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Abstrakt
Tato bakal{řsk{ pr{ce se zaměřuje na filosofii výchovy. Autor pr{ce čten{ře
seznamuje s moderním ch{p{ním výchovy a s Platónovým pojetím péče o duši.
Tato bakal{řsk{ pr{ce se skl{d{ ze tří č{stí. V první č{sti se nach{zí několik
ot{zek, zabývajících se podstatou výchovy, duše, vědění atd. V druhé č{sti je
vyložena ἐπιμέλεια τῆς ψυχῆς. Třetí č{st pojedn{v{ o autorově zkušenosti se
školským systémem a univerzitou. Hlavním n{mětem této pr{ce je porozumění
světu a sobě samému, na z{kladě Platónova ch{p{ní duše. V pr{ci je popisov{na
Platónova péče o duši na z{kladě díla českého filosofa Jana Patočky. Autor této
pr{ce předkl{d{ n{vrh, jak je možné využít péči o duši ve filosofii výchovy.
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Abstract
This thesis focuses on the topic of philosophy of education. The author of the
work demonstrates to the readers connection bet ween modern education and
Plato's concept of care of psyche. This treatise consists of three parts. In the first
part, we can find a lot of matters inquiring the essence of education, psyche,
knowledge etc. The second part is an interpretation of ἐπιμέλεια τῆς ψυχῆς. The
third part demonstrates writer´s experience with educational system and
university. The main motive, of this thesis is the understanding of the world and
myself, based on Plato's understanding of the psyche. My treatise describe Plato´s
care of the psyche the based on teaching a Czech philosopher Jan Patočka. The
author of this work submitted an inspiration of a potential use of care about
psyche in the philosophy of education.
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Motto
Studenti, nestudujte především pro světskou sl{vu, pro zisk nebo pro pouhé
vědění, neboť pak by se studium zakončilo v neřesti. Avšak studujte pro
povznesení své vlastní neb o svých bližních, protože pak bude výsledkem studia
l{ska a svat{ moudrost.
Mistr Jan Hus
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Předmluva
Je mnoho filosofických motivů, které myslitele zaměstn{vají a nutí ho nad nimi
přemýšlet po dlouhou dobu. Filosof se často snaží nahlédnout skutečnost ve
světle nového pozn{ní, z nové perspektivy, a řečeno Heideggerovskými slovy
v novém horizontu. Tato slova můžeme pr{vem pronést o Platónovi. Stejným
způsobem můžeme hovořit i o českém filosofovi Janu Patočkovi. Platóna
s Patočkou sice od sebe odděluje časový horizont více než dvou tisíc let, ale
spojuje je snaha o naplnění svého života v pravdě na z{kladě péče o duši. Tato
péče o duši se u obou myslitelů nazýv{ řecky ἐπιμέλεια τῆς ψυχῆς.
M{ pr{ce sice nese n{zev Filosofie výchovy, ale jejím cílem, jak by se čten{ř
mohl domnívat, není snaha o vytvoření nové didaktiky či snad nějaké odborné
příručky, podle které by mohl pedagog učit své ž{ky. Můj cíl je jiný, budu se
snažit předvést čten{ři jinou možnost, jiné pojet í výchovy, než se kterým se běžně
setk{v{. V současné době je cílem výchovy dos{hnout stavu jakéhosi všeobecného
vzděl{ní, avšak toto všeobecné vzděl{ní je úzce určeno a vymezeno. Vzděl{ní se
n{m proměnilo na pouhou konstatovatelnost určitých a předem daných pouček o
světě. Pro člověka jakožto živoucí bytost se svými jedinečnými n{roky a
potřebami v takto uzavřeném a vymezeném prostoru výchovy již není místo. O
jedinci, který nepřistoupí na dikci těchto neosobních a konstatovatelných faktů,
často hovoříme jako o nevzdělaném nebo alespoň řík{me, že m{ mezery ve
vzděl{ní. Tak tomu však nebylo vždy. Od antiky až po současnou evropskou
filosofickou tradici se t{hne ot{zka po smyslu člověka a věcí, po začlenění se
člověka do světa, po sp{se jednotlivce, lidstva a světa. Sp{sou se vždy rozumělo
vyvedení z daného a upadlého stavu a nastolení něčeho nového a kvalitativně
odlišného od původní situace.
Této snaze o povznesení člověka na z{kladě vzděl{ní a jeho vyvedení
z každodennosti a samozřejmosti odpovíd{ i volba motta mé pr{ce. Jedn{ se o
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promluvu Mistra Jana Husa jakožto rektora Univerzity Karlovy k budoucím
alumnům univerzity. Tato jeho výzva je jedním z mnoha pokusů v dějin{ch, které
se snaží nejen studentům uk{zat, jaké jsou motivy a vlastnosti vzděl{v{ní, ale také
nasměrovat, k čemu by je vzděl{ní mělo vést. Aktu{lnost této výzvy je platn{ i po
více než šesti stech letech.

Liter{rní rešerše

Kladením ot{zek po smyslu světa a údivem nad člověkem vznik{ ve starém Řecku
filosofie. Již od samého poč{tku je výchova a sebevýchova nedílnou souč{stí
filosofie. Hlavními představiteli vychov{vající filosofie v Antice byli Sókrates,
Platón a Aristoteles. Sókrates ve své filosofii použív{ zvl{štní druh rozhovoru,
kterému se řík{ dialog. Je to pr{vě on, který svým dotazov{ní vede ž{ka a
probouzí v něm ot{zky. Platón tento druh filosofov{ní od Sókrata přejím{.
Platónovy dialogy se vždy vztahují k člověku, zkoum{ se v nich: co je dobro a co
zlo, co je to spravedlnost a co nespravedlnost, co je kr{sné a co ošklivé, co je to
statečnost a co zbabělost… V Ústavě a v Listech Platón řeší: co je to st{t, co je to
vl{da nad lidem a kdo je vl{dce. Také je zde nastíněn vztah mezi dobrou
výchovou a dobrou spr{vou polis. V Antice výchova směřovala hlavně k etice, což
můžeme vidět u Aristotela, především v Etice Nikomachově.
Ve středověké Evropě se výchova uskutečňuje v křesťanském duchu.
Hlavním představitelem je Aurelius Augustus. Ve svém díle Confessiones sestupuje
do hlubin své duše, kde naléz{ Boha. U Augustina je nejdůležitější, aby člověk
poznal Boha, a jedin{ cesta, kter{ k němu vede, je l{ska. Učí, že vědění pro vědění
je špatné, a jediné, co je hodné lidského ducha, je pr{vě l{ska a pozn{ní Boha.
Zbytek středověku ovl{dne scholastika a scholastické metoda. Scholastika vych{zí
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z výchovy duchovenstva v kl{šterních škol{ch. Její metodou je snaha rozumově
odůvodňovat a objasňovat pravdy, kterých bylo dosaženo vírou.
S příchodem renesance a n{sledně moderní doby doch{zí k novému
ch{p{ní světa. Mikul{š Koperník ve svém díle O obězích nebeských sfér staví do
zcela nového světla postavení Země ve vesmíru. Stejným způsobem d{v{ člověku
nové místo ve světě René Descartes. Takto činní především v dílech Rozprava o
metodě, jak vést spr{vně rozum a jak hledat pravdu ve věd{ch a Meditace o první filosofii,
v nichž se dokazuje boží existence a nesmrtelnost duše. Tento moment znamenal
pro výchovu mnoho, protože staví člověka do jeho jedinečnosti. V tomto
osvíceneckém duchu Jean Jacques Rousseau píše výchovný rom{n Emil, čili O
výchově. Rousseau v tomto rom{nu také čerp{ z díla Myšlenky o výchově, které
napsal britský filosof John Locke.
Immanuel Kant opět staví etiku do popředí lidského usilov{ní. Na z{ kladě
etiky a mravního jedn{ní se může člověk vychov{vat, a jen mravní člověk může
rozumět světu. O etice píše v Z{kladech metafyziky mravů a Kritice soudnosti.
V osmn{ctém století se výchovou v Německu zaobíral Friedrich Wilhelm
Christian Karl Ferdinand von Humboldt. Nejvýznamnějším filosofem dvac{tého
století v Německu je Martin Heidegger. Motivy výchovy a sebevýchovy můžeme
nalézt v celém jeho díle, například v Bytí a čas a v díle B{snicky bydlí člověk. Dalším
z{stupcem fenomenologie je Eugen Fink, který ch{pe výchovu jako jeden
z hlavních předmětů filosofie. Filosofickou pedagogiku můžeme nalézt v jeho
dílech: O{za štěstí, Hra jako symbol světa a Bytí, pravda, svět: předběžn{ ot{zka k pojmu
“fenomén“.
Pro český n{rod hraje ot{zka výchovy a vzděl{ní důležitou roli. Již Mistr
Jan Hus píše O českém pravopise a také výchovný, n{božensky orientovaný spis
Dcerka. Avšak nejzn{mějším českým pedagogem a teoretikem výchovy je Jan
Amos Komenský. Z Komenského rozs{hlého díla jmenujme alespoň nejzn{mější
publikace, které se zaobírají výchovou: Via lucis, De rerum humanarum emendatione
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consultatio catholica, Labyrint světa a r{j srdce a především Didaktica magna. Dílem
Komenského se zabývalo mnoho českých i světových odborníků, mezi nimiž byl i
Jan Patočka. S{m Patočka píše o výchově, především ve studii Filosofie výchovy. Na
tuto Patočkovu pr{ci navazuje Radim Palouš publikací K filosofii výchovy:
východiska fundament{lní agogiky a výchovu d{le rozv{dí v knize Čas výchovy.
Nejenom Radim Palouš, ale i většina českých filosofů zabývajících se výchovou,
čerpali nebo st{le ještě čerpají z díla Jana Patočky. Těmito autory jsou: Jaroslava
Peškov{,

Anna

Hogenov{,

Naděžda

Pelcov{,

Schlegelov{, Zdeněk Pinc a Z deněk Kratochvíl.
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Věra

Jir{skov{,

Jaroslava

1. Co je to filosofie výchovy?
V první č{sti své pr{ce pokusím se nahlédnout a vyjasnit z{kladní pojmy, se kterými
zde budu pracovat, aby již na zač{tku byly jasné a neuv{děly čten{ře do rozpaků. Ač
se jedn{ o pojmy na první pohled samozřejmé a všeobecně srozumitelné, při hlubším
zkoum{ní zde vyvstane mnoho problémů. Nečekejme však, že při snaze o přesnou
definici si vystačíme pouze s encyklopedickým výkladem významu pojmů a
uvedením jejich z{kladních a typických znaků, protože jak píše Jan Patočka:
„...filosofie, ani výchova nejsou předměty, které se dají vyložit takovým matematickým
postupem.“1 Proto výklad bude doplněn o mnou položené skeptické ot{zky, kterými
se pokusím dostat k problému dané věci. Budu se snažit o syntetickou interpretaci za
pomoci charakteristického platónsko – sókratovského t{z{ní se po smyslu věcí.

