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REŠERŠE 

Zájem o zkoumání duše datujeme již od starověku, začíná u Sókrata, u nějž 

nabývá podoby praktické filosofie. Obraz o jeho působení v Athénách získáváme 

díky Platónovým dílům, kde ve většině vystupuje Sókratés jako rozmlouvající 

v dialogu. Vlastním maieutickým uměním pomáhá svým spolurozmlouvajícím 

utvořit si vlastní náhled na životní situaci. Uskutečňuje se rozhovor, v němž dochází 

k obrodě nitra rozmlouvajících.
1
 Prvotní otázkou je, jaké chování činí život člověka 

dobrý. Otázka po dobru tak tvoří základ filosofie duše. 

Na Sókrata v této myšlenkové tradici navazuje Platón, který již soustavně 

píše filosofická díla. Kromě duše se začíná zabývat i bytím, nicméně tyto složky 

dokáže ve své filosofické koncepci propojit. Mezi dialogy, v nichž „běží“ o duši, 

patří zejména Faidón, Faidros, Symposion a Ústava
2
. V těchto dialozích je 

vysvětlena povaha duše, je zde zachycen vztah mezi duší a jinými skutečnostmi 

jako jsou např. nesmrtelnost, pohyb, polis. Obraz duše je zde často zachycen 

pomocí podobenství. 

V rámci moderní filosofie byla inspirací pro aktualizaci tématu péče o duši 

fenomenologie, která se též zajímá o duševno a bytí. Jeden z prvních 

fenomenologů, Edmund Husserl, již od sebe neodděluje objekt a subjekt, nýbrž 

počítá s vědomím, které je syntézou všech časových rovin, a platí, že to, co se stalo 

v minulosti, určitým způsobem ovlivňuje to, jakým způsobem se budeme chovat 

v budoucnosti, na jaké podněty budeme reagovat, jaký bude náš životní cíl atd. 

Cílem člověka je zkoumat věci samé tak, jak před ním vyvstávají, a poznávat je 

oproštěné od předsudků a jakýchkoli prekonceptů. Člověk věci neznásilňuje, ony 

samy vstupují do jeho poznání. 

                                                 

1
 Dále o Sókratovi např. viz PALOUŠ, Radim. K filosofii výchovy: východiska fundamentální 

agogiky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, 119 s. ISBN 80-04-25390-3. 
2
 PLATÓN. Faidón. Praha: OIKOYMENH, 2005, 107 s. ISBN 80-7298-158-7.; PLATÓN. Faidros. 

5., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000, 85 s. ISBN 80-7298-015-7.; PLATÓN. Symposion. 6., 

opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2005, 85 s. ISBN 80-7298-139-0.; PLATÓN. Ústava. 4., opr. vyd. 

Praha: OIKOYMENH, 2005, 427 s. ISBN 80-7298-142-0. 
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Husserlův žák, Martin Heidegger
3
, zavádí termín Dasein, Patočkou přeložen 

jako pobyt. Dasein je bytí, které si je samo sebe vědomo a které se o sebe stará. Bytí 

probíhá dvěma způsoby, autenticky a neautenticky. Neautentické bytí naplňuje 

společenské představy o chování, zatímco autentické bytí je samo sebou. K 

autentickému bytí se dochází tehdy, pokud je konfrontováno se svou vlastní 

konečností, pokud se dostane do pocitu úzkosti a zakusí nicotu. Heidegger též 

poukázal na úlohu řeči jako možnosti, kterou se může bytí vyjádřit. Člověk si 

tvaruje svět prostřednictvím řeči, jelikož základem vlastní odemčenosti je oslovovat 

a být oslovován tím, co je kolem mě. 

Pro naši dobu „péči o duši“ objevil Jan Patočka, jenž navazuje jak na 

Platóna, tak na fenomenologii E. Husserla a M. Heideggera. Spisy, které se týkají 

tohoto konceptu, byly shrnuty do souborných svazků Péče o duši I, II, III
4
. Tyto 

svazky obsahují nejen komentáře k myšlenkám jiných autorů, kteří se ve svých 

dílech tématem duše zabývají, ale též Patočka předkládá vlastní originální návrh 

dějinných a životních pohybů. Jeho koncept starání se o duševno dosáhl odezvy i 

v Chartě 77. Patočka hovoří o otřesu; otřesený člověk provádí často kritiku, která 

může otřást vědomím ostatních. Otřesy přispívají k mravnosti a ty posléze k mravní 

společnosti. Právě princip třetího dějinného pohybu představuje žití v mravní 

svobodné společnosti a na vedení, resp. možnosti vedení, takového života klade 

Patočka v Chartě 77 důraz.
5
 Tento dokument navazuje na Závěrečný akt KBSE, 

především na jeho sedmou zásadu: respektování lidských práv a základních svobod 

včetně, svobody smýšlení, svědomí, náboženství nebo přesvědčení
6
. Jan Patočka žil 

                                                 
3
 HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. Dotisk 2., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2008, 487 s. ISBN 

978-80-7298-048-3. 
4
 PATOČKA, Jan. Péče o duši I. Stati z let 1929-1952. Nevydané texty z padesátých let. K vyd. 

připr. I. Chvatík a P. Kouba. 1. vyd. Praha, 1996, 505 s. ISBN 80-86005-24-0. 

PATOČKA, Jan. Péče o duši II.: Stati z let 1970-1977. Ed. I. Chvatík a P. Kouba. 1. vyd. Praha: 

Oikoymenh, 1999, 400 s. ISBN 80-86005-91-7. 
PATOČKA, Jan. Péče o duši III: Kacířské eseje o filosofii dějin. Přípravné práce 1973-1977. 

Dodatky k Péči o duši I a II. Ed. I. Chvatík a P. Kouba. 1. vyd. Praha, 2002, 842 s. ISBN 80-7298-

054-8. 
5
 PATOČKA, Jan. Co můžeme očekávat od CHARTY 77?. Charta 77 [online]. 2007 [cit. 2012-11-

10]. Dostupné z: http://www.charta2007.cz/index.php?sh=dokum/8 
6
 Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. In: Wikipedia: the free 

encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-11-07]. 

Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%BD_akt_Konference_o_bezp

e%C4%8Dnosti_a_spolupr%C3%A1ci_v_Evrop%C4%9B 
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ideou dějinného pohybu, ovšem při vysvětlování těchto principů ho jeho marná 

snaha o osvětu stála život. Lidská práva se mají uskutečňovat kolektivně, 

ohleduplně, mravně, zodpovědně a svobodně. 

Patočkovým vrstevníkem byl Eugen Fink, který též studoval u Husserla a 

Heideggera. Pro naše téma jsou důležité Finkovy myšlenky dotýkající se filosofie 

výchovy, zvláště jeho výchovné antinomie a paradoxy. 

Téma péče o duši rozpracovává v současné době Anna Hogenová
7
, jež tuto 

problematiku nahlíží přes souvislosti zejména s tělesností, sportem a výkonem. 

Obecně navazuje na patočkovsko-heideggerovskou myšlenkovou tradici a 

v současné životní době téma péče o duši výrazně aktualizuje a uvádí do souvislostí 

se soudobou krizí společnosti a vzdělanosti. 

Péčí o duši jako součástí filosofie výchovy se zabývá např. Radim Palouš 

nebo Naděžda Pelcová. Palouš
8
 v této návaznosti představuje mj. proměnu 

vzdělanosti v průběhu staletí, Pelcová
9
 zase proměnu chápání podstaty člověka a 

jeho místa ve světě. Filosofii výchovy též rozpracovala, ale hlavně žila Jaroslava 

Pešková, která neustále podněcovala své studenty k tomu, aby se „nenechali 

otrávit“, aby čerpali sami ze sebe, aby si svůj vlastní pramen nenechali znečistit. 

V současnosti se péče o duši stává též důležitou součástí psychoterapie a 

v tomto směru dala vzniknout např. daseinanalýze, o jejíž rozpracování se ve 

spolupráci s Martinem Heideggerem zasloužil švýcarský psychiatr a psychoterapeut 

Medard Boss.
10

 

                                                 
7
 HOGENOVÁ, Anna. Jak pečujeme o svou duši?. Vyd. 2., upr. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Pedagogická fakulta, 2009, 257 s. ISBN 978-80-7290-395-5. 

HOGENOVÁ, Anna. K filosofii výkonu. Praha : Eurolex Bohemia, 2005. Subjekt-objektová figura 

myšlení a její význam, s. 265-273. 

HOGENOVÁ, Anna. Tázání je zbožností myšlení. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2007, 348 s. 

ISBN 978-80-7379-006-6x. 
8
 PALOUŠ, Radim. Čas výchovy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, 237 s. 

ISBN 80-04-25415-2. 

PALOUŠ, Radim. K filosofii výchovy: východiska fundamentální agogiky. 1. vyd. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1991, 119 s. ISBN 80-04-25390-3. 
9
 PELCOVÁ, Naděžda. Filozofická a pedagogická antropologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000, 

201 s. ISBN 80-246-0076-5. 

PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství: filosofické základy pedagogické antropologie. Vyd. 2., přeprac. 

a rozš., V Portálu 1. Praha: Portál, 2010, 261 s. ISBN 978-80-7367-756-5 
10 Daseinsanalytická psychoterapie. DA psychoterapie [online]. 2011 [cit. 2012-11-07]. Dostupné z: 

http://www.da-psychoterapie.cz/CZ/daseinsanalyza; Společnost fenomenologické filosofie a 

http://www.da-psychoterapie.cz/CZ/daseinsanalyza
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ÚVOD 

Udržujte zdravý životní styl. To je dnes heslo mnoha reklam. O co to ale 

pečujeme, když jsme přívrženci zdravé výživy, sportování atd.? O naše tělo. Jaké je 

ale tohle tělo? Silné, krásné, se zdravým zažíváním, bystrým zrakem, dobrým 

sluchem, pravidelným vyprazdňováním. Kde je však člověk? Která z tělesných částí 

je centrem lidské podstaty?  

To, o co se dnes máme programově starat, je náš vnějšek, sóma a sarx. 

Nechci upírat důležitost zdraví těchto těl, ale nezapomnělo se přece jen na něco? I 

sebezdravější a krásnější tělo neudělá člověka šťastného, pokud bude vevnitř 

otráven. Vnějškové zdraví nezaručí vnitřní zdraví, naopak to však platí. Proto by 

mělo mít nitro přednost! 

Péče o duši je zvláštním vedením vlastního žití, které spočívá v nahlédnutí 

celku. Nejde definovat, co přesně je péče o duši, co do ní patří, nepatří a jaké jsou 

její výsledky. I ve mně tento problém musí ještě trochu uzrát. Ovšem ačkoli 

nedokážu v současnosti podat její přesný výměr, jsem přesvědčená o správnosti této 

cesty. Nejde totiž o suché teoretizování, je to něco, o co se může pokusit každý 

člověk, je to věc všeobecně přístupná. Je to filosofie praktického žití, našeho žití. 

Způsob chápání světa, nazírání na něj, uspořádání hodnotového žebříčku, životní 

obrat, znejistění, tajemství, kouzlo. 

O duši se jistým způsobem pečovalo už v období antiky. Jedni z prvních 

filosofů, kteří se tomuto tématu věnovali, byli Démokritos a Platón. Jejich koncept 

vedení duše nebyl stejný, protože u Démokrita slouží péče o duši pouze jako 

prostředek k tomu, aby mohl člověk poznat to, co je věčné. Takové poznávání má 

ráz čisté kontemplace. Oproti tomu Platón péči o duši nevnímá tímto způsobem, 

nechce čistě přemýšlejícího filosofa, který je zavřen ve své slonovinové věži. Platón 

tento poměr obrací – člověk poznává proto, aby duše dosáhla své „nejvyšší“ podoby 

a naplnila své předurčení. Poznání nám umožní spatřit dobro, ne naopak. 
11

 

                                                                                                                                         
psychoterapie. In: Společnost fenomenologické filosofie a psychoterapie [online]. 2007 [cit. 2012-11-

07]. Dostupné z: http://sffp.sweb.cz/ 
11

 Srv. RITTER, Martin. Péče o duši a otázka zjevování. Reflexe. 2009, č. 36, s. 45. ISSN 0862-6901.  
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Mezník v tradici myšlení péče o duši přineslo působení Aristotela na poli 

vědy. U něj nalézáme zárodek subjekt-objektového rozvrhu, který je od novověku 

postupně teoreticky rozpracováván a přináší s sebou naprosto odlišné chápání 

okolností ve světě. Aristoteles v souladu se svým vědeckým založením přechází od 

jednotlivin k obecninám, vytrhuje věci a člověka z jejich přirozeného prostředí, 

zobecňuje je a činí je prvkem zkoumání. Přesto je u něj ale stále důležitá polis, 

jedině tak je pro něj člověk myslitelný. Přes polis se dostáváme k menší jednotce 

oikos a pořád platí, že pokud existuje soulad v oikos, tak je pak i v polis. V tomto 

směru můžeme vidět návaznost Aristotelova myšlení na Platónovo, ovšem v 

celkovém rázu je Aristotelovo myšlení spíše vědecké. Oproti tomu Platón je filosof 

spíše „náboženský“, jelikož uvažuje skrze obrazy, metafory, podobenství.  

Aristoteles začíná zobecňovat, a tak vytrhává věci z jejich přirozeného 

kontextu a redukuje jejich jedinečnost tak, aby byly snadněji popsatelné. Změna 

náhledu souvisí především se změnou, která se udála v chápání času, s nastolením 

kauzálního rozvrhu. Ovšem potřeba lidskosti, zdůraznění hodnoty života se během 

dějin občas ohlédla zpět k antice a její epimelei. Jedním z myslitelů, jenž se se svým 

konceptem pansofie vymyká novověkému „descartismu“ a neuvažuje o člověku 

jako o mechanickém těle a přidané mysli, byl náš Jan Ámos Komenský.  

K jasně deklamovanému návratu k antickým hodnotám a potažmo celému 

antickému způsobu rozvrhování došlo až ve 20. století prostřednictvím 

fenomenologického způsobu myšlení, které je v linii přemýšlení o duši a bytí 

reprezentováno především díly Martina Heideggera a Jana Patočky. Nelze od sebe 

striktně oddělovat myšlenky, které pronesl Heidegger, a myšlenky Patočkovy. Na 

koncepci péče o duši si nedělá výsadní právo ani jeden z nich. Člověk, který se do 

péče zasvěcuje, by měl všechny myšlenky týkající se toho problému přijmout jako 

celek a najít si v nich svou vlastní cestu. Péče o duši je zastřešující, komplexní 

pojem pro vzájemné vztahy a rovnováhu mezi duší, tělem, pravdou, svobodou, 

celkem, polis, jednotlivcem, otázkami, dialogem… 

Nelze ji učit četbou v knihách. Předává se inspirací, vzorem, proto by měla 

být péče o duši jedním z poslání, jehož dosažením by se mělo školství zabývat. 

Přemýšlení nad péčí o duši samo vyvolává otázky, je to dáno její podstatou, 
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neomezeností, neuzavřeností, možností, aby v ní byl každý z nás zahrnut, pokud 

bude chtít. Už jen tyto úvahy o nezbytnosti nebo zbytečnosti tohoto způsobu žití 

zneklidňují; svědčí o jeho bohatosti, hloubce a závažnosti. Krásné na tom je, že to 

není způsob existence pro vyvolené. Téměř každý člověk je uzpůsoben k tomu, aby 

se péči o duši věnoval a svou duši a život tak kultivoval. Důležité je mít otevřenou 

mysl a odvahu ke skoku do neznáma. 

Tato práce se zabývá myšlenkami péče o duši v několika rovinách. 

V začátku stojí tyto otázky: 

Co je péče o duši a co do sebe tato starost zahrnuje? 

Jaké jsou možnosti návratu k této koncepci v současné době a je tento návrat 

ještě možný? 

Jakou roli hraje dnes v rámci „starání se“ škola a jaká je úloha učitele? 

Samotná práce je pak rozdělena do tří velkých oddílů. 

První část je věnována proměně úlohy péče o duši – dochází ke srovnání 

antického vymezení lidského rozměru a novověkého subjekt-objektového myšlení. 

Jsou vysvětleny souvislosti mezi duší a takovými fenomény jako jsou např. pravda 

nebo tělo a prostor je dán i snad nejznámějšímu podobenství o putování duše, 

Platónově mýtu o jeskyni. 

Druhá část práce se v návaznosti na antickou tradici péče o duši věnuje 

Patočkových životním pohybům a smyslu dějin v té souvislosti, jak tyto myšlenky 

zachytil v Kacířských esejích. 

Třetí část je věnována věcem, které jsou v péči o duši zahrnuty a jsou její 

podmínkou a nutností. Jednak to jsou otázky a tázání, bez nichž péči o duši nelze 

uskutečnit, a jednak jde o svobodu a životní pramen, které tvoří živnou půdu celého 

tohoto konání. 

Cílem práce je představit péči o duši jako odvěký životní princip s jeho 

různými aspekty, ukázat, v čem spočívá specifikum tohoto filosofického přístupu k 

člověku, a předložit čtenářům k úvaze myšlenky o nezbytnosti jejího 

znovuvzkříšení pro kvalitní a plný život v současném světě. Lze jen doufat, že pro 

vás bude toto téma stejně inspirující tak jako pro mě. 
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1 ANTICKÁ A NOVOVĚKÁ DUŠE 

1.1 Antická duše 

1.1.1 Dvojí vymezení člověka v antice 

Filosofie je vlom do světa mýtu. Je rozrušením náboženské jistoty a 

bezproblémovosti lidského konání podle daných pravidel. Samozřejmost světa byla 

otřesena v té chvíli, když se někdo začal pídit po tom, proč jsou věci tak, jak jsou. 

Zvrat nastává ve chvíli, kdy začíná být člověk překvapen a udiven. Zastavuje se 

během každodenních činností, čímž zastavuje celkový koloběh vlastního žití. 

Vystupuje nad něj, začíná ho reflektovat a ptá se sám sebe, proč vše přijímal s 

jistotou, když se mu to teď vlastně až tak jisté nejeví. 

V každé dějinné epoše se na člověka, jako předmět zájmu hloubajících, 

nahlíží z trochu jiného aspektu. Antické filosofické myšlení pracuje s dvojím 

vymezením lidské bytosti. Od Aristotela víme, že člověk je zoon logon echon, tedy 

člověk mluvící a slyšící. Kosmos je prostorem, jehož prostřednictvím k člověku 

promlouvá celek. Člověk je ustrojen tak, že harmonii kosmu dokáže naslouchat, je v 

jeho silách se na ni naladit. Rozum člověku umožňuje porozumět tomu, co k němu 

promlouvá, a na tomto základě může logu odpovídat. Důraz na tento aspekt se 

odráží i v Platónově koncepci výchovy, tak jak ji známe z Ústavy. Děti se v první 

řadě mají učit hlavně muzice, která v nich pěstuje a kultivuje schopnost naslouchat 

harmonii celku a zároveň lidem v okolí. 

