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Abstrakt 

Hlavním záměrem této práce je zodpovědět následující otázku: Obstojí Popperova 

kritika Platóna proti dalším interpretacím? Tu autor zodpovídá tak, že objasňuje 

Popperovy předpoklady, komparuje je jak s Platónovými primárními texty, tak se 

sekundárními prameny dalších interpretů (Gadamer, Reale, Graeser, Patočka a Strauss). 

Při zodpovězení hlavní otázky této práce autor postupuje následujícím způsobem: 

V první kapitole se zaměřuje na kontext Popperova hodnocení Platóna a objasňuje 

pojmové rozlišení otevřené a uzavřené společnosti. Používá zde i momenty z Popperova 

vlastního života. Ve druhé kapitole autor vysvětluje Platónovu politickou filosofii na 

základě analýzy Zákonů (Leges) a Ústavy (Respublica), což jsou texty, které formulují 

hlavní myšlenky Platónovy politické filosofie, a rovněž Popper z nich ve svých 

analýzách vychází. Ve třetí kapitole pak autor prezentuje výklad Popperovy kritiky 

Platona z prvního dílu Otevřené společnosti a jejích nepřátel, přičemž se zaměřuje 

zvláště na Popperovu formulaci tzv. „zákona revolucí“, která se zakládá na předpokladu 

platnosti historicismu v Platónově výkladu vývoje společnosti, a nařčení Platóna 

z rasismu. V poslední kapitole autor analyzuje Popperova kritická tvrzení formulovaná 

vůči Platónovi a konfrontuje je s dalšími interpretacemi Platónova politického myšlení, 

zvláště pak u H.G. Gadamera, A. Graesera, G. Realeho a J. Patočky a L. Strausse. 

Abstract 

The main goal of this thesis is to answer following question: Does Popper's critique of 

Plato stand up against other interpretations? This question is answered by author that he 

clarifies Popper's assumptions, and then he compares it with Plato's primary texts as 

well as with secondary sources of other interpreters (Gadamer, Reale, Graeser, Patočka, 

and Strauss). To answer the main question the author proceeds with this method: In the 



 

 

first chapter he focuses on the context of Popper’s evaluation of Plato and clarifies the 

difference between terms of the open and closed society. He uses moments of Popper's 

life too. In the second chapter author clarifies Plato's political philosophy on the basis of 

analysis Leges a Respublica, which are texts that formulates the main ideas of Plato's 

philosophy and are the main source of Popper's criticism. In the third chapter author 

presents an explanation of Popper's criticism from the first volume of Open society and 

its enemies, while he mostly focuses on Popper's formulation of  “law of revolution”, 

which is based on assumption of validity of historicism in Plato's explanation of society 

development and an accusation of  Plato's racism. In the last chapter author analyzes 

Popper's critical statements formulated against Plato and confronts it with other 

interpretations of Plato's political thinking, especially of H.-G. Gadamer. A. Graeser, G. 

Reale, J. Patočka and L. Strauss. 
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Úvodní část 

Vymezení práce 

 První část této práce by se měla zabývat sumarizací kritiky Karla Raimunda 

Poppera tak, jak jí prezentoval v prvním díle své práce „Otevřená společnost a její 

nepřátelé (Praha 1994). Tato kritika je velmi ostrou (třebaže Popper vždy viděl Platóna 

jako velkého filozofa) a soustředí se především na Platónova etická učení. Druhá část 

práce bude obsahovat souhrn prací dalších autorů, kteří se zabývali Platónem podobně 

jako Popper a vyjadřovali se i k Popperově kritice. Třetí, závěrečná kapitola, se bude 

soustředit na moje vlastní závěry ze studia vlastních platónských textů (především těch 

pasáží, kterými se zabýval Popper) a bude obsahovat i závěr, který by měl celkově 

zhodnotit oprávněnost či neoprávněnost Popperových výtek. 

 

Motivace 

Řek Platón je zakladatelem moderního myšlení. Míním tím snahu o kritické 

hodnocení vybraného problému za pomoci rozumu. Jak píše Patočka ve své knize 

„Přednášky z antické filosofie“ (SPN, Praha 1992): Platón je původcem mnoha 

myšlenek, kterými se v dalších stoletích zabývala většina významných filozofů. Tento 

Platónův zásadní význam platí i pro politickou vědu, konkrétně politickou filozofii. 

Platón se ptá na otázky, které musí být zásadní pro kohokoliv, kdo se chce věnovat 

studiu vlády, moci a uspořádaní společnosti (obce). Kdo je politikem? A co je tedy to, 

čím se zabývá, totiž politika? 

Tyto myšlenky pro mě byly vždy velmi inspirativní, a proto jsem se rozhodl, že 

je za pomoci Popperova díla otestuji a hlouběji se zamyslím nad jejich významem a 

možným dopadem. 

Tímto tématem se zabývám již delší dobu a o samotné „Otevřené společnosti“ 

jsem již dříve napsal studentskou práci. Tentokrát bych chtěl zpracovat téma podrobněji 

a to i za pomoci dalších zdrojů a názorů jiných autorů. 

 

Institut politologických studií 

Projekt bakalářské práce  



 

 

Cíl 

Cílem práce, jak již bylo naznačeno výše, by mělo být zachycení a představení 

hlavních oblastí kritiky platónské filozofie v díle Karla Raimunda Poppera, jeho 

argumentace a východiska. Ty následně porovnat s vlastními zjištěními i pracemi 

dalších autorů a v závěru tedy potvrdit nebo vyvrátit oprávněnost příkrého hodnocení 

Platónovy teorie. Autor si uvědomuje, že výsledkem této práce nebude nejspíše žádný 

nezpochybnitelný závěr, jak se bohužel často v politické filozofii stává, ale věří, že by 

mohl pomoci o trochu více nahlédnout do obrovsky bohatého díla jednoho ze 

zakladatelů moderního myšlení a vědy obecně. 

 

Nynější stav výzkumu 

K platónskému tématu se díky jeho šíři a zároveň závažnosti myšlenek vyjádřilo 

velké množství autorů. Nalezneme tedy i mnoho odlišných názorů, které hodnotí 

Platóna z různých „ideologických“ pozic: jedná se například o výše zmiňovanou 

demokratickou kritiku Poppera, proti které můžeme postavit konzervativní interpretaci 

Leo Strausse. 

I v přístupu k dílu se autoři velmi liší. Hannah Arendtová přistupuje k intepretaci 

Platóna ze sociologické pozice, kdy se zabývá především pojmem autority, který je u 

Platóna obsažen. Realeův přístup můžeme vidět jako silně filozofický v některých 

pasážích dokonce až filologický. 

Jak tedy zmiňuji výše: platónská filozofie je velmi intenzivně studována, 

nalézáme široké spektrum intepretací od odmítavých až po velmi pozitivní. Tato práce 

má do určité míry sloužit i jako selektivní průřez této oblasti. 

Přímých vyjádření k samotné Popperově kritice jsem v tuto chvíli příliš nenašel. 

Existuje však bakalářská práce z Masarykovy univerzity v Brně z roku 2006, která se 

zabývá přímo Popperovou kritikou, ale téma pojednává poněkud konkrétněji bez 

pozornosti pro další interprety Platóna. Nemyslím si tedy, že moje práce by byla 

zbytečnou a nadbytečnou, ale může sloužit jako doplnění tohoto tématu z jiného úhlu a 

vyjádření dalšího názoru k této zajímavé problematice. 

 

Postup 

Jako nevhodnější pro zpracování zkoumaného materiálu se jeví kriticko-

hermeneutická metoda. Uvědomuji si, že nemožnost číst přímo originál (neovládám 



 

 

starořečtinu) je omezující skutečnost. Ovšem české překlady Františka Novotného mají 

vysokou kvalitu a mnoho studijních zdrojů je k dispozici i v angličtině (pokud bych 

pociťoval nějaká omezení českých překladů), což snad dostatečně kompenzuje tuto moji 

nevýhodu. 

Samotný věcný postup úplně neodpovídá seřazení kapitol ve finální práci. 

Nejdříve prostuduji vybrané Platónovy texty, interpretuji je a následně srovnám s 

Popperovou kritikou. Abych toto mohl udělat zodpovědně, je naprosté pochopení 

Popperových východisek a argumentů esenciální. Proto je nutné prostudovat i další díla, 

která nejsou soustředěna přímo na Platóna, ale osvětlují Popperovu filozofii jako 

takovou. 

 Dalším krokem bude obohatit práci o poznatky dalších vybraných autorů a 

celou práci na základě těchto zjištění uzavřít a pokusit se o celkové zhodnocení. 

 

Výzkumná otázka 

Vzhledem k výše popsanému, by se hlavní výzkumná otázka dala formulovat 

takto: Je ve všech bodech Popperova kritika oprávněná? 

A podotázka: Jaké všechny argumenty Popper používá? Jaké je jeho 

východisko? 

A druhá otázka: Jak interpretují Platóna další vybraní autoři? 

 

Hypotéza 

V samotném úvodu označuji Popperovy názory za velmi přísné, a tím myslím, 

předznamenávám své přesvědčení, že kritika má slabší místa a není vůči Platónovi zcela 

spravedlivá. 

Předpokládám tedy, že vzhledem k charakteru Popperovy práce zde najdu 

dostatečné množství prvků, které budou odpovídat mému předpokladu, a tedy v určité 

míře se tím potvrdí skutečnost, že Popperova kritika v mnoha bodech neodpovídá 

správné interpretaci Platónova díla.  

 

Předpokládaná osnova práce 

Úvod 

V samotném úvodu bych seznámil čtenáře se záměrem práce, důvody, které mě 

k jejímu napsání vedly. 



 

 

Stručně bych zde popsal můj postup při práci a jeho zdůvodnění. 

Definoval bych výzkumnou otázku a hypotézu, kterou budu testovat. 

 

Stať 

 Vybraná témata Popperovy kritiky 

 Vybraní autoři interpretujicí Poppera (srovnání s Popperem) 

a) Leo Strauss 

b) Martha Nussbaum 

c) Hannah Arendt 

d) Jan Patočka 

e)  Giovanni Reale 

Poznámka: Je velmi pravděpodobné, že při dalším studiu tématu, dojde k doplnění této 

sekce dalšími autory. 

 

 Vlastní interpretace Platónových vybraných textů a její srovnaní s Popperovou 

kritikou a dalšími autory. 

 

Závěr 

Zhodnotím výsledek práce, a zda odpovídá hypotéze. Popřípadě se zmíním o 

některých úskalích interpretace, na která jsem narazil během vypracování pojednání. 
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Úvod 

Sir Karl Raimund Popper patří bezpochyby mezi největší osobnosti filosofie 20. 

století, přičemž jeho odborný zájem můžeme rozdělit do dvou hlavních oblastí. Tou 

první a dominantní je jistě teorie vědy, kdy Popperovy diskuse s představiteli 

novopozitivismu v rámci tzv. Vídeňského kruhu postupně vedly ke konstituci 

originálního výkladu zákonitostí a norem konstituce vědeckého poznání. Popperova 

slavná formulace principu falzifikace jako metodologické zásady pro vytváření 

vědeckých teorií ovšem není jediným důležitým příspěvkem k filosofické diskusi.  

Druhou důležitou oblastí Popperova odborného zájmu je totiž teorie společnosti. 

Popper se zvláště v reakci na hrůzostrašné režimy nacismu a komunismu věnuje 

zkoumání vzniku totalitního společenského uspořádání a předkládá tak pojmový aparát 

pro analýzu sociálních poměrů. Jeho termíny otevřené a uzavřené společnosti používá 

ovšem nejen pro popis toho, jakým způsobem se etablovaly totalitní diktatury 20. 

století, ale aplikuje je na celé dějiny západního filosofického myšlení. Popper se tak 

v kontextu svého zájmu o filosofii společnosti stává interpretem dějin filosofie. Právě 

oblast Popperova zájmu o dějiny společenských teorií tvoří hlavní téma této práce. 

Popper počátek totalitarizujícího stylu myšlení spatřuje hned u jednoho z prvních a 

zároveň jednoho z největších filosofů vůbec – u Platóna. V první části díla Otevřená 

společnost a její nepřátelé (The Open Society and Its Enemies) interpretuje Popper 

Platónovo myšlení jako politický program, který vykazuje charakter uzavřenosti, 

vyznačuje se tedy totalitárními rysy, principiálním odmítáním demokracie a 

rasistickými myšlenkami. Cílem této práce je provést analýzu tohoto Popperova čtení 

Platóna, objasnit důvody a předpoklady, které Popper při hodnocení Platóna formuluje, 

a komparovat je s konkurenčními interpretacemi Platónovy filosofie společnosti.  

