ii 

 
 

obnovil. Stojí za to, všimnout si Kierkegaarda, protože 

měl vliv a tvrdí se, že je předchůdcem Nietzschovým; 

vskutku měl anarchistické sklony. 

Kierkegaard se rozešel se svou církví a se 

společností; obvyklé učení křesťanské mu bylo málo; 

tvrdil: Podle bible Bůh přikázal Abrahamovi obětovat 

svého syna Izáka na oltáři na důkaz, že Boha poslouchá. 

Abraham, praví Kierkegaard, právem prý poslechl zjevení 

vůle boží, třebas se nesluší, aby otec zabil vlastního 

syna. Neboť je propast mezi boží vůlí a mezi lidskou 

mravností a filosofií. Jaký nápad! Ale soudit takto bylo 

v tradici Occamově.  

Rozebral jsem si Kierkegaardovo učení. Je biblické 

vypravování o poslušném Abrahamovi snad reminiscencí na 

pověru, rozšířenou v dávných časech zvláště také 

v Přední Asii, obětovat děti na oltáři bohům? Jak jinak 

mohla Bible na nápad oné oběti přijít? Byla to pověra 

hrozná: smíme říci o oněch lidech, že právem zabíjeli 

rodiče takto své děti? Že Kartagiňané právem házeli děti 

do ohně jako oběť bohům? Boha nikdo neviděl, ani 

Abraham; jak poznal, že jeho „vůle“ je opravdu vůlí 

Boží?  

Ani Occam ani Kierkegaard ani romantikové kolem 

něho (například Schopenhauer, Nietzsche) nedbají této 

základní otázky: Že „vůle“, ať už jde o vůli Boží anebo 

o vůli lidskou, může být jen sugescí, ošklivým snem, 

záchvatem zuřivosti, fantasií, pověrou, ďábelským 

vnuknutím – a že rozvaha a poučení rozumných lidí je 

jedinou cestou, kterou lze najít vůli správnou. Výše než 

vůle stojí rozvaha. 

Proto teologům rázu Kierkegaardova, kteří se 

ohánějí autoritou zjevení, platí fakt, který nesmí být 
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křesťanem obcházen: Že i pro teologa a tedy i pro 

Kierkegaarda a pro jeho teologické přívržence pravým 

základem teologickým je evangelium, které nesmí být 

obcházeno.  
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Příloha 2 – Úryvek z Bible – Abrahamův 

příběh66 

Obětování jediného syna 

Abraham obstojí ve zkoušce poslušnosti. Znovu 

dostává Izáka, zaslíbení i předzvěst jeho naplnění. 

22 Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. 

Řekl mu: „Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“ A Bůh řekl: 

„Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, 

odejdi do země Mória a tam ho obětuj jako oběť zápalnou 

na jedné hoře, o níž ti povím!“ Za časného jitra osedlal 

tedy Abrahám osla, vzal s sebou dva své služebníky a 

svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal 

se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abrahám 

třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl 

služebníkům: „Počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme 

dále, vzdáme poct Bohu a pak se k vám vrátíme.“ Abraham 

vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna 

Izáka; sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu. Tu 

Izák svého otce Abrahama oslovil: „Otče!“ Ten odvětil: 

„Copak, můj synu?“ Izáka se otázal: „Hle, oheň a dříví 

je zde. Kde však je beránek k zápalné oběti?“ Na to 

Abrahám řekl: „Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka 

k oběti zápalné.“ A šlo oba spolu dál. 

Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, 

vybudoval tam Abrahám oltář, narovnal dříví, svázal 

svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, 

                                                 
 
 

66 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, 

Ústřední církevní nakladatelství, Praha, 1979, str. 