Druhé vymezení člověka pojímá lidskou bytost jako zoon politikon, tedy 

jako živoka společenského, jež je součástí společenství, v tomto případě polis. V 

lidské přirozenosti je tíhnutí k životu v polis, která má své zákony, protože ty 

člověku dávají místo a zakořeňují ho v celku věcí.
12

 

                                                 
12

 Srv. PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství: filosofické základy pedagogické antropologie. Vyd. 2., 

přeprac. a rozš., V Portálu 1. Praha: Portál, 2010, s. 24-25. ISBN 978-80-7367-756-5.  
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1.1.2 Povaha platónské duše a péče o ni 

Platónská duše není partikulárním ústrojím v lidském těle. Duše je vřazena 

do „světa“ okolo a musí se chápat v relaci k prostředí, jímž je obklopena. To je 

nepřímo potvrzeno paralelou duše a obce. Duše nemůže být vymezena jako látka a 

nelze popsat. Je to syntéza mého já a okolního světa, který do mě jejím 

prostřednictvím vstupuje. Proto ji nesmíme chápat deskriptivně, vnímejme ji spíše 

intuitivně.  Je bohatstvím, hojností, rozličností a přitom vším v jednotě tak, že si to 

nikdo ani neumí představit. A o to tu jde. Duše se vymyká tomu, aby si ji mohl 

člověk představovat. Duše může být jen prožita, pocítěna, právě v tu chvíli, kdy se 

člověk ponoří do sebe, zhluboka se nadechne a jakoby vroste do země. Není 

žádným vědeckým objevem, který sídlí v hlavě či v srdci, je to splynutí osobnosti s 

přírodou kolem, je to senzualita i intelektualita v jednom, je to absolutní a dokonalé 

propojení.  

Můžeme říci, že duše je u Platóna jakýmsi mezistavem, prostorem pro střety 

protikladů, které jí dávají možnost volby mezi nimi, a tím pádem právo sebeurčení. 

Duše se stává souhrnem zakoušeného. Je spřízněna s neproměnlivým jsoucnem, s 

idejemi, ale ideou není. Je mezi proměnlivým a neproměnlivým jsoucnem a sama si 

musí volit způsob bytí.  

Platónův dialog Ústava nabízí širší rozpracování teorie o duši. Ústředním 

principem je zde hén. Způsobem distinkce dochází k identifikaci tří částí, 

mohutností, ztělesněné duše, jmenovitě rozumu, odvahy a žádostivosti. Stěžejní 

argumenty nacházíme ve 4., 8. a 9. knize tohoto dialogu. Souhrnně můžeme říci, že 

rozum je část duše, která je svou podstatou spojena s vědomostmi a pravdou. Pokud 

má tato duševní složka vůdčí roli, v ideálním případě vládne tak, že se řídí 

moudrostí a bere v úvahu zájmy každé ze tří částí duše i duše jako celku. Odvaha je 

přirozeně spojená se ctí; jako motivující síla je obecně odpovědná za sebeprosazení 

a ambice. Pokud jsou její touhy neuspokojené, dočkáme se takových emocionálních 

odpovědí, jako je vztek či rozhořčení a z toho plynoucího chování. V dialogu je 

odvaha chápána jako přirozený spojenec rozumu, který ho v ideálním případě 

podpoří v konfliktu se žádostivostí. Žádostivost se prvotně dotýká věcí a činností na 



17 

 

tělesné bázi jako je jídlo a pití. Může dospět do podoby chtivosti po penězích a 

statcích.  

Teorie duše v tomto díle dovoluje připsat v podstatě všechny psychologické 

funkce právě duši. Jednota mysli je tak respektována v nejvyšší míře. Takto 

načrtnutá koncepce je širší než naše soudobá koncepce mysli, jelikož zde je to 

především duše, která je zodpovědná za život organismu. Na první pohled se může 

zdát, že Platónovo učení o třech složkách duše vlastně popírá výše zmíněný cíl 

jednoty. Tak tomu ale není. I zde je totiž holos nejvyšší hodnotou. Podstatné je, že 

ve správně vyladěné duši jedna složka, či pokud chcete ctnost, není nadřazena jiné. 

Alespoň ne nijak uměle. Jde o to, že každá partikularita má své místo, kde funguje 

jistým způsobem, který je v souladu s fungováním dalších jednotlivostí. A jak již 

bylo řečeno, jednotlivosti jsou pak transformovány do celku a pouze v jeho rámci 

mohou být pojímány, protože je jedině smysluplné vztahovat se k jednotě. 

Předně je důležité si uvědomit, že Platón ve své době duši nepojímá jako 

objekt, statický a popsatelný. Duše je pohybem, lépe řečeno samopohybem, a putuje 

od člověka do světa a zpět. Pokud tuto cestu nevykonává, neplní své poslání, jelikož 

je k pohybu ustrojena. Pohybuje se kruhem a pojímá do sebe stejnost i různost. To, 

co do sebe duše nasbírá, se nesčítá a neřadí vedle sebe. Jde o to, že to, co je 

přineseno zpět k člověku, se transformuje do mikrocelku, který je pak schopen 

rezonovat a být vyladěn s makrocelkem, kosmem. Jde tak vlastně o vytvoření dvou 

navzájem propojených světů, které se liší ve vlastním měřítku. Jediným cílem tak 

je, aby se do člověka usebral celek.  

To, v jaké kvalitě i kvantitě se usebere, záleží na tom, jak člověk o svou duši 

pečuje; jak se vztahuje nejen k ní, ale i k okolí, v němž žije. V této souvislosti mi 

přichází na mysl jedno sloveso: křesat. To je to, co člověk pečující o svou duši 

vlastně dělá. Vykřesává se stále dokola, oprošťuje se od nánosů, které pro něj 

nejsou podstatné, odhazuje povrchnosti a stává se pevným, tvrdším, celkovým. To, 

že je člověk pevný, celkový, sám pro sebe ujasněný, se projeví i navenek. Má jasný 

pohled, chodí vzpřímeně, neklopí zbytečně zrak a jeho stisk je pevný jako jeho 

duše.   
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Princip péče o duši spočívá v tom, že duše si najde měřítka, která jsou čistá, 

jasná, ohraničená, a začne je přikládat na okolí i sama na sebe – na rozplizlost, která 

ji obemyká -  a to hlavně v podobě slastí a strastí, které nemají konce a člověka 

nereflektujícího čím dál více pohlcují, chtějí čím dál víc a víc. Získávání měřítek 

funguje vlastně na principu matematiky, resp. geometrie. Měřítka nám pak prozradí, 

jací jsme my i lidé kolem nás. Dávají nám jasnou normu, přinášejí jasnou informaci. 

Duše tak dává měřítka světu doxá, světu zdání, světu přirozeného postoje, 

ovšem její podstata není určena tímto světem, nepochází z něj. 

Výsledkem obratu k péči o duši je vlastní reflexe rozporů vnějšího světa. Je 

důležité uvést své názory do souladu, ujednotit veškerý obsah nacházející se v 

duševních zákoutích, odstranit nepotřebný balast, který odvádí pozornost od věcí 

jednotných a jasných směrem k neurčitosti. 

Myšlení je nejdůležitějším prostředkem při starání se. Nejde o to, abychom 

se snažili pojmout veškeré vědomosti světa, myšlení musíme chtít pro jeho 

potenciál, který má jako činnost. Myšlením se odlišujeme od zvířat, umožňuje nám 

reflektovat sebe sama i okolí a na základě toho nám může odemknout naši vlastní 

proměnu. Pokud člověk pečuje o duši, otevře si tak jednu ze základních možností 

života – možnost pravdivě poznávat. 

Péče o duši, ač začíná vlastně u jednotlivce, nezůstává pouze u něj. Dotýká 

se stejně tak společenství, v němž člověk, teď už filosof, žije. A jak se mu žije? 

Ačkoli je spravedlivý a dobrý, tak ne moc dobře. Má totiž jeden důležitý, ale 

nepříjemný úkol – podkopat falešnou jistotu společenství, zproblematizovat věci na 

první pohled neproblematické. Není divu, že se filosof s pověstí „rejpala“ protiví 

ostatním lidem. Běžné nazírání a nazírání filosofa se totiž nejčastěji dostává do 

konfliktu. Filosof není lhostejný k okolí, jelikož péče o duši ve smyslu péče o celek 

mu káže zároveň péči o celek společenství.  

„Psyché je tak označením lidské odpovědnosti, jménem pro odpovědné 

rozhodování o činech, o dobrém a zlém. Nikoli tedy vědět, co vlastně jest, nýbrž 

v první řadě bádat a zkoumat, co člověk dělat má, a co nikoli. Filosofos je ten, kdo 

si je neustále vědom, že je na něm, aby bedlivě zkoumal, co si má jako člověk a 

občan počít. Filosof není znalec-specialista-odborník; on je dokonce neznalý toho 
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hlavního, totiž co je teď a vůbec dobré; jedině této své neznalosti je znalý, avšak 

zároveň je tím, kdo neoslyšel božskou výzvu usilovat o dobré. Odtud neustálá 

potřeba starostlivosti o duši.“
13

 

Tato úloha se přenesla v podobě učitele a vychovatele až do současnosti. 

Jejich primárním posláním by nemělo být nacpat svým studentům hlavy 

informacemi a donutit je, aby je tam co nejdéle ukládali. Přestože to není prvotní 

úkol, je to jedna z věcí, která je na v první řadě kontrolována a ověřována, např. při 

různých školních olympiádách nebo inspekcích. Takové věci jsou totiž jednoduše 

vykazatelným výsledkem, jsou to čísla, která svědčí o „kvalitě“ provedeného 

vzdělání. Hlavním úkolem učitelovým by však mělo být probudit dítě z 

každodenního stereotypu podněcujícího letargii. Ukázat mu zázrak a překvapení. 

Zkrátka vše, co ho přivede k údivu, přemýšlení a odvaze čelit světu. 

Byla vyzdvižena úloha rozumu jako toho činitele, který zaručuje, že se 

člověk nenechá vláčet touhami a nenasytnými přáními a ovládá sám sebe právě 

skrze tuto myslící sílu. Není to ale jediná nutnost k tomu, aby péče o duši byla 

úplná. Musíme počítat ještě s vnitřní silou, která nám pomůže vůbec s naší očistnou 

kúrou začít. Motor, který nás popožene k tomu, abychom se nebáli vykročit z 

vlastní životní neautenticity a udělat krok do neznáma. Je to odvaha/thymos. Vždyť 

právě tohle musíme mít, abychom se odhodlali začít problematizovat naši žitou 

samozřejmost, nespokojit se s vrabcem v hrsti, i když víme, že v okolí je o mnoho 

více krásnějších ptačích hejn. Sami a dobrovolně se zbavíme vlastních jistot. Ale co 

je vlastně jistota v neautentickém žití? Většinou jsou to věci, o jejichž pravosti jsme 

byli přesvědčeni zvnějšku. Odvážný člověk se proto vydává na cestu hledání 

vlastních jistot, ne produktů, které mu doporučila jeho společnost. Nemusí být 

špatné, ale je na každém, aby dospěl k vlastnímu zjištění, aby si svou životní cestu 

ušlapal sám, aby se stal svým vlastním rádcem a nepotřeboval ověřené návody 

jiných. Totiž k pravdě nás provází nejen rozum, ale i vášeň. 

Abychom se dobrali toho nejjednoduššího poznání, povedou nás otázky. 

Jistě každý někdy zažil situaci, že mu bylo hloupé se zeptat, protože se to nehodí, 

                                                 

13
 PALOUŠ, Radim. K filosofii výchovy: východiska fundamentální agogiky. 1. vyd. Praha: Státní 
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protože se bojí, že by někoho urazil a podobně. Některá prostředí s jistými 

situacemi prostě nejsou vstřícná ke kladení otázek. Můžeme mlžit, být neupřímní, 

nebo jen přehnaně zdvořilí, ale leckdy otázka směřovaná přímo na „dřeň“ dokáže 

pořádně pročistit vzduch. „Pečovat o duši znamená hlavně připustit si otázky, které 

nás ohrožují. (…) V tomto případě jde o otázky, které afikují (dotýkají se) toho 

nejhlubšího v nás, které míří do našich „třináctých komnat“. Je třeba prosvítit sama 

sebe, „prosmejčit“ všechny skryté kouty, podrobovat naši duši zkouškám.“
14

 

Domnívám se, že mnoho problémů jsou jen problémy komunikace. To, že 

nenasloucháme druhým a obecně světu kolem, nás od nich zbytečně oddaluje. To, 

že se bojíme na něco zeptat, abychom se neztrapnili, že někomu nepovíme, že ho 

máme rádi, protože nám to přijde moc „klišovité“. Proč se bojíme být upřímní? 

Proč se bojíme soudu od ostatních; vždyť co je to za soud, když neupřímní soudí 

upřímného? To je výsledek s nulovou vypovídající hodnotou, z nichž vyjde čestně 

alespoň jedno čisté svědomí. Proč se lidé bojí nebýt jako ostatní? 

1.1.3 Péče o duši v trojím ohledu 

U Platóna se motiv péče o duši postupně vyformoval ve třech různých 

oborech: souvisí se vznikem systematické ontologie, s naukou o státě, který vedou 

filosofové a s naukou o individuálním osudu duše. 

Ontologie je pro Platóna naukou o různých způsobech bytí, které si nejsou 

rovny a stojí vůči sobě v jistém hierarchickém poměru. Abychom mohli různá bytí 

na dané úrovně zařadit, musíme mít nejprve prostředek, kterým jsme schopni je 

poměřit. Toto měřítko musí být ale zcela jiného rázu než měřená věc. Musí být 

ostré, jasné, identické, pevné. Takové je i pravdivé. Měřítko, které je čistou 

myšlenkou. Proto potřebujeme platónské ideje. Jsou vzory pro bytí, ovšem úskalí je 

v tom, že jen málo lidí je pozná.  

Hierarchie bytí vypadá tak, že nejvýše je nejzákladnější princip – Jedno, 

který má ale i svůj protikladný princip a princip vší mnohosti. Pod principem stojí 

ideje, které jsou pravzory vší dimenzionality. Uprostřed všeho jsoucna pak stojí 

duše (ve smyslu duše světa), jež je na pomezí viditelného a neviditelného. Pod duší 
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je tělesný svět s charakterem pohybu, stálé změny a nedostatečné identity. Právě 

vůči měřítkům z inteligibilního světa je něčím nezachytitelným a vágním. V duši 

žije ustavičně impuls buď se myšlením dostávat ke jsoucnům, k jednotě se sebou 

samou, anebo skrze racionalitu upadat do nejsoucna.
15

 

Protiklad látka-forma funguje na principu, že látka rozmnožuje, forma 

sjednocuje. Forma je pojímána jako dobrá, látka jako špatná a náš život se pohybuje 

mezi těmito dvěma principy. Tím, co tyto dvě síly uvede do souladu, jednotící 

mírou, je právě idea.
16

 

Prioritou antického života byla polis, ne jednotlivec a jeho domácnost, 

oikos. Polis byla místem, kde bylo možno uskutečňovat politické svobody. Polis 

spojuje člověka s kosmem, jelikož všechny tyto tři aspekty celku jsou spojeny 

podobným uspořádáním. Uspořádání jednotek má vliv dvousměrně. Pokud je 

člověk neharmonický ve svém nitru, je vláčen nenasytnosti a touhami po mrzkých 

věcech a rozhodně touto svou povahou polis neprospívá. Pokud by bylo takových 

občanů v polis více, mohlo by to vést k její zkáze. Na druhou stranu, pokud je polis 

špatně řízena, např. těmito občany, může opačně dojít k negativním dopadům na 

jejich život, které mohou končit v krajním případě až jejich smrtí (tak jako v 

případě Sókratově). Proto je v zájmu všech, aby lidské duše byly co nejlepší v 

hledisku morálním, co nejčistší, nejupřímnější a odvážné. K tomu by člověka měla 

dovést výchova, která je v polis jednou z nejvyšších priorit. Jedině tak polis přetrvá 

jako nejlepší možné zřízení. 

1.1.4 Duše a tělesnost 

Nestavějme do protikladu duši a tělo. Slýcháme často, že Platón je dualista, 

na něhož svými pracemi navazuje Descartes a další. U Platóna se dočtete, 

především v dialogu Faidón, že tělo je vězením duše. Uvědomme si ovšem jednu 

věc – čteme tyto dialogy s odstupem zhruba 24 století. Máme tendenci představovat 

si tělo jako schránku z masa a kostí a Platóna pak chápeme jako asketu a mystika. 
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Praha, 1999, s. 320. ISBN 80-86005-91-7. 
16

 Tamtéž, s. 330. 



22 

 

Zkusme se podívat na tělo jako na symbol. Oprostěme se od těla Sarx a uvažujme o 

těle Sóma. 

Sóma je spíše než opravdovým tělem symbolem vnějškovosti. Startem, v 

němž pohyb duše začíná. Právě v rámci tohoto těla se ukrývají předsudky, mínění a 

stereotypy. V tomto smyslu nám tělo brání v poznání. Udržuje nás v neautentičnosti 

a nedovoluje nám, aby se vyjevila neskrytost. Proto je nutné, aby duše tělo alespoň 

na chvíli opustila, aby ho „překročila“. Pobídkou k tomuto závažnému kroku se 

stane právě problematizace vnějškovosti a neautentičnosti. 

Tělesnost je odmítána z toho důvodu, že odvrací pozornost od věcí 

vnitřních, duševních, k věcem vnějškovým, povrchovým, nestálým. Odevzdanost 

slastem a strastem je pasivitou člověka, který v té chvíli už není pánem sebe sama. 

To je ta hlavní příčina, proč je celá tato situace pojímána jako úpadková. Člověk, 

který neřídí sám sebe, nerozhoduje ze sebe a neměl by ani rozhodovat v těch 

věcech, které mají dopad na situaci ve společenství. Nicméně, děje se to. Jak ale 

máme volat po převzetí zodpovědnosti za důsledky, když takoví lidé nejsou 

způsobilí tuto zodpovědnost přebrat a ani nechápou, že by to udělat měli? 

Tělo je v dnešní době chápáno jako objekt. Vztah k sóma a sarx popisujeme 

souslovím „mám tělo“. Ve vztahu k tělu pexis říkáme „jsem tělem“
17

. O tomto těle 

nevíme, dokud není zasaženo nějakou okolností, třeba že dostaneme hlad. O tomto 

těle víme, jen když s ním něco je. Descartes pojetí pexis odsouvá stranou, protože 

takovou syntézu tělesna a duševna je těžké racionálně uchopit. Raději tedy mluví o 

res cogitans. Tělo nás klame, nemůžeme věřit tomu, jak zrcadlí svět, přináší nám 

jen počitky. Proto se tělo posouvá do pozice objektu. 

Oproti tomu duše u Platóna nemůže být chápána jako res cogitans, není to 

substance. Je to pohyb, který má zdroj tohoto pohybu sám v sobě. Od té chvíle se 

vlastně začíná tvořit čas, duše je v tomto smyslu pramenem. Platonova starost o 

tento pramen se děje v otázkách a odpovědích. To je obstarávání duše a taková duše 

má svou existenci právě v pohybu otázek a odpovědí. K duši se dostaneme tak, že 

se budeme pohybovat spolu s jejím pohybem, v kruzích a čím dál tím výše. U země 
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se drží jen lidé hledající přízemní prožitky, žijící pro intenzivní vnějškový okamžik. 

Ti, kdo kultivují duši, míří výše. 

Duše opečovávaná funguje s tělem v dokonalém celku ve smyslu pexis. 

