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Abstrakt 

Práce se zabývá správným bytím člověka v pojetí Reného Descarta, který na něj 

pohlíží jako na jsoucno stvořené Bohem. V první části práce je rozpracováno, co pro 

takového člověka znamená být stvořen k Božímu obrazu a jaký význam pro něj má 

poznávání Boha jakožto nejdokonalejšího jsoucna, k němuž pociťuje silnou vazbu. 

Toto poznávání mu zpřístupňuje idea Boha. V druhé části je pak předvedeno, jakým 

způsobem může člověk svou úlohu být Božím obrazem plnit a jak být tímto obrazem 

co nejlépe. Člověk již není pojímán pouze jako poznávající, ale i jako jednající, jehož 

působištěm je vnější svět. 

 

Klíčová slova 

idea Boha, nevyhraněnost vůle, klam, chápavost, konečnost 

 

Abstract 

The topic of this dissertation is man's correct being as understood by Rene Descartes, 

who regards him as a being created by God. The first part discusses what it means for 

man to be created in the likeness of God and what significance knowing God - as the 

most perfect being towards whom he feels a strong bond - has for him. This idea 

gains him access to knowing God. The second part focuses on the way that man can 

fulfill his duty of being in the likeness of God and how to do so in the best way 

possible. Man is no longer understood as "knowing", but as an acting agent whose 

arena of activity is the external world. 
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Úvod 

Tato práce se zabývá Descartovým pojetím člověka s ohledem na naplňování a 

správnost jeho bytí, které obdržel do Boha. Z Descartovy perspektivy předchází 

dobrému bytí člověka, tedy uvedení v soulad s vlastní přirozeností, správné užívání 

rozumu – pěstování dobré mysli, které umožňuje rozšiřovat pravdivé poznání. Na 

základě pravdivého poznání je pak člověk schopen se správně rozhodovat ve svém 

jednání. 

Tomuto postupu od poznávání (filosofování) k dobrému bytí odpovídá i 

chronologie této práce. První část se věnuje základním principům filosofie, tak jak je 

Descartes představuje ve svém spise Meditace o první filosofii 1  (zejména ve III. 

meditaci a IV. meditaci) a ve spise Principy filosofie.
2
 O těchto principech nelze 

pochybovat a závisí na nich poznání ostatních věcí. Na jejich základě může člověk-

poznávající dojít k nejvyššímu stupni vědění, které je příčinou lidského dobra. To 

v Descartově pojetí znamená, že je nejprve třeba objasnit základní principy (tedy 

metafyziku) a dále mohou být obnoveny ostatní vědy, které slouží lidskému dobru. 

Pro tuto práci jsou relevantní pouze principy týkající se vztahu Boha jakožto 

nejdokonalejšího jsoucna a člověka, který byl stvořen k Božímu obrazu. Klíčovým 

pojmem první části bude idea Boha, skrze kterou si člověk uvědomuje svou 

nedokonalost a závislost na nějakém dokonalejším jsoucnu. Zároveň je tato idea 

prostředkem k poznávání tohoto jsoucna. V poznání Boha pak může člověk-

poznávají naleznout první jistotu v rámci poznávání sebe a okolního světa, na jejímž 

základě může vystavět i poznání podstaty svého bytí a schopnosti přistupovat 

k okolnímu světu. 

V argumentaci bude využito i souboru Námitky a autorovy odpovědi
3
, který 

doplňuje Meditace o první filosofii. V Descartových odpovědích na námitky 

myslitelů jeho doby jsou některé teze a myšlenky ještě více rozvíjeny – zejména v 

                                                 

1
R. DESCARTES, Meditace o první filosofii. Námitky a autorovi odpovědi, Praha: 

OIKOYMENH, 2003, (překl. P. Glombíček, T. Marvan, P. Zavadil); (dále Meditace). 