Hlavním záměrem této práce je zodpovědět následující otázku: Obstojí 

Popperova kritika Platóna proti dalším interpretacím? Tu zodpovím tak, že objasním 

Popperovy předpoklady, budu je komparovat jak s Platónovými primárními texty, tak se 

sekundárními prameny dalších interpretů (Gadamer, Reale, Graeser, Patočka). Při 

zodpovězení hlavní otázky této práce budu postupovat následujícím způsobem: V první 

kapitole se zaměřím na kontext Popperova hodnocení Platóna a objasním pojmové 

rozlišení otevřené a uzavřené společnosti. Používám zde i momenty z jeho vlastního 

života. Ve druhé kapitole vyložím Platónovu politickou filosofii na základě analýzy 

Zákonů (Leges) a Ústavy (Respublica), což jsou texty, které formulují hlavní myšlenky 
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Platónovy politické filosofie, a rovněž Popper z nich ve svých analýzách vychází. Ve 

třetí kapitole pak předložím výklad Popperovy kritiky Platona z prvního dílu Otevřené 

společnosti a jejích nepřátel, přičemž se zaměřím zvláště na Popperovu formulaci tzv. 

„zákona revolucí“, která se zakládá na předpokladu platnosti historicismu v Platónově 

výkladu vývoje společnosti, a nařčení Platóna z rasismu. V poslední kapitole pak 

provedu analýzu Popperových kritických poznámek formulovaných vůči Platónovi a 

budu Popperovu kritiku konfrontovat s dalšími interpretacemi Platónova politického 

myšlení, zvláště pak u H. G. Gadamera, A. Graesera, G. Realeho a J. Patočky. 

 

Poznámka: Výběr dalších interpretů se liší oproti autorům uvedených v tezi 

práce. Pro prostudování materiálů jsem se rozhodl k této změně, neboť nynější výběr 

lépe vyhovuje určenému záměru práce. Autorky (M. Nussbaumová a H. Arendtová), 

které jsem se nakonec rozhodl v práci nevyužít, se v díle nezabývají Platónem a jeho 

interpretací dostatečně intenzivně, aby to odůvodnilo jejich použití v práci tohoto 

rozsahu. Autoři, jejichž názory jsou zde použity, jsou doufám dostatečně reprezentující 

vzorek. Snažil jsem se vybrat ty nejzajímavější a zároveň nejrespektovanější pohledy na 

tuto problematiku. 

Ke změně došlo i v předpokládané struktuře práce. Kdy při práci jsem došel 

k názoru, že bude vhodnější místo kapitol věnující dalším interpretům jednotlivě použít 

konkrétní námitky jednotlivých autorů ke konkrétním bodům Popperovy kritiky 

v jednom samostatném oddílu. Domnívám se, že práce je tak přehlednější a lépe slouží 

svému účelu. Zároveň se při práci jevilo více než vhodné podrobněji osvětlit základní 

Popperova východiska, s čímž teze práce nepočítá, a proto je i v tomto směru upravena 

struktura práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

1.  Karl Raimund Popper jako filosof společnosti 

V první kapitole se budu věnovat kontextu Popperova výkladu Platónovy 

společenské filosofie. Pokusím se objasnit souvislost mezi Popperovou kritikou 

pozitivistické koncepce verifikace vědeckých hypotéz (resp. teorií) a kritikou tzv. 

uzavřeného společenského zřízení, které podle Poppera nakonec vede k totalitě. 

Objasním tím základní pilíř Popperova myšlení, kterým je kritický racionalismus, jemuž 

Popper zůstává věrný nejen ve svých textech k teorii vědy a poznání, ale také v oblasti 

filosofie společnosti. 

1.1 Kritický racionalismus jako východisko Popperova myšlení 

Když Popper ve své autobiografii popisuje počátky svého zájmu o filosofii, 

přiznává, že první otázky, které si pokládal, se týkaly především epistemologie (teorie 

poznání) v souvislosti s konstitucí vědeckých teorií. Popper přímo tvrdí, že „vážně je 

třeba brát jen fakta a tvrzení o faktech: teorie a hypotézy; problémy, které řeší, a 

problémy, které neřeší.“
1
 Rozpoznání důležitosti metody v otázce poznání pak Popper 

označuje za „stěžejní krok“ ve svém myšlenkovém vývoji.
2
 Roku 1928 získal doktorát u 

psychologa Karla Bühlera prací Die Methodenfrage der Denkpsychologie, která už 

svým názvem naznačuje další Popperův myšlenkový vývoj. V ní se Popper mimo jiné 

věnuje obhajobě platnosti univerzálních pravidel poznání před subjektivními 

psychologickými prožitky.
3
 Proto nepřekvapí, že formulace jeho prvních vlastních 

myšlenek se taktéž týkaly metodologických otázek (vědeckého) poznání. Výsledek 

tohoto zájmu nalezneme v prvním důležitém Popperově spisu – Logice vědeckého 

bádání (Logik der Forschung). Jak je ale patrné již z Popperova zájmu o metodu, o 

„fakta a tvrzení o faktech“, termín logika v názvu neodkazuje k formálním pravidlům 

vyvozování závěrů z premis, ale spíše k „pravidlům testování vědeckých teorií“.
4
 

Popper tak na základě diskusí s novopozitivisty Vídeňského kruhu zpochybňuje zásadu 

                                                 
1
  POPPER, K. R. (1995). Věčné hledání: intelektuální autobiografie. Praha: Prostor,  s. 20. 

2
  Tamtéž, s. 31. 

3
  Tamtéž, s. 75. 

4
  PARUSNÍKOVÁ, Z. (2007).  Rozum – kritika – otevřenost: živý odkaz filosofie K. R. Poppera. 

Praha: Filosofia, s. 21. 
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verifikace jako podmínku smysluplnosti poznání a nahrazuje ji zásadou falsifikace. 

Verifikace jako zásada pro formulaci teoretické hypotézy znamená, že vědecká teorie je 

takovou teorií, kterou je možné empiricky ověřit (verifikovat). Popper ale tvrdí, že 

vědecká je taková teorie, kterou je možné zpochybnit (falzifikovat). Verifikaci odmítá, 

protože se domnívá, že úplná verifikace vědecké hypotézy principiálně není možná.  

Můžeme uvést příklad: Mějme hypotézu tvrdící, že havran je černý.
5
 Zobecněný 

soud pak říká, že všichni havrani jsou černí. Tato hypotéza je podle zásady verifikace 

pravdivá tehdy, jestliže všichni havrani, které při ověřování teorie nalezneme, jsou 

černí. Jenže Popper namítá, že závěr („všichni havrani jsou černí“) z verifikace (tedy 

z toho, že jsme při zkoumání našli pouze černé havrany) neplyne. Jak je to možné?  

Popper totiž zpochybňuje indukci jako „potvrzení obecných tvrzení“. To 

znamená, že z nálezu jednoho černého havrana neplyne, že všichni ostatní havrani jsou 

černí. Zásada verifikace ale předpokládá, že hypotéza je pravdivá, jestliže v určitém 

čase jiné než černé havrany nenalezneme. Na to Popper namítá, že takový předpoklad 

má spíše psychologické důvody, nikoli důvody logické.
6
 Jednoho černého havrana asi 

nebudeme považovat za dostatečné potvrzení hypotézy „všichni havrani jsou černí“, 

avšak např. 3826 černých havranů a 0 bílých už bychom za takové potvrzení zřejmě 

intuitivně považovali. Popper si ale pokládá otázku: pokud není jeden černý havran 

dostatečným důvodem pro to, abychom prokázali platnost soudu „všichni havrani jsou 

černí“, proč by 3826 havranů mělo tímto dostatečným důvodem být? Toto zpochybnění 

je tedy zpochybněním toho, že z dílčího pozorování můžeme odvodit univerzálně platné 

tvrzení. Popper se domnívá, že univerzálně platná tvrzení na základě omezených 

pozorování formulovat nelze.  

Co ovšem formulovat lze, jsou tvrzení pravděpodobná.
7
 To tedy znamená, že 

zdůvodnění na základě jednoho havrana je méně pravděpodobné než zdůvodnění na 

základě 3826 havranů, ani jedno však nelze prohlásit za jednoznačně a univerzálně 

pravdivé, pouze za pravděpodobné. Popper tedy zpochybňuje indukci, „protože obecné 

tvrzení, které má univerzální platnost, nelze verifikovat jakkoli velkým počtem 

                                                 
5
  PARUSNÍKOVÁ, Z. (2007). Rozum – kritika – otevřenost: živý odkaz filosofie K. R. Poppera. 

Praha: Filosofia, s. 33. 
6
  POPPER, K. R. (1995). Věčné hledání: intelektuální autobiografie. Praha: Prostor, s. 48-49. 

7  Tamtéž, s. 95-96. 



6 

 

 

 

singulárních tvrzení, jejichž platnost je časoprostorově omezena“.
8
 Podle Poppera je 

tedy pravdivá taková hypotéza, která odolává snaze o vyvrácení, nikoli taková, která je 

potvrzena. Tím se snaží zamezit neoprávněným zobecněním omezených pozorování. 

Jeho slovy můžeme výklad o falsifikaci a kritice pozitivismu shrnout následujícím 

způsobem: „A právě proto, že naším cílem je zakládat teorie, jak nejlépe dovedeme, je 

nutné je co nejpřesněji prověřovat; je nutné pokusit se odhalit jejich nedostatky, pokusit 

se je falsifikovat. Jen tehdy, kdy je přes veškerou snahu nedokážeme falsifikovat, je 

možné prohlásit, že obstály v přísných ověřeních. Proto má jen nepatrný význam, když 

objevíme případy, které teorii potvrzují – musíme se pokoušet teorii vyvrátit, třebaže bez 

úspěchu. Když totiž nejsme kritičtí, vždycky dojdeme tam, kam chceme.“
9
 

V problému metodologie – který na první pohled s Popperovou kritikou Platóna 

nesouvisí – se ovšem objevuje jeden důležitý motiv jeho myšlení, který nás nakonec 

přivede až k tématu filosofie společnosti. Jestliže Popper kritizuje nezdůvodněná 

zobecnění ve vědecké metodologii, činí tak proto, že jej zajímá obecnější problém. Tím 

je otázka racionality lidských přesvědčení. Popper ve své autobiografii doslova říká: 

„předložené řešení problému indukce rovněž ukazuje cestu k řešení staršího problému – 

problému racionality našeho přesvědčení.“
10

 Popper tak postupně dospívá 

k přesvědčení, že přísnou vědeckou racionální metodu spočívající ve falzifikaci lze 

vztáhnout i na oblast mimo přírodní vědu –Popper tento postoj nazývá „kritickým nebo 

racionálním postojem“.
11

  

Kritický racionální postoj je možné pochopit na základě následující Popperovy 

výpovědi: „Argumentoval jsem tím, že jednou z nejlepších vlastností rozumu a 

rozumnosti je vnímavost ke kritice – ochota být kritizován a chtít kritizovat sám sebe“.
12

 

Popper své přesvědčení, které se stane hlavním rysem jeho myšlení, nazývá „kritickým 

racionalismem“.
13

 Kritický racionalismus je tedy takovým přesvědčením, které je 

otevřené kritice, které lze principiálně kritizovat, Popperem řečeno, falzifikovat. V této 

souvislosti je zásadní, proti čemu Popper argumentuje. Již jsme viděli, že v kritice 

pozitivismu argumentoval proti neodůvodněným zobecněním partikulárních tvrzení, 

                                                 
8
  PARUSNÍKOVÁ, Z. (2007). Rozum – kritika – otevřenost: živý odkaz filosofie K. R. Poppera. 

Praha: Filosofia, s. 32. 
9
  POPPER, K. R. (1994). Bída historicismu. Praha: OIKOYMENH, s. 104. 