1. 1. Filosofie

Pojem „filosofie“ poch{zí ze dvou řeckých slov: φιλώ, -εῖν a σοφία. V českém
překladu to znamen{ miluji moudrost, to jestli toužím po moudrosti, chci ji dobývat
a chci s ní splynout. Jak píše Radim Palouš: „...toužím po moudrosti, potřebuji ji, avšak
není něčím, čím disponuji, co m{m, nýbrž tím, za čím kr{čím“.2

Z toho vyplýv{, že

moudrost se nemiluje jakožto lidsk{ vlastnost, ale jde o moudrost samu o sobě.
V tomto platónském ohledu jde člověku o moudré jedn{ní, moudré rozhodov{ní,
nikoli proto, aby vypadal moudrý, ale aby se jeho jedn{ní přibližovalo k dobru.
Často je také ch{p{na filosofie v obecné rovině, a to jako schopnost užívat rozumu.
Platón takto širokého významu slova filosofie užív{ například v Symposionu, kde
jsou popisov{ny vlastnosti Eróta: „< je mocný lovec, jenž st{le osnuje nějaké n{strahy,

1 PATOČKA, Jan, Péče o duši I, s. 363.
2 PALOUŠ, Radim, K filosofii výchovy, s. 8.
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ž{dostivý přemýšlení a vynalézavý, milovný moudrosti po všechen život <“3 . V dialogu
Faidros Platón filosofii již blíže specifikuje jako schopnost obhajovat a posuzovat
λόγος v jeho vnitřní podstatě. Nejvíce do hloubky však Plat ón objasňuje tento pojem
v Obraně Sókrata. Zde Sókrates hovoří takto: „M{ jedin{ pr{ce jest, že chodím ulicemi a
přesvědčuji mladší i starší, aby se ani o tělo, ani o peníze nestarali dříve a tak n{ruživě, jako o
svou duši, aby se stala co nejlepší; a řík{m při tom, že dokonalost se nerodí z bohatství, nýbrž
z dokonalosti bohatství a všechny hodnoty lidské, soukromé i veřejné.“ 4 Zde Sókrates
ukazuje, že průměrný občan polis se star{ o co nejsnazší zbohatnutí a svou vlastní
sl{vu, kdežto filosof se star{ o působení rozumu a odkrýv{ní pravdy o duši.
Z{kladní metodou dosahov{ní pravdy u Platóna i Sókrata je rozhovor s konkrétními
jednotlivci. V dialogu doch{zí k logickému střet{v{ní argumentů mezi řečníky, a
když se podaří živý dialog, tak doch{zí ke střet{v{ní duší. Metoda nepřímého
zachycení pravdy je cesta mýtu, toto vypr{vění m{ dogmatický charakter. 5 V dialogu
doch{zí k zakoušení sebe sama i druhých. Takto pojat{ filosofie ned{v{ člověku
rozs{hlé vědění, ale je pro něj v životě tím nejdůležitějším, tím co mu dod{v{ smysl.
Přehodnocuje hodnoty, zkoum{ tradice a dok{že kriticky zhodnocovat dané věci, je
to zkouška myšlení a moudrosti. Neust{le zkoum{ lidské n{zory, předsudky, víru a
přesvědčení, v dialogu hled{ jednotu člověka se sebou samým. Proto pak Sókrates
shrnuje celou svou filosofii jako péči o duši, neboli: ἐπιμέλεια τῆς ψυχῆς. Toto
filosofov{ní se neděje na z{kladě pouhého vnějšího pozn{ní, které se nedotýk{
podstaty člověka, ale odehr{v{ se v oblasti vnitřní zasaženosti a niternosti člověka.

3 PLATÓN, Symposion, 203d.
4 PLATÓN, Obrana Sókrata, 28e n.
5 O mytickém zobrazení skutečnosti budu podrobněji psát v následující kapitole.
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1. 2. Co je l{ska?

Co je to však l{ska? „Původní výraz φιλόσοφος poch{zí prý od Hérakleita.“6 Co však
znamen{ u tohoto autora milovat? Znamen{ to být v souzvuku, vych{zet s druhým a
s{m se sebou. „Filosof je zde starostí o harmonické soubytí s principem veškerenstva“.7
Tento souzvuk, toto obr{cení se k druhému, či obr{cení se k neosobní moudrosti
vyj{dřil Hérakleitos ve svém verši takto: „Spojení, které se obrací zp{tky, tak jako u luku a
lyry“.8 A stejně tak i u Platóna nach{zíme nepřímý odkaz na Hérakleita v dialogu

Symposion, když lékař Eryximachos hovoří takto o l{sce: „...jedno, obsahujíc v sobě
různost, je samo se sebou ve shodě, jako harmonie luku a lyry“9 . Jako poslední se v tomto
dialogu o l{sce (o Erótovi) dost{v{ ke své řeči Sókrates. Hned v úvodu své řeči nar{ží
na problém jak o Erótovi mluvit. Protože zjišťuje, že l{sku nelze pojmout jen
rozumově a její pozn{ní leží někde mezi věděním a nevěděním. Což vykl{d{ jako
spr{vné mínění, které však nelze rozumově vysvětlit, protože Erós není rozumov{
věc, ale není to ani nevědomost, protože přímo zasahuje jsoucno. D{le je zde Erós
líčen jako daimón, avšak spíše než hmotného posla ch{pu daimóna jako netělesný
princip, který spojuje člověka s bohy a lidskou duši s ideou dobra. Platón zde také
mytickým způsobem líčí původ samotného Eróta. Zrodil se na oslavě narození
bohyně Afrodité, jeho otcem byl Poros – důmysl a jeho matkou Penia – chudoba. Co
tím Platón chce říci? Snad to, že l{ska je na jednu stranu obyčejn{, přístupn{ pro
každého, je prost{, jednoduch{ a je spojena s nedostatkem po své matce chudobě, ale
na druhou stranu po otci důmyslu je vynalézav{, strojící lidem n{strahy, jednou je
vítězící, jindy zase poražena, jen proto, aby se vždy se zarput ilostí znovu a znovu

6 PALOUŠ, Radim: K filosofii výchovy, s. 9.
7 Tamtéž, s. 9.
8 KRATOCHVÍL, Zdeněk, http://fysis.cz/presokratici/22/Bb i.pdf. B 51.
9 PLATÓN, Symposion, 187a.
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obrodila v člověku. Lidé však často nevidí celek l{sky, jdou jen za jejími
jednotlivostmi. L{ska je ale: „< touha míti trvale dobro,“10 kter{ je d{na všem lidem.
Jak u Platóna, tak i u Hérakleita, je vidět silný rozpor, který však tvoří
harmonii. Pr{vě toto napětí vych{zí z touhy člověka splynout s něčím božským
(něčím co ho přesahuje). V tomto napětí člověka k tomu, co ho přesahuje (co je
transcendentní), vznik{ filosofie. Nejlépe je to vidět na Platónově vztahov{ní se
k dobru. Kdy člověk jakožto konečn{ bytost, péčí o svou duši doch{zí k ἀρετή 11 a
střet{v{ se jeho egoismus, jeho každodenní obstar{v{ní, s něčím vyšším, co ho
přesahuje. Jak Platón, tak i Patočka, ch{pou výraz ἐπιμέλεια τῆς ψυχῆς jakožto věc,
kterou nelze zapsat a předat jako faktum druhému. Jak píše Palouš: „... filosofický
život je nepřenosný,“12 a proto nestačí jen číst tyto autory a hromadit z nich jen pouh{
fakta, ale je třeba prov{dět jejich reflexi vlastním životem. Toto znamen{, že existuje
cosi, co je nevyslovitelné, jak píše Platón cosi mezi věděním a nevěděním, a f ilosof se
k tomu vztahuje pr{vě „l{skou“, a proto se to ned{ nikdy vtěsnat do pojmů. Podle
Platóna je to něco, co je tajemné a zahlédnout se to d{ nanejvýš v dialogu dvou
t{žících se osob. V takovémto dialogu se nestřet{vají jenom slova jednotlivých
aktérů, ale jsou to přímo jejich duše, které pečují o dobro. Duše, kter{ takto filosofuje,
je puzena jakousi božskou silou, kter{ v člověku vyvol{v{ nepokoj a údiv. Tento údiv
pronikne do všeho jedn{ní člověka. Ž{dný poznatek, ke kterému se dojde na z{kladě
tohoto filosofov{ní, není konečný, je to zpřítomnění péče o duši. Pr{vě v dialogu
doch{zí za pomoci řík{ní, λέγειν, k péči o duši, ale nejen o duši vlastní, ale i duši
ostatních vstupujících do dialogu. Jedn{ se o sdílení dobra s ostatními na z{kladě
harmonie, souzvuku pramenícího z dialogu. V takovémto dialogu není možné vzd{t

10 Tamtéž, 206a.
11 Slovo ἀρετή se překládá jako ctnost, ale v současné době je ctnost chápána jen v úzkém etickém

smyslu slova. Kdežto u Platóna tato ctnost zahrnovala celého člověka, od již zmíněných etických
kvalit až po silného člověka a dobrého válečníka. Tímto pojmem se budu zabývat ještě blíže
v následujících kapitolách, pro toto místo v textu nám však vystačí tento popis.
12 PALOUŠ, Radim, K filosofii výchovy, s. 11.
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se autenticity, to jest své péče o duši. Na z{kladě vyd{ní se v dialogu a uk{z{ním své
péče o duši je možné probudit starost o duši i v druhých.

1. 3. Co je moudrost?

Co je to moudrost? Jak se m{ ve vztahu s l{skou? Dokonce mě napad{, jestli l{ska a
moudrost nejsou jen dvojím pojmenov{ním téhož. Vždyť na z{kladě tohoto
filosofov{ní je moudrost n{sledkem l{sky. Důležité je mít na paměti, kam tato l{ska
směřuje. Nejde zde o samotnou l{sku nebo moudrost pro moudrost, ale musíme mít
na paměti, co je cílem l{sky a moudrosti? Je to u Platóna dobro. S{m Platón na
ot{zku kdo je filosof odpovíd{: „Ten, který se r{d dív{ na pravdu.“13 Platón toto tvrzení
rozvíjí myšlenkou, že filosof buzen l{skou musí jít k dobru samému a vidět ho samo
o sobě. Pr{vě vidění této pravdy o věcech se st{v{ moudrostí. Garantem toho, že jdu
za pravdou a nikoli jen za klamem, je duše „jež se m{ vždy vzpínati k celému a všemu,
jak božskému, tak lidskému.“14
Také jsem zde naznačil, že filosofie je praktickou starostí o duši, ale současně i
teorií této praxe. Proto se filosofie často překl{d{ jako l{ska k moudrosti. Je to pr{vě
obdiv k této θεωρíα, kter{ je věděním, pozn{v{ním a vykon{v{ním tohoto pozn{ní.

1. 4. Jin{ možnost ch{p{ní filosofie

Proti výše popsanému stojí ještě jiný druh filosofov{ní, který je zapotřebí také zmínit,
jelikož jeho pochopení je nezbytné pro další výklad. Člověk se zde přest{v{ starat o
to, co m{ činit a to, co je pro něj dobré. Moudrost zůst{v{, ale t{z{ní se po dobru
vystřídají ot{zky, které se ptají po podstatném určení toho, co jest a jak je to či ono.
13 PLATÓN, Ústava, 475e.
14 Tamtéž, 486a.
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Z toho vyplýv{, že doch{zí k jakémusi odosobnění a přenesení se ze sféry zaměřené
na jedince t{žícího se po pravém životním dobru, do sféry teoretického b{d{ní co je
jsoucno – co jest. Nejlépe toto rozvržení filosofie charakterizoval Aristot eles
v Metafyzice, kde hovoří o teoretickém pozn{ní prvotních příčin. Odtud vede cesta
k moderním přírodním věd{m. Toto vědecké pojetí filosofie bylo formulov{no
v 19. století jakožto pozitivismus Augustem Comtem a

ve 20. století jako

strukturalismus. Takto získ{v{ věda a filosofie, jakožto pouh{ metoda vědy, monopol
na veškerý výklad světa. A jakékoli jiné lidské pozn{v{ní (například v mýtu,
n{boženství nebo v umění) označila za nevědecké a odsunula ho do pozadí.
Ovšem ani toto pojetí filosofie není tak samozřejmé, jak by se na první pohled
mohlo zd{t. Například William James, jenž patřil ke směru, který si řík{
pragmatismus, v jedné své zn{mé eseji 15 měl potřebu definovat pojem filosofie
obecně16 . V této eseji není řečeno nic až tak nového, ale je zajímavé, jak je to řečeno. Je
zde vylíčen celý evropský z{pas metafyziky od Platóna až do dneška. Doch{zí zde
k z{věru, že absolutní objektivismus není možný, protože objektivnost pozn{ní
nakonec vždycky z{visí na nejvyšší míře zobecnitelnosti dílčích poznatků. Šíře
pozn{ní, které se dost{v{ člověku, je však mnohem hlubší a pestřejší.

1. 5. Co je výchova?

Zamyslím se nad tím co je výchova, začnu třemi encyklopedickými definicemi.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost uv{dí význam slova výchova takto:
„cílevědom{ systematick{ péče o (zd{rný) duševní a tělesný rozvoj (mladého) člověka.“ 17
A nebo francouzsk{ encyklopedie Le petit Robert definuje výchovu: „jako proces který

15 JAMES, William, Philosophy and its critics, In, Some problems of philosophy s. 4 - 6.
16 Z povahy pragmatismu vyplývá, že nepotřebuje mařit čas definováním abstraktních filosofických

pojmů, natož definovat filosofii samotnou.