33. 
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nahoru na dříví. I vztáhl Abrahám ruku po obětním noži, 

aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na 

něho z nebe volá Hospodinův posel: „Abrahame, Abrahame!“ 

Ten odvětil: „Tu jsem.“ A posel řekl: „Nevztahuj na 

chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že 

jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného 

syna.“ Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, 

který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a 

obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Tomu 

místu dal Abraham jméno „Hospodin vidí“. Dosud se tu 

říká: „Na hoře Hospodinově se uvidí.“ Hospodinův posel 

zavolal pak z nebe na Abrahama podruhé: „Přisáhl jsem 

při sobě, je výrok Hospodinův: protože jsi to učinil a 

neodepřel jsi mi svého jediného syna, jistotně ti 

požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské 

hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo 

obdrží bránu svých nepřátel a ve tvém potomstvu dojdou 

požehnání všechny pronárody země, protože jsi uposlechl 

mého hlasu.“ Abrahám se pak vrátil k služebníkům. Vydali 

se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham 

sídlil. 

Po těchto událostech bylo Abrahamovi oznámeno: 

„Hle, také Milka porodila tvému bratru Náchorovi syny: 

prvorozeného Úsa a jeho bratra Búza, též Kemůela, otce 

Aramova, Keseda a Chazóa, Pildáše, Jidláfa a Betůela. 

Betůel pak zplodil Rebeku.“ Těch osm porodila Milka 

Abrahamovu bratru Náchorovi. Jeho ženina jménem Reůma 

také porodila, a to Tabecha a Gachama, Tachaše a Maaku. 
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Příloha 3 – Úryvek z Evangelia utrpení od 

S. Kierkegaarda67 

     

     A došel víry ve světě 

1. Tim 3,16: „Vpravdě veliké je tajemství 

zbožnosti:  byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, 

viděn od andělů, hlásán pohanům, došel víry ve světě, 

byl přijat do slávy.“ 

 

„Můj posluchači, jistě znáš toto Biblické místo, 

znáš je od svého nejútlejšího dětství, umíš je zpaměti, 

často a vždycky znova jsi je slyšel a sám jsi je 

používal. Když někdo poukazuje k začátku tohoto 

biblického místa, můžeš zpaměti připojit ostatek, když 

někdo z něho cituje jedno místo, hned si vzpomeneš na 

ostatní. Takto toto místo dostalo pro paměť určitou 

celistvost, takže skoro bezděčně spojuje, co spolu 

souvisí. Můžeš začít zezadu, nebo zepředu a uprostřed, 

ať začneš kdekoli, paměť ti hned vybaví ostatní 

souvislosti a ty je pak nejraději uvedeš vcelku. 

Tvé pozornosti možná uniklo – neboť paměti se to 

netýká-, že mezi jednotlivými výpověďmi je zvláštní 

rozdíl. Správněji řečeno, je mezi nimi něco, co všechno 

změní, když si toho nevšimneš, nebo když si to všimne 

tebe. Zmocní se tě to podivným způsobem, takže ti na 

paměť vůbec nepřijde, abys ostatní výpovědi připojil, 

                                                 
 
 

67 Kierkegaard, s.: Evangelium utrpení, Centrum pro 

studium demokracie a kultury, Brno, 2006, str. 220-

221. 
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protože tato část dostane nad tebou takovou moc, že je 

to spíše tak, jakobys alespoň na okamžik sám na všechno 

ostatní zapomněl. Neboť „byl zjeven v těle“ se netýká 

tebe, týká se to JEHO. Ani „ospravedlněn Duchem“ se tě 

netýká, ON byl v těle ospravedlněn. Nebyl jsi to ty, kdo 

„byl viděn od andělů“, a ON byl hlásán pohanům. ON „byl 

přijat do slávy“. Ale toto „došel víry ve světě“ se týká 

tebe, pravdaže, to se týká tebe! Dej si dobrý pozor – 

uvědomíš-li si to dobře, bude se to týkat jen tebe, 

jakoby se jednalo jen o tebe, v celém světě jen o tebe!“ 

… 

„Pravdaže, žiješ ve světě. Když se řekne „došel 

víry ve světě“, dostáváš jako nátlakem příležitost, aby 

ses sám sebe zeptal: uvěřil jsem v něho já? Ale kdo se 

tě ptá? Nikdo! Nikdo! Víš však, že toto je 

nejstrašnější, nejvážnější otázka, o níž se dá říci: 

nikdo se neptá, ale přece to je otázka, otázka, položená 

tobě osobně. Chceš-li, je to svědomí, jež se tě ptá.“ 

… 

„Jestliže sám nevěříš, nemůžeš vědět, zdali v něho 

uvěřil jediný člověk.“ 
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Příloha 4 – Úryvek z Filosofie dějin od 