10
  POPPER, K. R. (1995). Věčné hledání: intelektuální autobiografie. Praha: Prostor, s. 84. 

11
  Tamtéž, s. 84. 

12
  Tamtéž, s. 111. 

13
  Tamtéž, s. 111. 
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přičemž tento motiv je pro jeho myšlení dominantní. Popper tedy kritizuje takové 

myšlenkové koncepce, které formulují obecná tvrzení, prokázat však mohou pouze 

tvrzení dílčí; formulují tvrzení pravdivá, namísto pravděpodobných. Cílem jeho kritiky 

jsou tedy neoprávněná zobecnění či nezdůvodněné deduktivní soudy: „Deduktivní 

odvození je tedy stejně jako pravda objektivní a dokonce i absolutní.“
14

  

Jestliže je Popper zastáncem kritické racionality, pak je odpůrcem myšlení, které 

kritiku odmítá. Myšlení vzpírající se kritice nazývá dogmatickým.
15

 Podle Poppera lze 

toto myšlenkové schéma aplikovat i ve filosofii společnosti. V Bídě historicismu 

uzavírá Popper již citovaný výklad o obhajobě kritického racionalismu následujícími 

slovy: „Jsem přesvědčen, že vše výše uvedené platí plně nejen pro vědy přírodní, ale i 

pro vědy sociální.“
16

 Rozlišení mezi dogmatismem a kritickým postojem je tak možné 

formulovat jako rozlišení mezi uzavřenou a otevřenou společností, Popper sám toto 

rozlišení chápe jako „racionalistickou distinkci“,
17

 neboť za charakteristický znak 

otevřené společnosti považuje právě „kritickou schopnost člověka“.
18

 

1.2 Uzavřená versus otevřená společnost 

Popper v prvním dílu Otevřené společnosti a jejích nepřátel vymezuje rozdíl 

mezi otevřenou a uzavřenou společností na více místech a uvedené charakteristiky tak 

nejsou zcela explicitní. Pokusím se proto charakterizovat uzavřenou společnost tak, že 

rozlišení mezi otevřenou a uzavřenou společností provedu po linii racionalita – 

demokracie – individualismus na straně otevřené společnosti a iracionalita – 

nedemokratičnost – kolektivismus na straně uzavřené společnosti.  

Popper přirovnává uzavřenou společnost k „organické či biologické teorii 

státu“.
19

 To znamená, že znakem uzavřenosti je iracionální víra (či „víra v magično“
20

), 

která nerozlišuje „mezi přírodními a normativními zákony“.
21

 Znakem iracionality 

uzavřené společnosti je tedy to, že lidská norma je vydávána za přirozený a neměnný 

řád skutečnosti. Uzavřenost se tak manifestuje jako nedemokratičnost, která znamená 

                                                 
14

  POPPER, K. R. (1995). Věčné hledání: intelektuální autobiografie. Praha: Prostor, s. 138. 
15

  Tamtéž, s. 45-48. 
16

  POPPER, K. R. (1994). Bída historicismu. Praha: OIKOYMENH, s. 104. 
17

  POPPER, K. R. (1994). Otevřená společnost a její nepřátelé, I. Uhranutí Platónem. Praha: 

OIKOYMENH, s. 182 (poznámka č. 1 k Úvodu). 
18

  Tamtéž, s. 13. 
19

  Tamtéž, s. 158. 
20

  Tamtéž, s. 170. 
21

  Tamtéž, s. 62. 



8 

 

 

 

odmítání institucionálního řízení společnosti ve prospěch řízení uchopeného konkrétní 

osobností. Jestliže je určité společenské uspořádání „přirozené“, pak musí být vůle lidu 

(tedy normativní zákon) tomuto řádu podřízena – lidský nomos musí být podřízen 

věčnému logu. Uzavřená společnost je zároveň taková, kde vládnou určití vyvolení 

jedinci, nikoli lid, který se v demokracii opírá o instituce. Uzavřená společnost tedy 

popírá rovnostářství, což se opírá o přirozenou danost společenského uspořádání.
22

 To 

souvisí také s poslední charakteristikou uzavřené společnosti, kterou je kolektivismus. 

Ten označuje privilegium určité skupiny lidí (vládců) vůči jiným členům či skupinám 

společnosti: „bez těch (…) jednotlivec není ničím“.
23

 Kolektivismus zároveň nadřazuje 

ideologii jednotlivým lidem: „totalitární mravnost ovládá vše“.
24

  

Z těchto charakteristik dále můžeme vyvodit, že k charakteristickým znakům 

uzavřené společnosti patří odmítání rovnosti, autoritářství a nezpochybnitelná 

suverenita státu či vlády. Za hlavní znak otevřené společnosti pak můžeme považovat 

racionalitu a demokratičnost, což se manifestuje jako ochrana práv jednotlivce a 

platnost zákonů pro všechny občany rovným dílem.
25

 

2.  Platónova koncepce ideálního státu a teorie 

demokracie 

Ještě než se ve třetí kapitole zaměřím na to, jak Popper svoji „racionalistickou 

distinkci“ aplikuje na Platóna, budu věnovat pozornost vlastní Platónově politické 

teorii. Přitom budu vycházet ze spisů, které Popper nejčastěji používá – tzn. především 

Ústavy a Zákonů.
26

 Konfrontace jak s Popperovou interpretací, tak s dalšími komentáři 

Platóna bude pak předmětem třetí a čtvrté kapitoly práce. Ve svém výkladu se zaměřím 

na oblasti, kterým bude věnována pozornost při kritice Popperovy interpretace Platóna – 

v kontextu Otevřené společnosti a jejích nepřátel se jedná především o Platónovo pojetí 

ideálního společenského zřízení (ideálního státu) a hodnocení demokracie. 

                                                 
22

  POPPER, K. R. (1994) Otevřená společnost a její nepřátelé, I. Uhranutí Platónem. Praha: 

OIKOYMENH, s. 119. 
23

  Tamtéž, s. 19. 
24

  Tamtéž, s. 128. 
25

  Tamtéž, s. 104-105. 
26

  Srov. POPPER, K. R. (1994). Bída historicismu. Praha: OIKOYMENH, s. 88 (pozn. 66). 
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2.1 Ideální stát v Ústavě 

Podtitulem Ústavy je „O nejlepším zřízení“, přičemž Platón se ptá po zřízení 

ideální polis, tj. městského státu. Tématem hned první knihy je otázka po spravedlnosti, 

která také souvisí s hlavním tématem knihy. Platón totiž „nejlepší zřízení“ či „ideální 

obec“ vymezuje právě na základě spravedlnosti. O jakou spravedlnost se v Platónově 

výkladu jedná? Platón odvozuje výklad o ideálním státu z analogie mezi obcí a duší 

člověka. Sokrates v diskusi s Thrasymachem po ztroskotání pokusu o vymezení 

spravedlnosti v první knize navrhuje: „Chcete-li tedy, budeme hledati nejprve u obcí, 

jaká asi věc jest spravedlnost; potom ji budeme tímto způsobem pozorovati i u 

jednotlivce, pozorujíce u jevu menšího podobnost s větším.“ (Resp., 369a
27

). Podle 

Platóna lze mezi duší a obcí najít „podobnost“, která spočívá v tom, že jak duše, tak 

obec jsou složeny z určitých částí či komponentů: „jako obec jest rozdělena na tři třídy, 

tak i duše jednoho každého má trojité rozdělení“ (Resp., 580d). Duše se skládá ze tří 

částí: složky rozumové („čím duše rozumně uvažuje“, Resp., 439d), vznětlivé (Resp., 

439e) a žádostivé (také „žádavé“, Resp., 439d). Podobně i společnost je rozdělena do tří 

skupin, vrstev, „tříd“ (Resp., 428d) či „stavů“ (Resp., 441a) obyvatelstva. Tyto třídy či 

stavy Platón rozděluje na stav zemědělců, obchodníků či řemeslníků (Resp., 552a), stav 

strážců a válečníků (Resp., 412c) a stav správců či vládců (Resp., 389a). 

Proč jsem ale tvrdil, že s hlavním tématem knihy souvisí téma spravedlnosti? 

Důvodem je to, že výsledkem Platónova výkladu je aplikace myšlenky spravedlnosti 

právě na duši a obec. Nejedná se však o spravedlnost jako termín z oblasti teorie práva, 

ale o spravedlnost ve smyslu vzájemné konstelace jednotlivých složek duše. Jenže se tu 

objevuje jeden problém. Ve Faidru užívá Platón známého podobenství „srostliny 

okřídleného spřežení a vozataje“ (Phdr., 246a
28

), kdy složka žádostivá a vznětlivá jsou 

symbolizovány jedním koněm neposlušným a divokým (složka žádostivá) a druhým 

koněm poslušným (složka vznětlivá), „krásným a dobrým“ (Phdr., 246a), přičemž 

vozataj je tím, kdo toto nesourodé spřežení řídí a symbolizuje tak složku rozumovou. 

Problém je v tom, že koně nutně vozataje neposlouchají: „A tu když vozataj uvidí 

milostný zjev a v celé duši se tím dojmem rozehřeje i je naplněn bodáním dráždění a 

                                                 
27

  PLATÓN. (1994). Ústava. Praha: OIKOYMENH, . Používám běžně užívané citování dle 

Stephanova vydání řeckých Platónových textů z r. 1578. Seznam zkratek názvů děl je uveden 

také v POPPER, K. R. (1994). Otevřená společnost a její nepřátelé. Praha: OIKOYMENH, 

s.354. 
28

  PLATON. (2005). Faidros. Praha: OIKOYMENH. 
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touhy, tu ten kůň, který je vozataje poslušný, jako vždycky i tehdy jsa přemáhán studem 

zdržuje sám sebe, aby skokem nenapadl milovaného; ale ten druhý nedbá již ani bodání 

ani biče, nýbrž vyskakuje a prudce se žene a působě spřeženci i vozataji všeliké nesnáze 

nutí je jít k miláčku a zmiňovat se mu o vděku milostné rozkoše.“ (Phdr., 253b-254a). 

Tím chce Platón říci, že jednotlivé složky duše jsou spolu navzájem v konfliktu. Právě 

v tomto kontextu Platón hovoří o spravedlnosti.  

To znamená, že spravedlnost je nutné pochopit spíše jako soulad či vzájemnou 

harmonii jednotlivých složek duše. To samé pak na základě analogie mezi individuální 

duší a uspořádáním obce platí i pro jednotlivé třídy (složky) obce: „Avšak věru obec se 

ukázala spravedlivou, když v ní obsažené tři druhy osob konaly každá své, kdežto 

uměřenou, statečnou a moudrou se jevila pro některé jiné stavy a způsoby týchž druhů.“ 

(Resp., 435b). Když tedy Platón hovoří o ideální obci, pak tím rozumí takové 

společenské uspořádání, které je vhodné pro všechny občany, nikoli jen pro např. 

vyvolenou třídu či kastu – Platón usiluje ve své teoretické koncepci společnosti o to, 

„aby byla celá obec co nejšťastnější“ (Resp., 419b). 

Zde je důležité poznamenat, že Platón chápe toto uspořádání jako přirozené. 

Existence jednotlivých složek duše a společenských tříd, stejně jako jejich soulad, jsou 

chápány jako něco neměnného a univerzálně platného. Když například Platón hovoří o 

nadvládě rozumu nad žádostivostí a vznětlivostí, pojednává o tom, jako o něčem zcela 

samozřejmém, „přirozeném“, a proto nezpochybnitelném: „jest v člověku po stránce 

duševní jednak cosi lepšího, jednak cosi horšího, a kdykoli to lepší svou přirozenou 

povahou vládne tím horším, o tom se říká „silnější sám sebe“ (Resp., 431a). Analogicky 

k tomu hovoří např. o někom, „kdo jest svou přirozeností určen k řemeslu“ (Resp., 

434b). 

Termín přirozenosti hraje důležitou roli také při odpovědi na otázku, proč Platón 

hovoří o ideálním státě. O ideálním společenském zřízení hovoří jako o zřízení daném, 

„přirozeném“, ba dokonce nutném. Jaký je tedy ideální stát? Tomu se věnuje čtvrtá 

kniha Ústavy, kde je ideální obec vymezena pomocí kategorie jednoty. Jednotou Platón 

chápe právě spravedlnost jako soulad jednotlivých složek obce. Co tento soulad ale 

přesně znamená? Jak si jej můžeme představit?  

Jestliže Platón hovoří o jednotlivých třídách, pak je vymezuje z hlediska 

určitých kompetencí, které se zakládají na přirozenosti jednotlivých obyvatel. Jestliže 

tedy někdo má disposice k tomu být dobrým hrnčířem, není správné, aby byl například 
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lučištníkem. Spravedlnost tedy spočívá v tom, že má-li na základě své přirozenost být 

někdo hrnčířem, má jím také být v rámci obce. To znamená, že spravedlnost Platón 

vymezuje jako vlastnost určení lidí, kdy každý koná to, co konat má, tedy to, k čemu je 

přirozeně určen. Na základě tohoto důvodu také kritizuje nesoulad v obci jako „zločin“: 

„Tedy mnohodělnost při třech stavech a přestupování z jednoho do druhého jest největší 

škodou pro obec a vším právem by se to mohlo nazývati největším zločinem.“ (Resp., 

434b-434c).  