17 Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, s. 509.
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zajišťuje a utv{ří rozvoj člověka.“18 Radim Palouš výměr výchovy specifikuje ještě
v užším slova smyslu: „výchova je z{měrné a soustavné působení lidského jedince
(vychovatele) na druhého jedince (chovance), které vede ke vzniku relativně trvalých změn
v chov{ní a prožív{ní tohoto druhého jedince.“19 Všechny tři definice popisují jistý výměr
výchovy, ale ob{v{m se, že zde bude podobný problém jako s filosofií, protože ani
filosofie a ani výchova nejsou předměty, které se dají vyložit takto slovníkově. Nelze
takto učinit proto, že výchova i filosofie jsou spjaty s člověkem vztahem, který
nedok{že ž{dn{ definice formulovan{ na p{r ř{dků vystihnout ve všech jeho
ohledech.
Jan Patočka řík{, že výchova je kulturní proces, který se odehr{v{ v přírodním
r{mci. Všichni živočichové podléhají dvěma procesům, a to zr{ní a učení. Zr{ní se
děje automaticky a bez našeho uvědomění si, kdežto učení je spjato s osobním
aktivismem. K učení doch{zí na z{kladě střet{v{ní se jedince s tradicemi společnosti.
Kde se takto děje? Člověk již od nejranějšího věku je tvorem společenským. Nejdříve
je vržen do rodinných vztahů, později sem vstupují kamar{di a hra s nimi. Zde
doch{zí k utv{ření a realizov{ní možností jedince. Také je důležité, v jakém
kulturním prostředí je jedinec vychov{v{n, v prostředí s odlišnými kulturními prvky
bude jedinec vychov{n jinak. Patočka tomu řík{: „proces formace neuvědomělý,
bezděčný.“ 20 K tomuto bezděčnému formov{ní, přich{zí i formov{ní uvědomělé.
Příkladem tohoto uvědomělého formov{ní je třeba rodina a její rodinné vztahy.
V přirozené rodině se vyskytují na jedné straně dospělí a na té druhé děti. Dospělí
zde vystupují z pozice již zformovaných bytostí, které prošly výchovou, a děti
jakožto nezformovaní, které ještě výchovný proces ček{. Toto je z{kladním
předpokladem výchovy, že se ve společnosti vyskytují nehotoví lidé, a proto je
možné formovat je výchovou. V pospolité rodině členové těchto různých generací
patří k sobě a řeší spolu různé úkoly, při kterých se o sebe starají navz{jem. Musí se o
18 Le petit Robert, s. 541.
19 PALOUŠ, Radim, Čas výchovy, s. 53.
20 PATOČKA, Jan, Péče o duši I, s. 383.
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sebe starat, aby rozvíjeli přirozené vztahy v rodině, a dospělí jedinci jsou zde v{z{ni
povinností postarat se o děti. Z tohoto vidíme, že výchova je zcela přirozeným
procesem a ž{dn{ lidsk{ společnost bez ní nemůže existovat.
Společnost však není jen rodina. Společnost, ať už v moderním pojetí nebo
v platónském ch{p{ní polis, je reprezentovan{ kulturou. Kulturní společnost definuje
Jan Patočka jako takovou: „ < kter{ m{ vypracovanou soustavu takových věcí, které životu
dod{vají smyslu, kvůli kterému se žije, které jsou považov{ny za skutečnou n{plň a vyplnění
života < (soubor toho, proč se žije a co v sobě obsahuje jistou duchovní pr{ci, jistou tvořivou
sílu).“21 Z toho vyplýv{, že je do výchovy zainteresov{no více a více lidí. A proto
vznikají lidé, kteří se výchově přímo věnují – pedagogové. Plnohodnotným členem
společnosti se st{v{ člověk apercepcí kulturních hodnot a ztotožněním se s nimi, tyto
kulturní hodnoty jsou mu dod{ny předchozí výchovou.

1. 6. Zkušenost ve výchově

Zkušenost ve výchově hraje silnou roli. Reform{tor francouzského školství JeanJacques Rousseau v momentu osobní zkušenosti spatřuje nejdůležitější prvek
výchovy. Podle něj se chovanec vychov{v{ s{m, na z{kladě svého přirozeného okolí,
ve kterém se s{m vlastní osobní zkušeností rozvíjí. Tato autentick{ výchova probíh{
na pozadí žitého života. Vychovatel zde zasahuje jen do té míry, když se snaží
odstranit rušivé elementy, které by mohly rozptylovat chovance a vadit mu
v přirozeném vývoji. Vychovatel jen formuje okolí podle potřeb výchovy, ale do
samotného procesu výchovy, kter{ je umožněna chovancovou zkušeností, nijak
nezasahuje.
Jak jsme výše viděli, naše zkušenost pojím{ věci v našem okolí, hodnotí je a
n{sledně o nich prov{dí soudy. Když takto získ{me nějaké zkušenosti, promění to i

21 PATOČKA, Jan, Péče o duši I, s. 384.
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naše další prožív{ní. Samozřejmě jsou zde na jedné straně zkušenosti, které jsou pro
n{s důležitější a kterými jsme více ovlivněni, a na druhé straně ty méně důležité. Jak
také píše Patočka, zkušenost m{ dvojí platnost v čase: „ <žiji pro daný okamžik i pro
další život.“22 Nikdo se nedok{že vr{tit v čase a prožít znovu situace, v celkových
ohledech věcí, které v daných okamžicích vyvstaly. Přesto však v n{s zbude
vzpomínka (zkušenost) daného okamžiku, kterou jsme si ze situace vyzískali pro
sebe.
V předchozích odstavcích jsme viděli, že výchova se nemusí odehr{vat jen
nutně ve školních lavicích. Také jsme viděli, že se výchova d{ prov{dět pasivním
přístupem vychovatele. Může se odehr{vat samovolně, bez jakéhokoli kritického
zamýšlení jedince nad skutečností, kterou je vlastně vzděl{v{n. Samozřejmě výchova
se d{ prov{dět zcela opačným způsobem, kdy cíleně vychovatel působí na chovance.
Smyslem dobré výchovy není však vychov{vaného zformovat podle otrockého
systému, ale nechat ho svobodného, podněcovat v něm jeho vlastní možnosti a
ukazovat mu, v jakých perspektiv{ch se může realizovat. Můžeme člověka formovat
tak, aby se realizovalo to, co je mu skutečně vlastní, a aby mohl být tím, kým
opravdu je.

1. 7. Proč není možné uchopovat svět jen přírodními vědami?

Pochopení n{sledujícího odstavce je z{sadní pro porozumění podstatě výchovy.
Novověk{ filosofie reprezentovan{ Reném Dscartesem, který ve II. meditaci23 hovoří
o pozn{v{ní ze subjektu a řík{, že je důležité vych{zet ze subjektu, tudíž z osobní
zkušenosti, osobního prožív{ní, z „j{“. Toto uvažov{ní bylo d{le prohlubov{no,
především Immanuelem Kantem, který vidí v subjektu (v j{) obsaženy všechny
podmínky světa, jak je pozn{v{me – jak je myslíme a jak je prožív{me. Na tomto
22 PATOČKA, Jan, Péče o duši I, s. 387.
23 DESCARTES, René, Meditace o první filosofii, s. 27 – 35.
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principu funguje matematika, zde konstruujeme ide{lní vědu bez zapojení jakýchkoli
smyslů, jen sami ze sebe, z rozumu. Nestavíme zde na smyslovém pozn{ní v přírodě,
ale rozum je n{m samotným zdrojem pozn{ní přírody. Teprve na z{kladě tohoto je
možné pojímat přírodu, jako soubor přírodních z{konů. Proto může být i člověk
ch{p{n jen jako souhrn nazíratelných a konstatovatelných přírodovědeckých pouček.
Britští empiristé John Locke a David Hume jsou v opozici vůči apriorní
zkušenosti, říkají: „It is an established opinion among some men that there are in the
understanding certain innate principles<“24 (U některých lidí je zavedený n{zor, že jsou
v ch{p{ní jisté vrozené principy...) Tento postoj ke zkušenosti považuje Locke za
mylný a s{m řík{: „All ideas come from sensation or reflection. Let us then suppose the
mind to be, as we say white paper, void of all characters, without any ideas.“25 (Všechny
myšlenky poch{zejí ze smyslového vjemu nebo reflexe. Pojďme tedy předpokl{dat,
že je mysl, jak se řík{ bílý papír, postr{dající všechny znaky, bez myšlenek.) Toto
tvrzení determinuje celou Lockovu filosofii, protože zde je řečeno, že člověku stačí
v jeho pozn{v{ní světa a získ{v{ní zkušeností o něm jen jeho vlastní dovednosti.
Podobně uvažuje i Hume, když n{m ukazuje na příkladu: „Adam could not have
inferred from the fluidity of water that it would suffocate him...“ 26 (Adam, nemohl
odvodit z tekoucí vody, že se v ní může utopit...), že je zapotřebí osobní zkušenosti
s danou skutečností, aby bylo možné vytvořit si jakýkoli n{zor.
A však je zde něco více, než jen tato pouze konstatovateln{ a nazírateln{ zkušenost.
Jan Patočka píše: „Duch je soubor podmínek našeho ch{p{ní skutečnosti, soubor podmínek,
které jsou obsaženy v aktu, v činnosti našeho ch{p{ní“27 . D{le toto Patočka rozvíjí tím, že
vykl{d{ to, co je obsaženo v tomto aktu našeho ch{p{ní. Jak řík{, nejsou to jen
abstraktní pojmy a z{sady, jako třeba prostor a čas, ale v duchu jsou obsaženy
všechna nejz{kladnější pojetí, kter{ n{m umožňují vidět celek světa. Důležitou roli

24 LOCKE, John, An essay concerning human understanding, s. 8.
25 LOCKE, John, An essay concerning human understandin, s. 51.
26 HUME, David, An enquiry concerning human understanding, s. 15
27 PATOČKA, Jan, Péče o duši I, s. 401.
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zde hraje zkušenost. Zkušenosti se u n{s usazují již od ranéh o dětství, mění se a
prohlubují, přiřazují se k sobě ve veliký celek světa.
Svět je však něčím víc, než jen mým pouhým konstatov{ním. Činnost ducha
podle Patočky však spočív{ v tom, že n{m zpřítomňuje věci, a teprve on tvoří
skutečnost a nejvlastnější zkušenost – sebepozn{ní.

1. 8. Platón a jeho ch{p{ní výchovy.

Platónův koncept výchovy je nejlépe pops{n v Ústavě. Nejzn{mější výklad o
podstatě výchovy pod{v{ Platón v Knize šesté a Knize sedmé v takzvaných
podobenstvích O slunci, O úsečce a především O jeskyni. O těchto podobenstvích již
bylo naps{no mnoho, nebudu se proto snažit je nově interpretovat. Pokusím se však
v nich najít jednotící prvky, který jsou podstatou Platónovy péče o duši a jeho
výchovy.
Výchova ch{pan{ Platónem je něco posv{tného, něco co přesahuje člověka ve
své každodennosti. Není to nic, co by uschopňovalo člověka pro jeho každodenní
jedn{ní a obstar{v{ní. Je něčím povzn{šejícím, z připoutanosti k obstar{v{ní
obvyklého denního životaběhu. Pro platónskou výchovu neboli paideu je
charakteristické pr{vě toto neust{lé, vědomé překračov{ní toho, co se n{m
v každodenním pozn{ní jeví jako samozřejmé. Toto posv{tné vytržení by se mělo
odehr{vat ve škole, kde by měl být student zbaven neust{lého zanepr{zdnění
obstar{v{ním věcí prof{nních. Výchova

v tomto pojetí není ch{p{na jako

prohlubov{ní zdatnosti pozn{v{ní světa v její všednodennosti, toto zpodobňuje
Platón v jeskynním mýtu jako dív{ní se připoutaných otroků na hru stínů, kter{ se
rozehr{v{ jim před očima na stěně. Jak se však člověk dost{v{ z tohoto pozn{v{ní
světa na z{kladě každodennosti? V jeskyni nedojde pozn{ní podstaty stínů, když
bude jen prohlubovat mínění o nich. Pravého pozn{ní je zde možné dos{hnout na
22