Oproti tomu duše utilitárně založená tělo užívá jako prostředek a je mezi nimi 

udržován nesprávný vzájemný poměr. Vykřesaná duše je v harmonii s tělem a 

dohromady se poté podobají něčemu jednoduchému a nerozvodnému. V této 

souvislosti Platón v dialogu Faidros říká, že jediné, co pohybuje samo sebe, se 

nepřestává pohybovat, protože neopouští samo sebe, a je zdrojem a počátkem 

pohybu i pro jiné věci. Počátek je však bez vzniku a proto musí být i bez zániku, 

Počátkem pohybu je to, co pohybuje samo sebe. To je podstata a smysl duše.  

Pro někoho možná poněkud špatně uchopitelnou skutečnost pohybu duše 

vysvětluje Jan Patočka v textu Počátky systematické psychologie. „Proces, toto 

vztahování sebe i věcí k άγαυόν, které vykonáváme původně jako temný, nám 

samým unikající a nekontrolovatelný pohyb, ale který v sobě obsahuje také ještě 

docela jinou možnost vztahovat se k sobě, totiž tematizaci měřítka - tento proces je 

samotnou podstatou ψυχή; je to proces, kterým se sama vrhá vpřed, sama se uvádí 

do stavu, v němž je, takže by bylo lze říci, že ψυχή je stále před sebou. (…) Duše 

tedy není souměřitelná se žádnou jinou věcí právě z toho důvodu: celá je bytím 

tohoto pohybu a žádná jiná věc nemá v sobě takový samostatný pramen 

pohyblivosti, takový samopohyb. Nyní však Platón vyvozuje dalekosáhlou 

konsekvenci: duše jako to, co se uvádí v pohyb tím, že žije ve vztahu k άγαυόν, 

nemůže z podstaty věci přijímat do sebe opak, nemůže ustat ve svém pohybu; ψυχή, 

která patří z povahy věci k tomu, co dává měřítko světu, nepatří sama svou 

podstatou, svým bytím, do oblasti doxá, a to se musí projevit tím, že je 

nesmrtelná.“
18

 

Každé tělo, jemuž se dostává pohybu zvenku, je bezduché. Tělo, kterému se 

dostává pohybu zevnitř, je oduševnělé.
19

 Takový člověk je pak nejblíže věcem, jak 

se samy o sobě vcelku a různé distanci vyjevují. Duše tedy může prozkoumat celý 
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svět; musí se o to alespoň pokusit, má tu moc obejmout v kruzích celek a následně 

ho přinést zpět jednotlivci v něm. Pravou podstatu duše tvoří vztah k transcendenci.  

V duši je přítomna síla, která je schopná pečovat o její pohyb. Tou silou je 

mysl, kterou u Hérakleita nalezneme skrytou pod pojmem logos a u Platóna pod 

pojmem nús. Nús je schopností myslet, poznávat, vztahovat se k bytí jednotlivých 

věcí, ne pouze k věcem jako jednotlivostem. Je smyslem pro bytí, který nese 

odpovědnost za veškeré části duše a celou péči o duši vede. Jedná se o vnitřní moc a 

to je ten důvod, proč se filosofická výchova nedá dělat zvenku; vše se musí 

koordinovat a vzejít zvnitřku. Z vnějšího prostředí nám k tomuto pohybu může 

přijít pouze pobídka – problematizace samozřejmostí. Péče o duši je tak starostí o 

náležité uspořádání složek duše a kromě spornosti vnějšího zahrnuje i pozitivní 

poznávání. 
20

 

Jako problém vnímám to, že podněcování prožitků a emocí přichází v 

současnosti většinově z vnějšku. Okolí nabízí nepřebernou paletu stimulů, které se 

dají rychle střídat. Abychom to všechno stihli, všechno vyzkoušeli, honíme se za 

zážitky, které jsou ale nedlouhého trvání a povrchního rázu. Příjemné niterní pocity 

by neměl vyvolávat jen alkohol, omamné látky nebo uměle vyprodukovaný 

adrenalin. Měly by pramenit také z jisté vnitřní harmonie, kterou dokážeme 

zahlédnout v pozastavení a zamyšlení se, hlubokém nádechu a chvilkovém 

splynutím s „nicem“, co nás obklopuje. Zvykáme si na vnější nabízené stimulátory 

dobré nálady a neadekvátně se na ně spoléháme, čímž v důsledku mohou začít trpět 

i vlastní mezilidské vztahy. 

Existují místa, na která se „chodí lidé bavit“. Takovými místy jsou např. 

diskotéky a bary, jejichž existence závisí z finančního hlediska na tom, že 

opakovaně přicházejí dny v týdnu, jako jsou pátky a soboty. Každý týden tam 

večery v tyto dny probíhají stejně za většinové účasti stále stejných tváří. Lidé 

znavení z práce, která je nebaví, znuděni televizními seriály, které se opakují, žijí 

jen pro páteční a sobotní večery. Mají pocit, že tady jsou konečně sami sebou, 

ukazují, jací jsou. To jsou jejich po(za)čátky, to jsou prameny jejich síly pro přežití 
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dalšího týdne. Pobavit se svíjením za hluku nesmyslných rytmů, popovídat si s 

lidmi na „stejné vlně“, dostat se do rauše pomocí alkoholu, kofeinu, nikotinu či 

jiných látek. Taková místa se dnes živí převážně z toho, že se snaží maskovat 

existenciální nudu za zábavu a nabízejí chvilkový únik z jednoho stereotypu do 

druhého. Někdo může být přesvědčen o tom, že takhle se má prožít mládí, že tohle 

je podstata jeho životního „drivu“. To je ale nalhávaná slepota k jiným možnostem 

vedení života. 

1.1.5 Podobenství o jeskyni 

Duše se pohybuje v kruzích při správném vedení směrem vzhůru a Platón 

podstatu jejího putování do jisté míry vyjádřil ve svém snad nejslavnějším 

podobenství – o jeskyni. Kromě toho zde popsal i poslání vychovatelů a princip 

výchovy, jež s péčí o duši a koncepcí vzdělání úzce souvisí. Dovolte mi citovat 

jednu z klíčových pasáží Ústavy:  

„Náš pak úkol, děl jsem, zakladatelů obce, jest násilím přivésti lidi 

nejlepších přirozeností k té nauce, kterou jsme v předešlém nazvali největší, aby 

totiž uviděli dobro a vystoupili po oné cestě vzhůru, a když by tam vystoupili a 

sdostatek je uviděli, nedovolovati jim to, co se nyní dovoluje. 

Co to? 

Aby tam zůstávali a zdráhali se sestupovati nazpět k oněm vězňům a neměli 

podílu v trudech a poctách u nich obvyklých, ať jsou nicotnější nebo vážnější.“
21

 

Ten, kdo se navrátí, už poznal. Není ztvárněním absolutního rozumu a 

majitelem pravdy. Je hledačem, který aktualizuje své poznatky o světě ve světle 

nejvyšší nauky, v Platónově pojetí dialektiky. On se nedívá na nejvyšší ideu, ideu 

dobra, jako na modlu, jako se člověk nedívá do slunce, které by se mu stalo 

nebezpečné. Idea dobra je světlem, sluncem, které prosvěcuje všechno jeho poznání 

okolního světa. Jedná se o člověka, který se od celku musí vztáhnout zpět k sobě a k 

ostatním. A tak přichází, aby narušil žitou samozřejmost jeskynních lidí, kteří mají 

mínění. Zasévá kolem sebe pochyby, bourá sebevědomí a suverenitu tamějších 

obyvatel. Je nezávislým člověkem, který má autonomní rozum a jenž nikdy 
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neupadne zpět do nevolnictví zdání. Jeho pohled na svět je zbaven povrchnosti. Je 

svobodný. Dovolila mu to jeho duše, vykřesaná v pevný krystal. 

„Vrcholem svobody pohybu a pohledu je život v přirozeném světě. Ten je 

náročný. Větší svobodu životních ani poznávacích hledisek si neumím představit. O 

této svobodě jde filosof svědčit zpátky do jeskyně. Nejde poučovat, jak to 

„opravdu“, definitivně je. Jde upozornit na nedospělost a striktně částečnou 

zahleděnost obyvatel jeskyně. Jde jim říci, že se lze dívat i jinak, než jak oni se 

dívají; že je možné se dokonce pohybovat; že svět je bohatší a skutečnější, že z 

něho znají jenom stín jeho jedné stránky, a to ještě stránky umělé; že světlo může 

být přirozené.“
22

 

Co se stane s vězni, když je otřesena jejich samozřejmost, jistota a 

zproblematizována každodenní existence? K tomu slova Jana Patočky: „Tenkrát, 

kdy se to děje, člověk pociťuje něco nového, pociťuje zvláštní pohyb, který se v 

něm děje, všechno nabývá nového smyslu, svět se najednou otevírá v širokých 

horizontech, v kterých dosud se neobjevoval. Něco takového, skutečné prolomení 

každodennosti, tupé normálnosti, je východiskem vlastního procesu vzdělání, které 

evropskému lidstvu dává po celou dobu historie smysl.“
23

 

Předpokladem vyvedení vězně z jeskyně je jeho pozdější návrat zpět. 

Ideálem není člověk věnující se čisté kontemplaci, žijící ve věži ze slonovinové 

kosti. Filosofem, vzdělancem, je člověk, který si umí najít vztah mezi hloubáním ve 

světě idejí a žitou realitou a nabyté znalosti a vědění dokáže uvést do praktického 

života tak, aby přinášely užitek a přispěly k celkové harmonii. Neizoluje se od 

okolí, naopak, filosofii chápe jako poslání, kterým může přispět k jeho formování. 

Požadavek návratu zpět do jeskyně je patřičný: filosofové přijímali vzdělání, které 

jim poskytovala obec, a díky němu se stali povolanými k vládnutí tím, že „prozřeli“. 

Je tak na místě, aby obětovali něco ze svého času veřejné službě. Řádným 

vzděláním takoví lidé poznají spravedlnost tohoto uspořádání a přijmou ho. 
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Jisté vztahy mezi lidmi jsou vhodné, harmonické a zapojení do dobře 

uspořádané struktury představuje napodobení idejí. Pokud někdo rozumí, co je 

spravedlnost, ale zneuctí spravedlivý požadavek v rámci lidských vztahů, zamítá 

tím ideje jako modely v lidském chování. Vzdělanec vracející se do jeskyně tak 

nečiní pouze proto, že chce prospět těm, co v ní prodlévají; spíše to dělá, jelikož si 

pamatuje, co pro něj udělali jiní, a poznává, že toto je cesta splacení vlastních 

dluhů. Milovník spravedlnosti je milovníkem jistého vzorce aplikovaného na lidské 

vztahy, ne pouze milovníkem jiných lidí. Nepřiděluje tak dobro ostatním náhodně, 

ale rozděluje ho takovým způsobem, aby docílil jisté rovnováhy, jež je v lidských 

vztazích žádoucí.
24

 

1.1.6 Epimeleia a pravda 

Epimeleia s sebou nese nutnost života v nejistotě a s riziky. Ono totiž 

přijmout pravdu a v pravdě žít vyžaduje notnou dávku odvahy. Naše současná 

společnost je dobrodinec, který nás chrání před ošklivostmi světa. Z našich médií na 

nás shlížejí samí krásní lidé, s krémem na vrásky se nemusíme obávat stáří, turisty 

na Hlavním nádraží už nebudou obtěžovat odklizení bezdomovci. Je tohle ale 

opravdu to, co se kolem děje? Nebo je to iluze, která ukolébá vědomí i svědomí?  

Setkání s pravdou je pak pro vnímavé lidi šokem. Lidskost se totiž ukáže v 

naprosto nečekaných polohách a je to jako skok do upřímnosti, kde se najednou 

cítíte očištěni a strašně lehcí, protože ani vy si najednou nemusíte před pravdou na 

nic hrát. Předsudky zmizeli a zbyl vám jen vlastní rozum a emoce. Jen člověk 

versus hodnoty, které jsou stejně holé a jednoduché jako je teď on sám. 

Jedna ze základních pravd se nám otevírá právě při setkání se smrtí. To 

pochopila i Božena Němcová, která se právě po smrti milovaného syna Hynka 

uchýlila do ústraní a začala psát svou Babičku. Byla to pro ni terapie, jak se 

vyrovnat s nastalým neštěstím. Právě totiž v osobě své vlastní babičky Magdalény 

se poprvé setkala se smrtí, která byla přirozená a zapadala do koloběhu žití. Vrátila 

se ke kořenům, aby pochopila vlastní současnost. Smrt jako neodvolatelnou součást 

života. Němcová se vrátila nazpět pro objevení své první pravdy. 
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Pravda je atribut vztahu mezi lidským myšlením a skutečností. Existuje 

několik teorií pravdy; nejznámější teorie pravdy koření u Aristotela, jedná se o 

teorii adekvační (korespondenční), která hájí stanovisko, že pravda je shoda 

myšlenky se skutečností, resp. že poznání je pravdivé v tom případě, když má 

vlastní oporu v realitě. Dalšími teoriemi jsou např. teorie koherence, kdy se za 

pravdivé považuje to, co je v souladu s předem platným systémem, nebo teorie 

pragmatická, která čerpá ze zkušenosti a praktického života, kdy se kriteriem 

pravdy stává osvědčení v praxi prostřednictvím dosaženého účinku. 

Ten, kdo provádí péči o duši, ale zastává stanovisko pravdy „aletheia“, 

neskrytosti. Pravda se skrývá pod povrchem jevového světa, nesmíme si ji plést s 

pouhým míněním. Mínění je v řeckém světě reprezentováno slovem doxá, jež 

znamená názor, představu na škále od klamavého zdání až po správné mínění. 

Mínění získáváme v rámci naší první zkušenosti se skutečností, u které provádíme 

prozatím intuitivní odhad. Nemáme náš názor na věc podložený, jedná se pouze o 

vlastní povrchový dojem. A jelikož jsme racionálně poznávající bytosti, s 

rozvinutým intelektem, máme možnost využít vlastní schopnosti k odkrývání 

skrytého. Pravda se jen nehledá, pravdě se člověk otevírá, pravda nás má, jde o 

proces postupného rozjasňování. Pravda se nám ukazuje z věci samé, pokud se nám 

chce odkrýt (podmínkou je dostatečná otevřenost). O pravdu se pokoušíme neustále 

pomocí filosofování, je to pro nás věčně obnovovaný pokus o život v pravdě. 

Pravda se nám ukáže jen z věci samé, jedná se tak o neskrytost, není to 

odkrytost. K tomu Anna Hogenová: „Odkrytost vyžaduje, aby pravdu někdo odkryl, 

tedy někdo, kdo má moc. Ale neskrytost se dává sama ze sebe. Jediné, co je třeba 

udělat, je odstranit předsudky, které nám „hážou“ na věc podivné světlo, v němž se 

sama věc jeví jako překrytá, zakrytá.“
25

 

Bytí ve smyslu platónské filosofie není zapotřebí moci. Takové bytí je 

laskavé, ne dobyvačné a podrobující si. Oproti tomu, dnes se většinově pravdy 

dožaduje v její objektivní podobě a kdo pravdou disponuje, disponuje i mocí. Moc k 
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pravdě a síla prosadit si ji na úkor něčeho méně ověřitelného. Kdo má víc důkazů, 

má větší pravdu.
26

 

Pravda se dnes dokazuje ze subjektivity. Jde o to moci vše falsifikovat, a tak 

získat jistotu. Ale tato jistota stejně roste z našich subjektivních pramenů, a tak 

pravda z principu nemůže být jenom jedna. Je jí tolik, kolik je subjektů. Hledá se 

konsensus, protože pravda se stává tím, na čem se shodně skupina lidí. Dnes je pro 

dobro věcí nutné vyměňovat si tak dlouho argumenty, dokud se o nich nedosáhne 

zásadní shody. Nároku na vlastní odkrývání skrytosti se také dobrovolně vzdáváme 

a delegujeme pravdu na odborníky, což do jisté míry představuje sebeztrátu, 

zpřetrhání intenzivního niterného kontaktu s celkem světa.  

V postmoderní době dochází k relativizaci pravdy a vzniká pluralismus 

pravd. Znamená to asi tolik, že pravdu má ten, kdo si ji dokáže prosadit. Vítězí a 

rozhoduje silnější. Už Nietzsche psal, že neexistuje žádná pravda o sobě, každá 

pravda je zprostředkována interpretací a existuje pouze díky interpretaci 

skutečnosti, v každé chvíli se pravda znovu a znovu určuje. 

1.1.7 Závěrečné shrnutí 

Smyslem péče o duši je starat se o celek duše, tedy spravedlnost duše. Celá 

péče začíná sebeproblematizováním. Péče dává duši měřítka pro vlastní bytí, jako je 

vytrvalost, jednota a přesnost. Duše tedy není od začátku hotová, není daností, ale je 

mohutností, jež lze kultivovat a jež se musí kultivovat. Když člověk pečuje o vlastní 

duši, tak se stará o to, kým je, chce a může být; pečuje o svou vnitřní spravedlnost. 

Péče o duši nemá být motivována budoucím úspěchem ve vnějším světě. 

Jedná se o vnitřní formování, jež se děje prostřednictvím myšlení, které je jasně 

ohraničené. 

Vnitřně nás proměňuje tak, že se z bytostí instinktivních stáváme osobami, 

které se formují a zpodobňují prostřednictvím nepřetržitého zkoumání, resp. 

prostřednictvím toho, co zkoumání odolá. Duše tímto způsobem dostává na 

určitosti, stupňuje své bytí, které se nemění, nýbrž zhušťuje. 
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Duše je tím ohniskem, v němž dochází ke vzájemnému potkání reality a 

pravdy. Pečování je uvedením těchto dvou věcí do pravé souvislosti. S tím dochází 

k posílení smyslu pro zodpovědnost a zároveň zaujetí určité distance od života ve 

smyslu přílišného nelpění na pozemských statcích a odhalení se vůči smrti. Pravda 

je pro člověka v určitém ohledu břemenem. Člověk je bytostí pravdy, ale pravda je 

pro něj zároveň i prokletím, protože ukazuje jeho prekérnost, jeho postavení v 

univerzu, které je vůči němu přemocné.
27

 

Duše je schopna pohybu mezi dvěma možnostmi – úpadkem, v němž chybí 

jakákoli měřítka, a možností opačnou, jejímž vrcholem je absolutní duchovno, 

kterého člověk nikdy nedosáhne. V lidských možnostech ovšem je alespoň se 

přiblížit této nejvyšší limitě tím, že bude duše uvedena v soulad a pod vedením 

rozumu dojde k harmonickému sjednocení jejích částí. Je tedy schopna dostat se z 

úpadku a přetvořit se ve strukturu pevnou, určitou, v níž panují jasné vztahy mezi 

vnitřními elementy.
28
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1.2 Novověká duše 

1.2.1 Subjekt-objektový obrat 

Péči o duši související s antickým antropologickým paradigmatem lidství se 

dostává popření v novověké etapě. Jedná se o popření, které je způsobené otočením 

komponent v celkovém systému pojímání světa. Vládcem světa se stává člověk a 

jeho rozum. Nejvýše stojím, věci jsou mi podřízeny, pravdivé je to, co shledám jako 

pravdivé za pomoci důkazů, jsem vlastníkem pravdy jako nejvyššího měřítka, které 

může světu rozprostřenému přede mnou vládnout. 