Jestliže rozumová složka duše vládne dvěma nižším (Resp., 441e), pak i třída 

vládců má vládnout řemeslníkům i strážcům. Jestliže bylo řečeno, že každý má v obci 

činit to, co mu přirozeně přísluší, pak si můžeme položit otázku, jakými kompetencemi 

se vyznačuje třída vládců. Platón chápe vládce jako filosofy, přičemž kompetencí 

k tomu, aby vládci byli filosofy, je chápání filosofie jako nejvyšší formy poznání: 

„nestanou-li se, děl jsem, v obcích filosofové králi nebo neoddají-li se nynější takzvaní 

králové a panovníci upřímně a náležitě filosofii a nespadne-li to obojí v jedno, politická 

moc a filosofie, (…) není pro obce (…) konec běd, a myslím, že ani ne pro lidské 

pokolení“ (Resp., 473d), říká Sokrates Glaukónovi. Kdo jsou však filosofové? 

Filosofové jsou pro Platóna ti, kteří disponují skutečným poznáním na rozdíl od 

pouhého zdání, jsou ti, „kteří se rádi dívají na pravdu“ (Resp., 475e), to znamená tolik, 

že filosof dokáže poznávat skutečnou pravdu, nahlíží skutečné jsoucno a je schopen 

rozlišovat skutečnost od povrchního zdání: „muž vskutku milovný vědění přirozeně 

usiluje o poznání jsoucna a nezůstává při množství jednotlivých jevů s domnělou 

jsoucností, nýbrž jde a neochabuje a neustává ve své milostné touze, až dosáhne 

přirozené podstaty každého jsoucna samého“ (Resp., 490a-490b). Vědění o idejích je 

tak podle Platóna „nutnou i dostatečnou podmínkou“ pro výkon politické moci ve 

společnosti.
29

 

2.2 Úprava ideálního státu v Zákonech 

Z předešlé kapitoly je zřejmé, že vládce jako filosof má ve svých rukou pevně 

vládu nad společností, protože jen on ví, co je pro danou polis správné a dobré, protože 

jako jediný dokáže na rozdíl od strážců a dělníků rozlišit skutečné dobro obce od dobra 

zdánlivého. Platón ovšem ve svých pozdních textech (jakkoli je jednoznačné stanovení 

                                                 
29

  GRAESER, A. (2000). Řecká filosofie klasického období: sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón 

a Aristotelés. Praha: OIKOYMENH, s. 256. 
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chronologie Platónových textů velmi problematické
30

) – především pak v Zákonech – 

poněkud modifikoval výše uvedené pojetí ideální obce. Záměrem této podkapitoly je 

tuto modifikaci objasnit. 

Zatímco v Ústavě vládnou filosofové ze své „filosofické přirozenosti“ (Resp., 

490c), v Zákonech (Leges) Platón toto své přesvědčení založené výhradně na autoritě 

jednotlivých vládců-filosofů poněkud modifikuje. Modifikace spočívá v tom, že obec 

již není uspořádána pouze podle vůle a poznání filosofa, ale také podle obecně platných 

psaných principů, jimiž se musí i vládci řídit – zákonů. Zřejmě zde sehrála roli osobní 

Platónova zkušenost, kdy se neúspěšně snažil na Sicílii realizovat své myšlenky o 

ideálním státním zřízení. A. Graeser považuje cesty do Itálie (jejichž datace není zcela 

jednoznačná, hovoří se buď o letech 390-389, anebo o 388-387 př. n. l.) za „skutečný 

přeryv v jeho životě“.
31

 Platón do Itálie odjel celkem třikrát, ani jednou se mu však jeho 

realizace ideálního státu nezdařila. To podle Graesera „zanechalo zjevně své stopy i na 

filosofu Platónovi“.
32

 Tyto stopy nalézáme právě v Zákonech. I v pozdním Platónově 

myšlení hrají klíčovou roli myšlenky spravedlnosti a vědění, nejsou ovšem již přímo 

závislé na individuální osobnosti vládce, ale spíše se promítají do zákonodárství, které 

je zárukou stability společnosti: „příčinou pádu králů a celého jejich záměru nebyla 

zbabělost, ani to, že vládcové a ti, kterým náleželo být pod vládou, nebyli znalí 

válečnictví, nýbrž že to bylo zničeno veškerou ostatní špatností a nejvíce nevědomostí o 

nejdůležitějších lidských věcech.“ (Leg., 688c
33

). Obdobné tvrzení bychom mohli nalézt 

i v Ústavě, důležité však je, že vědění o „nejdůležitějších lidských věcech“ připisuje 

Platón zákonodárcům: „Kdykoli se tedy duše staví na odpor poznatkům nebo správným 

míněním nebo úsudků, činitelům přirozeně povolaným k vládě, nazývám to 

nerozumností, a to stejně u obce, když množství neposlouchá vládců a zákonů, jako u 

jednotlivce, když se krásné myšlenky, které jsou v duši, nijak neuplatňují, nýbrž právě 

jejich opak.“ (Leg., 689b). Rozhodování v obci se tedy řídí nejen rozhodnutím vládců, 

ale také dodržováním zákonů, na které musí jednotliví vládci brát ohledy. 

                                                 
30

  Srov. GRAESER, A. (2000). Řecká filosofie klasického období: sofisté, Sókratés a sokratikové, 

Platón a Aristotelés. Praha: OIKOYMENH,  s. 167. 
31

  GRAESER, A. (2000). Řecká filosofie klasického období: sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón 

a Aristotelés. Praha: OIKOYMENH s. 164. 
32

  Tamtéž. s. 164. 
33

  PLATÓN. (1997). Zákony. Praha: OIKOYMENH. 
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2.3 Platónovo hodnocení demokracie 

Platón se demokracii detailně věnuje především v rámci osmé knihy Ústavy, 

kterou začíná rozdělením a charakteristikou typologie státního zřízení. Charakteristiky 

„druhů ústav“ popisuje jako analogie lidským povahám: „nutně musí existovat právě 

tolik druhů lidských povah, kolik jest druhů ústav“ (Resp., 544d) – těchto druhů ústav 

uvádí pět (580b): 

 Aristokracie 

 Timokracie 

 Oligarchie 

 Demokracie 

 Tyranie 

Aristokratické zřízení je vlastně totožné s Platónovým ideálním státem dle 

Ústavy, neboť představuje vládu filosofa, a jako takové je tedy „dobré a spravedlivé“ 

(Resp., 544e). Ideální zřízení ovšem postupně degraduje do nižších forem, „poněvadž 

všechno, co vzniklo, jest podrobeno zkáze“ (Resp., 546a) a z aristokracie se stává 

timokracie. Timokracie je vládou muže „vysokomyslného a žádostivého“ (Resp., 550b), 

tedy toho, v jehož duši nevládne rozum, nýbrž žádostivost. Timokracie je pak vládou 

ctižádostivých vojáků, kteří zakládají své nároky na vládu „na činech válečných a co 

s válečnictvím souvisí“ (Resp., 549a). Další možnou interpretací této formy vlády je 

vláda vznešených a čestných, kteří však už urazili první krok na cestě k rozkladu státu: 

totiž získali vlastní osobní majetek. Z této formy vlády se postupně stane oligarchie, což 

je ústava založená na ekonomické moci vládnoucí třídy, „na rozdílech jmění, ve které 

boháči vládou, kdežto chuďas nemá ve vládě podílu“ (Resp., 550c). Oligarchie je pak 

výchozím stavem pro degeneraci do demokracie.  Platón svůj výklad o demokracii 

začíná u zákonitosti oligarchické vlády. Jestliže se oligarchie zakládá na podílu na 

majetku, pak v obci nebudou platit žádné normy, které by bránily „rozmařilým mladým 

mužům, že nesmějí utrácet a mrhati svůj majetek“ (Resp., 555c). Jestliže ale oligarchové 

nedbají „úctě k bohatství a náležité uměřenosti“ (Resp., 555c), vede to postupně ke 

společenskému napětí: „Tito pak sedí v obci, opatřeni žahadly a vyzbrojeni, jedni 

zadluženi, druzí stiženi ztrátou občanské cti, jiní obojím, plni záští a úkladných záměrů 

proti těm, kteří získali jejich jmění, i proti ostatním, a touží po převratu.“ (Resp., 555d). 

Právě touha po převratu způsobená velkou ekonomickou nerovností je počátkem 
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degradace oligarchie v demokracii. Demokracie tedy vzniká tehdy, „kdykoli chudí 

zvítězí“ (Resp., 557a).  

Platón si všímá, že demokracie se zprvu vyznačuje především nárůstem 

individuální svobody ve srovnání s oligarchickou ekonomickou nerovností. Zároveň je 

„patrno, že si každý zařídí svůj život způsobem, který se každému líbí“ (Resp., 557b). Už 

by se mohlo zdát, že demokracie bude právě z těchto důvodů – tedy individuální 

svobody a pestrosti možných realizací života – „nejkrásnější ze všech ústav“ (Resp., 

557c), ale není tomu tak. Hlavním problémem demokracie je podle Platóna totiž to, že 

porušuje hlavní charakteristiku ideální obce – spravedlnost. Demokracii Platón odmítá 

proto, že si v ní každý může dělat, co se mu zlíbí, že je to ústava „udělující jakousi 

rovnost stejně rovným i nerovným“ (Resp., 558c). 
34

Pokud vezmeme v úvahu, co bylo 

výše řečeno o spravedlnosti v ideální obci, pak to pro hodnocení demokracie znamená 

tolik, že demokratické zřízení je nesouladem jednotlivých lidí v obci, neboť mezi nimi 

nepanuje ani řád ani harmonie, a proto obec jako celek nemůže být „šťastná“ (Resp., 

420b). 

Demokracie tedy podle Platóna selhává v tom, že neodpovídá skutečným idejím 

společenského zřízení. Protože v demokracii vládne s těmi, kdo by mohli skutečnou 

ideu poznat, také velké množství těch, kteří žádným poznáním nedisponují (protože by 

v ideálním státě byli např. zemědělci či válečníky), nemůže v obci panovat skutečná 

spravedlnost. Demokratická obec tak obětuje veškeré štěstí celku štěstí těch, kteří byli 

v oligarchii chudí. Uměřenost jako pozitivní omezenost v tom, že každý má dělat to, 

k čemu se nejlépe hodí jeho přirozenost, je nahrazena „nenasytností“, která ale není 

nenasytností po majetku (jako v oligarchii), nýbrž nenasytností po svobodě (Resp., 

562b-562c). Platón dokonce považuje demokratickou myšlenku svobody za anarchii 

(„posléze se vštípí anarchie i zvířatům“ Resp., 562c, říká Platón o demokracii ironicky). 

Nutným důsledkem demokratického šíření svobody je podle Platóna tyranie, 

která je tak poslední a nejnižší formou vlády. Pro vysvětlení zákonitosti zvratu 

demokracie v tyranii je nutné uvést bližší diferenciaci lidu v demokracii. Platón 

rozlišuje tři skupiny obyvatel v rámci demokratického zřízení:  

a) „vládnoucí strana“ (Resp., 564d) 

b) „boháči“ (Resp., 564d) 

                                                 
34 Je až s podivem, jak tento postřeh odpovídá definici sociální spravedlnosti, která je základním 

stavebním kamenem většiny moderních levicových teorií. 
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c) „lid, všichni, kteří pracují rukama“ (Resp., 565a) 

Vládnoucí strana je ironicky charakterizována tak, že „nejostřejší její část řeční 

a jedná, ostatní pak sedíce kolem řečnišť bzučí a nesnesou nikoho, kdo by mluvil něco 

jiného“ (Resp., 564d). Majetná vrstva – „boháči“ – jsou pak využívání vládnoucí 

stranou. Pracující lid je ovšem nejpočetnější skupinou, a proto se také jedná o 

„rozhodující třídu v demokracii“ (Resp., 565a). Vládnoucí strana tedy využívá bohatství 

boháčů, část dává lidu a tím si udržuje rozhodující vliv. Jenže tento stav se samozřejmě 

bohatým nelíbí, ve společnosti narůstají konflikty, strach a „vznikají žaloby, soudy a 

zápasy jedněch s druhými“ (Resp., 565c). Tyto konflikty nakonec vedou k tomu, že lid 

si zvolí svého vůdce („náčelník lidu“, Resp., 565e), ten však, aby se ubránil v sporech 

s vládnoucí stranou i oligarchy, stává se tyranem – stává se „z člověka vlkem“ (Resp., 

566a). 