z{kladě absolutního obr{cení se člověka od toho, co jest běžnou situační
předurčeností lidského chov{ní. Tento mytický obraz n{m řík{, že výchova není
vyvozena z potřeb běžné lidské praxe. Pr{vě tyto běžné potřeby a obstar{v{ní jsou
pouta, kter{ připout{vají lidské otroky v mýtu pouze ke hře stínů, aniž by sami
věděli, že jsou připout{ni. Výchova v člověku probouzí to, že je odpout{n od
zahlcenosti každodenností. Jedn{ se o vystoupení ze situace, ve které jsme zakotveni
v našem každodenním životě. Motiv jeskyně musíme číst jakožto alegorický
(mytický) obraz skutečnosti. Protože člověk se nach{zí pr{vě jenom v jeskyni
všedních dnů. Člověk se nikdy nemůže zcela vymanit z procesu obstar{v{ní a nikdy
se nezbaví každodennosti, ale člověk, který prošel touto výchovou, může tu
upoutanost pojmenovat a zařadit na spr{vné místo v životě. V jeskynním mýtu se
spr{vné umístění člověka do světa uskutečňuje na z{kladě pohybu nahor u a dolů. Je
to však jen další platónsk{ obrazov{ mystifikace, protože samotný člověk fyzicky
nikam nejde a jít někam ven ani nemůže. Proto se musí jednat o jakýsi vnitřní pohyb,
jenž je vystižen, jak Platón často zmiňuje, na br{ně delfské věštírny slovy: „γνῷθι
σεαὐτόν.“ 28
Jan Patočka se smyslem tohoto podobenství blíže zaobír{ v Kacířských esejích
k filosofii dějin. Upozorňuje zde na takzvaný pohyb přijím{ní nebo pohyb
reprodukce. Jedn{ se o neuvědomělý život ve všednosti, který je udržov{n zvenčí.
Motiv jeskyně je obrazem bezpečného místa, kde je světlo a teplo, lidem se dost{v{
jídla a také z{bavy při h{d{ní tvarů stínů. Člověk je zde zd{nlivě zajišt ěn každodenní
všedností, nic mu nehrozí a nevyžaduje se od něho nic více, než jeho naučené rutinní
počín{ní. Tento omezený všední život je oddělený od světa, zvyklostmi, úmluvami a
samozřejmostí pout. Vězně v okovech nenapadne se pt{t, jestli je to norm{lní být
spout{n, proč musí mít pouta a jestli existuje nějaký život bez nich. Stejn{ situace
nast{v{, když vězni spolu soutěží při h{d{ní tvarů stínů, které se před nimi objevují.

28 Poznej sám sebe.
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Nikdo netuší, na co se vlastně dív{, jak je možné, že vůbec obrazy vidí, natož aby si v
této hře uvědomoval smysl života.
Oproti tomu je tu uvědomělý život, který se snaží o pohyb překročení tohoto
st{vajícího stavu. Člověku, který se snaží o překročení této strnulosti, se najednou
začnou objevovat nové horizonty a možnosti myšlení. Začne být nez{vislý na
omezujících hranicích, které zakl{dají všednost. Vrcholem tohoto pohybu překročení
je život v pravdě.
Také v tomto mýtu je zajímav{ role vychovatele. Protože zde není ž{dného
vychovatele, který by působil zvenčí. Kdo jedn{ jako vychovatel, je v celém mýtu
zahaleno tajemstvím, nikde není nic řečeno o vychovateli jako člověku. Ačkoli na
konci mýtu je zmíněn n{vrat člověka zpět do jeskyně, nikde není explicitně řečeno,
že tento člověk se m{ st{t vychovatelem lidí, jež jsou ještě připout{ni v okovech
nevědění v jeskyni. Sice se zde naskýt{ možnost interpretace, že z chovance skrz
výchovu se st{v{ vychovaný, a tím se taktéž vychovaný st{v{ i vychovatelem. Toto
však nikde není přímo řečeno. To znamen{, že tu není vychovatel v moderním slova
smyslu, který by podle jistých naučených pouček a systémů formoval svého ž{ka.
Vychovatel se svého ž{ka snaží pouze uv{dět do stavu vlastního aktivismu a je
pouze pomocníkem k jeho vlastnímu obratu. Proto ani ž{k není formov{n zvenčí,
nevrství se na něm pouze konstatovatelné vědomosti, n{vyky a dovednosti. Nejde
zde jen o č{stečné změnění některých dovedností nebo n{vyků vychov{vaného, ale
v této výchově jde o proměnu a obr{cení celého člověka. Proto je jedním z témat
filosofie i výchova. Protože ve filosofii doch{zí k porozumění sobě samému a
pom{h{ rozumět i světu kolem n{s. K tomuto porozumění doch{zí na z{kladě
vytržení se ze všednosti, prohlédnutí a n{slednému vidění naší každodennosti. Tím
doch{zí k odhalov{ní zakrytostí, které jsou ch{p{ny v našem běžném životě jako
samozřejmosti. Smyslem zde popisované výchovy je uk{zat člověku jiné perspektivy
uvažov{ní a myšlení. Pr{vě tento moment je určují i pro mýtus o jeskyni, jedn{ se
zde o přerušení pout vězňů, kterými jsou vězni svazov{ní, a uk{z{ní jim nových
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možností v jiných perspektiv{ch pohledu na svět. Výchova je však nam{hav{ a
bolestiv{. Tyto obtíže nepůsobí vychovatel, ale vych{zí ze samotné podstaty
výchovy, její nezajištěnosti a svobody.
Není také n{hodou, že si Platón vybíral jako své ž{ky mladé lidi, a ani
v současné době a společnosti není n{hodou, že většina výchovy je zaměřena na děti
a dospívající. Protože pr{vě děti a dospívající bývají většinou nejméně zasaženi
každodenním shonem, obstar{v{ním potřeb běžného života a jeho všedností.

1. 9. Co je mýtus?

V předchozí kapitole jsem se zaobíral Platónovým mýtem o jeskyni, ale jedn{ se o
mýtus? Jaký m{ smysl a čím je mýtus charakteristický? Na tyto ot{zky se pokusím
odpovědět v n{sledujících odstavcích.
Mýtus je opět napětím, tudíž něčím středním, mezi čistě racion{lním,
pojmovým myšlením světa a emocion{lním rozumění světu. I zde se jedn{ o
vystižení pro Platóna tak charakteristické polohy „mezi“. Jedn{ se zde o napětí a
rozpor mezi fikcí a realitou. Myšlenky jsou zde čten{ři nebo posluchači předkl{d{ny
formou obrazů, alegorií nebo podobenství. V těchto obrazech se jedn{ o napětí mezi
běžnými věcmi, se kterými se člověk běžně setk{v{, a věcmi zvl{štními, se kterými se
člověk běžně v životě nesetk{. Nejedn{ se jen o pouhou iluzi nebo fikci, protože
v mýtu je snaha zachytit celek světa, smysl života, který není jen vjemově daný, ale je
spjatý se samou podstatou člověka. V současném logickém myšlení ot{zka předch{zí
odpověď. V mýtu však platí že: „...ot{zka nemůže vyvstat, protože odpověď je zde již
dříve, než je ot{zku možno formulovat.“29 Také samotn{ výstavbov{ struktura mýtu je
odlišn{. Smysl se zde neodvíjí od přesně definovaných pojmů, ale spíše naopak od
obrazů, které začínají napětím, d{le pokračují řešením, stupňov{ním napětí a směřují

29 PATOČKA, Jan, Péče o duši III, s. 434.
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k jeho řešení, vyvrcholení. Nikdy však mýtus neprozrazuje vše a je možn{ rozvíjet ho
v mnoha možnostech, a to proto, že ani o samotných věcech nevíme vždy úplně vše.
Proto rozum nemůže vystihnout celek a smysl věcí, a je zapotřebí k pozn{ní věcí
přiblížit se duchovním zřením. Důležit{ je zde také fatalita osudu, který zcela ovl{d{
člověka a vede ho životem.
Nyní přejděme k položené ot{zce, zdali podobenství o jeskyni je mýtus.
Člověk je zde puzen jakousi silou, ať už vlastní aktivitou, nebo nějakou osudovostí.
Je zde nastíněna možnost jak porozumět zvl{štní formou světu. Samozřejmě i tento
mýtus m{ své iluze, jako i jiné formy rozumění světu, ale jsou zde i danosti, které
mají svoji originalitu, své jedinečné přístupy k tomu, co v něm člověk naléz{.
Samozřejmě mýtem nelze objevit z{kony v přírodě, podle kterých moderní fyzika na
z{kladě matematických struktur vykl{d{ svět. Mýtus se však snaží o něco více, než
jen vyložit svět z matematické struktury, snaží se dostat k tomu, co je posv{tné a jak
je toto posv{tné spjato s člověkem. Jak řík{ Patočka: „...mýtus není forma pozn{ní,
nýbrž bytí člověka v poměru k němu samému, forma bytí, k němuž ovšem n{leží jasnost osobě
i o všem ostatním, co jest.“30 Pr{vě tyto atributy naplňuje Platónovo podobenství o
jeskyni, a proto o něm můžeme hovořit jako o mýtu.

30 PATOČKA, Jan, Péče o duši III, s. 438.
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2. Patočka, Platón a péče o duši
V n{sledující kapitole se budu zamýšlet nad problémem ψυχή 31 u Platóna a Jana
Patočky. Jak již víme, vše co se u Platóna děje, odehr{v{ se na z{kladě dia lektického
rozporu. Vždy je tu dualismus v tom, že člověk uskutečňuje svůj život na z{kladě
toho, čím je ve své podstatě (bytnosti), nebo realizuje svůj život pouze navenek ve
své slabé a úpadkové formě. Stejně tak to Platón ukazuje na příkladu fungov{ní
lidských org{nů, například oko je plně fungujícím org{nem, který dok{že
rozpozn{vat podstaty věcí, nebo je defektním org{nem a tudíž nefunkčním. Lidský
život však funguje v této dualitě, člověk o ní ví, vztahuje se k ní a je za ní
zodpovědný. Dok{že rozpoznat, co je spr{vným fungov{ním a co už defektním.
Z{kladem dobrého žití života nebo spr{vného fungov{ní org{nů je již zmiňovan{
ἀρετή, kter{ je jedním z projevů duše. Problém s přesnou definicí ἀρετή spočív{
v tom, že nepopisuje pouze lidské ctnosti a pravosti, kterými jsou například
statečnost, zbožnost, uk{zněnost, proto třeba nemůžeme říci, že voj{k, který bojoval
statečně v bitvě m{ automaticky ἀρετή. Protože ἀρετή je zapotřebí myslet v celku,
nikoli jen v jejích jednotlivých projevech. Je to pravost, pravdivost, kter{ je ide{lní a
ned{ se myslet ani žít bez jejích ostatních komponentů. Jak jsme výše viděli, tato
jedin{

pravost (spr{vné fungov{ní) stojí vždy proti nepravosti (špatnému

fungov{ní), mnohosti a slabosti.
Jakou hraje roli tato pravost v lidském životě? Jaký smysl m{ v lidském životě
a co je smyslem samotného života? Na tyto ot{zky odpovídají Patočka s Platónem
takto: „Nejdůležitější naše z{ležitost, πῶς βιωτεον, 32 m{ smysl jen tehdy, pakliže podstatné
v n{s, bytí v naší bytnosti, je k ní v{z{no; toto bytostné j{dro v n{s je však ψυχή.“ 33 A pr{vě
život v pravdě, kdy duše směřuje za pravostí a naplňuje ji, může být autentickým
životem, proto je tu filosofie, kter{ řeší ot{zku jak žít. Nejdůležitějším pro filosofii je
31 Duše.
32 Jak máme žít.
33 PATOČKA, Jan, Péče o duši II, s. 59.
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zaměření se na ψυχή a t{z{ní se po πῶς βιωτεον. Nem{ být toto zaměření a t{z{ní i
smyslem výchovy, kdy u člověka doch{zí na z{kladě vědění k porozumění a
rozjasnění světa kolem něj a kter{ také jistým způsobem určuje život člověka a
způsob bytí člověka? Platón o tomto počín{ní píše v Obraně Sókratově takto: „ ... a ty
se nestydíš starat se o peníze, abys jich měl co nejvíce, i o pověst a čest, avšak o rozum a
pravdu a o duši, aby byla co nejlepší, o to se nestar{š ani nepečuješ?“ 34 Platón zde ústy
Sókrata ještě předkl{d{ výměr toho, co učí: „ ... přemlouv{m mladé i staré z v{s, aby se
ani o tělo ani o peníze nestarali spíše a tak horlivě jako o duši, aby byla co nejlepší a hl{s{m:
Nevznik{ z peněz ctnost, nýbrž z ctnosti vznikají peníze i všechny ostatní pro lidi dobré věci,
i v soukromí i v obci.“35 A stejně tak činí i Jan Patočka, když ch{pe filosofii jakožto
bytostnou ot{zku jak dobře žít, kter{ je determinov{na jako: ἐπιμέλεια τῆς ψυχῆς.
Zapotřebí je také uvědomit si, že platónský dualismus, mezi čistým – ide{lním
a nečistým – pouhým odleskem, se odehr{v{ pr{vě i v duši. Doch{zí zde ke
střet{v{ní pravého a ryzího (jak již víme, toto můžeme považovat za platónskou
αρετή) a nečistého, nepravého a špatného (jež Platón označuje jako κακια). Pr{vě
střet{v{ní těchto dvou protiv determinuje n{ s samotné a celý n{š život. Každ{ volba
mezi těmito protivami n{m umožňuje být moudřejšími, schopnějšími, a d{v{ n{m i
nahlédnout dalších čistých pravd, anebo při negativních rozhodnutích n{m
neumožňuje vidět nic čistého, nic pravdivého, a už vůbec n{m ned{v{ možnost
realizovat ctnostný život. O tomto mluví Platón například ve Faidru, kde vypr{ví
podobenství o voze, který je tažen dvěma koňmi. Každý z n{s je zde líčen jako
vozataj, který se snaží ukočírovat oba koně. Jeden z koní zde představuje kr{sno a
vše co charakterizuje slovo αρετή, druhý však je jeho naprostým opakem, ztělesňuje
ošklivost a lze ho vystihnout slovem κακια. Celé spřežení směřuje na své pouti ke
slunci, jež zde představuje nejvyšší ideu, ideu dobra. Čím více se však přibližuje ke
slunci, tím více je vůz strh{v{n zpět k zemi koněm, který zde představuje ošklivost.