G.W.F.Hegela68 

„To, co máme určitě poznat, je konkrétní duch 

nějakého národa, a protože je to duch, lze jej uchopit 

jen duchovně, myšlenkou. Jedině on raší všemi činy a 

snahami národa, přivádí se k svému uskutečnění, 

k požitku ze sebe sama k sebeuchopení. Duchu jde totiž o 

produkci sebe sama. Nejvyšším však pro ducha je vědět o 

sobě, dojít nejen k sebenazírání, ale i k myšlence sebe 

sama. To musí provést a také provede, ale toto 

uskutečnění je zárověň jeho zánikem a vystoupením jiného 

ducha, jiného světodějného národa, jiné epochy světových 

dějin. Tento přechod a souvislost nás vedou 

k souvislosti celku, k pojmu světových dějin jako 

takových, který teď musíme blíže prozkoumat a udělat si 

o něm představu.  

Víme, že ve světových dějinách vůbec se duch 

vyložil v čase, tak jako se idea jako příroda vyložila 

v prostoru.  

Podíváme-li se na světové dějiny vůbec, uvidíme 

nezměrný obraz změn a činů, nekonečně rozmanitých podob 

národů, států, individuí, které ustavičně následují po 

sobě. V úvahu se bere vše, co vstupuje do mysli lidí a 

co je může zajímat, všechny pocity dobra, krásy, 

velikosti, účely, které jsou vytyčovány a sledovány; 

jsou to účely, které uznáváme a jejichž naplnění si 

přejeme. Doufáme v ně a bojíme se o ně. V čele všech 

těchto událostí a náhod vidíme lidské konání a utrpení, 

                                                 
 
 
68Hegel, G.W.F.: Filosofie dějin, Nová tiskárna 
Pelhřimov, 2004, str. 53-54.  
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všude spatřujeme něco svého, a proto svým zájmem 

inklinujeme buď pro, nebo proti tomu. Tu nás přitahuje 

krása, svoboda a bohatství, hned zas energie, jíž se umí 

učinit významnou i neřest. Hned vidíme, jak se těžko 

rozhýbává objemější masa obecného zájmu, jak je vydána 

na pospas nekonečnému propletenci malicherných poměrů, 

jak se o něj tříští a jak se pak z nesmírného vypětí sil 

rodí něco malého a ze zdánlivě bezvýznamné věci opět 

něco nesmírného – všude vidíme nejpestřejší mumraj, 

který nás vtahuje do nitra svého zájmu, a když jeden 

zájem pomíjí, na jeho místo nastoupí hned jiný.“ 

… 

„Duch jedná svou podstatou – činí se tím, čím je o 

sobě, činí se svým činem, svým dílem. Tak se sobě stává 

předmětem, má sebe jako své jsoucno před sebou. Takový 

je duch nějakého národa: je určitým duchem, který ze 

sebe buduje daný svět, který nyní stojí a setrvává, a to 

ve svém náboženství, ve své kultu, obyčejích, ve svém 

zřízení a politických zákonech, v celém rozsahu svých 

zařízení, ve svých událostech a činech. To je jeho dílo 

– to je tento národ. Národy jsou tím, čím jsou jejich 

činy. Každý Angličan řekne: Jsme ti, kdo se plaví po 

oceánu a ovládají světový obchod, ti, jimž patří 

východní Indie a její bohatství, kteří mají parlament, 

porotní soudy atd. – Individuum se k tomu staví tak, aby 

si toto substanciální bytí osvojilo, aby se stalo 

způsobem jeho myšlení a rutiny, na jejímž základě je 

něčím. Bytí národa totiž už nachází před sebou jako 

hotový, pevný svět, který musí vtělit do sebe. V tomto 

svém díle, v tomto světě, duch národa požívá sebe sama a 

je uspokojen.“ 
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Příloha 5 – Úryvek z knihy Bázeň a chvění 

od S. Kierkegaarda  

 