Platón tedy považuje demokracii za degradaci oligarchie a předstupeň tyranie, 

neboť falešná představa individuální svobody vede k rozvrácení přirozené rovnováhy ve 

společnosti, to znamená spravedlnosti ideální polis. 

3.  Popperova kritika Platóna 

Ve třetí kapitole práce se budu věnovat tomu, proč Popper právě uvedenou 

Platónovu koncepci ideálního státu hodnotí jako uzavřenou společnost a otázce, 

z jakých důvodů Platónův politický program považuje za „v podstatě totožný“ 

s totalitarismem.
35

 Hlavním předpokladem Popperovy kritiky je historicismus, na němž 

se podle něj Platónova koncepce ideálního státu zakládá. To pak Popperovi umožňuje 

rozvinout kritiku Platóna tím, že formuluje tzv. „zákon revolucí“. Těmto dvěma 

aspektům Popperovy kritiky budou věnovány první dvě podkapitoly, které tak lze 

považovat za výklad Popperovy interpretace Platóna jako autora totalitní koncepce 

společnosti. V kapitole 3.3 se pak budu věnovat Popperově hodnocení Platóna jako 

rasisty a přívržence „mýtu krve a půdy“.
36

 

3.1 Historicismus a jeho kritika 

Historicismus je filosofickým pojmem, který přímo rozvinul Popper a ve 

filosofii se jím obvykle míní skutečnost, že vývoj společnosti je založen na 

                                                 
35

  POPPER, K. R. (1994). Otevřená společnost a její nepřátelé, I. Uhranutí Platónem. Praha: 

OIKOYMENH, s. 85. 
36

  Tamtéž, s. 129. 
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„historických zákonech, odlišných od zákonů biologických či fyzikálních.“
37

 

Historicismus je tedy pojmem vztahujícím se k filosofii dějin, k přesvědčení, že vývoj 

společnosti je podřízen určitým obecně platným zákonům, které lze poznat a vývoj 

společnosti je tak možné předvídat. Popper rozpracoval ideu historicismu v díle Bída 

historicismu (The Poverty of Historicism, první vydání pochází z r. 1957), kde jej 

vymezuje jako „takový přístup k sociálním vědám, podle něhož je hlavním cílem 

historická předpověď, a tento cíl je dosažitelný odhalením rytmů či vzorců, zákonů či 

trendů, které se skrývají v pozadí historického vývoje.“
38

 Důležitou konstantou 

historicismu je změna, kterou Popper chápe jako akcidentální. Historicista je podle jeho 

argumentace vlastně esencialistou, když tvrdí, že esence určité sociální skutečnosti 

zůstává neměnná, mění se však její konkrétní dějinné projevy: „věc, tj. její neměnnou 

esenci, lze poznat jen prostřednictvím jejích změn.“
39

 Tento důraz na změnu pak vede 

k fatalismu, je totiž „komplementární s vírou v neúprosný a nezměnitelný zákon 

osudu.“
40

   

Ještě než se zaměřím na to, kde Popper nachází myšlenku historicismu 

v Platónově díle, ukáži, jakým způsobem proti ní argumentuje. Popper formuluje 

následující argument proti historicismu: 

1. premisa: Průběh lidských dějin je silně ovlivňován růstem lidského 

poznání, Dějiny mají tedy podle Poppera racionální povahu – jsou dějinami kumulace 

(nárůstu) lidského poznání. 

2. premisa: Vývoj racionality nelze racionálně předvídat: „pokud existuje 

něco jako růst lidského poznání, nemůžeme dnes předvídat, co budeme vědět až zítra.“
41

 

O racionalitě je možné vypovídat jen z pozice mimo ni, ale mimo racionalitu je 

iracionalita, proto nelze racionálně formulovat vývoj racionality 

Závěr: Vývoj lidských dějin nelze předvídat. 

 

Popper se ve své argumentaci opírá především o to, že vědecké metody 

nemohou překročit své vlastní kompetence a nemohou vypovídat samy o sobě – o svém 

vývoji. Proto může Popper tvrdit, že racionální předpověď vývoje racionality není 

                                                 
37

  KOLEKTIV AUTORŮ. (2002). Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s. 170. 
38

  POPPER, K. R. (1994). Bída historicismu. Praha: OIKOYMENH, s. 14. 
39

 Tamtéž, s. 33. 
40

  POPPER, K. R. (1994). Otevřená společnost a její nepřátelé, I. Uhranutí Platónem. Praha: 

OIKOYMENH, s. 23. 
41

  POPPER, K. R. (1994).  Bída historicismu. Praha: OIKOYMENH, s. 8-9. 
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možná. Tato nemožnost se zakládá na tom, že racionalita má své meze (jinak by také 

poznání nemohlo růst – viz premisa 1), tuto mez je však možné překračovat jen 

iracionálně. Jakýkoli pokus formulovat něco za hranicí racionality je tak hodnocen jako 

iracionální – přesně za takový pokus považuje Popper snahu vývoj racionality předvídat 

na základě nějakých zákonů. Každá taková předpověď je ale racionální, a proto ji 

Popper nepovažuje za relevantní a odmítá ji. 

Popper považuje historicismus za myšlenku, která nabývá v Platónově myšlení 

„prvořadého významu“,
42

 a proto na ni nahlíží jako na hlavní předpoklad celé jeho 

filosofie společnosti: „Platónův politický cíl, nejlepší stát, do značné míry závisí na jeho 

historicismu“.
43

 Kde ale Popper nachází historicismus v Platónově myšlení? 

V první řadě je to myšlenka degenerace jednotlivých forem vlády (srov. Resp. 

546a), kterou Popper nazývá jako „kosmologický vývojový zákon degenerace“.
44

 Podle 

Poppera se tak Platón snaží reagovat na rozklad polis tím, že zastaví veškerý vývoj, 

neboť vývoj je pro něj vlastně jen degenerací. Platón je tedy pro Poppera přívržencem 

historicismu z toho důvodu, že ve vývoji společnosti spatřuje zákonitosti, které je 

možné interpretovat na základě aktuální politické situace. Z ní pak Platón interpretuje 

změnu vhodnějšího společenského zřízení k horšímu společenskému zřízení jako změnu 

zákonitou a nutnou: „Podle tohoto zákona (…) je veškerá společenská změna zkázou, 

rozkladem či degenerací.“
45

 O jaké degeneraci zde Platón podle Poppera hovoří, budu 

analyzovat v následující kapitole.  

3.2 Historicismus v Platónově myšlení: zákon revolucí 

Už jsem uvedl, že se jedná o degeneraci společenského zřízení – ale na čem 

přesně se tento vývoj, tento „sociologický zákon“
46

 zakládá? Co se vyvíjí? Popper 

odpovídá: „Platón věřil, že degenerace zahrnuje degeneraci mravní. V každém případě 

podle něho politická degenerace spočívá hlavně v degeneraci mravní (a nedostatečném 

poznání); mravní degenerace je pak způsobena především degenerací rasovou. Tímto 

způsobem se všeobecný kosmický zákon rozkladu projevuje v oblasti lidských 
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  POPPER, K. R. (1994). Otevřená společnost a její nepřátelé, I. Uhranutí Platónem. Praha: 

OIKOYMENH, s. 30. 
43

  Tamtéž, s. 33. 
44

  Tamtéž, s. 80. 
45

  Tamtéž, s. 28. 
46

  Tamtéž, s. 49. 



18 

 

 

 

záležitostí.“
47

 Popper tedy chápe degeneraci společnosti jako degeneraci mravů, která je 

zase způsobena degenerací třídní (rasové) diferenciace. Z jakých důvodů však k této 

degeneraci dochází? Hlavním Popperovým argumentem pro vysvětlení změn je 

nejednotnost vládnoucí třídy. Podle něj je hybatelem společenské změny změna uvnitř 

vládnoucí třídy („elity“, jak Popper třídu vládců nazývá
48

). Zákon lze formulovat 

následujícím způsobem: „nejednotnost ve vládnoucí třídě a její zaobírání se 

ekonomickými záležitostmi jsou původem všech změn společnosti.“ Lze tedy spolu 

s Popperem konstatovat, že „Platón objevil sociologický zákon, podle něhož vnitřní 

nejednotnost, třídní boj, vyvolávaný antagonismem ekonomických třídních zájmů, je 

hnací silou všech politických revolucí.“
49

 

Popper dále doplňuje: Platónův „nejlepší stát měl být tedy rekonstruován tak, 

aby se co možná nejradikálněji vyloučily všechny zárodky a prvky nejednoty a rozkladu; 

to znamená, že tento nejlepší stát měl být zkonstruován ze spartského státu 

s přihlédnutím k podmínkám nezbytným pro neporušenou jednotu panské třídy, která by 

byla zaručena naprostou ekonomickou zdrženlivostí této třídy, její výchovou a 

výcvikem.“
50

 Popperovu interpretaci změny společenského zřízení v Platónově filosofii 

společnosti je tak možné popsat jako uvolněnost společenských pravidel a norem. To 

vede k následující tezi: Čím méně bude společnost uvolněná, tím menší je 

pravděpodobnost, že se poruší „jednota panské třídy“. Lze to říci i Popperovými pojmy: 

čím více bude společnost uzavřená, tím menší pravděpodobnost změny nastane. A čím 

menší bude pravděpodobnost změny, tím menší bude pravděpodobnost degenerace. 

Z tohoto důvodu hodnotí Popper Platónovu teorii společnosti jako uzavřenou. Jakými 

znaky se však takto uzavřená společnost vyznačuje? Popper Platónovu teorii společnosti 

shrnuje v pěti následujících bodech:
51

 

a) Přísné oddělení tříd 

b) Ztotožnění osudu státu s osudem vládnoucí třídy 

c) Vládnoucí třída má monopol na vojenské zdatnosti a výcvik 

d) Musí existovat cenzura veškeré intelektuální činnosti příslušníků 

vládnoucí třídy a neustálá propaganda 
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e) Stát musí být soběstačný 

Pro Poppera je tak Platón autorem „totalitární spravedlnosti“,
52

 neboť 

spravedlnost polis odvozuje od spravedlnosti vládnoucí třídy (b), která je striktně 

oddělená od dalších dvou tříd (a). Proto má v rukou vojenskou moc (c). Zároveň je 

nutné takovou společnost ochránit před vnějšími vlivy, které by mohly zpochybňovat 

soudržnost společnosti – proto musí být vládcové ideologicky školeni (d) a obec by 

zároveň měla mít co nejméně ekonomických kontaktů s jinými polis (e). Platónův 

historicismus a uzavřenost společnosti jsou tak pro Poppera dostatečným důvodem pro 

hodnocení jeho pojetí ideální polis jako „totalitarismu“.
53

  

Vidíme, že osud polis Popper odvozuje od osudu vládnoucí třídy (b). To 

znamená, že změna v jejím složení má bezprostřední vliv na celou obec. To je také 

příčinou společenské změny. Nabízí se tedy domněnka, že Platón byl rasista, neboť 

degenerace pro něj byla vlastně „znečištěním“ vládnoucí třídy o ty typy lidí, kteří 

nemají patřičné vlastnosti vládců-filosofů. Popper tak jednotu a oddělenost vládců 

chápe jako rasovou čistotu, a proto chápe Platónovu teorii společnosti (v tomto smyslu 

založenou na diferenciaci jednotlivých tříd) jako rasistickou. Na toto hodnocení Platóna 

se zaměřím v následující kapitole. 