34 PLATÓN, Obrana Sókrata, 29e.
35 PLATÓN, Obrana Sókrata, 30b.
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Stejný proces se odehr{v{ i v duši, kdy na jedné straně je snaha o dosažení ctností,
ale na té druhé je proces, jímž je člověk opětovně strh{v{n v{šněmi k ošklivosti.
Jaké jsou však podmínky osvobození se od ošklivosti a co n{m to umožňuje?
Je to pr{vě aktivní činnost ψυχή, kdy pr{vě její činností je možné dos{hnout sféry
ryzího, čistého a pravého. To co je čisté, m{ vždy svojí míru, je ohraničené, a m{
jednotu. V nečistých věcech převažuje bezmeznost a neomezenost. Je to pr{vě
jednota, kter{ dominuje nad mnohostí, a mnohost je vždy podřízena jednotě. Z této
jednoty a čistoty je jedině možné jakékoli vědění. Jan Patočka o tomto řík{: „Tím, že
se objevuje nebo zapad{ sféra čistého, vznik{ však také pro ψυχή samu teprve možnost, st{t se
skutečně jednou, sjednotit se, zbavit se konfuze, disharmonie a rozporu, nebo do nich
zapadnout.“36 Tento moment je důležitý jak pro Platóna, tak i pro Patočku, jedn{ se tu
o proces sebesjednocení, být v souladu s{m se sebou, z čehož i vyplýv{ harmonie
mezi teorií a praxí, mezi myšlením a jedn{ním. Toto sebeutv{ření ψυχή je možné jen
na z{kladě filosofov{ní. Zde také můžeme vidět, že filosofii je zapotřebí ch{pat jako
výkon, který se vykon{v{, je to pohyb duše v každém jednotlivci. Proto nelze filosofii
ch{pat jako uzavřený systém pouček a axiomů, ale jako subjektivní proces, který je
podmíněn myšlením. Co znamen{ pohyb duše a v jakém smyslu je ho třeba ch{pat?
Jak jsme si již výše uk{zali, jedn{ se o dialektický pohyb mez i dvěma protikladnými
stavy a v ide{lním případě zde doch{zí ke sjednocení a vytv{ření jednoty svých
n{zorů. Tento pohyb vych{zí z duše samotné, z{visí na ní a určuje ji.

2. 1. Nečist{ a bezmezn{ sféra

Platón o této sféře hovoří jako o viditelné. Musíme si však uvědomit, že u Platóna se
nejedn{ o proces, který je pojím{n očima a jako vzruch je veden do nervové soustavy.
Vidění však musíme ch{pat jako prožitek. Protože jak řík{ Jan Patočka: „Vidíme-li

36 PATOČKA, Jan, Péče o duši II, s. 61.
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něco, prožív{me jistým způsobem nejen viděné, ale i tělesný akt vidění, víme, že je
spoluúčastno naše tělo.“37 Avšak také dod{v{, že v myšlení je tomu odlišně: „Naše
myšlenky se před n{mi rozvíjejí, aniž bychom jakýmkoli způsobem věděli a uvědomovali si, že
je zde něco takového jako mozkové procesy.“ 38 Z tohoto Platón vych{zí. Vše co je viditelné
– bezmezné a neurčité, spad{ do oblasti tělesné. Všechny věci v našem okolí, které
lze uchopit smysly, popisujeme na z{kladě jejich připodobnění k ide{lnímu stavu
věci. Samotné věci však nejsou tím ide{lem, ale jen jeho odstínem. Například když
popisujeme tvary věcí, přirovn{v{me je ke geometrickým obrazcům, ale samozřejmě
popisovan{ věc není tímto myšleným geometrickým obrazcem, na jehož z{kladě se
popis odehr{v{. Z toho vyplýv{, že když duše postupuje v součinnosti s tělem a
působí jeho prostřednictvím, pak se dotýk{ pouze věcí jakožto odstínů a nikoli
samotných idejí. Zde je vidět protiklad pohybů v duši, které lze také charakterizovat
jako pohyb mezi tělesným a netělesným. Když se duše zaměří pouze na
uskutečňov{ní tělesných potřeb, i myšlení se promění na pouhé mínění, které již není
schopné uzřít nic čistého. Tento motiv, při kterém se duše může pohybovat dvěma
způsoby, býv{ hlavním motivem Platónových dialogů. Například když se Platón
baví s Faidrem o l{sce v dialogu Faidros. Nejdříve Platón vylíčí l{sku z pohledu
pouze tělesného, jakožto o ní hovořil i Lysias. V tomto výkladu však nespočine,
přímo naopak ho zavrhne, a d{le vykl{d{ Faidrovi o l{sce, kter{ není založena na
tělesných prožitcích. Ještě lépe je toto téma zpracov{no v dialogu Faidon, kde je
hlavním Platónovým motivem pr{vě duše. V tomto dialogu rozmlouv{ Sókrates se
svými př{teli o smrti a o nesmrtelnosti duše. Sókrates ček{ ve vězení na svou smrt,
ale je bez obvyklého strachu z ní, jaký by měl běžný smrtelník. Což vych{zí pr{vě
z pojetí duše samotné, protože smrt je jen odloučením od tělesnosti. Proto lze
pochopit Sókratův výměr filosofie jakožto proces směřov{ní ke smrti. Zde však je
ještě jeden problém s ch{p{ní těla jako takového.

37 PATOČKA, Jan, Péče o duši II, s. 62.
38 Tamtéž.
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2. 2. Výchova jako cesta k pravdě

Výchova by měla směřovat k pravdě, neboli výchova je cesta k autentickému životu.
Poznatky, které člověk nabude, nemají věcný nebo přesně definovatelného vědecký
charakter, ale jedn{ se spíše o možnosti jiného vidění nebo možn{ spíše jiného
zakoušení světa, které není předem d{no zvykem. Toto jiné vidění světa se však
podle Platóna musí uskutečňovat v re{lném světě. Vzděl{ní dosažené touto
výchovou odkrýv{ možnosti vidění světa v jiných souvislostech, z jiných perspektiv
a v jiných horizontech. Toto nazír{ní umožňuje člověku vidět svět pestřejší a bohatší,
než jen jako omezený a spoutaný systémy. Na cestě k pravdě je důležitý moment
svobody, který není libovůlí, ale odpovědností. Nik oli však ve smyslu odpovědnosti
nějakým příkazům, rozkazům, či z{kazům, ale ve smyslu odpovědnosti vnitřní, kter{
se vztahuje k podstatě pravdy samotné.
Když zde hovoříme o autentickém životě, není pochyb, že tento život m{ být
dobrý a ctnostný. Na tomto místě bych podrobněji rozebral význam slov „ἀρετή” a
„ἀγαθόν”.
Ἀρετή, jak jsme si již výše uk{zali, není pouze jakýmsi etickým nebo
mor{lním principem. Zahrnuje v sobě celek člověka, ale také jeho jednotlivé
schopnosti a dovednosti. Jedn{ se o schopnost člověka dobře se osvědčit v životě.
Význam tohoto slova souvisí také se spravedlností, jak o tom píše Platón na
zač{tku VI. knihy Ústavy. Ukazuje se v střet{v{ní se s protivníky a v boji, jak
fyzickém, tak duševním. Nahlédnout se d{ při pochopení kr{sy jako něčeho, co je
jevové a přitom bytostné, jak o tom píše Platón v dialogu Symposion nebo
v dialogu Faidros. Je zde zapotřebí vidět ἀρετή jakožto prostředek směřující
k dobru, jehož souč{stí je i etika.
Pro antiku je také důležitý moment naučitelnosti se ἀρετή. Opět se nejedn{
pouze o nabytí jednotlivých poznatků, to je podle Platóna pouhé mnohovědění.
Pro moudrého člověka je naučení se poznatků a dovedností pouhou, avšak
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nezbytnou, cestou k něčemu vyššímu, co zde nazýv{me ἀρετή, které je možné
dos{hnouti jen v celistvosti člověka a při jeho osvědčov{ní se v životě.
V Platónově filosofii je ἀρετή také vždy ve vztahu k ideji dobra.
Co je to tedy „τὸ ἀγαθον” neboli idea dobra? O samotné problematice
tohoto pojmu hovoří Zdeněk Kratochvíl takto: „Tento tradiční problém Platónových
výkladů je z č{sti i problémem jazykovým (proto také Sókrates způsobuje v dialozích
s různými znalci a schopnými lidmi tolik nedorozumění). Řečtina zn{ minim{lně od
homérských časů vedle adjektiva καλός – kr{sný i abstraktní substantivum τὸ καλον –
kr{sa, ale k adjektivu ἀγαθός – dobrý ž{dné tradiční abst raktní substantivum nem{.
Novinkou konce p{tého století př. n. l. je vytvoření takovéhoto substantiva - τὸ ἀγαθον –
symetricky k τὸ καλον (jedním z možných tvůrců tohoto pojmu je přímo Sókrates)“ 39 .
Cílem Platónovy výchovy je idea dobra. Neodkazuje tím jenom k etice, ale
odkazuje ještě na něco trochu jiného. Jedn{ se o zacílení na dobrý život. Toto
tvrzení n{m odpověď na vyřčenou ot{zku komplikuje. Vidíme, že se nejedn{ jen o
dílčí dobra, kter{ se projevují v mravním jedn{ní člověka.
Platón tuto ideu dobra popisuje v VI. knize Ústavy, když hovoří o
takzvaném podobenství o slunci 40 . Hovoří zde o své „největší nauce“, a to o nauce
o ideji dobra. Popisuje, co vše je zapotřebí, aby člověk mohl vidět věci ve svém
okolí. Člověk k vidění předmětů potřebuje dobře fungující oči a předměty na
které se dív{. A však je tu ještě jedna věc, které je zapotřebí k vidění, a tou je
světlo. Zdrojem světla je slunce. Zdrojem toho světla, které n{m umožňuje
pozorovat předměty. Slunce je však i zdrojem tepla, které n{m umožňuje život o
sobě, naše bytí. Takže vidění věcí se děje ze stejné příčiny, z jaké je možný n{š
život.
Jak d{le řík{ s{m Platón: „Takovým způsobem tedy pozoruj i jevy duševní...“ 41
Stejně tak k pozn{ní předmětů je zapotřebí nejen mysli a pozn{vaného předmětu,
39 KRATOCHVÍL, Zdeněk, http://www.fysis.cz/filosofiecz/texty/krato/vychova.pdf , s. 50.
40 Srov. PLATÓN, Ústava, 505 – 509d.
41 PLATÓN, Ústava, 508d.
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ale i něco dalšího, co rozjasňuje pozn{vanou věc, a tím jsou ideje, a zvl{ště ideje
dobra. To znamen{, že myšlení a bytí mají stejný původ. Zde Platón navazuje na
Parmenida, který řík{: „...myslet a být je totéž...“ 42 a ještě d{le to rozv{dí, že obojí je
odvozeno od ideje dobra. Proto i u Platóna cel{ filosofie výchovy by měla
směřovat k tomu, aby mysl, rozum směřoval k tomu, co ho zakl{d{.
Tento moment Platón rozvíjí i v takzvaném podobenství o jeskyni43 . Zde
ještě poukazuje na jednu skutečnost. Jak jsme si výše uk{zali, slunce je zdrojem
světla, tepla, pozn{ní a života. Avšak ono samo o sobě je také zvl{štním způsobem
vidět. Na jednu stranu je nejlépe viditelné, protože je samo zdrojem světla, na
druhou stranu však přímý pohled do slunce působí bolest a oslepuje. Toto se
st{v{ problémem celé evropské filosofie a metafyziky. Jak je možné vidět „slunce“
– ideu dobra, bytí? Platón d{le hovoří o ideji dobra: „Rci tedy, že i předměty pozn{ní
mají od dobra nejen to, že jsou pozn{v{ny, nýbrž že se jim od něho dost{v{ i bytí a
jsoucnosti, ačkoli dobro není jsoucnost, nýbrž vynik{ ještě nad jsoucnost důstojností a
mocí.“ 44 Zde Platón řík{, že ideje dobra není jen tak ledajakou idejí, ale že m{ mezi
idejemi výsostné postavení, protože dobro není stejné jako jsoucno a ned{ se ani
přímo myslet, jak si uk{žeme v příští kapitole. Také se však nesmíme domnívat,
že by byla ideje dobra něčím „z{světním“, ale je zdrojem všeho bytí a
myslitelného pozn{ní jsoucen.
O tomto zvl{štním postavení ideje dobra píše Jan Patočka ve svém díle
Negativní platonismus. Nelze nijak pozitivně odpovědět na ot{zku: Co je to ideje
dobra? Stejně tak tomu je i při uskutečňov{ní takto pochopené filosofické
výchovy. Není tu d{na ž{dn{ přesn{ osnova k tomu, jak m{ být ž{k spr{vně
veden k ideji dobra. Pr{vě tento moment je důležitý k pochopení takto
koncipované výchovy. Protože takto ch{pan{ výchova se nevztahuje k znalosti
něčeho přesně definovaného, co by se dalo naučit nazpaměť formou pouhých
42 KRATOCHVÍL, Zdeněk, http://fysis.cz/presokratici/parmenides /28bbi.pdf , B3.
43 PLATÓN, Ústava, 514 – 519.
44 PLATÓN, Ústava, 509b.
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pouček a konstatov{ním faktů. Jedn{ se spíše o orientaci člověka ke smyslu všech
věcí a k jeho otevřenosti a nalaďov{ní se ke světu.
Tento Platónův motiv světla později přebír{ křesťanství, jedn{ se o
takzvanou „teorii iluminace“, kterou rozpracov{v{ například svatý Augustin
nebo v pozdější době scholastický teolog a filosof svatý Bonaventura.