Zatímco v antice byl člověk vymezen jako zoon logon echon a zoon 

politikon, tedy jako člověk participující na řádu, zde je člověk pojat jako myslící 

subjekt – cogito rationale, člověk určující řád vlastním rozumem. Nový rozvrh světa 

je subjekt-objektový. Už pomlčka mezi subjekt a objekt dává tušit, že nepůjde o 

něco, co tvoří pospolu celek. Jsme v konfrontační pozici. Lidské já jako subjekt, 

před nímž stojí objekt, který je představován, jasně určen, vyměřen a lze ho nějak 

zasadit do rozumové struktury v lidské hlavě, tak aby v „našem“ světě 

nezpůsoboval chaos svou neuchopitelností, nepopsatelností a nepředstavitelností.
29

 

Cogito rationale si chodí po světě a pohlíží na předměty. U většiny věcí, 

které na své cestě potká, se začne zamýšlet nad tím, jak by mu tato věc mohla 

posloužit, jaký užitek by mohla přinést, k čemu by se dala použít jako prostředek. 

Pokud není dnešní člověk pokrytec, musí se v tomto příměru vidět. Proč to 

nepřiznat, je to logické vyústění působení téměř čtyřistaletého vývoje vědy, za 

pomoci níž jsme dospěli do současné podoby světa. Tento stav nelze jen tak 

jednoduše odsuzovat. Ale proč se nezamyslet nad tím, zda to vše okolo nás musí 

běžet tak samozřejmě jako to běží? Vyvolejme zpět pocit antického člověka, 

kterému se zračil údiv v očích, když překročil tabu a nic se nestalo, když jednou 

nezasel, když zasít měl, a jeho život šel dál, v jiné podobě, v jiné možnosti. 

Vystupme nad konformitu a uvažujme nad tím, zda to není jen nějakým trendovým 

sociálním konstruktem, který nás svazuje, uniformuje a dělá z nás sluhy našich 

majetků a postavení. Zastavme a zeptejme se. 

                                                 
29

 Srv. PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství: filosofické základy pedagogické antropologie. Vyd. 2., 

přeprac. a rozš., V Portálu 1. Praha: Portál, 2010, s. 50-51. ISBN 978-80-7367-756-5.  



32 

 

Erazím Kohák srovnává v této souvislosti dva z jedněch nejvýznamnějších 

myslitelů novověku, Reného Descarta a Jana Ámose Komenského: „Pro Descartova 

velkého současníka, Jana Ámose Komenského, znamenal rozum smysluplnost 

božího stvoření a zároveň schopnost, člověku Bohem danou, tuto smysluplnost 

uchopit a pochopit. Smysl – to znamená především hodnotové vztahy dobrého a 

zlého – se mu jeví jako nedílná součást uspořádání všeho stvoření i lidského 

porozumění. Mezi rozumem a cítěním, mezi člověkem a přírodou, tu není ani 

rozpor, ani propast. To vše je tkáň božího stvoření. Oproti tomu Descartes zužuje 

pojem rozumu na čistě matematické uspořádání ideálních entit – a v přírodě na 

matematicko-mechanické uspořádání částic v časoprostoru. Tím se rozum i příroda 

stávají dostupné nové matematicko-mechanické přírodovědě, jak ji vytvářejí 

Galileo Galilei a Isaac Newton. Naplňuje se tím Baconova představa vědění jako 

moci. Hodnoty a smysl už nestojí v cestě lidskému ovládání světa. V karteziánských 

kategoriích se časoprostorová skutečnost či res extensa jeví jako čistě hmotná, 

pouze příčinně uspořádaná.“
30

 

Novověký člověk o duši pečovat „nepotřebuje“. Duše je v pozici subjektu, 

jenž je jasně vymezen a popsán. Naše duše je především náš rozum. Do vztahu s 

okolím vstupuje tím způsobem, že do svých představ pojímá vnější reálie, s nimiž 

se seznamuje tak, že je třídí a kategorizuje. Subjekt je tím mocipánem, který určuje, 

co je a co není pravda. Pravdu dává jako nálepku, neobjevuje ji, není to neskrytost; 

pravda je empiricky zjistitelná a hlavně, je to to, co určím já, a tak to platí pro 

všechny okolo. Ovšem co bude, když mou pravdu, člověče, nepřijmeš?  

Zde spatřuji kořeny střetů a konfliktů, které nás, moderní lidi, trápí. Vždyť 

vše je jen bojem o hledisko, o správný pohled na svět, o pravdu. Problém se 

intenzifikuje tím, že „mít pravdu“ nám dává do rukou mocnou zbraň. Moc. O to 

jsou boje lítější a důsledky střetů tragičtější. Kdo z těch, kteří za pravdu bojují, se 

zamyslel na tím, zda je pravda opravdu jen jedna a zda na ni opravdu tolik záleží. 

Nejdůležitější přece je, abych žil v pravdě sám se sebou, ne v pravdě se svým 

politikem, zaměstnavatelem a jinou autoritou. 
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Svět postavený v protikladu k subjektu se pojímá jako mechanismus. Pokud 

na okolí nahlížíme tímto způsobem, jsme schopni přehlédnout jednotlivé věci v 

jednoduchosti jejich existence. Jsou to prostředky. Prostředky pro nás. Dokážeme je 

dokonale poznat, protože fungují jako mechanismus, který nemá ve svém fungování 

žádnou záludnost. Důsledky takového pohledu na svět, resp. na přírodu, který trval 

několik století, musíme pak řešit v dnešní době. Z čeho jiného čerpá svůj předmět 

ekologická etika a idea nutnosti trvale udržitelného rozvoje? To, že se člověk 

vymezil proti přírodě a začal ji „využívat“ a „kultivovat“, to, že se chtěl radikálně 

oddělit od zvířat, protože zvířata jsou jen mechanismus, stroj, který nemá v linii 

vývoje člověka místo, to vše má podíl na globálních starostech dneška. To, že se 

člověk nadřadil a ztratil jakousi „životní pokoru“.  

Novověk udělal z člověka krutou bytost. Příroda i zvířata ztrácí díky 

novému určení vlastní podstaty nároky na jakýkoli ohled, který tu byl např. za 

středověké křesťanské epochy. Zvíře se již netěší postavení božího stvoření, zájem 

o zvířata plyne spíše z té potřeby, že je třeba zjistit, jak je účinněji využívat pro 

potřeby člověka. Od krutostí páchaných na přírodě a zvířatech pak není daleko ke 

krutosti páchané na člověku. Zdeněk Kratochvíl uvádí, že tyto konsekvence souvisí 

s nastavenou hodnotou lidství. Nebezpečí vyvstává ze snahy určit hodnotu lidství 

určitě a výslovně. V novověku jsou těmito určeními „rozum“ a „práce“. 

„Přijetí každého určitého – a tedy nebytostného – hlediska na lidství je 

nebezpečné. Stává se totiž měřítkem, kterému nedostojí nic mimolidského, takže 

vše mimolidské se jeví být „nehodnotným“. Tak se svět stane např. „předmětem 

výzkumu“ nebo zásobárnou poskytující „materiál“ pro práci. Ničím z toho však 

není svět opravdu. Navíc takovým měřítkům samozřejmě nedostojí ani všichni lidé. 

Mnozí se stávají méněcennými (ať už intelektuálně, pracovně, třídně, rasově nebo 

jinak), neboť každé takové určité měřítko lidství je s naivní samozřejmostí 

považováno za „všelidské“. To, kdo mu méně dobře vyhovují, jsou méně lidmi.“
31

 

Novověká věda přichází s převratným požadavkem – vše musí být „clare et 

distincte“. Aby se mohly věci vyjevit „očištěné a jasné“, předpokládá to jedno – 
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vytrhnout je z kontextu, v němž byly. Odmyslet si od věcí její určení, jež jsou nám 

dány předsudky a domněnkami. My, novověcí lidé, toužíme po jasném a 

objektivním postižení dané skutečnosti. Chci vidět věc takovým způsobem, jakým ji 

bude nazírat sto dalších lidé po mně. Nesmí dojít k mýlce v interpretaci jakéhokoli 

významu. Pravda tu přece objektivně stojí. Není skrytá v celkovosti, nemusím ji 

hledat. Já si pravdu tvořím sám v průběhu svého myšlení, já mám pravdu a ne 

naopak. Mým největším posláním jako badatele na poli pravdy pak je dosáhnout 

objektivní pravdy. Co je ale objektivní pravda? 

Vědeckost novověku spočívá k držení pravdy pevně v rukou. Zároveň je 

pravda podrobena zrakům všech tak, aby byla potvrzena její „pravdivost“, protože 

čím většího konsensu na pravdě se dosáhne, tím výše hodnota této konkrétní pravdy 

stojí. To přímo odporuje antickému vytrhávání pravdy ze skrytosti. Tady je pravda 

od začátku hned pěkně všem na očích tak, aby byla potvrzována ve své hodnotě. 

Člověk byl odtržen od počátku, proto se dnes k němu učí zpět dostávat. Při 

tomto úkolu je třeba oprostit se od současného životního rozměru v kauzalitě, 

funkcionalitě a logice. Skočit bez předpokladů a vědomí možných hypotetických 

důsledků do prázdna. Novodobá subjektivita je bez kořenů, nemá svůj pramen. 

Žijeme celkově vnějškově, o vlastní vnitřní záležitosti se moc nestaráme, nejsme 

sami se sebou v žádné formě dialogu.
32

 

Pokud bychom žádali shrnutí problému, lze říci, že od antiky postupně 

dochází k proměně vztahu člověka ke jsoucnům
33

. Požadavek nově se rodící vědy, 

„clare et distincte“, měl za následek redukci věcí, které nás obklopují, na pouhé 

objekty, které jsou nám, jako subjektu, vrženy do cesty. Předmětem se staly entity 

jako je Bůh, život, svět či duše. Karteziánský systém si žádá uzavřenost – tedy 

verifikovatelnost a jasné rozlišení skutečnosti a neskutečnosti. Člověk je zasazen 

kontextu prostorových a časových souřadnic, které ale nespoluvytváří způsobem 

svého žití. 
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Descartes postupuje analyticky a rozlišuje mezi res cogitans a res extensa. Z 

duše tak dělá subjekt, myslící bytost, jež má sílu s kauzálními projevy. Tyto dvě 

substance jsou na základě svým vlastností od sebe tak odlišné, že jedna bez druhé 

může trvat. Vzniká tak psychofyzický paralelismus. Stojí v příkrém protikladu k 

antickému konceptu, který duši chápe jako všeprostupující dynamis, bohatý 

neutuchající pramen možností kdykoli uskutečnitelných.
34

 

Zkoumání o člověku se podle Descarta musí stát mechanikou, protože 

organismus, k tomu analogicky vesmír, fungují jako stroj. Vše podléhá zákonům 

hmoty, jakékoli vitalistické vysvětlení organických jevů je nepřijatelné. Descartes 

má i svou speciální psychologii, kde se v souladu se svým dualismem snaží rozlišit, 

které duševní jevy jsou vázané na hmotu a které mají původ v ní samé.
35
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2 ŽIVOTNÍ POHYBY A SMYSL DĚJIN U JANA PATOČKY 

Jan Patočka ve svých Kacířských esejích
36

 představuje originální pojetí 

dějinných pohybů, které je představeno spolu s koncepcí životních pohybu u 

člověka. Patočka na dějinném průběhu ukazuje, kde zhruba pramení představa péče 

o duši, jak ovlivnila další dějinný vývoj, a také jaký smysl a hodnoty byly 

upřednostňovány v etapách běhu dějin.
37

 

2.1 Tři fundamentální pohyby 

Patočkovým východiskem jsou dějiny – jedná se o soubor dějů, jež jsou 

výsledkem činnosti člověka, a toto konání je založeno na různém vztahování se ke 

světu u konkrétních jedinců. Způsob, jakým se člověk vztahuje ke světu, zároveň 

určuje, jak se vztahuje k sobě, resp. otevření světu značí otevřenost člověka samého. 

Vztahování ke světu ale není univerzální, jednotné – otevřenost Patočka 

odstupňovává s ohledem na tři fundamentální pohyby života člověka. Pohyb, v 

němž se jedinec zrovna nachází, určuje způsob, jakým rozumí sobě a společnosti, 

která ho obklopuje. 

Pohyb akceptace je prvním pohybem, jímž se vstupuje do světa. Přijetí je 

provedeno lidmi blízkými, kteří připravují a konstituují svět, jenž člověku umožní 

získat vědomí „pravosti“ vlastního bytí. 

Druhý pohyb se nazývá pohyb obrany. V této chvíli se člověk vzdává sebe 

ve prospěch potřeb druhých lidí. Tento pohyb je nezbytný pro harmonické 

uspořádání a otevření se člověka v rámci spolusoužití s blízkými. Potřeby se 

obstarávají prostřednictvím práce. Člověk je v tomto pohybu otevřen jak směrem k 

sobě, tak ale i směrem k druhým, protože jinak by bylo vyloučeno, aby mohl 

obstarat jejich potřeby. Tedy společenství by nemohlo vzniknout bez akceptace a 

sebevzdání. Člověk se ale pořád pohybuje ve světě svých nejbližších, který je pro 

něj od původu vnějškový; byl do něj přijat, aby se stal součástí celku. Pro 
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harmonický celek je však nutné obstarávat potřeby a člověk je za toto konání 

zodpovědný. Práce se tak stává jakousi oplátkou za harmonické přijetí vlastního 

bytí a člověk si zároveň uvědomuje tíži toho, že není samostatný, ale závislý na 

spolubytí s ostatními, kteří mu umožňují prostřednictvím vlastních prostředků 

uspokojovat potřeby, a zároveň se i on vlastně stává prostředkem k uspokojování 

potřeb druhých lidí. 

Vyvrcholením je pohyb pravdy. Člověk rozlišuje přirozené a nadpřirozené, 

vztahuje se k budoucímu a uchopuje přítomnost i minulost. Člověk se budoucnosti 

dosud otevíral vírou v boha, otevřen byl i pro minulost (pohyb akceptace) a 

přítomnost (pohyb obrany). Člověk procházející pohybem pravdy se víry vzdává, 

jelikož víra je prostředkem nezodpovědným. Pohybem pravdy jedinec přebírá 

zodpovědnost za vlastní budoucnost. 
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2.2 Smysl dějin 

Pro Patočku je smysl naším vlastním nahlížením, na základě kterého se věci 

stávají srozumitelnými. Jinými slovy je bytí člověka otevřenost pro smysl. Když 

otřásáme smyslem, tak otřásáme pak i otevřeností. Smysl je subjektivní, je to náš 

vlastní způsob pojímání světa, a jsoucnu je dodáván hodnotou. Ta udává 

smysluplnost jsoucna a smysluplností může jsoucno člověka v jeho otevřenosti 

oslovit. Člověk svým vztahováním ke světu dává jsoucnům hodnotu, a tak i smysl. 

Člověk osmyslňuje svět a otevírá se tak ve svém bytí pro bytí jsoucen. Pro člověka 

má dění kolem něj smysl do té míry, pokud se vyskytne něco, co pro konkrétního 

jedince otevírá možnost budoucnosti. 

Jak již bylo výše zmíněno, člověk za svého života prochází třemi 

fundamentálními pohyby, v nichž se postupně buduje prostředí, do něhož je jedinec 

přijat, zodpovědnost za uspokojování potřeb svých i potřeb druhých lidí a způsob 

vztahování se člověka ke své budoucnosti. Pohybům akceptace, obrany a pravdy 

odpovídají tři stupně lidského dění, kterými dějinný člověk prochází. 

První stupeň je nedějinný pohyb akceptace. Člověk je anonymní součástí 

dění celku jsoucího a panuje zde tzv. přírodní rytmus. Všichni lidé mají stejný cíl, 

společně se uživit a udržet společenství. Člověk se anonymně harmonizuje s 

celkem, v němž žije, a cílem je přežití a předání života. Mechanicky přijímá daný 

smysl, svět neproblematizuje a je orientován do minulosti. Život se ukotvuje v 

mýtu, který je nutno akceptovat, aby člověk někam patřil. Ten nastavuje jednu 

pravdu a pluralita názorů je nulová. Člověk užívá k uchování a následnému 

předávání informací pouze paměť a řeč. 

Před-dějinný pohyb obrany je bodem obratu a prazákladem péče o 

zodpovědnou duši. Události se nyní uchovávají jiným způsobem. Člověk využívá 

možnosti kolektivní paměti, která je vázána na písemnou tradici. Podléhá rytmu 

vzniku a zániku. Spolubytí s druhými vnímá jen s ohledem na uspokojování potřeb. 

Smysl vlastního bytí získává z víry v božstvo. Přijímá jeho pravdu, tuto pravdu 

neproblematizuje, protože ona mu poskytuje bytí v jistotě. Ve víře tak nachází 

smysl vlastního bytí, protože mu umožňuje jistotu budoucnosti. Svět je těsně před 

objevením problematičnosti a s ní spojeným pohybem pravdy a svobody. 
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Pohyb pravdy a svobody je třetím dějinným stupněm a představuje již 

vlastní dějiny. Pro před-dějinného člověka jsou jsoucna jen prostředky k 

uspokojování potřeb a získávají tedy hodnotu až tehdy, lze-li je nějakým způsobem 

využít. Takový člověk je nezodpovědný. Nezodpovědnost může jedinec nahlédnout 

teprve při otřesení dosavadního smyslu bytí.  

„Sakrální“ smysl je nyní zpochybněn, čímž je zpochybněna vlastně celá 

budoucnost člověka. Prožívá nejistotu vlastního bytí a je potřeba, aby byl znovu 

přijat a potvrzen, tentokrát však již „opravdověji“. Prvotním společenstvím se 

člověku stává opět nejbližší rodina. Člověk najednou získává vůli určovat vlastní 

budoucí bytí a být dárcem jeho smyslu. Na tomto základě otřesení smyslem vzniká 

polis, která vymezuje prostor pro střety různých pojetí smyslu bytí. Jediný 

absolutizovaný smysl je nemožný, proto dochází k jeho konfrontaci střetem vůlí. To 

je pohyb svobody, absolutní smysl by svobodu a pravdu bytí popíral.  

Nejistota a možnost „existovat jinak“ pak chrání před absolutizací smyslu. 

Jeho neustálým pozměňováním a přizpůsobováním se bráníme každodennosti, která 

znamená jistotu a nesvobodu. Smysl bytí tak vlastně vězí v hledání smyslu. A právě 

polis je místo veřejné nejistoty, které tuto činnost umožňuje. Aktivní společenství 

tímto způsobem provádí činnost politickou, v polis se rodí první povědomí o 

politice, resp. dává vznik i filosofii. 

Pro člověka nacházejícího se v pohybu akceptace a obrany byla smyslem 

přítomnost. Člověk žil v určitém opakujícím se rytmu, který dodržoval, neohlížeje 

se na minulost či budoucnost. Veškeré vědění proudilo ze sakrality, která 

každodennosti zajišťovala plynulost trvání. S pohybem pravdy se člověku otevřela 

možnost stát se jiným, než jakým byl dosud. Byla zpochybněna konformita, víra i 

samotná sakralita, ukázala se bezúčelnost přežívání v absolutní přítomnosti. Tím, že 

byl smysl zproblematizován, dostal člověk možnost ptát se po jiných způsobech 

bytí, jiných hodnotách i jiném smyslu. 

Cesta zpět ke konformitě, resp. jistotě bytí i smyslu, již není možná. Celek 

jsoucího, do něhož člověk patří, se najednou stal problematickým. Když se 

otřesením zproblematizoval smysl bytí, stalo se takové i bytí samo. Otřásáním 
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smyslu člověk otřásl vlastní otevřeností, ze které se vztahoval ke jsoucnům i k sobě. 