2
 R. DESCARTES, Principy filosofie. Výbor doplněný dvěma Descartovými dopisy princezně 

Alžbětě Falcké, Praha: FILOSOFIA, 1998, (překl. P. Glombíček, T. Marvan); (dále Principy 

filosofie). 

3
 R. DESCARTES, Námitky a autorovy odpovědi; Meditace, s. 83-347.  
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Prvních odpovědích a Druhých odpovědích, kde Descartes mimo jiné objasňuje své 

pojetí Boha a poznávání vztažené k němu.  

Druhá část se věnuje Descartovu samotnému pojetí správného bytí člověka, 

neboli jeho naplňování úlohy být dobrým Božím obrazem. Člověk zde není 

představen pouze jako poznávající, ale i jako jednající, „plně žijící“. Nejprve je 

rozpracována Descartova představa o pěstování dobré mysli, která je založena na 

správném vztahování se k sobě samému. V rámci této koncepce je vyložena 

problematika nerovnováhy mezi konečným rozumem člověka a jeho nekonečnou 

vůlí. Na základě správného užívání rozumu je člověk schopen svobodně přistupovat 

k ostatním věcem, přičemž tato svoboda (vycházející z jednání nekonečné vůle) je 

něčím, co ho nejvíce přibližuje k dokonalému Bohu. Jako hlavní zdroj jsou zde 

použita Descartova díla Meditace o první filosofii, Pravidla pro vedení rozumu
4
, 

Principy filosofie a částečně i Rozprava o metodě.
5
 

Následně je rozpracován způsob, jakým má člověk opanovat vášně své duše, 

které mu brání ve správném přistupování ke světu, tedy narušují svobodu jeho bytí. 

Výklad se bude opírat zejména o Descartův spis Vášně duše.
6
 V návaznosti na to je 

pak předvedena jeho představa ušlechtilého člověka, který se jakožto správně 

poznávající i jednající nejvíce přibližuje dobrému Božímu obrazu.  

                                                 

4
 R. DESCARTES, Regulææ ad directionem ingenii. Pravidla pro vedení rozumu, Praha: 

OIKOYMENH, 2000, (překl. Vojtěch Balík, Jiří Fiala); (dále Pravidla). 

5
 R. DESCARTES, Rozprava o metodě. Jak správně vésti svůj rozum, Praha: JAN LAICHTER, 

1933, (překl. Věra Szathmáryová-Vlčková); (dále Rozprava o metodě). 

6
 R. DESCARTES, Vášně duše, Praha: MLADÁ FRONTA, 2002, (překl. Ondřej Švec); (dále 

Vášně duše). 
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I. část – Bůh je příčinou všeho 

1. kapitola – Nekonečný Bůh a konečný člověk 

§ 1  Poznávání sebe sama, sebe-zakoušení 

Pokud se chce poznávající řídit Descartovými pokyny, musí nejprve zavrhnout vše, 

co je nějakým způsobem pochybné. To je první krok, první princip dosažení 

pravdivého poznání.
7
 Musí se zaměřit na věci, které lze nejjasněji poznat – pro jeho 

mysl jsou nejevidentnější. Jak bude dále v této práci rozpracováno, v jasném poznání 

poznávajícímu brání několik faktorů a předsudků, které pocházejí z příliš těsného 

sepětí duše a těla.
8
  

V první řadě musí poznávající zavrhnout veškeré poznání, které nabývá ze 

smyslů, jelikož to je až příliš často spojeno s omylem. Descartes tuto nedůvěru 

ke smyslovému vnímání ospravedlňuje pomocí teorie o nepřetržitém snění, která 

spočívá v tom, že člověk není schopen s jistotou odlišit bdělý stav od snění. Proto 

nemůže určit, zda věci, které vnímá a pokládá za pravdivé (například, to že má nohy 

a ruce), jsou skutečně pravdivé.   