2. 3. Platón a jeho VII. list

V této kapitole se budu zabývat platónovým VII. listem a jeho vlivem na noetiku a
n{sledně výchovu člověka. Dlouhou dobu panova la nedůvěra k Platónově
autorství těchto Listů. Tato nedůvěra pramenila ze skutečnosti, že se v hellénské
době podobné dopisy, někdy i opatřené slavným jménem, psaly jako cvičné řeči
studentů v rétorických škol{ch. Avšak filologické rozbory z 20. století uznaly
Platónovo autorství. Jak píše s{m František Novotný v předmluvě k Listům:
„Listy neobsahují nic, co by nebylo možno přičísti Platónovi, a že se naopak shodují
s pozdními spisy Platónovými v takových věcech, jaké by jistě byly ušly padělatelově
pozornosti.“ 45 Stejně tak i my budeme pokl{dat Listy za autent ické dílo Platóna.
Listy jsou v Platónově díle také unik{tní tím, že v nich Platón hovoří přímo a
nikoli skrz prostředníka v dialogu Sókrata. V n{sledujícím pojedn{ní se budu
blíže zaobírat č{stí VII. listu ohraničenou fragmenty 341 až 345. Dle mého soudu
jsou tato místa v textu nejvíce určující pro Platónovu noetiku, ale také ho
představují jako člověka, který filosofii nech{pal jako souhrn pouček a pravidel,
ale jako specifický druh samotného života.
Nyní přejděme k samotnému výkladu vybrané č{sti VII. listu. Platón hned
v prvním odstavci hovoří o problematice sdělitelnosti nejvyššího pozn{ní
druhému člověku. S{m o tom řík{: „Ode mne jistě o tom není ž{dného spisu a také

45 NOVOTNÝ, František, Předmluva, in: PLATÓN, Listy, s. 6.
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nikdy nebude; neboť to nijak nelze pověděti jako jiné nauky, nýbrž z hojného soubytí a
soužití oddaného té věci najednou...“ 46 Zde Platón neřík{, že by nikdy nic nenapsal,
ale m{ na mysli to, že jeho nauka o nejvyšším pozn{ní se ned{ ukotvit do textu,
protože není pojmem, nýbrž něčím životným. Proto ani při pokusu zachycení
podstaty nejvyššího jsoucna – ideje dobra, Platón nemůže zcela použít svojí
dialektiku jakožto přímý n{stroj zachycení pravdy na z{kladě logického
střet{v{ní argumentů. Proto se snaží čten{ře sezn{mit s podstatou ideje dobra na
z{kladě nepřímého zachycení pravdy, které se odehr{v{ v mytickém vypr{vění a
spíše než uzavřené pojmy předkl{d{ čten{ři otevřené pojmy. A však i takovéto
vypr{vění m{ své dogmatické pravdy. Také je zde řečeno, ž e jediným způsobem
jak se lze k ideji dobra dostat je naplňovat jí vlastním životem. Jedině na z{kladě
etického života je možné realizovat smysl ideje dobra.
D{le Platón hovoří o tom, jak v člověku vznik{ pozn{ní. Opět o tom pod{v{
čten{ři svědectví v přirovn{ní: „... jako plamen vznícený od vylétlé jiskry, vznikne to
v duši a pak se již samo živí.“ 47 Zde Platón řík{, že cesta k pozn{ní je nam{hav{ a
složit{, ale když myslitel tuto cestu absolvuje, vznik{ pozn{ní nar{z a n{sledně
žije samo ze sebe. Také Platón zde řík{, že pozn{ní vznikne v duši, ale duše v sobě
ideje nevyvol{v{, protože ty existují samy o sobě. Je však zapotřebí vlastního
aktivismu – filosofie, a potom se n{m ideje začnou vyjevovat. Avšak, jak uvidíme
později, k pozn{ní idejí se nedostaneme v tomto smyslovém světě, protože
epistémé se nach{zejí někde jinde, než ve smyslovém světě. Samotné lidské
pozn{ní, jak píše Platón, vznik{ v duši. Duše je u Platóna souč{stí světa a m{
zvl{štní postavení mezi jsoucny. Duše m{ však jiné bytí než materi{lní jsoucna, je
imateri{lní, nepodléh{ vznik{ní a zanik{ní, 48 a proto může být nesmrteln{. Takto
ch{pan{ duše je zcela v protikladu proti novověkému pojetí subjektu. Subjekt
v novověku nesmí být ve světě, protože on s{m konstituuje svět. Platón zde také
46 PLATÓN, Listy 341c.
47 PLATÓN, Listy 341d.
48 U Martina Heideggera je to temporalita.
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svým příkladem ukazuje, jaký m{ být učitel. Učitel nepředkl{d{ svým ž{kům již
uzavřen{ fakta, ale je tím, kdo ž{kům ukazuje cestu vedoucí k pozn{ní ideje
dobra. Tuto cestu jim také ukazuje svým životem, který by měl sloužit ž{kům jako
vzor spr{vné péče o duši a směřovat k ideji dobra.
D{le Platón v tomto svém listě pokračuje výčtem jednotlivých složek
pozn{ní. Ty pak řadí vzestupně. Nejdříve Platón přisuzuje každému jsoucnu tři
vlastnosti, které musí každé jsoucno mít. Tyto tři atributy jsou: jméno, výměr a
obraz. Abychom mohli předmět pozn{vat, potřebujeme ještě n{š rozum, který
vytv{ří pojmy. Znalosti těchto pojmů řík{me vědění. Ke jsoucnu podle Platóna
n{leží ještě jedna pozitivní vlastnost, a tou je poznatelnost jsoucna sama o sobě:
„... to, co lze opravdu poznati a co jest opravdové jsoucno.“ 49
Nyní se podívejme na jednotlivé složky pozn{ní podrobněji. Prvním
stupněm pozn{ní jsoucna je jméno. „Jeho jméno jest pr{vě to, co jsme nyní vyslovili.“ 50
Jméno je jazykový útvar. K pozn{v{ní jsoucna zde doch{zí na z{kladě jazykových
operací, které operují se slovy. Avšak toto pozn{ní na z{kladě jazyka, jakožto
komunikačního prostředku je relativní, protože se může měnit.
Druhým stupněm pozn{ní jsoucna je jeho výměr. K tomu Platón dod{v{:
„...výměr se skl{d{ ze jmen a výroků.“ 51 Výměrem se rozumí definice jsoucna. Výměr
n{m definuje obecné vlastnosti jsoucna. Platón řík{, že například výměr kruhu je
vždy stejn{ vzd{lenost od jeho obvodu ke středu.
Třetí stupeň pozn{ní jsoucna je jeho obraz. Jedn{ se o smyslové zachycení
toho, co je nesmyslově ide{lní. Je to zpředmětněný obraz ideje, který však nemusí
být.
Dost{v{me se ke čtvrtému stupni pozn{ní, ve kterém již není obsaženo
smyslové pozn{ní jsoucna, ale pozn{ní je obsaženo v duši. Platón tento stav duše
označuje jako vědění, a jak s{m řík{: „Čtvrté pak jest vědění a rozumové pozn{ní i
49 PLATÓN, Listy 342b.
50 Tamtéž.
51 Tamtéž.
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pravdivé mínění o těchto věcech.“ 52 Toto vědění je již element, který obsahuje
pozn{ní samotné věci, stojí výše než jednotliv{ dílčí pozn{ní, jako byly jméno,
obraz a výměr. Tato stupňovitost pozn{ní m{ univerz{lní charakter. Je zde také
vidět, že pozn{ní musí začít v tomto světě a projít výše vyjmenovanými stupni.
Avšak i toto pozn{ní musíme odlišit od věci samé, které je však velmi blízké, a
také od předchozích tří úrovní pozn{ní výše popsaných. Toto rozumové pozn{ní
je umožněno na z{kladě pozn{vacích procesů v duši, které vytv{řejí pojmy.
P{tým stupněm pozn{ní je věc sama. Platón řík{, že pokud člověk
nepochopí předchozí čtyři stupně pozn{ní, nikdy nemůže pochopit ten p{tý.
Samotný výklad tohoto p{tého stupně je pro Platóna velmi obtížný, jak o tom
píše: „Ovšem u těchto jsoucen objasňují tyto věci pro nedostatečnost slov neméně jakost
každého jednotlivého jsoucna nežli jeho podstatu; z té příčiny se ž{dný rozumný člověk
nikdy neodv{ží ukl{dati do slov své rozumové n{lezy, a to do slov nezměnitelných, jak je
tomu při písmu.“ 53

Tímto Platón přizn{v{, že je jeho výklad nedokonalý. Tato

nedokonalost spočív{ v nemožnosti aplikace a provedení dialogu na tento p{tý
stupeň pozn{ní. Ve druhé č{sti tohoto cit{tu je řečeno, že písm o jakožto neživý
útvar nedok{že zcela vystihnout a obs{hnout něco, co bylo ž ivé. S písmem je také
problém v tom, že je možné ho mnoha způsoby interpretovat a st{v{ se na rozdíl
od dialogu nejednoznačným. Proto podle Platóna je filosofie nezachytiteln{
písmem, ale je možné jí naplňovat pouze životem samým. Pr{vě takto pochopené
filosofii jde o nejvyšší stupeň pozn{ní pravdy.
Jak jsme výše viděli, pozn{ní začín{ ve smyslech, ale k jeho dovršení
doch{zí v idejích. Pozn{ní idejí předch{zí pojmové pozn{ní na z{kladě myšlení,
avšak ideje nejsou pojmy. Nejvyšší pozn{ní je intuitivní, ale je uzavř ené a je
možné jej zahlédnout v n{hledu. Musíme si uvědomit, že u Platóna nejsou ideje
jen pro to, aby byly samoúčelně pozn{v{ny, ale jsou především obsaženy

52 PLATÓN, Listy 342c.
53 PLATÓN, Listy 342e.
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v etickém jedn{ní. Z toho vyplýv{, že teoretické pozn{ní slouží k praktickému
jedn{ní.
Při pozn{v{ní a ch{p{ní světa hraje velmi důležitou roli spr{vn{ výchova.
Důležité ve výchově je nezaměřit se jen a pouze na první tři složky pozn{ní a ty
potom pokl{dat za vědění, ale je zapotřebí směřovat k idejím skrz myšlení. S{m
Platón o tom řík{: „A tu pokud jde o věci, při kterých špatnou výchovou nejsme zvyklí
hledati pravdu a kde stačí podati některý z pouhých obrazů, tam netržíme posměchu jedni
od druhých t{z{ni od těch, kteří se t{ží...“ 54 Pod touto špatnou výchovou si můžeme
představit výchovu sofistickou.