„Nálady 

 Žil kdysi jeden muž, který jako dítě slyšel krásný 

příběh o tom, jak Bůh pokoušel Abrahama a jak Abraham 

odolal pokušení, zachoval si víru a získal syna 

zpět navzdory veškerému očekávání. Když  chlapec 

povyrostl, četl stejný příběh s ještě větším obdivem, po 

zbytek života odděloval to, co spojoval ve zbožné 

jednoduchosti dítěte. Čím byl starší, tím častěji na 

příběh myslel,  jeho nadšení bylo větší a větší, přesto 

byl stále méně schopen příběh pochopit. Jeho zájem o 

příběh nakonec vzrostl natolik, že zapomněl na vše 

ostatní. Jeho duše měla jen jedno přání, toužila spatřit 

Abrahama, být svědkem této události. Netoužil poznat 

krásné země Orientu, nebo slávu země zaslíbené, ani onen 

bohabojný pár, jehož stáří Bůh požehnal, ani úctyhodného 

praotce, ani bujnou mužnost mladého Izáka, jíž Bůh  

požehnal Abrahamovo potomstvo - nevidí důvod, proč by se 

totéž nemohlo odehrát  na pustých dánských vřesovištích. 

Toužil jen být s nimi ony tři dny na cestě, kdy Abraham 

putoval s velkým smutkem před sebou a  Izákem po svém 

boku. Jeho jediným přáním bylo, aby byl přítomen ve 

chvíli, kdy Abraham pozdvihl oči a uviděl zdálky horu 

Moria, v době, kdy nechal osly za sebou a šel sám s 

Izákem až k hoře; jeho mysl se totiž nezaobírala 

důmyslnou spletitou fantasií, nýbrž záchvěvem myšlenky.  

 

I  

A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého 
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miluješ, odejdi do země Mória a tam ho obětuj jako oběť 

zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím! 

 

Bylo časné ráno, Abraham vstal brzy, osedlal osly a 

spolu s Izákem se vydal na cestu. Sára se se za nimi 

dívala z okna, dokud neprošli dolů do údolí a nezmizeli 

jí z dohledu.. Jeli v tichosti po dobu tří dnů. Čtvrtého 

dne ráno neřekl Abraham jediného slova, jen zdvihl oči a 

uviděl zdálky horu Moria. Mladé služebníky nechal za 

sebou a pokračoval sám s Izákem po svém boku na horu. 

Ale Abraham pravil sám k sobě, "Nebudu před Izákem 

skrývat směr těchto událostí." Zastavil se, položil ruku 

na Izákovu hlavu a ten se uklonil, aby přijal otcovo  

požehnání. A Abrahamova tvář byla laskavá, jeho pohled 

byl mírný, jeho řeč povzbuzující. Ale Izák nebyl schopen 

pochopit, jeho duše se nedokázala povznést, objal 

Abrahamova kolena, padl prosebně k jeho nohám a prosil o 

svůj mladý život, o spravedlivou naději na  budoucnost, 

vzpomínal na radostný život v Abrahamově domě, 

připomínal smutek a osamělost. Abraham chlapce postavil, 

šel s ním po jeho boku a mluvil k němu klidně a 

nabádavě. Ale Izák mu nerozuměl. Vystoupal na horu 

Moria, ale Izák stále nechápal. Pak se na okamžik od 

něho odvrátil, a když Izák znovu pohlédl na Abrahamovu 

tvář, změnila se, jeho pohled byl divoký, vyzařoval 

hrůzu. Abrahám chytil Izáka pod krkem, hodil ho na zem a 

řekl: "Hloupý chlapče, věříš,  že já jsem tvůj otec? 

Jsem modloslužebník. Věříš, že toto je boží přání? Ne, 

to je moje touha ". Izák se roztřásl a plakal strachy, 

"Bože na nebi, smiluj se nade mnou. Bože Abrahamův, 

smiluj se nade mnou. Pokud nemám otce na zemi, buď Ty 

mým otcem! "A Abraham si tichým hlasem řekl :" Pane na 
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nebi, děkuji ti. Je pro něho lepší uvěřit, že já jsem 

zrůda, než aby ztratil víru v Tebe."  