Zároveň se v první fázi poznávání nelze spoléhat ani na samotnou rozumovost, 

jelikož snad může existovat všemocný Bůh, který ho stvořil takového, že se mýlí 

ve všem, co pojímá svou myslí, tedy i v těch nejzákladnějších matematických 

úlohách. Poznávajícímu tedy nezbývá nic jiného než utvrdit svou mysl a nadále 

pokračovat v hledání pevného a jistého bodu, na kterém lze poznání člověka vystavět. 

Přitom se musí neustále osvobozovat od předsudků a zbavovat se všech poznatků, 

o kterých je možno pochybovat. To pro něj jistě není jednoduchý úkol, jelikož to 

znamená, že najednou nemůže věřit ničemu, co do této chvíle vnímal jako 

samozřejmé. Musí se tomuto klamání vzepřít a zpochybnit „[...] nebesa, vzduch, 

zemi, barvy, tvary, zvuky a vůbec vše vnější [...],“ jakož i své vlastní tělo a vše, co 

k němu náleží.
9
 Aby bylo dokonáno toto utvrzení mysli a vzepření se všemu, co 

původně mysl považovala za samozřejmé, dosazuje Descartes na místo všemocného 

                                                 

7
 Principy filosofie, s. 26. 

8
 Principy filosofie, s. 49. 

9
 Meditace, s. 26. 



4 

 

Boha pouze velmi mocného a lstivého démona, který se snaží poznávajícího zmást.
10

 

Když poznávající začne přistupovat k tomu, co ještě jako poslední nezpochybnil, 

nachází první jistotu: pokud mysl zrovna pochybuje, musí nutně existovat. Tato část 

lidského „já“ se může mýlit ve všem, co vnímá, ale nemýlí se v tom, že vnímá – 

v tom, že provádí nějakou aktivitu. A tak může poznávající na adresu toho zlotřilého 

démona poznamenat: „[...] ať mne klame, jak jen může, přece nikdy nezpůsobí, 

abych byl nic, budu-li myslet, že jsem něco.“
11

 Mezi aktivity tohoto „něčeho“ náleží 

jednak smyslové vnímání a dále i pochybování, chápání, tvrzení, popírání, chtění, 

nechtění a představování.
12

 Věc, která myslí a projevuje svoji aktivitu, jistě také 

zakouší různé působení, tlaky a bolest, přičemž toto zakoušení je nezpochybnitelné, 

pokud probíhá uvnitř mysli13. Poznávající o sobě tedy s jistotu může říct, že existuje, 

jakožto věc myslící (res cogitans).  

Zavrhnul vše, o čem lze pochybovat a poznal, že k jeho přirozenosti patří pouze 

myšlení. Mezi myšlení náleží „[...] vše to, co se v nás vědomých děje tak, že jsme si 

toho vědomi. A tedy nejen chápání, chtění a představování, ale též smyslové vnímání 

je zde totéž, co myšlení.“
14

 Tuto skutečnost poznává dříve a snáze než vše ostatní. 

Descartes v Principech filosofie objasňuje skutečnost, že pro poznávaného je jeho 

mysl vždy tím prvním a nejbližším, co zakouší. Při jakémkoliv přistupování 

k ostatním věcem, vždy nejmocněji zakouší právě to, že existuje jeho mysl, která toto 

přistupování vykonává.
15

 Tedy pokud poznávající (věc myslící) pochybuje o tom, 

zda existuje, zakouší jistou aktivitu mysli.  

Takovéto tvrzení je v protikladu se zkušeností, kterou poznávající zakoušel 

do chvíle než začal pochybovat, jelikož měl zpravidla za to, že ze všeho nejznámější 

je mu právě tělo. Jenže v tuto chvíli je poznávání těla a funkcí s ním spojeným ještě 

smíšené a zlotřilý démon stále „poletuje“ kolem, takže je třeba o této části lidského 

„já“ stále pochybovat. To znamená, že pokud poznávající vnímá bolest v noze, jediné, 

čemu může v danou chvíli věřit, je to, že jeho mysl pojímá myšlenku bolesti. 