2. 4. Jan Patočka a jeho pozn{ní směřující k výchově

Stejně jako Platónovo dílo, tak i dílo Jana Patočky staví na pevných gnoseologických
z{kladech, které směřují k ontologii. Pro Jana Patočku a jeho noetiku bylo určující
setk{ní s Edmundem Husserlem a jeho fenomenologií. S{m Patočka tento koncept
přejím{, a n{sledně svým specifickým způsobem rozvíjí, jak d{le uvidíme při
rozboru Negativního platonismu. Abychom mohli pochopit Patočkovo myšlení,
musíme nejdříve zn{t

alespoň

z{klady

a

z{kladní

problémy

Husserlovy

fenomenologie.
Husserl svou koncepci fenomenologie vytv{ří v době, kdy z{kladem všech
věd se st{v{ positivismus. Positivismus je filosofický směr, který se zaměřuje na
pouhý strohý popis faktů a problémů na z{kladě empirie, a snaží se vyloučit
z filosofie spekulaci. Tento positivistický přístup se začal aplikovat i na vědy, které si
kladou za cíl pečovat o duši: například psychologie, filosofie, etc. Zde však
positivismus nach{zel své hranice, protože nebyl schopný dostatečně popsat
duchovní výkony člověka. V této situaci se Husserl snaží vytvořit novou filosofii,

54 PLATÓN, Listy 343c.
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kter{ by se stala univerz{lní vědou a neredukovala všechno faktické na fyzik{ln ě
kvantifikovatelné výkazy. Při konstituov{ní této nové vědy se snaží opřít o procesy
našeho vědomí, které uchopují pozn{vané předměty, nikoli o samotný popis
re{lných předmětů. Nespekuluje o tom, jaké jsou tyto předměty, ale snaží se
vystihnout jak se člověku a jeho pozn{vacím schopnostem jeví. Z toho vyplýv{, že
Husserl ch{pe předměty jako jevy neboli fenomény. Aby se člověk dostal k fenoménu
dané věci, je zapotřebí provést „transcendent{lní“ obrat do pozn{vacích schopností
duše. K tomu je potřeba „fenomenologick{ redukce“, kter{ vyžaduje odvrhnutí všech
nepodložených soudů o světě – „uz{vorkovat se“. Jedn{ se o intuitivní popis duše.
Husserl se domnív{, že pr{vě tyto intuitivní procesy v duši n{s dovedou k věcem
samým mnohem lépe, než jejich pouhý objektivistický popis55 . Toto intuitivní
pozn{ní je možné na z{kladě vztahu – intence k jevu samotnému. Tato intence je
vymezena r{mcem, který n{m však určí jev s{m, a nikoli naše ego.
2. 4. 1. Eidos
Zmíněn{ intence n{s drží v ohledu dané věci, kter{ není konstruktem naší
představivosti, ale je podstatou samotné věci. Toto zření podstat nazýv{ Husserl
eidos. Zde můžeme vidět další vztah Husserlovy filosofie k Platónovi. Eidos jsme
nalezli uvnitř naší duše, ale není to nic relativního, co by podléhalo naší libovůli,
protože je to něco, co n{s přesahuje.
Na tomto místě však vidí Patočka i jiní Husserlovi ž{ci problém. Jak je možné
obs{hnout smysl věcí samých jen na z{kladě variace jednotlivých fenoménů? Zde
Husserl nepřekračuje evropskou filosofickou tradici a řík{, že každ{ věc musí mít
v sobě obsaženo něco, co je obecné – univerz{lní. To by znamenalo, že faktick{
jednotliv{ věc je pod eidos podřazena. Husserl se na jednu stranu zbavuje empirické
danosti jsoucna, protože ta se n{m ukazuje neúplně, a snaží se ve své fen omenologii
tuto neúplnost překonat. Hled{ nějakou apodiktickou pravdu, kter{ by vždy a za
55 Srov. viz. výše – kapitola: Výchova jako cesta k pravdě.
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každých okolností platila. Tím se však dopouští jedné věci, a to že jsoucno zbavuje
jeho výlučnosti a jedinečnosti - jsoucno umrtvuje a odstraňuje jeho jedinečnost,
kterou se n{m d{v{ poznat. „Patočka soudí, že jsoucno musí zůstat v platnosti jako
empirické, jako skutečnost, kterou nezbýv{ než konstatovat“56 . Uchopí-li se jsoucno tak
jako to, co se n{m d{v{ poznat, musíme předpokl{dat, že tu není nic jiného, než jen
pr{vě tento holý fakt, který d{v{ bytí tomuto jsoucnu.
Toto ch{pe Patočka a především Martin Heidegger u Husserla jako
esencialismus, a vidí v Husserlově redukci snahu vytěsnit re{lnou existenci jsoucna.
Jan Patočka řík{, že každ{ věc, kter{ je myšlena, nesmí být omezena pouze na
předmět myšlení. Věc musí zůstat ve své re{lné danosti, kter{ však pro lidské
myšlení není zcela uchopiteln{. Pro vědomí je důležité pochopit, že tu nejdřív musí
být obsah, který působí na myšlení a tak vznik{ vědomí. Paradoxem je, že pr{vě
neuchopitelnost jsoucna v jeho celistvosti znovu a znovu umožňuje myslet jeho
fungov{ní.
2. 4. 2. Negativní platonismus
Jan Patočka v pades{tých letech dvac{tého století píše pozoruhodné dílo, které
nazýv{ Negativní platonismus. Již samotný n{zev „negativní“ vytyčuje směr, jakým
se jeho filosofie bude ubírat. Každé lidské myšlení a vědomí je založeno na
zkušenosti negace. Tato negace se uskutečňuje na z{kladě neust{lého popír{ní
našeho nabytého pozn{ní o daném předmětu. Pr{vě tato negace je však podmínkou
uchopov{ní předmětných faktů a samotnou nezbytností toho, aby se předmětnost
mohla vyjevit.
V Negativním platonismu rozlišuje Jan Patočka dvojí zkušenost. První je
zkušenost empirick{. Ta n{m popisuje jsoucno na z{kladě jeho předmětného popisu,
avšak tento popis je neúplný a jednostranný, ale přece jenom vypovíd{ o origin{lním
existujícím předmětu. Obsah této zkušenosti je pozitivní. Avšak je tu současně další
56 BLECHA, Ivan. Jan Patočka, s. 125.
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zkušenost – zkušenost vědomí, kter{ pracuje s nabytými empirickými daty a řík{
n{m, že tato data jsou neuspokojiv{ a neúpln{. Z toho n{m vyplyne, že smyslově
zachycen{ skutečnost není vším a není ani tím nejpodstatnějším. Tento stav nazýv{
Jan Patočka jako zkušenost svobody neboli zkušenost transcedence 57 . Pr{vě
zkušenost svobody je tím negativním, nem{ ž{dný kladný obsah, nem{ nic, k čemu
by se mohla vztahovat jako ke konečnému. Její obsah není nic předmětného.
Zkušenost svobody však vystihuje celek a vyznačuje se přímo žitím tohoto celku.
2. 4. 3. Ideje
Tento celek se snažila vystihnout cel{ evropsk{ tradice již od Platóna. Patočka si
vším{ v Negativním platonismu především jedné vlastnosti ideje. Vykl{d{ ideji
jakožto prostředek, který člověku umožňuje zakoušet svět a ukazuje mu dílčí
jsoucna. “Ovšemže Idea, jak ji vylíčil Platón, obsahuje dvojí str{nku: je nepochybně
absolutním předmětem, je Tvarem o sobě ale z{kladněji než to, co je viděno, než vid a tvar, je
tím, co d{v{ vidět, spatřovat 58 ”. Idea není pouhým absolutním zpředmětněním
skutečnosti. Samozřejmě vždycky se budou vytv{řet obecné ideje o jednotlivin{ch.
Ideu samotnou však nelze ch{pat jako souhrn jednotlivých jsoucen.
Propojení re{lného světa s idejí se odehr{v{ na z{kladě chórismu. Staří
Řekové ch{pali chórismos jako oddělenost bez druhého předmětu. Jedn{ se o
mezeru, kter{ neodděluje dva prvky spojené ve vztahu. „Chórismos je oddělení,
rozlišení o sobě, oddělení absolutní, samo pro sebe“ 59 . Pochopení chórismu vyplýv{ ze
zkušenosti svobody. Na z{kladě zkušenosti svobody – distanci proti jsoucím věcem,
smyslu nez{vislého na empirickém a sensu{lním, je možné přiblížit se k ideji. Je to
pr{vě takto ch{pan{ idea, kter{ zachraňuje člověka před pozn{v{ním pouhých
konečných, předmětných jednotlivin.

57 PATOČKA, Jan. Negativní Platonismus. s. 43.
58 Tamtéž. s. 55
59 Tamtéž. s. 54.
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Stejnou cestou by se měla ubírat i filosofie výchovy. Měla by vést jednotlivého
studenta k zakoušení a žití zkušenosti svobody a všeho ostatního co s tím souvisí.
Takto pojat{ výchova zachov{v{ člověka v jeho celistvosti a jedinečnosti, ale také na
druhou stranu člověku ukazuje, že zde existuje něco vyššího, co ho přesahuje, ale
s čím je neodmyslitelně spjata jeho existence. Takto pojat{ filosofie výchovy,
nedok{že udělat z výchovy pouhý vědecký systém, který se omezuje na metodu.
Stejně tak jako Patočkův Negativní platonismus, takto ch{pan{ výchova d{v{
člověku možnost svobodného filosofov{ní. Povzn{ší člověka v jeho neust{lém boji o
cosi vyššího než je pouh{ danost, přírodnost a tradičnost. Zachraňuje ho v z{pase o
něco hlubokého, věčné a nadčasové oproti povrchnímu a relativnímu. Takto
výchovou proměněný člověk spatřuje nazír{ním něco nového, to, co z člověka děl{
bytost, kter{ utv{ří a mění sebe i své okolí, to, co činí člověka člověkem.

2. 5. Jan Patočka a vzdělanost.