 

Když dítě musí být odstaveno, matka začerní svá prsa, 

bylo by nelítostné, aby prsa dítě lákala, když z nich 

nesmí pít. Takže dítě se domnívá, že prsa se změnila, 

ale matka je stejná, její pohled je stejně milující a 

něžný jako vždy. Šťastný ten, kdo nemusel využít 

hroznějšího způsobu k odstavení dítěte. 

 

II  

 

Bylo časné ráno, Abraham vstal brzy, objal Sáru, nevěstu 

jeho stáří a Sára políbila Izáka, který z ní odňal hanbu 

bezdětnosti, který byl její pýchou, její nadějí pro 

všechny časy. Tak jeli cestou potichu, Abrahamův pohled 

přikován k zemi až do čtvrtého dne, kdy pozdvihl oči a 

uviděl zdálky horu Moria, jeho pohled se však obrátil 

znovu k zemi. Mlčky narovnal dřevo na hranici, mlčky 

svázal Izáka a vytáhl nůž - pak spatřil berana, kterého 

poslal Bůh. Obětoval ho a vrátil se domů. . . . Od té 

chvíle Abraham zestárl, nemohl zapomenout, co od něho 

Bůh žádal. Izákovi se dařilo jako dříve, ale Abrahamovy 

oči poteměly a již nepoznal radosti. 

 

Když dítě vyroste  a musí být odstaveno, matka 

cudně skrývá prsa, a tak dítě už nemá matku. Šťastné 

dítě, které nikdy jinak neztratí svou matku.  

 

III  

 

Bylo časné ráno, Abraham vstal brzy, políbil Sáru, 
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mladou matku, Sára políbila Izáka, svou radost, radost 

za všech okolností. A Abraham jel zamyšleně, myslel na 

Hagar a syna, kterého vyhnal do pouště, vystoupal na 

horu Moria a vytasil nůž.  

 

Byl  klidný večer, když Abraham vyjel sám k hoře Moria, 

padl na tvář a modlil se k Bohu, aby mu odpustit jeho 

hříchy, že byl ochoten nabídnout Izáka, že zapomněl na 

své otcovské povinnosti k synovi. Často takto osaměle 

jezdíval, ale nenacházel klid. Nedokázal pochopit hřích, 

kdy byl ochoten Bohu nabídnout to nejlepší, co v životě 

měl, to, za co by dokázal mnohokrát dát vlastní život. 

Kdyby to byl hřích, kdyby Izáka tolik nemiloval, pak 

nechápal, že by to mohlo být odpuštěno. Jaký hřích by 

mohl být hroznější?  

 

Když dítě musí být odstaveno, matka také není beze 

smutku při pomyšlení, že ona a dítě jsou odděleny více a 

více, že dítě, které nejdříve ležel pod jejím srdce a 

později spočívalo na prsou, jí již nikdy nebude tak 

blízko. Tak oba po krátkou dobu truchlí. Šťastný ten, 

kdo udrží dítě v blízkosti a nemusí více truchlit!  

 

IV  

 

Bylo časné ráno, v Abrahamově domě bylo všechno 

připraveno na cestu. Abrahám se rozloučil se Sárou. 

Eleazar, věrný služebník, jel po cestě s ním, dokud se 

neotočil zpátky. Jeli společně v souznění, Abraham a 

Izák, až přišli k hoře Moria. Abraham připravil vše k 

oběti, klidně a tiše, ale když se otočil a vytáhl nůž, 

uviděl Izák otcovu levou ruku sevřenou zoufalstvím a 
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spatřil třes, který prošel jeho tělem - ale Abraham 

vytáhl nůž.  

 

Pak se vrátili domů,  Sára jim spěchala v ústrety, ale 

Izák ztratil svou víru. Nikdy s nikým nemluvil o tom, co 

spatřil, a Abraham neměl žádné podezření, že by syn 

cokoliv postřehl.  

 

Když musí být dítě odstaveno, musí mít matka připraveno 

vydatné jídlo, jinak by dítě mohlo zahynout. Šťastný 

ten, kdo má připraveno vydatné jídlo!“69 

 

 

                                                 
 
 
69  Text jsem přeložila z anglického vydání knihy: 
Kierkegaard, S.: Fear and Trembling, Cambridge University Press, 2006. 