3.3 Platón jako rasista 

Platón se podle Poppera domnívá, že kosmický zákon změny je zákonem 

degenerace společenského zřízení. Proto Platón formuluje myšlenku ideálního státu, aby 

bylo možné tuto degeneraci zastavit a „zakonzervovat“ tak, aby k negativní změně 

nedocházelo. Tím se v Popperových očích stává Platón historicistou, neboť předpokládá 

obecné zákonitosti vývoje společnosti. Zároveň je zastáncem uzavřené společnosti, 

neboť zastavit negativní vývoj je možné pouze tak, že se zastaví veškeré uvolňování 

společenských vazeb, tj. zastaví se rozklad řádu uzavřené společnosti. Zastavit veškerý 

vývoj je možné vládou filosofů, kteří jsou „zasvěceni do vyšších mystérií eugeniky“.
54

 

Popper takto interpretuje vědu „o zachování čistého rodu strážců“ (Resp. 460c). Teze o 

čistotě třídy strážců je podle Poppera „rasistickým argumentem“,
55

 kdy „Platón 
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požaduje, aby stejné principy, jakých využívá zkušený chovatel při množení psů, koní a 

ptáků, byly uplatněny při množení panské rasy.“
56

 Vidíme tedy, že Platón podle Poppera 

hájí jakousi čistotu jedné kasty či vrstvy obyvatelstva. Popperova hlavní námitka se 

však týká „rasistického mýtu krve a půdy“. To je podle Poppera mýtus uvedený ve třetí 

knize Ústavy, kde Platón uvádí mýtus jako objasnění predestinace příslušnosti k určité 

třídě: „bůh, když vás vytvářel, přimísil těm z vás, kteří jsou schopni k vládě, při jejich 

vzniku zlato, a proto jsou vzácnější; těm, kdo jsou pomocníky, stříbro; železo pak a měď 

rolníkům a ostatním dělníkům.“ (Resp., 415a). Popper tuto větu komentuje takto: „Tyto 

kovy jsou dědičné a tvoří rasové vlastnosti. V této pasáži, v níž Platón poprvé váhavě 

uvádí svůj rasismus“.
57

 Formulace Platónova rasismu se pak ještě vyostří v osmé knize 

Ústavy, kde Platón podle Poppera považuje smísení kovů (tedy rasovou nečistotu) za 

příčinu toho, že „vnikne tam neladná nestejnost a nepravidelnost, jež kdykoli se 

vyskytnou, vždy rodí válku a nepřátelství.“ (Resp., 547a). 

Popperovo nařčení Platóna z rasismu se zakládá na tom, že se jedná o 

předpoklad nerovnosti lidí, která je odvozená od jejich rodového původu. Vládcové jsou 

svým původem nadřazeni dělníkům v tom smyslu, že samotná příslušnost k třídě 

(Popper by použil termínu rase) vládců je dostatečnou podmínkou k tomu, aby vládce 

měl moc nad dělníkem. Popper tedy ztotožňuje rodovou determinovanost 

s determinovaností rasovou, a proto může Platóna považovat za přívržence rasismu. 

4.  Námitky proti Popperovi – Reale, Graeser, Gadamer, 

Patočka a Strauss 

V poslední kapitole této práce provedu rozbor Popperovy argumentace a 

představím jeho kritiku pomocí dalších komentářů a interpretací Platónova myšlení. 

Přitom se zaměřím zvláště na myšlenky historicismu a odmítání demokracie, které jsou 

pro Poppera hlavními znaky Platónovy filosofie společnosti. Platón podle Poppera 

značně podrobně rozvinul „systematickou historicistickou sociologii“, což je pro něj 

hlavním předpokladem pro hodnocení Platónova myšlení jako konceptu uzavřené, a 

proto totalitární společnosti. Tento Popperův předpoklad budu kritizovat v kapitole 4.1. 

V kapitole 4.2 se pak zaměřím na myšlenku rasismu, kdy Popper třídní či stavovou 
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nerovnost v ideální obci interpretuje jako nerovnost rasovou.  V poslední části kritiky 

Popperova hodnocení Platóna se pak zaměřím na téma demokracie, především na 

Popperovo tvrzení, že Platón je tím autorem, díky němuž se „antidemokratické 

tendence“ staly součástí „hlavní filosofické tradice“.
58

 

4.1 Leo Strauss: problematika interpretace platónských dialogů 

V úvodu této kapitoly bych se chtěl ještě vyslovit k jednomu tématu a to 

samotné možnosti interpretace Platónova díla. Nejlépe to shrnuje Leo Strauss ve svém 

díle „Obec a člověk“.
59

 Jak Strauss píše, musíme si zde uvědomit několik momentů. 

Zaprvé nejsme si dnes jisti, zda všechny Platónovi přisuzované dialogy napsala jedna a 

tatáž osoba. Z toho důvodu možná dochází k rozdílům mezi jednotlivými díly, a nebo se 

opravdu jedná o změnu filosofových názorů. Zadruhé jedná se o dialogy (Strauss je dále 

podrobně kategorizuje, ovšem pro tuto práci to není důležité), tedy hovoří spolu více 

osob, které předkládají různé myšlenky. A zatřetí Platón sám v žádném dialogu 

nevystupuje, je tedy v postavení jakéhosi dramatika, který nechává promlouvat někoho 

jiného. To nás staví do poměrně obtížné situace v záležitosti vytvoření ucelené 

koncepce platónské filozofie. 

Dnes se většinou předpokládá, že v dialogu vystupující Sokratés je ústy Platóna 

(není pro nás natolik důležité, zda jde o žáka velkého učitele nebo už myslitele s 

vlastními idejemi). Tedy že vše co prosazuje a obhajuje Sokratés, je právě Platónovo 

učení. Nechci se s tímto přístupem hlouběji přít, přesto musím uvést poznámku 

Straussem, že dialog jako takový je drama, tím pádem nemůžeme plně ztotožňovat 

postavy dramatu (třebaže postavy hlavní) se samotným autorem. Další Straussova 

poznámka směřuje k tomu, že Sokratés je ironikem, který se ne vždy vyjadřuje naprosto 

otevřeně. 

Vše, co jsem zde uvedl, zmiňuji proto, abych upozornil, jak problematická může 

interpretace některých pasáží Platóna být, a proto, domnívám se, by každá taková 

interpretace měla být spíše shovívavá a především opatrná. To podle mě Popperova 

kritika nesplňuje. Nyní již ke konkrétním bodům kritiky. 
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4.2 Historicismus a revoluce 

 Je možné Platóna považovat za představitele historicismu? Odpověď na tuto 

otázku závisí na tom, zda Platón chápal vývoj společnosti jako nutný a z hlediska 

určitých zákonitostí nutného společenského vývoje také jako poznatelný. Jenže 

odpověď na tuto otázku není jednoznačná, neboť závisí na tom, jak přesně Platón chápal 

ideální polis. Mohl ji totiž chápat na jedné straně jako výsledek nahodilých sociálních 

interakcí, na straně druhé jako výsledek nutného vývoje dějin. Mezi těmito dvěma 

krajními možnostmi interpretace je samozřejmě ještě několik dílčích a kompromisních 

variant argumentace. A. Graeser na nebezpečí příliš jednostranné a jednoznačné 

interpretace Platónových záměrů ve formulaci ideální polis poznamenává: „když Platón 

říká, že jde o to vytvořit „šťastnou obec“ (…), může vzniknout dojem (…), že pro něj – 

jak to tvrdil K. R. Popper – stát jako celek představuje jakési nad-individuum, jehož 

raison d’être (smysl bytí pozn. autora) jej poněkud sui generis, v každém případě 

důležitější než život těch, kdo tvoří polis.“
60

 Fredo Ricken také zcela otevřeně uvádí, že 

formulovat příliš jednoznačně Platónovy teze znamená mu je podsouvat: „Obec Ústavy 

představuje ideální pravzor, jehož uskutečnitelnost Platón výslovně ponechává 

otevřenou.“
61

 Podívejme se nyní na Platónův historicismus konkrétněji. 

Když Platón hovoří o nutném vývoji společnosti, skutečně se zdá, jako kdyby 

formuloval zákon revolucí. Podle Poppera zde hraje důležitou roli Platónova osobní 

zkušenost athénského aristokrata, který musel čelit demokracii jako zřízení, které jej 

připravilo o výsadní postavení ve společnosti a zároveň vedlo k popravě jeho učitele 

Sókrata. Obnova athénské demokracie tak znamenala pro Platóna úkaz úpadku 

společnosti a v Peloponéské válce viděl náznak „hrozného utrpení z politické nestability 

té doby“.
62

 Podle Poppera ale zároveň platí, že „Platón byl přesvědčen, že můžeme 

prolomit železný zákon osudu a vyhnout se rozkladu zastavením veškerých změn.“
63

 

Z toho ovšem plyne, že Platónův historicismus měl určité hranice a meze. Platí tedy, 

společenský vývoj probíhá podle nutných zákonitostí, neprobíhá však nutně veškerý 

vývoj společnosti, neboť ten je možné různými zásahy ovlivňovat. 
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Pokud Popper připisuje Platónovi historicismus v tomto smyslu, je možné mu 

dát zapravdu. Platón se skutečně domníval, že pro vývoj společnosti platí určité 

zákonitosti, přičemž budeme-li tyto zákonitosti respektovat, můžeme do vývoje 

společnosti i zasahovat (pokud tedy tyto zásahy budou v souladu se zákonitostí vývoje). 

Potud je tedy Popperovo hodnocení Platóna jako přívržence historicismu patrně 

oprávněné.  

Dovolil bych zde uvést i Patočku, který nám ukazuje důležitost analogie duše a 

obce.
64

 Jinak řečeno přirozenosti člověka a její promítnutí ve společnosti. I tady se 

můžeme namítat, že Platón nutně neformuloval zákon ovládající běh dějin, ale pouze to, 

že lidská povaha se projevuje i v charakteru společnosti, která je potom ovlivněna 

procesy odpovídající oné povaze. 

Můžeme ovšem zformulovat ještě jednu důležitou námitku vůči Popperově 

interpretaci Platóna. Jak jsem již citoval Graesera, z interpretace Platónových textů 

může snadno vzniknout dojem, že stát je něčím samostatným („sui generis“), co 

přesahuje jednotlivá individua („nad-individuálním“). Rickenův výklad toto upozornění 

doplnil tím, že není možné jednoznačně interpretovat, nakolik byl Platón přesvědčen o 

bezvýhradné uskutečnitelnosti svých politických myšlenek. Rickenovu tezi rozvádí i 

Gadamer, když uvádí, že číst Platóna doslovně nelze a navrhuje dialektické čtení: „je 

třeba tyto utopické požadavky vztahovat případ od případu na jejich protiklad, abychom 

někde mezi tím nalezli to skutečně „míněné“, abychom poznali, co je a jak by mohlo být 

lepší.“
65

 Pro Gadamera je tak „jasné, že tato ideální obec nemůže být uskutečněna.“
66

  

Graeser blíže svoji kritiku Poppera nespecifikuje, domnívám se však, že je 

možné ji vztáhnout na jeden z předpokladů Popperových interpretací. Když se Popper 

věnuje Platónově koncepci idejí jako „metodologickému esencialismu“, formuluje svoji 

výchozí pozici takto: „chci zcela jasně říci, že se ve svém pojednání o Platónovi omezím 

na jeho historicismus a na jeho „nejlepší stát“. Musím tedy čtenáře varovat, aby 

neočekával výklad celé Platónovy filosofie nebo toho, co by mohlo být označeno za 

„poctivé a spravedlivé“ podání platonismu. (…) Proto se pokusím o analýzu a kritiku 
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totalitní tendence Platónovy politické filosofie.“
67

 Přitom Popper vychází z toho, že 

Platónova filosofie společnosti tvoří jakési samostatné téma: „i Platónův politický cíl, 

nejlepší stát, do značné míry závisí na historicismu; co platí o jeho filosofii státu, lze 

rozšířit, jak už bylo naznačeno, na jeho obecnou filosofii „všech věcí“, na jeho teorii 

Forem či Idejí.“
68

 Tohle je podivuhodná formulace Popperova východiska. Popper zde 

totiž chápe teorii společnosti jako cosi primárního, neboť ji lze „rozšířit“ na 

metafyzickou teorii idejí. Zdá se, že právě na toto nebezpečí upozorňoval Graeser, když 

Poppera obviňoval za to, že polis chápe jako cosi nad-individuálního. Jenže Platónova 

polis není něčím, co by bylo sui generis, tedy nezávislé na Platónově metafyzice idejí. 

Graeser totiž ukazuje, že Platónova teorie společnosti je přímo odvozená z teorie idejí – 

podle něj Platónova teorie státu „institucionalizuje principy spravedlnosti“.
69

 

To znamená, že polis je v Platónových očích jakousi politicko-společenskou 

realizací jeho teorie idejí. Proto je Popperův přístup, který z teorie společnosti vyvozuje 

metafyziku idejí, neoprávněný. Platónovi interpreti se obecně shodují na tom, že právě 

metafyzika má primát v Platónově myšlení, že z metafyziky je odvozena teorie 

společnosti. To se zakládá na tom, že – jak to ukazuje Reale – „Platónův dualismus 

připouští existenci nadsmyslové příčiny jako příčiny existence smyslového jsoucna, 

protože je přesvědčen, že smyslové jsoucno je vnitřně rozporné, a tudíž nemůže mít 

důvod existence samo v sobě.“
70

  

Právě z tohoto důvodu je Popperův přístup, kdy hodlá „spíše zničit“ to, co je 

podle jeho názoru na Platónově „filosofii zhoubné“,
71

 metodologicky nesprávný. Popper 

totiž spíše vyhledává analogie mezi Platónovým myšlením a moderním totalitarismem 

namísto toho, aby zkoumal nikoli to, zda je Platón historicista, ale to, z jakých 

metafyzických argumentů své společenské názory vyvozuje. Tento problematický rys 

Popperovy analýzy považuji za jeden z největších problémů jeho přístupu. Poukáži na 

jeho přítomnost i v další části Popperovy kritiky Platóna, která se týká jeho domnělého 

rasismu. 
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To platí i pro již uvedené jak Rickenovo, tak Gadamerovo čtení 

uskutečnitelnosti ideální polis. Oba autoři chápou problém doslovné interpretace 

Platónových spisů podstatně komplexněji než Popper – ten se vlastně již předem 

domnívá, že Platónovy texty jsou přímo návrhy na formulaci zásad ideální polis, 

zatímco Ricken s Gadamerem vidí v praktické aplikovatelnosti zásad Ústavy a jejich 

teoretických formulací jasný rozdíl. Metaforičnost textů co do jejich významu Popper 

nepřipouští, neboť by pak nemohl nalézat paralely mezi totalitarismem a ideální 

Platónovou polis. 