Tak otřesením smyslu bytí člověk otřásá celou svou existencí. 

Člověku teď nezbývá nic jiného než hledat nový smysl vlastního existování. 

Musí tedy najít jiný způsob, kterým bude možné vztahovat se ke jsoucnům a 

zároveň k sobě. Absolutní smysl už ale nepřijímá. Pluralita názorů a střety vůlí, 

jimž je v polis vystaven, ho naučily, že jediný absolutní smysl je nemožný pro 

svobodný život. Člověk tak začíná hledat smysl sám u sebe, v tom co v konkrétním 

okamžiku dělá, co se chystá dělat atd. Jsoucna už nehodnotí jen podle užitku a 

začíná se k nim vztahovat jiným způsobem. Ustavuje si pro formování vlastní 

osobnosti řadu menších cílů, v jejichž uskutečňování nachází smysl. Nový smysl 

tedy spočívá v nacházení a opouštění menších smyslů, které jsou součástí smyslu 

celkového. 

Polis se tak stává místem, kde lidé nacházejí sami sebe. Přesně to tu provádí 

Sókratés, když prostřednictvím své maieutické metody ukazuje spoluobčanům, jak 

ideje, kterými se řídí, nejsou absolutní, jisté a neotřesitelné. Tím, že uvrhne do 

nejistoty ideje ostatních, je ale vrhá do celkové nejistoty vlastního bytí. Člověk, 

který problematizuje, tak nemá předem stanoveno, jak se bude vztahovat k 

jednotlivým jsoucnům. Právě nejistota umožňuje uchopovat svět v každém 

okamžiku odlišně a nepřistupovat k němu jako k předmětům, které zde slouží 

člověku. Tak i ostatní lidé pro nás pak nebudou pouhými předem stanovenými 

jsoucny, předměty, ale lidmi. Tím, že člověk nemá zvnějšku předepsáno, jak chápat, 

vnímat, rozumět, je schopen svobodně realizovat životní volby s ohledem na 

otevřenou budoucnost. 
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2.3 Na okraj k Patočkovu člověku 

Patočka pojímá existenci jako možnost, kterou buď můžeme nechat ležet, 

nevšímat si jí, nebo ji můžeme rozvinout a „posunout“. Pokud se rozhodneme o 

existenci pečovat, stáváme se sami sebou, vše spočívá v tom, jakým způsobem se 

bude člověk vztahovat k celku. 

Jan Puc shrnuje, kdo je podle Patočky člověk: „Člověk je nepředmětné nitro 

vycházející ze sebe ven do předmětnosti. Nepředmětnost nitra spočívá v tom, že 

žádný akt reflexe je nemůže postihnout, jak samo je. Reflexe rozbíjí živé pouto 

zakoušejícího a zakoušeného tím, že je vedena ideou teorie, tj. nezaujatého nazírání, 

nepostihuje životní zaujatost člověka na výkladu vlastního duševního života.“
38

 

Člověka daleko lépe než psychologie dokáže popsat a vysvětlit literatura, 

resp. umění, jež pracuje s metaforami, které v sobě syntetizují náhled na svět 

každého člověka. Lidi myslí v metaforách a právě do nich se nejlépe promítne 

možná až mysticky rázovité nitro člověka. O člověku daleko více prozradí to, jakým 

způsobem o světě přemýšlí, než psychologická deskripce komponent duševního 

života jedinců. Ne nadarmo se používá sousloví „živá metafora“. Umění si neklade 

za cíl lidské nitro vysvětlit, ale přesto k němu směřuje. Chce ho vyjádřit. 

V umění hraje nejdůležitější roli nálada. Právě umělec je tím člověkem, 

který je otevřen k tomu, aby byl naladěn na spoustu not. Umělci do sebe sají vlivy 

okolí, nazývají to inspirací, múzou a nechávají splynout svou náladu s náladou toho, 

kdo (nebo co) na ně působí.
39

 

Naladěnost je pro Patočku „životní polohou“. „Horizont je způsob otevírání 

světa, s nímž měly reflexivní teorie zkušenosti problém, neboť jej nelze jednoduše 

dostat před duchovní zrak. Náladě jsem vždy v jistém smyslu vydán, jsem jí nesen, 

přestože je moje. Ovšem nejsem v ní uzavřen, neboť právě díky náladě se mohu 

dostat k lidem i věcem tak blízko, jak bych toho pouhou úvahou či objektivním 

pozorováním nebyl nikdy schopen. Právě v této vrstvě prožívání se mi neukazuje 

pouze, jak je mně, neodkrývám jen sebe, ale stejně tak i to, jak je věci, kterou 
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zakouším. Nálada totiž k věci patří stejně jako její ostatní kvality a já ji právě takto 

zakouším.“
40

 

Uchopení celku našeho bytí, prožití celku, dosáhneme duchovní přeměnou. 

Člověk si je vědom toho, že existuje něco, co ho přesahuje. Cílem lidského konání 

není celek tematizovat a udělat z něj předmětnou představu, vyložit ho jasně a 

zřetelně. Udržení správného odstupu blízkosti i vzdálenosti k celku znamená žít z 

něj. Základem je nereflektovat celek jako předmět, nezpředmětňovat.
41

 

„(…) chce-li se člověk vztáhnout ke svému základu, a tak dostát svému bytí, 

může to učinit jen duchovním obratem, který neruší vědomí ve prospěch tohoto 

základu, nýbrž odkrývá i zachovává tajemství horizontu světa v dálce. Jelikož 

předmětné odcizení člověka nelze zrušit, není duchovní proměna pouhým návratem 

ke svému základu, nýbrž svobodnou odpovědí na tuto situaci.“
42
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3 TÁZÁNÍ A OBJEVOVÁNÍ 

Člověka obklopují jsoucna. Vidíme jejich povrch, naše smysly nám 

umožňují určitým způsobem se jich fyzicky zmocnit. V tom je ale možná problém. 

My se zmocňujeme věcí, projektujeme do nich své dosavadní představy a 

předsudky, přetváříme si je do „našich“ struktur, často podle toho, jak je to 

většinově obecně dáno a nastaveno. Když uvažujeme tímto způsobem, je pro nás 

vše jasně přehledné a prakticky samozřejmé. Není potřeba ptát se, proč věci jdou, 

jak jdou. Vždyť nám slouží, vyhovují, konáme automaticky. To je pohled člověka, 

jakožto ohniska nahlížení na svět. 

Z hlediska celku je ale člověk spíše „příměsí“ do jednoty kosmu. Nemůžeme 

říci, že je to částečka, element ve světě. V tomto případě nelze uplatňovat 

analytický pohled, nazírání je z hlediska jednoty, celku; ne diferencovat, ale 

ujednotit, promísit a nechat vytvrdnout do suchosti, průzračnosti, nemnohosti. 

Těžko tento stav nazývat, jedná se zkrátka o celkový náhled na svět, kde každá věc 

je nezbytná ve fungování celku, má svoje místo a nehodnotí se, zda se do výsledku 

hodí, je nějak užitečná, odpovídá normám atd. 

Z této pozice již není člověk oprávněn přistupovat k věcem jako k 

předmětům, jako ke sluhům a prostředkům. Věci se před člověkem jeví, vyvstávají 

v jeho zorném poli a je na člověku, zda se na ně „naladí“, zda je přijme takové, jaké 

jsou, s tím, že se oprostí od předsudků a hodnocení. Jakmile se člověk na věci 

naladí tak, jak ony to samy vyžadují, je schopen poznávat pravdu, zachytit ji v jejím 

záblesku, kdy na okamžik vyjde ze skrytosti a vyjeví se. 

Člověk se naladí právě tak, že se bude tázat. Že neusne na vavřínech 

soudobého přesvědčení, že téměř všechny záhady byly již dnes objasněny, že téměř 

všechno bylo dokázáno způsoby vědeckými a jiný výklad není možný. Měříme si 

míru vlastních jistot, k tomu nám jako garance slouží důkazy a experimenty, které 

uklidní duše rejpalů, kteří by se snad chtěli na něco tázat z obavy, že to snad možná 

není tak, jak se říká, s touhou nechat si dokázat, že vše je jasně a jednoduše 

vysvětlitelné rozumem, který je podložen empirickou evidencí. 
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Věříme důkazům, protože se bojíme, že by mohla být daná věc vysvětlena a 

pochopena úplně jinak. Proto se nedává prostor pro přílišné problematizování a 

většina nepohodlných otázek je označena za irelevantní. Ale otázky jako základní 

element jedné z nejdůležitější lidské svobody, a to svobody projevu, jsou důležité. 

A to i ty „malé“. Jedině ten, kdo se ptá, otevírá se pro svět. Někteří ale jen přijímají, 

věří a dělají. To není svoboda, i když se tento stav některým lidem jako svobodný 

jeví. Avšak svoboda není nepřijmout zodpovědnost. Svoboda je možnost 

zodpovědnost přijmout a mít možnost s ní naložit. Základem je konat, myslet, ptát 

se, pochybovat, nevěřit, trochu provokovat atd. - zkrátka žít aktivně. 

Proto nemůžeme učit naše žáky jen pasivně přejímat názory autorit, učebnic 

a jiných „neomylných“. Pokud se nás na nějakou věc zeptají a my jim odpovíme: 

najdi si to v knížce, je něco špatně. Žáci potřebují být vyslyšeni, musí se svěřit se 

svými „strachy“, pochybnostmi a třeba i touhami. To, že se táží, znamená, že o 

světě přemýšlejí a nerezignují na pozdější vyšší vědění. Vždyť být vyslyšen je jeden 

z nejpozitivnějších pocitů, kterého se nám může dostat. Možnost sdílet, vzájemně se 

vyprovokovávat ke stále hlubšímu zamyšlení a problematizování, je jeden z 

nejfantastičtějších zážitků. Proto, když vám žáci „klábosí“ v hodině, nemusí povídat 

vždy od věci, třeba se jen zamysleli nad tím, co bylo řečeno. Proto buďme obezřetní 

a dopřejme jim alespoň trochu času k dialogu. 

Čas pro otázky přichází tehdy, když není vše jasné a zřetelné, když jsme 

uchváceni problémem nebo tajemstvím. Žitím v samozřejmosti se dobrovolně o 

tajemství ochuzujeme, ploštíme náš vlastní svět na jasně přehlédnutelné a jasně 

pochopitelné entity. Existence tajemství by nás ale neměla nechávat v klidu. Ne 

nadarmo často začínáme školní výukové hodiny hádankou, problémovou otázkou, 

která jde za „vnějšek“. Člověk by rád objevoval, jen k tomu musí být probuzen a 

dobře veden. Vzpomeňme na to, kolik se toho dítě naučí, když samo poprvé vyřeší 

obtížný úkol, zažije k tomu přidružené pocity vítězství a chvilkového upokojení. 

Určitě je to více, než když od někoho jen přebere hotová řešení a rady. To, že jsem 

něco zvládla, dokázala, mě nabudí, motivuje a inspiruje k dalším činům. Jen je 

potřeba dát dítěti možnost někde začít. Položit první otázku a pustit se do řešení 

závažných životních úkolů. 
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Musíme tajemství správně uchopit, správně k němu přistoupit. Anna 

Hogenová k tomu říká: „V myšlení nenajdeme kontinuitu založenou v přemostění 

mezi normálním a tajemným. Tajemné se ukáže jen vhledem, skokem, bleskem. 

Jako by naše myšlení bylo vyvoláváno něčím mimo nás, nikoli z nás samých. Pak 

by ale nemyslící člověk byl bez vlastní viny, jak by se dalo pochopit jeho nemyšlení 

než jako absence toho, co jej vyvolává. Ta veliká a samozřejmá potřeba vše 

kauzálně propojit, osvětlit a pokořit je základní potřeba vědy, především její 

metodologie“.
43

 

Bojíme se vpádů a zvratů, chceme návaznosti a souvislosti, aby bylo jasné, 

co vzešlo z čeho a jaká je prognóza do budoucna. Je to celé vlastně zase převlečený 

strach z nejistoty. Nelze selektovat rozum jako vedoucí sílu, která má při 

objasňování všeho přednost. Musíme tajemství či problém uchopit jako celek, 

nepiplat ho na segmenty, které nám možná pomohou popsat jeho vnějšek, ale 

nezaručí porozumění jeho vnitřku. Daleko více než analýza by nám měl přinést 

prožitek. 

Člověk se nejvíce vyjeví ve své podstatě, když je ve střetu. Člověk tak 

vstupuje do vlastní nejhlubší pravdy, dostává se do neskrytosti, protože nad sebou 

ztrácí společenskou sebekontrolu. Právě v dialogu se ukazuje protiklad na pozadí 

druhého protikladu, dostáváme se tak do napětí, čímž se aktéři dialogu uvádí do 

vlastní pravosti. V dialogu může být užito slov, nebo může říkat beze slov, takovým 

dialogem byl původní olympijský závod. Právě tímto střetem člověk vstupuje do 

neskrytosti. Proto se v mezních situacích vyjevuje pravá podstata člověka. V 

mezních situacích se prověřuje pevnost vztahů. Aby vztah vydržel, musíme se stále 

vracet k jeho počátku a čerpat z jeho pramene. To je dobrý vztah, takový, který 

vzniká jednou a pro vždy. 

Když budeme vstupovat do dialogu, můžeme zažít postupně navazující 

otřes, který pro nás nebude destruktivní. Při vedení dialogu nechceme partnera 

zničit a znemožnit, ale jdeme do toho s tím, že očekáváme věci, které jsme nikdy 

nepředpokládali, a které budeme muset nejspíš uznat. V dialogu se v žádném 

případě nevítězí. Jde o střetání a tření názorů. 
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3.1 Pramen 

Čistý, nezkažený pramen prýštící z počátku, to je východisko každého úsilí 

autentického bytí. Počátek není začátkem ve smyslu kauzálním. Počátek je cyklus, 

který přichází, ale nikdy ne v té samé podobě. Je to opakování stvoření, prozření. 

Když se navracíme k počátku, ke kořenům, navracíme se k něčemu čistému, 

nezanesenému nečistotami, k prameni, který nás dokáže znovu a znovu naplnit svou 

životadárnou silou, která z něj nepřetržitě vyvěrá, pokud o něj správně pečujeme. V 

počátku se člověk nachází takový, jaký je. Doopravdy je. Pramen odráží sebe sama 

konkrétní lidské osoby. Abychom ale došli k vlastnímu prameni, nesmíme se nechat 

svézt z cesty žádostmi touhami nebo třeba závislostmi. Musíme svou vlastní 

vyzrálostí překonat i společenský „protiproud“ a neustat ve svém snažení. 

Počátek se nám vyjeví v napětí, vystoupí ze své skrytosti a je člověkem 

objeven tak, že do něj dotyčný vpadne. Počátek souvisí s mezními pocity, které 

neprožívá člověk ve své každodennosti. Je mu umožněn k žití až tehdy, je-li člověk 

svobodný. Pokud je člověk „vlastní“, usebrán s řádem celku, zpevněn a vykřesán do 

jednoty, tehdy je svobodný k poznávání skrytosti, resp. je připraven, aby k němu 

věci vystoupily a vzali na sebe podobu neskrytosti. Až teprve, když člověk nahlédne 

svůj pramen a bude z něj čerpat, bude žít v pravdě. Skrytost s pramenem 

bezprostředně souvisí. Pravdu musíme z této skrytosti téměř „vydolovat“, totiž něco 

pochopit znamená vytrhnout neskrytost dané věci ze skrytosti, ze skrývání, které je 

dáno jevením věcí.
44

  

K vlastnímu počátku se ale nedostaneme bez filosofie, péče o duši. Sami za 

sebe musíme pochopit vlastní život, jeho místo ve světě a nikdo nemá oprávnění 

posuzovat tuto věc za nás. Jakmile to dělá, vnucuje nám své chápání jeho vlastního 

života a chce po nás, abychom se vzdali naší svobody provést tutéž věc. Dva lidé na 

světě nejsou stejní a každý sám za sebe přebírá zodpovědnost za vlastní bytí. To je 

jeden z principů svobodného existování v celku. 

Čerpáním z pramene se člověk vrací zpátky vždy tentýž, ale přesto jiný, 

bohatší, zase znovu uvlastněný. Nalezení cesty k počátku se děje v prožitku 
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souvisejícím s mezní situací, děje se v souvislosti s pocitem smrtelnosti, 

pomíjivosti, úzkosti, že existuje nic. Pokud se dostaneme do nadhledu a toto nic 

překročíme, je nám pramen otevřen. Nenechat se svázat strachem, konkrétností, 

jednotlivostmi, ale položit se do celkovosti, přehlédnout marginálie a zabývat se 

celkem jako syntézou, ne prostým součtem konkrétností. Jakmile překročíme 

zakotvenost v konkrétnosti a povzneseme se výš, tím, že je překročíme, dostaneme 

se k prameni. 

Pramen jsme neztratili, jen si k němu musíme zase najít cestu. Životní 

náhled čerpání sebe sama z pramene byl překryt hlediskem subjekt-objektovým, 

který uměle vytrhl duši z jejího přirozeného zakotvení a osamostatnil ji jako 

ohnisko, východisko. Ztratily se tak přirozené souvislosti a vztahy a došlo k 

nastolení vztahů vyprojektovaných, potvrzených, dokázaných. 

Žití z vlastního pramene je autentické. Je zakoušeno v tom, jaké opravdu je, 

není vnější a povrchové, ale hluboké, vlastní a originální. Nikoho a nic 

nenapodobuje a neustálým čerpáním z pramene se neustále potvrzuje. O jakém 

člověku většinou prohlásíme, že je originální? Takový člověk se nevyznačuje pouze 

tím, že má originální styl oblékání nebo účes, to je zase jen vnějšek, i když někdy 

představuje návazností na vnitřní rozpoložení. Originální člověk nic z dříve 

popsaného mít nemusí. Vyzařuje z něj něco podivně klidného, přívětivého a 

laskavého. Najednou máte pocit, že se před ním nemusíte bát nic říci ani se na 

cokoli zeptat. Umí naslouchat. Takoví lidé hloubavé okolí inspirují a po skončení 

rozhovoru s nimi jste příjemně zneklidněni a myšlenkově rozbouřeni. Mají takovou 

vnitřní sílu, že byste se nebáli vydat se s nimi až na cestu za vlastním pramenem. Ba 

co víc, vy přímo toužíte, abyste je mohli následovat a zjistit víc.  