Jan Patočka o vzděl{ní a vzdělanosti hovoří především ve svých předn{šk{ch, které
se konaly od poloviny 60. let dvac{tého století. Souhrnně tyto předn{šky byly
vyd{ny ve spise Filosofie výchovy, o kterém již byla řeč výše. Na tomto místě, bych
r{d čten{ře sezn{mil s jiným dílem, které Jan Patočka vyd{v{ na konci 30. let
dvac{tého století. Tento spis Patočka publikuje pod n{zvem Česk{ vzdělanost
v Evropě.
Důležité k pochopení tohoto spisu je uvědomit si dobu, kdy vznikl. Vych{zí
v roce 1939, několik měsíců po Mnichovské dohodě a v době, kdy německ{ vojska
obsazovala zbytek Československa a kdy byl 15. března 1939 vyhl{šen Protektor{t
Čechy a Morava. V těchto dob{ch těžkých pro český n{rod působí Česk{ vzdělanost
v Evropě jako spis útěšný, který odkazuje a d{v{ upamatovat se na velk{ díla České
inteligence, a především poukazuje na Masarykův specifický humanismus. Také je to
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spis, který apeluje na mravnost člověka a zejména české inteligence. „M{lo co zd{ se
mi tak naléhavé, jako přivést ne lid, ale českou inteligenci zpět k pokoře a skromnosti a pokusit
se vůbec připomenout jí, že existuje fakt svědomí“60 . Patočka jde však mnohem více do
hloubky, a neomezuje se na pouhý výčet významných českých osobností.
V dějinných ud{lostech, které v té době prožív{, vidí konec jedné epochy. Svět, který
do té doby byl světem evropské kultury, skončil. Svět, ve kterém platily jisté normy,
jist{ východiska a jisté hodnoty, nar{z přestal existovat. Tento konsensus v Evropě
pramenil a rostl z osvícenství. Racion{lní výchova se zd{la být adekv{tním a
dostatečným prostředkem k naplňov{ní lidské podstaty. Touto podstatou člověka
bylo přesvědčení, že člověk na tomto světě m{ být především mravní bytostí a tím
naplňovat svoje lidství. Své lidství, tuto mravní zralost člověk uskutečňuje
propojením své osobní svobody a odpovědnosti. Ve společnosti byl tento ide{l
naplňov{n v demokratickém st{tním zřízení, na z{kladě společenství sobě rovných
občanů, kteří byli svobodní. Svou možností svobody přejímali ale i odpovědnost za
zbytek společnosti. Jedním z představitelů této lidské slušnosti byl Masaryk.
Česk{ vzdělanost v Evropě nepopisuje jen českou inteligenci zasazenou do
evropského kontextu. Jan Patočka se v této studii snaží nalézt to, co děl{ Evropu
Evropou. Hled{ její kořeny a podstaty, z kterých pramení. Smysl Evropy naléz{ v její
vzdělanosti, a řík{: „Evropsk{ vzdělanost m{ tři osy, které jí d{vají směr. Jsou t o antika,
křesťanství a osvícenství“61 . Patočka ch{pe vzdělanost jako z{kladní pilíř, na kterém
stojí cel{ evropsk{ kultura. Když hovoří o pojmu „vzdělanost“, vykl{d{ ho jako
pohyb. Vzdělanost je pohyb, který znamen{ zr{ní jedince i společnosti. Odkazuje ke
kultuře, ale je to i pohyb, který kultivuje jednotlivce a jeho existenci, a tím ho
začleňuje do společnosti. S{m Patočka si však uvědomuje, že vzdělanost může být
čistě form{lní z{ležitostí. Může se jednat o pouhou obezn{menost s určitými
kulturními obsahy dané společnosti. Často je vzděl{ní pojím{no jako humanitní,

60 PATOČKA, Jan. Česká vzdělanost v Evropě. s. 38.
61 PATOČKA, Jan. Česká vzdělanost v Evropě. s. 5.
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přírodovědné, pr{vnické etc. Avšak hlubším smyslem vzdělanosti je něco jiného.
Patočka tento hlubší smysl popisuje jako filosofický – ukazuje, že je to schopnost
umět rozpoznat a reflektovat v jednotlivých dílech a dějinných ud{lostech hluboký
smysl lidského bytí. Člověk, který pochopí tento smysl vzděl{ní, je lidskou bytostí
opravdu vzdělanou. Jeho opakem je člověk špatně vzdělaný a člověk nevzdělaný.
Člověk špatně vzdělaný do sebe přijal velké množství faktických informací, ale již je
nedok{že propojit mezi sebou a nech{pe jejich smysl ani význam. Nevzdělaný člověk
přebýv{ v každodennosti, žije svůj život ze dne na den, je zcela zabřednut do
koloběhu každodenního obstar{v{ní. Nevzdělaný či špatně vzdělaný člověk svým
jedn{ním degraduje lidství na pouhou úroveň přežív{ní, i když velmi často dosahuje
velké míry spotřeby a konzumu. Avšak smysl lidskosti spočív{ ve vzděl{ní, které
přesahuje pouhé přežív{ní a obstar{v{ní, a umožňuje člověku jeh o růst k mravní
dokonalosti a zdatnosti.
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3. Osobní zkušenost se vzděl{ním a vzděl{v{ním
Valn{ většina výchovy v životě člověka, se odehr{v{ ve školních lavicích a školském
prostředí. Na těchto místech své pr{ce bych r{d vyšel z osobní zkušenosti s českým
vzděl{vacím systémem. Před sedmn{cti lety jsem se začlenil do výchovného procesu
školního vzděl{v{ní, když jsem byl zaps{n a n{sledně jsem nastoupil do mateřské
školy. Po jejím absolvov{ní jsem nastoupil na z{kladní školu, n{sledně na
gymn{zium, a nyní studuji na vysoké škole. Každý vzděl{vací stupeň je svým
způsobem specifický, i jeho n{roky jsou jedinečné. S odstupem času se některé
požadavky na člověka v jednotlivých úsecích školního vzděl{v{ní jeví jako úsměvné
a někdy až neadekv{tní stupni školy, na které se vyžadovaly. Obecně lze také říci, že
na z{kladní a střední škole je člověk obětí různých didaktik a školských systémů,
kdežto na vysoké škole již m{ jiný vhled, který člověku umožňuje samostatné
myšlení a prodlév{ní nad jednotlivými tématy.

3. 1. Reformy školství

V současné době je tendence všechno reformovat. Staré a léty ověřené postupy se
nahrazují novými a moderními. Často se tyto reformy rychle střídají a nahrazují se
novými a novými, často si i protiřečí. Těmto reform{m se neubr{nila ani sféra
školství. V souvislosti se školskými reformami se často hovoří o procesu vzděl{v{ní,
který je ch{p{n jako proces technologický a který je zapotřebí optimalizovat.
Většina těchto reforem jde proti smyslu a podstatě vzděl{ní. Vyžaduje
okamžitou efektivnost nabytých poznatků a jejich účinnost a účelovost. Člověk je
determinov{n na pouhou pracovní sílu, kter{ své vzděl{ní ch{pe jako prostředek
k uplatnění se na trhu pr{ce. Také ve školství doch{zí na přílišnou objektivizaci světa
a jeho redukci na pouh{ konstatovateln{ fakta. Takov{to objektivizace světa omezuje
pravdu jen na jednu jedinou platnou, a znemožňuje jakoukoli pluralitu a pestrost
45

n{zorů a zkušeností. Redukuje pohled na svět na pouhý soubor jednoznačných
daností, a příroda je ch{p{na jako matérie sloužící potřeb{m člověka.
Cílem reforem školství, m{-li být jejich obsahem výchova člověka, však musí
být snaha

uk{zat podstatu lidství každého člověka

v jeho jedinečnosti a

nezaměnitelnosti. Musí ukazovat nesamozřejmost světa, otvírat a prohlubovat
zodpovědnou kritičnost a autenticitu jedince.
V moderním školství je také velmi rozšířena jedna polopravda. Tou je mínění,
že student by se neměl nic učit nazpaměť, ale místo toho by měl mít schopnost
vhledu do problému a měl by umět požadované informace si dohledat. V praktické
výuce s tímto tvrzením však nast{v{ mnoho problémů. Největší problém je v tom, že
samotn{ lidsk{ bytost je do značné míry určen{ pamětí. Samotný proces myšlení je
možný jen na z{kladě paměti. Pr{vě nedostatek informací v paměti vede k tomu, že
nejsme schopní myslet jiné možnosti věcí a ud{lostí, a jsme odk{zaní jen na víru, že
dané ud{losti a věci jsou takové jak n{m tvrdí autorita. Problematick{ je i schopnost
vhledu, skrz který si toho student nemusí tolik pamatovat, protože si potřebné
informace m{ umět dohledat. Jenomže tento vhled je možný jen na z{kladě myšlení,
a tudíž i operací s pamětí. Toto se projevuje v praxi takovým způsobem, že mnoho
toho, co je studentům předkl{d{no jako vhled, se stejně ž{ci musí učit nazpaměť.
Jako příklad můžeme třeba uvést fyziku, kter{ je pro mnoho ž{ků velkým
paměťovým cvičením. Při snaze pochopit přírodní z{kony nejde ani tak o pochopení,
čím tyto z{kony jsou, ale jde spíš o to, čím jsou definov{ny. Ještě horší situace je
v humanitních věd{ch. Často jsou humanitní předměty prezentov{ny odtrženě od
studentovy re{lné zkušenosti. Například filosofie je na většině středních škol učena
s velkým důrazem na to, co je naps{no v učebnici, a nikoli s ohledem na samotné
studentovo myšlení a jeho t{z{ní se. Student také často pochopí, že s vědomostmi
nabytými prostřednictvím jeho myšlením – vhledem, není tak úspěšný, jako
s neosobními vědomostmi získanými učením se nazpaměť. Avšak tento způsob
výuky m{ i své kladné str{nky. Talentovaného studenta vyprovokuje k vlastní osobní
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činnosti a snaze vypoř{dat se s ním a překonat ho. Méně talentovaného studenta
v lepším případě tento vzděl{vací systém znudí, v horším případě ho povede
k přesvědčení, že například filosofii zcela pochopil po pouhém přečtení učebnice.

3. 2. Filosofie výchovy v moderní škole

V současné době, kdy doch{zí k úpadku českého školství, mnozí ministři školství,
kteří se střídají ve svých funkcích takřka každý rok, se snaží tento úpadek mírnit
reformami. Na škol{ch se zav{dí více přírodovědných a technických oborů a také je
často aplikov{na myln{ představa, že úroveň vzdělanosti se zvýší častějším a
hlubším testov{ním ž{ků. Toto však vede k tomu, že student je tímto technickým
výcvikem proměněn v lidský počítač.
Osobně vidím jedinou možnost pro evropské školství a zachov{ní nebo
dokonce zvýšení jeho kvality v humanitním vzděl{ní . Avšak m{m na mysli poctivé
humanitní vzděl{ní, o které se zasazovali Jan Ámos Komenský nebo v moderní době
Jan Patočka. Jedn{ se o humanitní vzděl{ní, které ale není všehochuť ve smyslu od
každého předmětu něco. Je to vzděl{ní, které odkazuje studenta na celek vědění.
Snaží se mu uk{zat perspektivy skutečného a autentického života. Nejedn{ se pouze
o výuku dějepisu, literatury, filosofie etc., ale z{kladem humanitního vzděl{ní by
mělo být přivést člověka k jeho mravní zralosti. Výuka humanitních předmětů by
měla být využita k tomu, aby student uzřel etos lidství, mohl se vyznat ve světě, a
mohl pochopit smysl své vlastní jedinečné existence.
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Z{věr
Ve své pr{ci jsem se snažil čten{ři uk{zat, že výchova není jen didaktikou a
souhrnem naučitelných faktů. Snažil jsem se předvést výchovu a sebevýchovu
v několika perspektiv{ch a východiscích. Především jsem se však zaměřil na
východiska Platóna a Jana Patočky. Samozřejmě si uvědomuji, že tato pr{ce
zabývající se filosofií výchovy je spíše uvedením do dané problematiky. Věřím, že se
mi podařilo na předchozích str{nk{ch sezn{mit čten{ře s podstatou filosofie výchovy
a péče o duši, a také nastínit čten{ři aktu{lnost nutnosti zabývat se těmito problémy
v současné přetechnizované společnosti. Z pr{ce vyplýv{, že filosofie výchovy není
souhrnem obecných tezí z didaktiky, a že péče o duši je něco více než jen poučky
moderní psychologie.
Také jsem se snažil čten{ři uk{zat, že filosofie výchovy není jen pouhou
jednou specializovanou filosofií, zabývající se výukou, ale něčím hlubším, co se
dotýk{ lidské podstaty a vede k lidství samotnému. Jak o tom hovoří Radim Palouš:
„Filosofie výchovy je především filosofií, a to jejím bytostným určením“ 62 . Jejím
z{kladem je, jak jsme si uk{zali, vytržení člověka z danosti. Vytržení z různých
navyklých zaběhlostí, zproblematizov{ní dříve bezproblémového a k probuzení
ot{zky tam, kde dříve panovala předem dan{ odpověď. Toto jsem se snažil uk{zat na
Platónově příkladu údivu a n{sledném vyvedením člověka z jeho každodennosti. U
Jana Patočky je možné sledovat podobné motivy jako u Platóna. Filosofie je pro něho
také vystoupením člověka z jeho běžné zabydlenosti a navyklé norm{lnosti, na
z{kladě prolomení se člověka k něčemu vyššímu, co ho přesahuje. Tento přesah je
umožněn jistými procesy uvnitř člověka samotného, a díky němu se člověk s{m
získ{v{ a rozšiřuje si svůj život. Toto vyv{dění a utv{ření jednotlivce se odehr{v{ na
z{kladě bytostné výchovy, kter{ člověka vytahuje od zabředlosti v jednotlivin{ch
k celku a smyslu jeho vlastní existence.

62 PALOUŠ, Radim, Slovo úvodem, in, PATOČKA, Jan, Filosofie výchovy, s. 5.
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