4.3 Rasismus 

Popper dále proti Platónovi argumentuje tak, že jeho třídní rozdělení považuje za 

rasistické a Platónovu výzvu k zachovávání čistoty strážců z páté knihy Ústavy označuje 

za „vyšší mystéria eugeniky“.
72

 Popper tedy obviňuje Platóna z rasistických myšlenek 

založených na výlučnosti určité třídy, kterou ztotožňuje s rasou, jež je definována 

rodově. Proti tomuto Popperově nařčení je možné uvést dvě námitky. Ricken 

zdůrazňuje soudržnost obce: „Původ obce Platón spatřuje v tom, že člověk vnímá sebe 

samého jako bytost nedostatku, která své rozmanité potřeby nemůže uspokojit bez 

pomoci druhých.“
73

 Jestliže je jeden člověk odkázaný na druhého, pak to znamená, že 

důležitým rysem ideální polis je její soudržnost. Ostatně v tomto smyslu interpretuje 

sám Popper Platónovu polis jako uzavřenou. Činí tak na základě své argumentace 

ztotožňující „osud státu s osudem vládnoucí třídy“.
74

 Podle Poppera je tak ideální polis 

uzavřená, a protože je založená na výlučnosti a rasové čistotě strážců, je i rasistická.  

Jenže když vezmeme vážně Rickenova slova o odkázanosti jednoho člověka na 

druhého, pak tato provázanost občanů Popperem předpokládané „přísné oddělení tříd“
75

 

zpochybňuje. Obec je obcí spravedlivou, jestliže spravedlnost platí pro všechny její 

členy. Graeser k tomu uvádí: „Explicitním záměrem projektu v dialogu Ústava není 

vylíčit stát, kde je zvláště šťastná jedna třída anebo určitá skupina občanů. Jde spíš o to, 
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aby byla pokud možno šťastná „celá obec“, „obec jako celek“.“
76

 Popper tak zmiňuje 

jen jednu rovinu spravedlnosti, která spočívá v rozlišení tříd. Její druhou rovinu 

spočívající v souladu celé obce ale přehlíží.  

Druhou námitku proti Popperovi můžeme zformulovat tak, že spravedlnost obce 

je přímo odvozená od spravedlnosti všech jejích občanů: „Polis je spravedlivá právě 

v tom smyslu, v němž jsou spravedliví její občané“.
77

 To znamená, že neplatí, jak se 

Popper domnívá, teze o „ztotožnění osudu státu s osudem vládnoucí třídy“.
78

 

Spravedlnost obce není něčím, co by přesahovalo spravedlnost jednotlivých lidí. Třída 

strážců proto není dostatečnou podmínkou pro výpověď o charakteristice celé obce. 

Jestliže je obec spravedlivá do té míry, do jaké jsou spravedliví všichni její občané, pak 

to znamená, že obec je spravedlivá do té míry, do jaké každý občan dělá to, k čemu je 

„jeho přirozené založení nejzpůsobilejší“ (Resp., 433a). Platón tedy chápe spravedlnost 

obce jako vlastnost, která je odvozená od vlastností duše a společenského postavení 

všech jejích členů. Popper naproti tomu interpretuje spravedlnost jako rasovou čistotu, 

jako rasovou ideologií zdůvodněné rozdělení jednotlivých tříd. Toto rozdělení ovšem 

není dostatečným důvodem pro spravedlnost obce, a to z toho důvodu, že bylo by 

možné rozdělit třídy chybně, např. na základě bohatství, jak to Platón ukazuje při 

hodnocení jiných forem ústav v osmé knize Ústavy. Dostatečným důvodem pro 

spravedlnost obce je rozdělení dle přirozenosti duše nejen vládců, ale i strážců a 

zemědělců – jedině taková obec je obcí spravedlivou. Principem dělení tříd tedy není 

rasismus, jak se Popper domnívá, ale spíše soulad v obci jako celku a její spravedlnost. 

4.4 Demokracie a totalitarismus 

Dalším bodem, kde Popper Platóna kritizuje, je oblast demokracie. To přímo 

souvisí s hodnocením Platónovy koncepce polis jako uzavřené společnosti. Platón je 

podle Poppera pokračovatelem Hérakléitova „antidemokratického smýšlení“,
79

 přičemž 

za jeden z hlavních příkladů slouží Popperovi Platónova obhajoba otroctví, proti 

kterému ovšem protestovali představitelé athénské demokracie: „Platón má jen slova 
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odsudku pro ty „měkkosrdcaté“ athénské demokraty, kteří podporovali hnutí za zrušení 

otroctví.“
80

 Dalším problémem, který Popper u Platóna spatřuje, je odmítání 

demokratických institucí a institucionálního vyvážení moci vládců.
81

 Základnou pro 

kritiku otroctví i demokratických institucí je pak demokratické rovnostářství, se kterým 

ovšem Platón – jak bylo ukázáno v kapitole 2.3 – skutečně principiálně nesouhlasí. Je 

tedy možné se domnívat, že Popperova kritika je oprávněná? Jakými argumenty by 

ovšem bylo možné kritizovat Popperovo hodnocení Platóna jako nepřítele demokracie? 

Popper chápe Platóna jako nepřítele demokracie, což znamená, že Platón odmítá 

myšlenku racionální spolupráce občanů jako samostatných individuí. Odmítá také 

demokratickou zásadu, že politická moc je ukotvena nikoli v neomezené suverenitě 

vládců, ale v občany kontrolovaných institucích. Jak jsem ukazoval v kapitole 2.3, 

Platónovo myšlení skutečně vykazuje tyto rysy. Potud má tedy Popper pravdu, když 

považuje Platóna za myslitele s „antidemokratickými sklony“.
82

 Domnívám se však, že 

se Popper mýlí, když Platóna chápe jako autora koncepce „totalitárního státu“.
83

 Pro 

podporu tohoto tvrzení uvedu následující argumentaci. 

Když Platón na začátku osmé knihy Ústavy hovoří o jednotlivých druzích ústav, 

odvozuje podobu státního zřízení od lidské povahy: „nutně musí býti právě tolik druhů 

lidských povah, kolik jest druhů ústav“ (Resp., 544d). Lidskou povahou pak míní 

vlastnosti duše jednotlivých občanů („způsoby duše jednotlivců“, Resp., 544e). V obci 

tedy vznikne taková ústava, která odpovídá vlastnostem duše těch, kteří mají v obci 

hlavní rozhodovací slovo. Když například Platón hovoří o oligarchii, hovoří o 

„oligarchických mužích“, kteří „budou bažiteli po penězích, zrovna tak jako občané 

v obcích oligarchických, a vášnivě budou v skrytu uctívati zlato i stříbro“ (Resp., 548a). 

To znamená, že Platón kritizuje oligarchii za to, že ti, kdo v obci vládnou, nesledují ve 

svých zájmech určitou ideu týkající se celé obce, ale cíl či statky, které se týkají 

prospěchu jich samotných. Již několikrát jsem zdůrazňoval, že zmiňovanou ideou, která 

se týká obce, je idea štěstí obce jako celku. Platónovu myšlenku ideální obce je tedy 

možné formulovat tak, že se jedná o zásadu, „aby celá obec byla co nejšťastnější“ 

(Resp., 520b). Platón myšlenku obecnosti formuluje explicitně tak, že nesmí být 

                                                 
80

  POPPER, K. R. (1994). Otevřená společnost a její nepřátelé, I. Uhranutí Platónem. Praha: 

OIKOYMENH, s. 51. 
81

  Tamtéž, s. 118. 
82

  POPPER, K. R. (1994). Otevřená společnost a její nepřátelé, I. Uhranutí Platónem. Praha: 

OIKOYMENH,  s. 110. 
83

  Tamtéž, s. 133. 



28 

 

 

 

založena na tom, „abychom šťastnými učinili výhradně jen několik lidí v ní“ (Resp., 

520c). Je zajímavé, že Popper Platóna kritizuje za to, že dobro obce odvozuje od „osudu 

vládnoucí třídy“,
84

 jenže se právě ukazuje, že Platón přesně tuto myšlenku odmítá.  

Již v kapitole o rasismu a především pak v kapitolách 2.1 a 2.3 jsem 

interpretoval Platónovy myšlenky tak, že kritériem hodnocení jiných ústav je právě 

kritérium toho, jestli jsou šťastní jen někteří nebo celá obec. Oligarchii Platón odmítá 

z toho důvodu, že činí šťastnými jen boháče. Jenže platí tato námitka i vůči demokracii? 

Vždyť demokratické zřízení je i podle Platóna tím, že vyhovuje každému – „že si každý 

zařídí svůj život způsobem, který se každému líbí“ (Resp., 557b) – blízké představě 

ideální obce. Platónova argumentace se však zakládá, jak již bylo řečeno, na myšlence 

spravedlnosti celku obce. Platón předpokládá, že lidé si nejsou rovni, a proto tvrdí, že 

obec, která nerespektuje tuto přirozenou nerovnost, nemůže být spravedlivá ke všem 

svým občanům. Z jakého důvodu? Důvodem je to, že demokratické zřízení podle 

Platóna smazává přirozenost jednotlivých občanů. Demokratické zřízení je tak ústavou 

„udělující jakousi rovnost stejně rovným i nerovným“ (Resp., 558c), a proto se vlastně 

podle Platóna jedná o ústavu nespravedlivou. Popper ale tvrdí, že Platónovo hodnocení 

demokracie je „živou, avšak silně nepřátelskou a nespravedlivou parodií politického 

života“,
85

 neboť vychází z Platónových osobních zkušeností zhrzeného aristokrata, který 

na úkor demokracie přišel o svoji moc. Domnívám se, že opět se zde objevuje již 

zmiňovaný rys Popperova interpretačního přístupu: Popper přehlíží metafyzický kontext 

a širší souvislosti Platónova učení, namísto toho především zdůrazňuje analogie mezi 

Platónovou koncepcí státu a moderními totalitarismy. Jako zdůvodnění nepoužívá 

Platónovu metafyziku, ale spíše jeho psychologické pohnutky dané negativní životní 

zkušeností s demokratickým zřízením. 

Platón jistě nebyl rovnostář, sám v Ústavě myšlenku, že by si lidé měli být rovni, 

několikrát odmítá (Resp., 558c, 563b). Jeho hlavním motivem ovšem není, jak se 

Popper domnívá, autoritářský režim. Popper interpretuje Platóna tak, že Sokratův 

intelektualismus byl rozvinut nikoli „rovnostářsky a demokraticky“, ale spíše „silně 

antidemokraticky“.
86

 Popper tedy čte Platóna tak, že Platón Sokratem nastolenou otázky 

po spojení výchovy a vlády, odpovídá tím, že buduje svoji ideální polis ve smyslu 
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„požadavku péče státu o mravní život jeho občanů“.
87

 Jak ale dříve upozorňoval již 

Graeser na nebezpečí chápání polis jako něčeho nad-individuálního a jak bylo uvedeno 

v předchozích dvou podkapitolách, toto Popperovo chápání neodpovídá předpokladům 

Platónovy ideální polis. Ta je totiž založena na spravedlnosti a dobru obce pro všechny 

občany. Toto tvrzení se pak zakládá na „antropologických předpokladech“,
88

 které jsou 

odvozené z Platónovy metafyziky. Touto metafyzikou se ovšem Popper, jak jsem 

ukázal, nezabývá, a proto nachází ve své interpretaci prostor pro označení Platóna jako 

autora totalitárního systému. Platón ale nebyl tím, kdo se snažil vytvořit obec, která 

bude vyhovovat autokratům či diktátorům, jak je známe z totalitních režimů 20. století. 