Pokud takový pocit dokáže učitel vyvolat ve svých žácích, dosáhl vysokého 

cíle a zároveň na sebe uvalil nesmírnou zodpovědnost. Dokázal to, aby se žáci a 

studenti nestali pouhou duchaprázdnou kopií jeho samého, ale aby si našli vlastní 

cestu ke svému prameni. Proto učitel nesmí být totalitář a předávat dětem svá 

myšlenková schémata jako jedině platná dogmata. Naopak je jeho úkolem 

prostřednictvím vlastních schémat umožnit budování nových originálních schémat u 

druhých lidí. 
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Do počátkování se musí pustit každý sám za sebe, nejde někomu vyprávět, 

jaké to je a doporučit mu to. Člověk s pevnou, vykřesanou duší ani nestojí o to, aby 

to někomu vyprávěl. Radši nastolí dialog a dovede svůj protějšek na tuto cestu, dá 

mu šanci, aby se sám pustil do hledání pramene. „Výtěžky bytostných zakoušení 

nejsou předatelné mladé generaci. Mladá generace musí prožít bytostnost těchto 

zakoušení sama na své kůži, což znamená, musí prožít počátkování počátku. To, co 

my jim dáváme – to jsou začátky, nikoli počátky“ oni musejí znovu a znovu do 

originality vlastního pramene vstoupit skrz Er-eignis (u-dálost). A to je úkol pro 

filosofující pedagogy a rodiče.“
45
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3.2 Svoboda 

Absolutní svobodu člověk zažívá, když se ocitne v absolutní distanci vůči 

všem jsoucnům. Takový pocit lze zažít v mezních situacích, když je člověk blízko 

smrti. Oproštění od všeho, od boha, rodiny, pravdy, jen člověk sám se sebou, se 

svým nitrem. Paradoxně do jisté míry negativní zkušenost může být východiskem a 

možností usebrání se sebou samým. 

Člověk je v takovou chvíli otřesen a zbaven jistot, které mu až doposud 

vytyčovaly jeho pozici ve světě. Pomocí negace veškerého doposud jasného, jistého 

a samozřejmého člověk postupuje vlastně proti proudu ke svému prameni. Člověk 

získává odvahu ptát se po bytí, klást bytostné, filosofické otázky, vést se sebou 

dialog. Jakmile člověk dokáže vést sám se sebou takový vnitřní dialog, oprošťuje se 

strachu ze smrti. 

Pocit ohrožení, který lidé často prožívají, je přirozený. Jednak můžeme mít 

vztah z toho, co si nedokážeme nějakým způsobem dokonale představit, jasně to 

uchopit, např. strach ze smrti, prázdnoty atd. Člověk bojící se smrti si tento strach 

musí určitým způsobem kompenzovat, musí si od něj odvádět pozornost. Proto se 

fixuje na věci vnějškové, chce toho hodně dokázat, aby ostatní viděli, chce být vždy 

vepředu, protože k tomu už třeba jindy nebude mít příležitost, cílí po obdivu od 

ostatních lidí atd. Cíl a účel všeho vidí ve vnějškových věcech. Takový člověk žije 

pro věci, stačí mu to. Žije ale neautenticky. Autenticky je ten, kdo je se smrtí 

smířen, myšlenka na ni ho neděsí, tuto myšlenku přijal a umí s ní žít. Většinu svého 

života jsme neautentičtí, to je nastaveno dobou, ale autentičtí lidé jsou, vědí o světě 

i o pravdě života. 

Aby mohl člověk žít v pravdě, je třeba starat se o svou duši i tělo. Aby se 

mohl člověk vymezit, poznat, stanovit mantinely vlastních sil, musí si hrábnout na 

dno, aby viděl, na co už nestačí. Každý má vlastní síly nastaveny jinak. 

Obecně se rozlišuje „svoboda od něčeho“, což je negativní vymezení, a 

„svoboda k něčemu“, jedná se o pozitivní výměr. „Svoboda od“ je často vnímána 

spíše jako libovůle než skutečná svoboda v tom smyslu, že se nechávám „vláčet 

touhami a představami“, nejsem absolutně svobodný člověk, nedává se prostor 

„racionální disciplíně“. 
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„Svoboda k něčemu“ představuje svobodu k tomu něco realizovat, něco 

konat, naplnit určitou vizi. V tuto chvíli je člověk svobodný, protože uskutečňuje 

svou vůli a rozhodnutí. 

Odlišné je chápání svobody v linii heideggerovského myšlení. Ještě předtím 

než můžeme uvažovat „svobodu od něčeho“ nebo „svobodu k něčemu“, musíme 

uvažovat o nějakém základu svobody. Východisko je uvažování o lidské bytosti 

jako o bytosti vztahové. Člověk, který se ocitá uvnitř světa, se dostává do kontaktu 

se jsoucny, která ho obklopují. Aby mohlo ke kontaktu dojít, musí existovat něco, 

co tento kontakt bude zakládat. Tím je bytostné určení svobody otevírat se vůči 

otevřenosti druhých. 

Člověk je bytost, která se dokáže naladit na vše, co ji obklopuje, tj. otevřít se 

pro vše, co tvoří naše prostředí, nechává to na sebe působit. Tedy člověk je otevřen 

vůči všem ostatním jsoucnům. Lidské bytosti jsou pořád k něčemu naladěny, 

protože nelze býti bez vztahu. Svoboda člověka je v tom, že si evokuje stále nové 

vztahy a sám řídí proces nalaďování se na ně. A člověk není přivázán k jednomu 

vztahu, přechází volně od jsoucna k celku a od celku k jsoucnům. Svoboda není 

naše vlastnost, my jsme možností svobody. 

Člověk je bytí konečné, stvořené, a tak i jeho svoboda je takové povahy. 

Neexistuje žádný nekonečný protějšek naší svobody tak, jako v křesťanské tradici. 

Naše bytí je pobytem v tomto světě a nejde mu vlastně o nic jiného než o jeho 

vlastní bytí, které se musí udržovat v určité kvalitě, na určité úrovni. Bytí je samo za 

sebe odpovědné, nese si těžké břemeno zodpovědnosti a je vztaženo samo k sobě 

tak, že se o své vlastní bytí stará.
46

 

Jeden modus svobody může být uchopen ve smyslu uvolněnosti pobytu pro 

to, aby se stalo tím, čím může být. To znamená, že se jedná o svobodu volby. 

Pobyt musí proniknout mezi své možnosti, čím může být; než objeví své 

jádro, svůj ráz, pravou tvář, funguje tak, jak se má fungovat. Přebírá normy, chytá 

trend a všechny tyto okolnosti mu do jisté míry znemožňuje, aby viděl své pravé 

možnosti. Pokud člověk takto žije, tak ale nežije ze sebe. Nicméně člověk má stále 
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možnost, svobodu být tím, čím může být. Pokud toho využije, změní se jeho způsob 

života. 

Pobyt tak hodnotíme podle toho, zda je jeho způsob pobytu vlastní či nikoli. 

Pobyt může být svou možností a volit sám sebe, získávat se, nebo se může sám sobě 

ztrácet, může být sám sebou jen zdánlivě. Uvolněnost k tomu být sám sebou je jeho 

svobodou. 

Pokud je pobyt vlastním způsobem bytí, znamená to, že využil své možnosti 

být sám sebou, ze všech možností zvolil sám sebe a jeho volba byla svobodná, 

vedená jím samým, nikým a ničím neovlivněná. Rozhodl se tímto krokem přijmout 

vlastně zodpovědnost za volbu samotnou, ale i za zvolenost svých nejvlastnějších 

možností. Pokud pobyt uskuteční volbu, musí s ní přijmout nejen všechna pozitiva 

z ní vyplývající, ale také všechny její negativní aspekty. I to, co vědomě nezvolil, 

ale volba mu to přinesla. Jakmile uskutečníme jednu volbu, nelze uskutečňovat 

další. Z toho důvodu to, co k nám bude v dalším průběhu přicházet, bude nastávat, 

má ráz nezvolenosti, která ale musí být přijata.
47

 „Svoboda (…) znamená přijetí 

konečnosti každé volby, konečnosti možností, jež pobyt zvolil a jimiž je.“
48

 Pokud 

se člověk rozhodne pro vlastní způsob bytí, bude vystaven náročnému úkolu, ale 

zároveň osvobozen od propadlosti. 

Z hlediska založení pojmu svobody platí schéma: Lidská konečná svoboda 

se zakládá na ambivalenci vlastního a nevlastního způsobu bytí pobytu, která má 

opět svůj základ ve struktuře pobytu jakožto faktické uvolněnosti pro své 

nejvlastnější možnosti, tj. v bytostně konečné struktuře bytí pobytu jakožto 

negativitou prostoupené starosti.
49

 

Bytí na světě je obstarávající, pohybuje se v kontextu, kde se o věcech 

nějakým způsobem mluví, a to, jaký bude způsob jeho existence, závisí na tom, jak 

rozumí původně samo sobě. Na svět se nalaďujeme, jsme s ním ve vztahu díky 

potřebám a náladám. Člověk sám sebe nepozná tím způsobem, že se bude 

pozorovat, zkoumat a analyzovat své nitro s objektivním odstupem. Naše 

sebeporozumění vyjadřuje způsob toho, jak jsme. Naše individualita přišla 
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souběžně s naší existencí. Abychom objevili sebe sama, to vyžaduje být jinak, nebýt 

jako všichni, být sám sebou.
50

 

Člověk nabude autentické možnosti bytí, pokud dojde k prozření. Člověk, 

který dosáhne tohoto stavu, porozumí věcem posledním, totiž konečnosti lidského 

pobytu. 

Člověk je v běžném životě, v každodenním chodu neautentický, jinak by ani 

v běžných situacích nemohl fungovat, nemohl by žít v společnosti. Plníme 

každodenní úkoly, v práci, ve škole, v obchodě atd., neustále reagujeme na to, co se 

po nás chce. Posloucháme šéfovy příkazy, i když jsou nesmyslné, děláme to, co 

dělat nechceme proto, abychom uživili rodinu, hrajeme podle pravidel cizích lidí, 

protože vlastní pravidla zatím poslouchat z důvodu našeho přežití v našem světě 

nemůžeme. 

Svoboda v Patočkově podání znamená neotřesitelnost, absolutní jistotu ve 

vlastním nitru. Tímto způsobem získáváme vhled a nadhled, aniž bychom se tohoto 

světa zříkali a opouštěli ho. Člověk svobodu, neotřesitelnost, přijímá jako volbu, do 

které musí vstoupit pádem, hlava nehlava, vržením se. Musí do toho jít absolutně 

bez možnosti kalkulace s výsledky, důsledky a výhodami. Zajisté je potřeba odvahy 

k prožití otřesu i ke skoku do neznáma. Do svobody se tak člověk vrhá s lehkým 

strachem, ale s odhodláním a nezvratným rozhodnutím. 

Svobodu lze uchopit jen v souvislosti s autenticitou, protože tu si musíme 

sami zvolit. Neautenticitu nevolíme, jelikož ta je nám daná, v ní přirozeně žijeme, 

v samozřejmosti a co nejmenším problematizování. Proto svobodu uchopujeme 

tehdy, když volíme autenticitu. Svoboda v autenticitě vytváří odstup od 

neautenticity. Jakmile člověk pozná, co je to žít autenticky, na čem závisí tento stav 

a co přináší, dokáže se „bez úhony“ navrátit zpět do neautenticity a v běžném 

životním chodu v ní setrvávat. Člověk nemůže v autenticitě setrvávat napořád, 

neustále; je záležitostí holého nezbytí navrátit se zpět do každodennosti. 

Volba s sebou přináší přirozeně pocit viny, protože když volíme, tak 

vybíráme jednu možnost z mnoha, svou existencí realizujeme jednu možnost. V tu 
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chvíli ovšem zaniká spousta možností dalších, tím, že se pro něco rozhodneme, 

můžeme zkřížit plány druhým. Pocit viny, který můžeme s volbou pociťovat je 

přirozený, a vyplývá z její podstaty. I když tomu tak je, člověk zodpovědný, který 

volbu provádí ve vší vážnosti a stejně tak přijímá její důsledky, má stejně těžší 

svědomí. Svoboda je odstup od neautentického způsobu života, i když neustále 

nebudeme setrvávat v autenticitě. Kuchařky ideálního života tak zůstávají zavřeny a 

nevyužity, autentický člověk je nepřijímá za vlastní, nemá potřebu se z nich 

inspirovat. Se svobodou došlo k otevření pro vlastní možnost bytí, tedy to, co 

konáme, abychom byli sami sebou. Touto možností jsme zvoleni. Člověk tak 

překročí vlastní konečnost.
51
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3.3 Tázání a jeho úloha 

Péče o duši se děje dialogem, otázkami. Rozhovor může nabýt podoby 

rozmluvy s někým nebo rozmluvy sama se sebou. Obojí je platné a nutné. Člověk, 

který se netáže, nepoznává, nediví se, neprožívá stimulaci k rozvíjení vlastní 

osobnosti. Proto jsou otázky tak důležité. Kdo se ptá a umí zároveň naslouchat, 

nevyschl a nerezignoval. 

3.3.1 Dialog 

Pro nás je dnes dialog rozhovorem mezi dvěma nebo více osobami. Ale co 

když je něčím více? Něčím důležitějším?  

Oklešťovat podstatu dialogu na dvoustrannou reciproční komunikaci mezi 

lidmi je zkreslující a zplošťující. Dialog je usouvztažnění dvou stran tenzní povahy. 

Jedná se tu o vážnou vazbu, ne o povrchní konverzaci „o počasí“. Umožňuje za 

pomoci řeči a otázek dotknout se hlubší podstaty toho, k čemu jím směřujeme.  

„Je přece dobře známa ta překvapivá okolnost dialogického kontaktu, že 

leccos nás osloví teprve tehdy, sdělujeme-li něco někomu druhému – často ani 

neuznamenáme, kolik náhledů získáváme teprve při sdělování se druhému. To je 

ostatně též okolnost, která spoluzakládá smysluplnost zpovědi.“
52

 

Ve školním prostředí se poměrně dlouho upřednostňoval monolog jako 

forma výkladová s povahou jednostranné transmise. Otázky ve výuce, kterým byl 

dán prostor, byly jedině ty, které se dotazovaly, zda jsme všemu z výkladu 

rozuměli. Je nutno připustit, že na jednu stranu k tomuto stylu výuky tlačí učitele do 

jisté míry osnovy, které předepisují, jaké kvantum učiva je nutné ve stanoveném 

čase zvládnout; na druhé straně ovšem nová koncepce rámcových vzdělávacích 

programů učiteli znovu umožňuje vyhradit si čas pro „náročnější“ styl výuky. V 

rozvrzích najdeme předměty, které vedení dialogu přímo vyžadují, ať už se jedná o 

literaturu, občanskou výchovu, dějepis nebo třeba náboženství. Ovšem dialog a 

vyjádření jeho vnitřního napětí je přítomno i ve výchovách estetických nebo ve 
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výchově tělesné. Zde to, co jindy ztvárníme slovy, dostává podobu činu, výkonu, 

díla. O to trvalejší je takový odkaz. 

Jedním z dalších faktorů, který postrkává dialog na okraj spektra 

vyučovacích metod, je také počet žáků ve třídě, jehož výše učiteli zdaleka nedává 

takové možnosti k diferenciaci výuky. Každý žák či student má jistě otázky, které 

touží už třeba delší dobu vyslovit, ale stále k tomu neměl příležitost. Pokud si 

nestihneme všechny žáky vyslechnout, což zpravidla opravdu není v našich silách, 

dejme jim šanci ztvárnit tyto otázky jinak. Můžeme je nechat namalovat obraz nebo 

jim za pomoci metody volného psaní dát prostor k vyjádření vlastních přání a obav. 

3.3.2 Otázky a jejich úloha v dnešní škole 

„Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se 

naučili ve škole.“
53

  

Vzdělání nejsou jen vědecky ověřené informace, které nalezneme v chytrých 

knihách. Nepochybně tvoří procento vzdělání a jsou nezbytné pro vykonávání např. 

odborných činností. Ale ze školy bychom si neměli odnést jen připravenost k 

budoucímu povolání. Dnešní trend tlačí na to, aby všechno, co se žáci učí, mohli 

uplatnit v praxi. Ale pod vzdělání nespadá jen nácvik praktického konání, ale i vyšší 

kognitivní úsilí a otevřenost k poznávání okolního světa, pokud možno s co 

nejmenšími vstupními předsudky a přezíravostí. 

Vzdělání by mělo z mnohem větší části představovat vhled do toho, co nás 

zakládá.
54

 To pravé vzdělání není mnohověděním, tedy kvantem informací 

uskladněných vedle sebe, čekající na to, která z nich se zrovna bude „hodit do 

krámu“. Vzdělání je vědomí celku a lidské úlohy v něm. Vzdělání je vědomí, že za 

vnějškovostí se může skrývat něco hlubšího; že vše nemusí být na první pohled tak, 

jak se jeví; že problémy přináší nejen pocity negativní, ale lze z nich vytěžit i 

pozitiva; že jít proti proudu vyžaduje velkou odvahu a přináší velkou sklizeň; že 

strach je přirozený a jen když ho překročíme, bude nám umožněno být sami sobě 
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blíž. Vzdělání nám pomůže vyrovnat se se základními životními pravdami a objevit 

vlastní a silné sebe sama. Takové vzdělání pečuje o duši. 

Nejsilnější zbraní vzdělání by měly být právě otázky. Otázky vytvářejí 

napětí, připomíná mi to vášeň, která vzniká mezi zaujatým tanečníkem a jeho 

partnerkou při prožitém tanci. Správně položená otázka provokuje a „věší něco do 

vzduchu“. V dialogu se neobejdeme bez respektu a tolerance k partnerovi, bez 

otevřenosti vůči jiným životním naladěním a rozpoložením. 

Věci morálky lze řešit jen v otázkách. Obecně platné vzory a nařízení nelze 

přejímat beze zbytku a vlastního kritického rozvážení. Už ve starověku bylo 

literárně tematizováno jedno z nejpalčivějších morálních dilemat a to rozpor mezi 

fysis a nomoi. Antigona jako představitelka hlasu krve se rozhodla porušit světské 

zákony, aby dostála závazku, který na ní byl kladen vyšším poutem, poutem lásky, 

úcty a iracionální solidarity a spříznění.  

Se stejným dilematem v různých formách se setkávají lidé dnes a denně. 

Porušit nařízení rodičů a postavit se za svého sourozence; pomoci realizovat útěk z 

vězení byť třeba nespravedlivě, ale přesto odsouzenému člověku; neposlechnout 

nařízení učitele a radit při testu nejlepšímu kamarádovi atd. Situací bychom našli 

mnoho a mnoho. A právě to jsou ty momenty, kdy dochází na otázky. Proč obě 

konečná rozhodnutí přinášejí zlo? Co je silnější, krev a pouta nebo zákon? Mám 

právo překročit zákony, když je to v mém pohledu pro dobrou věc? A jaké mě 

vlastně budou následky mého rozhodnutí? 

I když si zprvu na tyto otázky nedokážeme odpovědět, je důležité, že byly 

položeny. Jakmile se člověk prostřednictvím svého pramene utvrdí v tom, kdo 

doopravdy je, bude znát na tyto otázky odpovědi, aniž by musely být vyřčeny. 

„Nástrojem“ péče o duši jsou tak otázky. Právě ony narušují žitou 

samozřejmost, ukazují, že já jednoduše nepřijímám se zavřenýma očima to, co se v 

mém okolí děje. Prvním krokem je, že vůbec najdu čas na to, abych se zastavila a 

zamyslela, na chvíli vykolejila z hektického a rychlého žití a zeptala se sama sebe: 

Je toto vše opravdu nezbytné? Proč nedělám některé věci jinak, i když to třeba bude 

složitější, ale bude to v souladu s mým přesvědčením o tom, že je to správné, 

morální atd.? 
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„Dobro si nemůžeme představit, není předmětem- „jest“ jinak. Přístup k 

němu je možný jen otázkami. Bytostné otázky totiž v nás vyhloubí přístupovou 

cestu k Dobru. Je jí sdílení, bytostné a vždy osobní sdílení. Jde vlastně o to, že 

člověk transcenduje tento svět jsoucen a prožívá Dobro jakožto udivující moc. 

Přičemž tato moc není silou, jako je tomu u věcí, které do světa patří. Tázání je 

zbožností myšlení. Všechny rituály, hry, podobenství jsou jen a jen formou tázání, 

to je třeba pochopit. Napětí, které tyto otázky vyvolávají je oním prostorem, skrz 

které dochází k „dotyku“ s nepředmětným, nepředstavovým Dobrem.“
55

 

Suma informací, které denně dostáváme z novin, rádia, televize a internetu, 

stále roste nepředstavitelnou měrou. Tím se také zvyšují nároky na úroveň našich 

znalostí a porozumění. Abychom mohli rekonstruovat to, co doopravdy, víme, 

známe, očistili naše informační toky, je třeba kritického myšlení. Cílem učitele je 

naučit žáky získávat plnohodnotné informace a cvičit se v důvodných tvrzeních. 

Měli by být schopni vidět problém z více stran, být schopen revidovat vlastní 

myšlenky. 

 Učitel ve škole položí zhruba okolo 400 otázek denně, ale ze 30 až 60 % se 

jedná o otázky organizační, jako např. otázky Jste podepsaní? Už jste dokončili 

práci? 

Ovšem dotazování by mělo být hlavně klíčovým prostředkem v získávání 

znalostí o světě. Dobré učení začíná otázkami, ne odpověďmi. 

Z hlediska efektivity učení jsou otázky výhodné v tom smyslu, že mohou 

pomoci žákům zamyslet se nad informací a tu pak lépe vevázat do paměti. Rozvíjí 

myšlení a stimulují vznik nových nápadů. Otázky jsou pro učitele též 

"diagnostickým" a "ověřovacím" nástrojem, který mu dovoluje určit, jak moc třída 

chápe a danou lekci podle toho upravit. Otázky mají též symbolickou a motivační 

hodnotu - vysílají žákům jasný vzkaz, že se očekává jejich aktivní účast v procesu 

vlastního učení. 

Nelze říci, že by některé typy otázek byly lepší než jiné. Otázky zacílené na 

nižší stupně v Bloomově taxonomii mají např. důležitou roli při kontrole znalostí. 

                                                 
55

 HOGENOVÁ, Anna. K problematice dobra. In: PVŠPS: Kolokvium 2007, Téma: "Mezi dobrem a 

zlem. A psychoterapie?" [online]. [cit. 2012-10-25]. Dostupné z: 

http://www.pvsps.cz/data/document/20100503/kolo07-hogenova.pdf?id=66  



58 

 

Obecně se soudí, že učitelé ale kladou tyto otázky ve větším množství na úkor 

otázek „těžších“ a provokativnějších. Tyto otázky nejsou pro žáky dostatečným 

stimulem. 

Existuje život po smrti? Bylo dřív vejce nebo slepice? Jsou otázky, kterými 

se filosofové zaobírají po staletí. Ale většina otázek, které se ve třídě položí, jsou 

zodpovězeny za méně než jednu sekundu. Takový čas je většinou vymezen učitelem 

mezi položením otázky a přijetím odpovědi. Více času by hlubšímu myšlení zajisté 

prospělo. 

Otázky jsou často učitelem zneužívány jako nástroj k dokázání síly plynoucí 

z jeho postavení. Učitel pálí otázky kolem sebe a pro žáky mohou představovat 

stresor a zdroj úzkosti. Místo, aby otázky osobnost rozvíjely, tak ji frustrují. Učitelé 

často „pálí otázky“ i na ty žáky, o nichž vědí, že nedávají pozor, a tak nebudou 

schopni na dotaz odpovědět. Otázky, které vystavují člověka ponížení. Takové 

otázky jsou překážkou učení. 

Učitel by neměl podlehnout tomu, že se bude pořád ptát jen těch 

nejsilnějších žáků, aby zajistil hladký a rychlý průběh hodiny. Otázka podněcuje 

nějaký dojem v každém žákovi. Pokud nám bude stačit vyvolávat jen ty žáky, kteří 

se budou hlásit, bude se postupně vytvářet skupinka žáků, která ovládne hodinu. 

Důležité je vytvořit ve třídě prostředí, kde bude mít žák právo i nevědět. 

Kladení otázek je instinktivní proces, proto se doporučuje, aby se učitel při práci 

pozoroval (např. jaký typ otázky nejčastěji užije, na koho se nejvíce zaměřuje) 

k lepšímu zmapování toho, co v hodině funguje a co naopak je potřeba zlepšit.
56

 

Sókratovská metoda je v Evropě široce užívaným způsobem, který 

umožňuje hlubinné pochopení různých okolností, problémů týkajících se 

každodenního života. Pomocí důsledného šetření a dobírání se konsensu se odhalují 

jednoduché předpoklady a principy. Pro mnohé se může jednat o nezapomenutelnou 

životní zkušenost. V této metodě se účastníci snaží vybádat více či méně 

připraveným způsobem pravdu a hodnoty vlastních názorů při pokusech odpovědět 

na vlastní zvolené otázky. 
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Materiálem šetření je jejich vlastní zkušenost, současná, tady a teď, nebo 

událost z minulosti. Nejedná se o diskuzi, jedná se o dialog. Účastníci se snaží 

porozumět jak sami sobě, tak se i zapojit do společných rozhodnutí a myšlení. Aby 

byl dialog úspěšný, nutně neznamená, že účastníci musí najít na konci dialogu 

konsensus ohledně odpovědi na otázku. Často je splněným cílem už pouhé vědomí 

o složitosti šetření. Právě pokus vše pečlivě zvážit, pomalu a do hloubky, odlišuje 

dialog od jiných forem rozhovoru. 

„Filosofické dílny“ pomáhají lidem hledat praktické možnosti, jimiž lze 

hledat smysl života. Takové postupy mohou pomoci překlenout propast, která se 

často vytváří mezi tím, co děláme a říkáme, a jakými jsme ve vlastním jádru. Účastí 

v takovém dialogu člověk rozvíjí schopnost kritického myšlení. Dialog pomáhá 

člověku i řešit etická dilemata a střety v každodenním životě.
57

 

Název dialogu odkazuje k Platónovu učiteli Sókratovi, který poprvé použil 

zvláštní způsob „rétorického bádání“. Jedním z přístupů, který uplatňoval, bylo 

hledání pravdy tak, že konfrontoval to, co jeho žáci řeknou, s tím, co dělají, takže 

znejistěl motivy, záměry a přesvědčení uplatňované v jejich jednání.
58

 To, co 

vzniklo jako nezbytný výsledek konfrontace, byl neopominutelný krok k tomu, aby 

mohly být důkladněji prozkoumány vlastní názory. A život, který není zkoumán, 

nestojí za to žít. 

Ve dvacátých letech 20. století Leonard Nelson, německý filosof, upravil 

sókratovskou metodu pro vzdělávací účely (institucionálně vzdělávací) a 

propagoval ji jako důležitý prostředek k obnově vzdělávání a politiky. Byl 

přesvědčen, že tato metoda pomůže občanům, aby více užívali reflexe a způsobu 

kritického myšlení. Nelson věřil, že účastníci dialogu budou společně kriticky 

zkoumat vlastní přesvědčení a názory tím, že půjdou zpět proti proudu vytváření 

úsudku. Nelsonova zjištění byla pak rozvíjena v mnoha zemích po celém světě, kde 

byla upravována a adaptována na místní situaci.
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Struktura dialogu se liší v závislosti na času a kontextu. Nicméně společné 

všem přístupům je, že skupina začíná zaměřením se na úvodní otázku, problém. 

Tato otázka může být vybrána předem, ale je lepší, když si účastníci dialogu 

zvolí problém sami. Způsoby, jakými hledají účastníci vhodnou otázku, se liší v 

závislosti na kreativitě moderátora dialogu, tradici a kontextu, v němž se dialog 

odehrává. Dialog vyžaduje, aby byl zaměřen na skutečnost, která vychází ze žité 

reality jednoho nebo více účastníků rozhovoru. Téma by mělo být takové, aby bylo 

blízké žákovu životu; měla by to být také poměrně velká a důležitá událost, o které 

s třeba v současnosti či v historii mluvilo; mělo by být zajímavé, do jisté míry může 

být i kontroverzní, ale nemělo by vzbuzovat přílišné emoce; mělo by být nastoleno 

jednoduše a srozumitelně; k tématu by měly být poměrně snadně dostupné 

materiály, jež by podpořily žákovo bádání. Důležité je zvolit takové otázky, které z 

tématu vyvstávají a které budou řešiteli chápány jako palčivé.
60

 

Sókratovský dialog má jeden základní cíl. Tím je hledání pravdy. To je 

pravý účel dialogu, který vedl Sókratés. Vést takový dialog v současném školním 

prostředí je nesmírně obtížný úkol. Proto při řešení problému zprvu volíme nižší 

cíle. Například nalézt obecnou zásadu, která by v daném případě mohla platit a 

zároveň dosáhnout konsensu týkajícího se tohoto stanoviska. K obecné zásadě se 

postupuje přes konkrétní příklady z každodenního žákova života, jež slouží jako 

ilustrace. 

V dialogu je dobré vycházet, v souladu s didaktickými zásadami, od 

konkrétního k obecnému. Vedení dialogu podléhá několika pravidlům: používat 

vlastní myšlenky, mluvit sám za sebe, vyjadřovat vlastní názory a zkušenosti, 

neodkazovat na autority; nemluvit hypoteticky, uvažovat o problému jako o 

existujícím a přistupovat vážně k jeho řešení; vyjadřovat vlastní pochybnosti je 

povoleno, ba možná vyžadováno - jen ten, kdo se oprostí od strachu, může upřímně 

přistoupit k tázání a poznávání; usilovat o konsensus, nevést dialog z pozice síly, 

nevlastnit pravdu, být tolerantní a ochotný naslouchat řeči argumentů; rozmlouvat 

se všemi účastníky stejnou dobu a stejným způsobem, neupřednostňovat některého 

z nich jen pro to, že se nám jeho argumenty mohou zdát přesvědčivější atd. Tedy 
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lidé, kteří se do dialogu pustí, musí vědět, jakým zásadám vedení dialogu podléhá, 

aby naplnil vlastní poslání. Především je třeba býti trpělivý a pozorně poslouchat. 

Být vytrvalý a důvěřovat pochybnostem partnerů, nesmést je ze stolu, jen co zazní. 

Mluvit upřímně a ihned za cokoli neodsuzovat. Zachovávat si kritický postoj, to 

znamená být ochoten revidovat vlastní názory a zastávat respekt pro jiná než vlastní 

hlediska na jednotlivé problémy.
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Před tím, než se dialog začne vést, mělo by být ujasněno téma, na které se 

dialog zaměří, jakým způsobem se bude bádat a jakými cestami je možno v bádání 

se vydat. Takže musí být ujasněn obsah dialogu, vedení dialogu a možnosti, 

strategie uvažování. 

Sókratovský dialog má specifickou symetrickou strukturu, která může být 

přirovnána k tvaru přesýpacích hodin. Začíná se na vrcholu s univerzální otázkou 

(např. Co je to integrita?). Každý člen skupiny je pak požádán, aby k tomuto 

problému připojil nějakou vlastní zkušenost, která ilustruje obecnou otázku. 

Příklady by měly být v první osobě, časově uzavřeny, s nepříliš emocionálním 

nábojem, a tak jednoduché, jak je to jen možné. I ty nejjednodušší příklady mohou 

vést v rámci dialogické analýzy k značným složitostem. 

Skupina pak vybere jeden z příkladů jako východisko dialogu. Vybraný 

příklad je tak hlavní částí celého procesu. Účastník, jehož příklad byl zvolen, pak 

podává podrobný popis, jak jen je potřeba. Tento popis je pak předmětem otázek 

skupiny, která se snaží případ co nejvíce prozkoumat a pochopit. Je dobré, když 

moderátor postup přepisuje na tabuli a skupina ho tak má celý před očima. Řečníci 

pak mají za úkol určit, kde v příkladu se skrývá výše stanovený obecný výrok. 

Pokud je položena otázka Co je to integrita?, tak skupina musí určit, kde se 

integrita v konkrétním příkladu schovává, v jakých krocích jejich bádání ji nalezli 

atd. 

Skupina se musí dohodnout na definici integrity, která dostatečně popisuje 

prvek, který byl najit v příkladu. Tím, že se rozmlouvající na základě konsensu 
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doberou definice, dostanou se do nejužšího místa přesýpacích hodin. Univerzální, 

obecný výrok je nyní blíže určen. Skupina tak došla ke středu dialogu. 

Z tohoto místa se začíná dialog opět rozšiřovat. Pracovní definice z 

předchozího kroku se použije na další příklady, které nebyly na začátku vybrány a 

rozebrány, ale byly shrnuty a popsány. Pokud je definice skutečně univerzálně 

platná, pak bude vyhovovat každému příkladu; pokud nepasuje na všechny 

příklady, musí být revidována a upravena. V konečné fázi, směrem k dolní části 

přesýpacích hodin, se bude skupina vymýšlet protipříklady, kterými se bude snažit 

definici vyvrátit. Pokud je ještě potřeba, definice se upraví, pokud ne, dialog dospěl 

ke svému konci a skupina konečnou definicí završila své úsilí.
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Role moderátora dialogu je legitimizována třemi pravidly. Tato pravidla 

moderátor ztělesňuje. Podle tradice je jeho role anti-autoritativní. V tradičním 

sókratovském přístupu se má obecně za to, že moderátor nemá zasahovat do obsahu 

dialogu. Co se týká obsahu, tak moderátor nenabízí své názory, a to ani tehdy, když 

ho účastníci požádají, aby tak učinil. Místo toho se snaží, aby zintenzivnil 

filosofické zkoumání účastníků a podnítil ještě víc jejich "dialogickou vášeň". To je 

do jisté míry ambivalentní postoj, kdy se stimuluje odvaha účastníků ke zkoumání, 

ale zároveň se respektuje jejich nezávislost. 

Moderátor má např. možnost pomoci podpořit vzájemné porozumění tím, že 

žádá účastníky, aby něco zopakovali nebo shrnuli to, co bylo již řečeno. Ale jeho 

hlavní činností je kladení otázek a mlčení. Za to, co se vyřkne, tak nesou 

zodpovědnost plně účastníci. 

Cíle sókratovských dialogů se liší podle času a energie, které na ně budou 

vynaloženy. Menších cílů lze dosáhnout v několika hodinách. Mezi ně patří např., 

že člověk začne přemýšlet v otázkách místo v odpovědích; vyzkouší si „kolektivní 

přemýšlení“ o problémech; pozorně naslouchá a snaží se porozumět; je pozorný k 

tomu, co se bude dít; učí se správně formulovat složité a nejasné pocity a myšlenky; 

pozná vlastní schopnosti konverzace; získá cit pro bádání (včetně trpělivosti, 
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soustředění, bdělosti atd.); pozná alternativní výklady určitých pojmů 

(alternativních ve vztahu k jeho vlastnímu výkladu). 

Většina výsledků se dostaví již v průběhu dialogu, ne až na jeho konci. 

Výsledek tak nemůže být redukován jen na odpověď na vybranou otázku. Na konci 

sókratovského dialogu nikdy není definitivní odpověď. Jde zde především o 

rozhovor, v němž se snaží všichni účastníci vést společně dialog.  

Cílem dialogu je procvičit umění vést dialog. Čím více a déle se budou 

účastníci dialogu věnovat, tím méně budou mít nutkání bránit vlastní úsudek a 

budou si pomalu formovat postoj konstruktivní pochybnosti a neustálého šetření. 

Účastníci se tak nezdokonalují pouze ve vedení dialogu, ale dochází k pozitivním 

změnám i v jejich osobním životě. 

Sókratovský dialog lze uplatnit v mnoha předmětech, zvlášť a podrobněji je 

ale možné se mu věnovat v rámci výchovy k občanství. Její náplní je rozvoj 

kognitivních dovedností, účasti a zodpovědnosti v občanském životě, 

komunikačních dovedností atd. Sókratovský dialog je jeden ze způsobů, jak uvést 

filosofii do praxe. Učí žáky kritické reflexi, nezávislosti a úcty k druhým lidem, 

rozlišovat jemné rozdíly v tvrzeních a úsudcích.  

Uplatňování této metody ovšem může narazit i na překážky. V první řadě se 

jedná o problém praktické organizace. Je třeba vyhradit si ve škole dostatek času, 

popř. integrovat některé předměty. 

Role moderátora je odlišná od role „klasického“ učitele. Sókratovská metoda 

by neměla být učena, žáci ji provádí dobrovolně. Je důležité filosofii dělat, nejen o 

ní slyšet. Navíc v dialogu není předem jasný předmět rozmluvy, žádné jasně 

vymezené výukové cíle, jejichž dosažení by bylo možné měřit, a už vůbec 

neexistuje standardní způsob hodnocení. Tato metoda by měla být ve školním 

prostředí představována s velkou péčí.
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3.3.3 Využití péče o duši v současné výchově a vzdělávání 

Výchova by měla být vzestupným pohybem duše vzhůru k vhledu do celého 

světa. Přivést duši člověka do takového typu pohybu nicméně není věcí 

krátkodobou, proto je třeba s ní začít již od nejútlejšího věku. Člověk, dítě, 

v dnešním světě nedokáže dokonale reflektovat to, že žije v každodennosti, že je o 

něco ochuzován, obírán, pokud nepozná, že je možný jiný náhled na svět, jiný 

způsob života. Takový jedinec musí být probuzen. Ale sám to většinou nedokáže. 

V tu chvíli na scénu vstupuje jeho průvodce. Vychovatel, inspirátor, patron, který 

ho na vzestupu povede. Tu největší práci ale oddře člověk stejně sám. 

Rodiče mají v současnosti tendence přenášet velkou část odpovědnosti za 

výchovu na školu. Ač by škola ráda, prostředky a institucionální fungování tuto 

odpovědnost nedovolují převzít, proto si škola nenárokuje vytvoření hotového 

mladého člověka. Zde je nezbytný tolerantní dialog mezi školou a rodiči, rozdělení 

povinností, sdílení zodpovědnosti a souhlas s přijatou koncepcí výchovy. 

Vychovatel, ať už to je škola nebo rodič, není generál, i když důslednost by 

mu chybět neměla. Měl by mít od všeho trochu; neměla by mu chybět empatie, 

laskavost, měl by inspirovat chovance svou moudrostí, nadhledem, humorem a 

zápalem. Vychovatel by měl být i špetku filosof a měl by vidět možná úskalí, které 

z povahy výchovy vyplývají.
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V dnešní době je velice těžké „jít proti proudu“, nesplynout (ale nemyslím 

nesplynout např. barvou vlasů nebo typem oblečení). Mít svůj názor, vlastní 

morální hodnoty, vlastní zkušenosti, přesvědčení, umět naslouchat a nespěchat. 

Nenechat se vyděsit tím, že některou věc dělají všichni, proto se od nás očekává, že 

ji také budeme dělat. Pokud to shledáme jako vhodné, tak proč ne, ale pokud se to 

příčí našemu založení, čím nebo kým je vlastně oprávněn k diktátu ten, kdo ho 

provádí? Nemíním boření nadvlády většinových stádních názorů ani naopak příklon 

k extremismu, ale bylo by třeba zvážit zdravým selským rozumem zda nám 

konkrétní věci jsou k něčemu, nebo zda nás brzdí při vzletu vzhůru. 
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V současnosti se „nosí“ mít maturitu, mít vysokou školu, ale k čemu je to 

člověku prospěšné, když neumí nic pořádně, jen ví a zná povšechně a povrchně. 