I Patočkova  interpretace podporuje myšlenku, že Plátonova polis je prvoplánově 

antidemokratická v tom smyslu, že by odmítala určitý „institucionální“ rámec: „ a kde 

nikdy nevládne autonomní a sobě samé přenechaná moc, ale moc s nejvyšší schopností 

náhledu a kontroly...“.
89

 

Platón se snažil vytvořit koncept obce, v níž by byli šťastní všichni její občané, 

aby forma státu odpovídala lidské přirozenosti, ne lidská přirozenost státu. Tento 

koncept se zakládá na myšlence o přirozené nerovnosti lidí, což je zase myšlenka 

odvozená od Platónova učení o duši, které je nedílnou součástí teorie idejí („duše je 

spřízněna s neproměnlivým jsoucnem, s idejemi“
90

). 

Popper tyto širší souvislosti nebere v potaz, nekritizuje Platóna za např. 

nezdůvodněné předpoklady v jeho učení o idejích (Jak např. ideje interagují s hmotným 

světem?) ani se podrobně nevěnuje odvození Platónových názorů na společnost z 

jeho metafyziky a teorie poznání. Domnívám se, že právě tato nedůslednost byla 

možností, jak Platóna označit za autora totalitární koncepce státu. Platón jistě nebyl 

rovnostář a demokracii jednoznačně odmítal, činil tak ovšem ne na základě svého 

zalíbení v autoritářství (vždyť tyranii považuje za vůbec nejhorší formu ústavy), ale na 

základě snahy udržet jednotu rozpadající se polis (v tomto s Popperem souhlasím), ale 

zároveň také (tomuto Popper nevěnuje pozornost) na základě komplexu celého svého 

myšlení, jehož je koncepce ideální polis nedílnou součástí. 
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Pokud nacházíme nějaký totalitární rys u Platónova ideálního státu, tak je to 

právě a pouze ve vládnoucí vrstvě, která je svázána mnoha zákony a omezeními, aby se 

zamezilo onomu postupnému rozkladu, který vede až k tyranii. Patočka se 

problematikou vládnoucí vrstvy a její výchovy u Platóna intenzivně zabývá a chápe ji 

jako výsledek Platónova zkoumání o duši člověka. Znovu se tedy dostáváme k tomu, že 

pokud interpret nenachází nebo nechce naleznout tento zásadní moment, tak jeho 

interpretace je nepřesná, ne-li přímo nespravedlivá 

Interpret platónských textů může být sváděn poměrně hrubou terminologií, 

kterou Platón používá směrem k dalším vrstvám polis, k tomu, že by takový občané žili 

nějakým otrockým způsobem života. Domnívám se, že takový přístup by byl chybný. 

Zásadním omezením by bylo pouze (pokud budeme vycházet ze základní koncepce) 

omezení participace na vládě. Nejde tedy o totalitární stát, ale o autokratický (tedy jistě i 

nedemokratický). 

Zajímavý pohled nám nabízí Patočka.
91

 Totiž, že hlavním sdělením Platónova 

díla není popsání konkrétního ideálního státu, ale nutnost existence občanů, kteří budou 

schopni popřít svoji žádostivost a obětovat se ve službě státu, aby takový stát mohl 

fungovat dobře, spravedlivě. Nemyslím si, že by se taková myšlenka příliš lišila od 

mnoha zastánců demokracie a otevřené společnosti. 
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Závěr: obstála Popperova kritika? 

Závěrem nám zbývá již jediné – odpovědět otázku z úvodu této práce, která zní, 

zda Popperova interpretace Platóna může obstát ve srovnání s jinými interpretačními 

přístupy. Při zodpovídání této otázky jsem se zaměřil nejprve na objasnění hlavního 

východiska Popperova myšlení, kterým je kritický racionalismus. Popper věří myšlence 

kritice otevřeného racionální uvažování a hodnotu tohoto myšlení nachází i ve filosofii 

společnosti a promítá ji rovněž do interpretace dějin filosofie. Popperova práce 

Otevřená společnost a její nepřátelé vzbudila v době svého vydání velkou odezvu a 

získala si i pod vlivem strašlivé historické zkušenosti se dvěma světovými konflikty 

v průběhu dvacátého století nemalou oblibu. Popper v ní nachází analogie mezi 

Platónovým, Hegelovým a Marxovým myšlením a myšlením, které nazývá totalitárním, 

uzavřeným a zároveň historicistickým. Jedná se o myšlení, které spatřuje v dějinách 

konkrétní smysl a zákonitý vývoj. My, lidé, jako součást tohoto zákonitého vývoje pak 

propadáme „ideji skvělosti jeviště dějin, na němž jsme my herci. Jsme vychováni k tomu, 

abychom hráli pro potlesk.“
92

 Člověk se stává nesvobodným subjektem nutného 

dějinného vývoje, což je představa, která přímo odporuje kritickému racionalismu.  

Popper spatřuje zárodky tohoto myšlení, jež nakonec vrcholí totalitarismem, u 

Hérakleita, jeho komplexní rozpracování však předkládá Platón a Popper v první části 

svého díla Otevřená společnost ukazuje, jakým způsobem a z jakých důvodů je správné 

Platóna označit za příznivce historicismu a uzavřené společnosti. 

Tuto Popperovu kritiku Platóna jsem vyložil ve třetí kapitole práce, zde jsem se 

zvláště zaměřil na tezi o historicismu, dále na souvislost historicismu a fenoménu 

změny (v podobě zákona revolucí) a také na Platónův domnělý rasismus. Hlavní 

kapitolou této práce pak byla kapitola čtvrtá. Zde jsem využil jednak výklad Platónovy 

ideální polis z druhé kapitoly a jednak Popperovu kritiku tohoto výkladu ze třetí 

kapitoly.  

Jakým způsobem tedy odpovědět otázku, zda Popperova interpretace obstojí ve 

srovnání s Graeserem, Gadamerem, Rickenem či Realem, jejichž práce jsem při kritice 

Popperových závěrů využil? Domnívám se, že se mi podařilo prokázat, že Popperova 

kritika je v určitých bodech oprávněná, v tom podstatném však neoprávněná. V čem lze 
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s Popperem souhlasit? Jeho hodnocení Platóna si všímá momentů, rysů či argumentů, 

které jsou analogické totalitarismům. V tomto smyslu je Popperovo hodnocení 

Platónových textů relevantní, neboť ukazuje dvě skutečnosti, s nimiž je nutné 

s Popperem v komparaci s dalšími interpretacemi souhlasit. Platónova teorie společnosti 

skutečně má rysy historicismu – Platón byl přesvědčen o degradaci státního zřízení, 

pokud se nějakým způsobem nezasáhne, tedy pokud neučiníme zásah, který bude 

v souladu s určitými obecnými zákonitostmi vývoje lidské společnosti. Platón také jistě 

nebyl rovnostář, obhajoval otroctví, nerovnost v polis, a proto také rozhodně odmítal 

demokracii.  

V tomto lze s Popperem souhlasit. Nelze s ním však souhlasit v tom, jakým 

způsobem Popper tyto antidemokratické, anti-rovnostářské a historicistické rysy 

v Platónově myšlení interpretuje. Domnívám se, že se podařilo prokázat, že tyto 

zmiňované charakteristiky Platónova myšlení není možné interpretovat jako rysy 

totalitárního státu. Proti Popperově interpretaci je možné namítnout dva argumenty. 

První se týká toho, že hlavní premisou Platónovy koncepce státu je holismus, tedy štěstí 

všech občanů, nikoli jen jedné třídy či rasy. Spolu s Graeserovou a Rickenovou 

interpretací jsem poukázal na to, že důraz na celek a vzájemnou odkázanost 

jednotlivých tříd nelze chápat jako uzurpování moci vládnoucí vrstvou na úkor vrstev 

nižších, jak se Popper domnívá. Platón na několika místech explicitně uvádí, že 

kritériem hodnocení ústav je právě to, zda vyhovují všem občanům nebo jen někomu. 

Popper tento směr argumentace přehlíží a vládnoucí kompetence filosofů automaticky 

považuje za autoritářské uchvácení moci v neprospěch třídy dělníků a zemědělců. 

Druhý argument, který je možné Popperovi namítnout, spočívá v jeho metodologii. Zde 

je možné uvést dvě námitky.  

První námitka se týká samotného čtení Platóna. Popper vůbec nebere v úvahu 

dialogickou podobu Platónových dialogů, příliš si nevšímá ironie a stylizace jeho textů. 

Naopak je chápe jako doslovná tvrzení předpokládající praktickou realizaci 

společenských myšlenek. Gadamer ale například poukázal na problematičnost tohoto 

doslovného čtení, přičemž Popper stylistiku Platónových textů považuje za něco 

druhořadého. Druhá námitka se týká Popperova způsobu zkoumání. Popper svoji 

interpretaci odvozuje spíše ze zásad kritického racionalismu a analogií mezi totalitními 

režimy a Platónovou polis. Přiměřené by ovšem bylo, aby teze Platónovy společenské 

teorie odvozoval z toho, z čeho je odvozoval sám Platón – tedy z metafyzických a 
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epistemologických předpokladů filosofie společnosti. Reale, Graeser i Ricken tuto 

provázanost filosofie společnosti s metafyzikou (resp. epistemologií) zdůrazňují. Popper 

naproti tomu přiznává, že než „poctivé a spravedlivé“ podání platonismu, je pro něj 

důležitější „analýza a kritika totalitní tendencí Platónovy politické filosofie.“
93

 Ve 

čtvrté kapitole jsem na příkladu rasismu, demokracie a historicismu ukázal, že toto 

východisko je velmi problematické a spíše než relevantním hodnocením Platóna, se tak 

Popperova interpretace stává obžalobou antidemokratických a totalitárních tendencí 

v jakékoli filosofii. Taková obžaloba je jistě potřebná a chvályhodná, jako skutečně 

věrná a poctivá interpretace Platónovy politické filosofie ovšem neobstojí. V této práci 

jsem prokázal, že Popperovo metodické východisko Platónovi spíše podsouvá totalitární 

tendence, než že by umožňovalo jejich relevantní intepretaci na základě komplexu 

Platónova myšlení. Proto je možné říci, že východiska Popperovy interpretace 

podstatným způsobem relativizují jeho hodnocení Platónovy politické filosofie. 

Domnívám se tedy, že hypotéza uvedena v tezi práce byla potvrzena: Popperova 

interpretace Platóna a primárně jeho představy ideálního státu je nepřesná a neúplná, 

neboť opomíjí metafyzický základ celého učení. Tomuto závěru odpovídají i 

interpretace vybraných autorů. 

 

Summary 

This thesis focuses on the problem of Popper's criticism of Plato's political 

philosophy and thinking. Popper's criticism is mostly based on two essential works of 

Plato: Leges and Respublica, which are one of the topics that are analysed in this study 

too. An author of the paper questions this criticism, its basis and the whole approach of 

Popper. 

In the first part of the thesis author tries to explain philosophical background of 

Popper, who is one of the founders of critical rationalism and author of term open and 

closed society. 

His critical rationalism is strongly connected with a concept of falsifiability 

which is in conflict with traditional method of empiricism. Popper says that human 

science can't use deductive method to mark any rule as totally valid or universally 
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applicable. This background leads him to reluctant approach to phenomenon of 

philosophical science that he called historicism. The historicism is according to Popper 

approach to social science that sees as the main goal to find a law that affects (rules it) 

evolution of history and to use this law to predict future and determine final purpose of 

the mankind. 

The terms open and closed society are just continuation of this Popper ideology. 

Society that follows the concept of historicism (Poppers sees it as irrational belief) and 

believes in its validity is closed, totalitarian, restricted and antidemocratic. The open 

society is the exact opposite and we can say that is very similar to liberal democracy. 

Popper finds historicism, totalitarian and antidemocratic tendencies in Plato's 

work. He accuses Plato that he is one of the founders of this concept and there is clear 

connection between his ideology and historicism of Hegel and Marx. 

The thesis studies all this criticism and focuses on main moments of Popper 

work. 

The author of the thesis finds most of Popper critique too harsh and based on 

problematic ground. Popper totally ignores the whole concept of Plato's philosophy and 

doesn't take to consideration the metaphysics and analogy between human soul (spirit) 

and society as whole as Plato found it. 

Other interpreters support this conclusion. Especially L. Strauss mentions that 

great difficulty when it comes to interpret dialogues of Plato. 

The hypothesis of the work that Popper's critique of Plato's philosophy isn't 

correct and exact was proven right according to this thesis. 
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