Mnohovědění není moudrost, i když ho dnes za moudrost mnohdy převlékají. 

Důležité je to, co nám zůstane, když zapomeneme znalosti, co jsme nabyly ve škole. 

Vhled, hodnoty, slušnost, tolerance, zápal atd. Věci, ke kterým nás vedou vzory, 

živé a moudré. 

Rozvíjet k bytostnému tázání, podnícení k péči o duši, takový by měl být 

rámec učitelův. Nejpředněji je důležité získat čas pro způsob takové práce. Najít 

rovnováhu a harmonii mezi kvantitou a kvalitou předávaných poznatků. Škola není 

instituce, která má žákům povinnost předat všechnu moudrost světa. To vůbec ne. 

Má je spíše na začátku provádět na cestě k moudrosti vedoucí a učit je správně se na 

ní pohybovat. 

Je důležité se žáky hodně poslouchat, mluvit a číst. Znepokojovat je. 

Nenechat je o hodině „spát“. 

Jedněmi z nejvíce „formativních“ předmětů (pokud se teď nebudeme 

zabývat „výchovami“ - estetickou a tělesnou) jsou dle mého názoru literatura, 

občanská výchova a zčásti i dějepis. Umožňují svobodné vyjádření názoru v 

maximální možné míře a je v nich kladen důraz na hodnoty. 

V těchto předmětech mají žáci možnost setkat se s tím, co nás zakládá. Ne 

nadarmo nalezneme v čítankách texty, které svým datem vzniku spadají do 

starověku a mytické doby. Vždyť i v dnešní době mají svému čtenáři co předat. S 

tématy, která jsou v nich obsažena, se setkávají žáci i dnes, akorát v jiném obalu. 

Archetypy, které přecházejí generacemi, pravdy, které jsou nadčasové, dilemata, 

která jsou nerozřešitelná. Texty mají tu schopnost zpřítomnit to, co je v nich 

napsáno. Znovu a znovu vyvolat otázku, která do nich byla jejich autorem vložena. 

Mění se náhledy a odpovědi, ale otázky zůstávají vesměs stejné. 

Dejme žákům prostor v hodině hovořit, a tak je nechat vzájemně se střetávat 

v dialogu. Nechejme je pocítit konečně jednou zodpovědnost za to, co vyřknou, 

ačkoli se jí mnohdy budou vzdávat s tím, že se budou schovávat za své mládí. 

Literatura je krásná v tom, že dokáže sdělit něco vcelku obyčejného tak 

neobyčejným způsobem. Je třeba učit žáky, aby textu „naslouchali“ a uměli 
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nahlédnout i mezi řádky. Se čtením souvisí i schopnost koncentrace a schopnost 

zaměřit se na vytčený cíl. S knihami zakoušíme okamžiky, které zakoušeli již 

čtenáři před námi. Je to sdílená zkušenost, spojující zkušenost. Jsou nám všem 

předloženy stejné otázky, na něž se hledají odpovědi mezi publikem.  

Které knihy jsou pro nás nejvíce zneklidňující? Přece ty nedořečené, ty s 

otevřeným koncem, ty které nám neplánují, nerýsují, jak vše dopadne, ale ty které 

se ptají po svém závěru a neposkytují klíč ke snadnějšímu rozřešení úkolu. To je to 

nevyřčené tajemství, jež tak nesmírně obohacuje a zároveň působí úzkost a obavy. 

Úkolem tak je jediné – zasít neklid. 

Často dostávám otázku, co je vlastně součástí občanské výchovy. Lidi často 

řeknou: to je taková směs, to je od všeho trochu. Když jsou znalejší, začnou 

jmenovat vědy, jejichž poznatky jsou v předmětu předávány. Ano, i to může být 

občanská výchova. Avšak mnohem více by podle mého názoru měla být 

„praktickou filosofií“. Předáním lásky k moudrosti a úctě k bytí takovým 

způsobem, který nebude násilný a bude „nenápadný“, takže celá akce nebude 

předem zmařena žákovskou nechutí k jakémukoli konání v hodině. 

Právě občanská výchova je tím předmětem, v němž se „kolektivně sdílejí 

obavy“. V tomto předmětu nelze žáky dokonale připravit na život, ale mohou být na 

konci učebního cyklu schopni přijmout svět v celé jeho rozmanitosti, a přesto se v 

něm neztratit a najít si v něm své pravé místo. Zvláště mladší žáci, na začátku 

druhého stupně, jsou vcelku dosti přesvědčeni o neomylnosti názorů vlastních 

rodičů, což může být zprvu „brzda“ v rychlejším postupu směrem k nezávislosti. I 

proto je nutné, aby nezbytnou výbavou učitele byla houževnatost a trpělivost. 

Pokud žáci vyjadřují svůj názor, měli bychom po nich chtít jeho odůvodnění; proč 

si myslíš to, co si myslíš. Jakmile dokáže žák popsat jasně a ze sebe cestu, kterou 

při uvažování postupoval, je otevřen pro další poznávání. Je důležité, aby se sám 

oprostil od dogmatického přijímání názorů autorit a dokázal uvažovat sám ze sebe. 

Proto si učitel nesmí dělat právo na pravdu, nicméně i jeho tolerance by měla být 

jasně vymezena a neměla by být bezbřehá a slepá např. k okázalému vyjadřování 

extremistických postojů. Péče o duši tak má ve vzdělávání své místo. A ačkoli není 
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toto téma v RVP ani ŠVP, je dobrými učiteli vnášeno do hodin při každé 

příležitosti.  

Až do tohoto místa byla výše řeč o důležitosti péče o duši ve výchově. 

Nicméně primárním cílem této výchovy k péči o duši by mělo být takové zvnitřnění 

tohoto způsobu života, že se z péče o duši stane sebevýchova. Na začátku je vždy 

třeba dobrá rada a vzor průvodce, ale péče o duši je záležitostí každého konkrétního 

nitra. Nejde nikdy přebírat vzory absolutně a dva podobní lidé nejsou nikdy stejní. 

Péče o duši jako základ sebevýchovy představuje zdravé životní jádro, které 

ze sebe pravidelně pramení, a ačkoli většinu života prožívá v každodennosti, jež je 

nezbytná pro přežití ve světě, ví o celku, nahlédlo autenticitu a neustále se k ní 

dokáže stále znovu vztahovat. K prvnímu otřesu nás může přivést učitel; jakmile ho 

prožijeme, vyvoláváme si další otřesy sami svou touhou po pravdě a dobru. 

Sebevýchova znamená, že se člověk nenechá neuvědoměle vláčet vášněmi a 

žádostmi. Není nevědomky či schválně nesvobodný ve svém konání. Sebevýchova 

sebou přináší zodpovědnost, kterou člověk pociťuje ve svém chování a na niž se při 

jednání vědomě ohlíží. Člověk má na sobě co vychovávat celý život; výchova není 

skončena tím, jakmile udeří člověku osmnáct let. Těžko se určují mantinely, kde 

výchova začíná a kde končí, avšak nikdy bychom na ni neměli přestat myslet ve 

vztahu k sobě samému. Celý život se máme co učit a péče o duši pomáhá vybudovat 

si adekvátní vztah, respekt a úctu k těmto poznatkům.  

Takoví by měli být absolventi škol. Ne jen hotoví k tomu, aby nastoupili do 

práce podle zaměření a pracovali tam podle plánu. To je samozřejmě v našem 

neautentickém modu nezbytné. Je důležité, aby kromě žití v utilitárnosti, která 

někomu stačí, byli též znepokojeni vlastní neznalostí, nedokonalostí, nevědomostí. 

Důležité je nerezignovat na život, když se nám zrovna moc nedaří. Najít svou 

vlastní vnitřní sílu, pramen, z něhož tryská naše lidství a neustálá životní mladost. 

Proto je život plný nástrah a těžkých zkoušek. Jsou to „kolektivní 

zkušenosti“, které se opakují, ale přesto si je každý musí prožít sám na vlastní kůži. 

Aby je zvládl a dokázal obstát, navrací se člověk zpět do svého nitra a hledá svoje 

jádro, dřeň, ryzost. Ať tento návrat trvá jakkoli dlouho, stojí za to ho absolvovat. 
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ZÁVĚR 

Téma péče o duši jsem před začátkem psaní této práce nijak hlouběji 

nepromýšlela. Nicméně otázky, které do něj spadají, přemýšlivého člověka napadají 

stejně, ačkoli si nedokáže sám pro sebe explicitně pojmenovat, že se jedná o otázky 

starosti o vlastní bytí. Promýšlením „péče o duši“ ve mně tento problém uzrává a 

postupně se usazuje. A se zkušenostmi bude toto uzrávání větší a větší a usazování 

půjde stále hlouběji. Protože to, čemu člověk věří, si musí sám prožít. Je třeba, aby 

svou pravdu ztělesnil, prověřil zkušeností. Proto člověk koná věci, které ho 

„sebepotvrzují“. Péče o duši je celoživotním během, který se neustále obnovuje. 

Současný svět postavený na novověké, resp. aristotelské vědecké tradici, se 

děje v kauzálním čase, běží lineárním způsobem dopředu, a proto člověku záleží jen 

na budoucnosti; do své minulosti, k tomu, co ho zakládá, se nevrací, protože, co se 

stalo, stalo se a život běží dál. Spousta lidí se vyvazuje ze svého okolí a utíká pryč, 

aby mohli začít s tzv. „čistým štítem“. To je ale zase jen začátek, který spočívá 

v obměně vnějšku, která způsobí, že nám je dobře i vevnitř. Nejedná se o 

opravdový způsob očištění nitra. Žádná vnější pohnutka, důvod, toto nedokáže. Aby 

se člověk počal znovu, musí v prvé řadě utéci nejprve sám k sobě, ke svojí „dřeni“. 

Pojetí kauzálního času zakládá současné vědy a ty ho pak promítají náhledu 

na všechny problémy a předměty, kterými se zabývají. Kauzalita je pasována na 

primární souvislost. K věcem kolem nás se vztahujeme podle toho, jaké místo a 

jakým způsobem zapadají do naší „timeline“. Předměty a okolnosti tak plynou 

kolem nás a my je zařazujeme na časové ose tak, kde podle nás mají své místo. 

Člověk tvoří preference zařazení na své ose. 

Tradice počínaje Platónem, vrcholící Husserlem a především Heideggerem, 

v našem prostředí Patočkou, s kauzalitou přílišně nepočítá. Martin Heidegger zavádí 

místo kauzality čas jako temporalitu. V temporalitě věci nefungují na principu 

příčiny vyvolávající účinek. Přítomnost v sobě totiž zvláštním způsobem syntetizuje 

minulost i budoucnost, to znamená, že všechny tři časové mody působí naráz. Na 

tomto pohledu stojí i výklad duše a těla v tradici myšlení „péče o duši“. 
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Člověk není pojímán jako chodící časová osa, jako sled událostí, z nichž je 

tvořen, jimiž je formován. Minulost, přítomnost a budoucnost jsou tedy spolu 

určitým způsobem propojeny. Ale není to součet částí, které tvoří strukturu, systém. 

V tomto chápání se převrací i chápání, které uplatňujeme, když mluvíme o 

našem vztahu ke světu. Svět není podřízen nám a to, co nám bylo dáno, nemá 

sloužit k tomu, abychom ho opanovali. Naopak, my, abychom porozuměli, se 

musíme nalaďovat na svět. Proto např. máme smysly. Aby nám to lépe šlo. 

Abychom lépe vnímali to, co si žádá být vnímáno. 

Zvláštní koexistence časů v nás, ve vztahu k okolí, působí, že to, čeho 

chceme dosáhnout v budoucnosti, je nějak ovlivněno tím, co se událo v naší 

minulosti. Do budoucnosti si tak sebou neseme zbytky minulosti. Není cílem tyto 

zbytky minulosti vymazat nebo potlačovat. Naopak je to něco, co nás zakládá, a 

pokud se k tomu umí člověk správně vztahovat, stále znovu se rodí. Minulost v sobě 

si člověk neuvědomuje, ale ovlivňuje to, jakým způsobem si člověk rozvrhuje svůj 

vlastní svět. To, co je v nás, určuje, co budeme v budoucnosti pokládat 

za podstatné, věci, které nás v budoucnu osloví, jsou tak již předurčeny předem. 

Zde se vracíme k myšlence, že je to dětství, jehož „kvalita“ pak ovlivní další způsob 

života. Proto je tak nesmírně důležitá výchova a vzdělání. Proto je to tak nesmírná 

zodpovědnost. Tíhu břemene výchovy si dobří učitelé a vychovatelé uvědomují. 

Odvaha jim pomáhá vstoupit do výchovného dialogu a snažit se znovu a znovu 

zakládat dobré jádro, nitro dítěte. 

Stále mladý a vitální je člověk, který pije z pramene svého bytí, pramene 

věčného duševního mládí. K čemu jsou omlazující krémy, když vytvářejí jen iluzi 

krásného zevnějšku a zakrývají skutečnost často svraštělých a seschlých duší. 

Člověk se ke svým počátkům dostává ve chvíli bytostného tázání. Kdy je otřesen, 

neví co říct, jeho nitro chce vyřvat do světa stovky tíživých a spalujících otázek o 

tom, proč je to ve světě tak, jak to je, o tom, proč je zlo a dobro, proč je těžké najít 

spravedlnost atd. Stovky morálních otázek plynoucích z dilemat, které se v dějinách 

neustále opakují, a dosud se jim nedostalo uspokojivého rozhřešení. Proto si musí 

lidi mezi sebou vyprávět, proto musí vest učitel neustálý dialog se svými žáky o 

všem, co je trápí. O krutosti tohoto světa, o morálce, o svědomí, o svatých i 
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hříšných. Bytostné tázání je třeba napjaté ticho poté, co si přečteme Lustigovu 

Kateřinu Horowitzovou. Je to napětí, které na člověka přichází po četbě knihy nebo 

zhlédnutí filmu s otevřeným koncem. S tím vším se děti setkávají a o tom všem je 

potřeba mluvit a rozjímat. Protože až v prožívání mezních situací se člověku otevírá 

cesta do jeho nitra. 

Uvádět žáky do toho, co jim bylo minulostí dáno, je jedním 

z nejdůležitějších úkolů. K seznámení s počátky může například dojít v rámci 

rituálů, které počátky tematizují. Pokud někdo neslaví třeba Vánoce, rezignoval na 

počátek. Nechal si ho otrávit komerčním jedem. Samozřejmě, často nadáváme na 

to, že v obchoďácích hrají koledy už v říjnu. Dělá to z vánočního svátku něco 

ohraného, přežitek, který už ani nestojí za to slavit, protože se z něj pro některé lidi 

vytratilo „kouzlo“. To kouzlo je právě znovuprožití počátku dějinného času. 

Hluboké napětí, které je ověnčeno malou dávkou mystiky a sentimentu. Do toho 

musíme uvádět už malé děti. Ukázat jim Vánoce jako něco posvátného. Jako vztah 

k vlastním dějinám, k znovuprožití toho, co se stalo před dvěma tisíci lety. Učit je 

nebrat tradici jako přežitek, ale jako úctu k předkům a dějinnému času. 

 

Pokud bychom se po veškerém provedeném výkladu měli vrátit zpět k 

úvodním otázkám (Co je péče o duši a co do sebe tato starost zahrnuje? Jaké jsou 

možnosti návratu k této koncepci v současné době a je tento návrat ještě možný? 

Jakou roli hraje dnes v rámci „starání se“ škola a jaká je úloha učitele?), 

odpověděli bychom na ně takto: 

Péče o duši je péče o celek. Je to starání se o mé nitro, o mé okolí i o okolí 

okolního světa. Je to péče o harmonii těchto částí. Zároveň je to zodpovědnost, 

prozření, náhled a originalita. Péči o duši začínáme provádět tehdy, když jsme 

otřeseni a dostáváme se zpět k vlastnímu kořenu, prameni. Péče o duši je filosofií 

života, jež se stává stěžejním úkolem.  

Domnívám se, že v současné době vede návrat k péči o duši přes inspirativní 

osobnosti současnosti a minulosti, přes četbu originálních (literárních a 

filosofických). Důležité je též vzdělávat se v dějepise a rozšiřovat si myšlenkové 

obzory. Takovými způsoby člověk nabývá schopnosti kritického myšlení. Právě to 
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je nebytná kompetence, jež vede ze zaslepenosti do problematičnosti. Ovšem to má 

jednu podmínku; je zapotřebí myslet v otázkách. Odhalovat otázky, které jsou před 

nás postaveny; ne je přehlížet, protože bychom byli jejich naléhavostí nuceni na ně 

hledat odpovědi. Vždyť tázání je zbožností myšlení!
65

 Je třeba učit se myslet 

velkoryseji, ne jen hrát si na vlastním písečku a zavírat oči před ošklivými věcmi. 

Vyzrálý člověk pak dokáže vnímat rozpory zdejšího světa a ptát se po příčinách i 

důsledcích. Člověk začne pečovat o duši až tehdy, kdy kromě sebe začne myslet i 

na druhé. Sebevýchova je pak zvnitřnění přesvědčení o vlastní zodpovědnosti za 

celek. Péči o duši lze vzkřísit, ale jsou k tomu potřeba „učitelé“ i „žáci“. V době 

současného rozčarování z dnešní situace představuje péče o duši jednu velkou a 

nezbytnou „terapii“. 

Škola je jednou z mála institucí, kde je právě možné setkat se s inspirací. 

Škola ukazuje možné cesty, z jaké strany se do budoucího života vydat. Škola je 

místo pro bádání i teorii. Tady je doma otázka i překvapení. Škola má tu možnost 

provádět výchovu jako péči o duši. Děje se to ale? K tomu slova Radima Palouše: 

„Moderní škola činí pravý opak: uvádí do „praktického“ života, je tu právě k tomu, 

aby se člověk seznamoval se záležitostmi své potopenosti, aby se vyznal v tom, co 

mu zastírá pravou přirozenost věcí, bytostí, světa. Škola si tuto svou úlohu 

pochopitelně nevymyslela sama. Odkud se vzala moderní potřeba školy, té, kterou 

dnes žijeme? Proč dříve k obdělávání pole či k řemeslné práci stačilo přiučit se u 

svého otce či matky, proč dostačovalo předávat zkušenosti z rodičů na potomstvo, 

z mistrů na tovaryše a proč k účelům profesionální výuky dnešních výrobců musí 

moderní státy zřizovat nákladné školství?“
66

 

Je to tak, že úloha školy se v průběhu staletí měnila a snad se změní znovu. 

Kvantum poznatků versus prostor pro dialog o věcech života. Snad se poměr mezi 

těmito stranami vyrovná a dojde k rozumné syntéze. Ale k tomu, aby o svou duši 

pečovaly naše děti, musíme nejprve pečovat o duši my sami. A když to nezvládá 

rodič, leží tato tíha na učiteli. Zodpovědnost a vědomí výchovných antinomií z něj 

dělá jednoho z nejpovolanějších v této věci. Proto by mělo být součástí 
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pedagogického vzdělání i filosofické „minimum“. Ovšem to samo o sobě nestačí, 

člověk do svého poslání spíše „vroste“ než že se jím vyučí. I to je důležité si při 

volbě vlastního studia a zaměstnání uvědomit. 
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