                                                 

10
 Meditace, s. 26. 

11
 Meditace, s. 28. 

12
 Meditace, s. 30. 

13
 Jakákoliv věc, která je pojímána bezprostředně uvnitř mysli, je pravdivá a nezáleží na tom, zda 

existuje ve vnějším světě. 

14
 Principy filosofie, s. 17. 

15
 Principy filosofie, s. 21. 
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Nicméně to, že se tato bolest nachází v nějaké části těla (ve věci mimo věc myslící), 

už zpochybnit lze. Tímto získává s ohledem na poznávání na významu chápavost 

oproti smyslovému vnímání.  

Stejně tak, jako věc myslící vnímá sama sebe, vnímá bezděčně i to, že je jistým 

způsobem nedokonalá. Vnímá to, že je konečná, že je na něčem závislá a zároveň 

touží po tom, aby tuto svou omezenost překročila, aby se posunula někam dál.
16

 

Takovéto zakoušení musí být na něčem založeno a Descartes ukazuje, že tím něčím 

je idea nekonečného Boha. 

§ 2  Vtištěná idea Boha a konečnost člověka 

Pojem idea Descartes používá pro označení jisté formy myšlenky. Mezi myšlenky 

náleží veškeré aktivity věci myslící, kterých si je bezprostředně vědoma.
17

 Vedle 

idejí k těmto aktivitám mysli náleží chtění, stavy a soudy.
18

 Mezi stavy a chtění jsou 

zahrnuty například afekty (vášně), nálady či touhy, které se odehrávají uvnitř mysli. 

Samotné ideje jsou popsány jako představy (obrazy) věcí v mysli – mysl myslí 

nějakou věc. Jestliže mysl ideje pojímá, vždy si je zároveň vědoma toho, že je 

pojímá.
19

  

Descartes nejprve provizorně rozděluje ideje na vrozené, získané a vytvořené, 

aby mohl lépe zkoumat jejich příčiny. Mezi vrozené ideje, které náleží k přirozenosti 

věci myslící, patří například idea pravdy či idea chápavosti. Získané ideje pocházejí 

odněkud z vnějšku a vytvořené ideje vznikají složením idejí získaných.
20

 Descartes 

se v tuto chvíli pozastavuje nad skutečností, že mysl přirozeně pokládá za příčinu 

získaných idejí nějaké věci vně, kterým se tyto ideje (snad) podobají. Provádí 

následující argumentaci: za prvé, ideje jakožto mody myšlení pocházejí od věci 

myslící – myšlení jim poskytuje formální realitu. Nicméně vedle formální reality 

idea obsahuje i realitu předmětnou, neboli realitu, kterou reprezentuje nějakou jinou 

                                                 

16
 ZIKA R., René Descartes. Metafyzika lidského dobra, Praha: FILOZOFICKÁ FAKULTA 

UNIVERZITY KARLOVY, 2010, s. 82; (dále Metafyzika lidského dobra). 

17
 Úsudky prokazující existenci Boha a odlišnost duše od těla, rozvržené pode geometrických 

zásad; Meditace, s. 138. 

18
 Meditace, s. 37. 

19
 Úsudky prokazující existenci Boha a odlišnost duše od těla, rozvržené pode geometrických 

zásad; Meditace, s. 138. 

20
 Meditace, s. 38. 



6 

 

věc. Platí, že idea musela předmětnou realitu získat od věci, která minimálně stejné 

množství reality obsahuje formálně. To znamená, že idea nikdy nemůže vzniknout 

z něčeho, co má měně dokonalý obsah než ona sama. Za druhé, idea může svou 

předmětnou realitu čerpat z věci, která tuto realitu obsahuje také pouze předmětně, 

avšak musí existovat nějaká věc, která ji obsahuje formálně a je příčinou 

předmětných realit těchto věcí. Za třetí, pokud věc myslící pojímá ideu něčeho 

absolutního, dokonalého, nekonečného (neomezeného), tato idea má v sobě jistě více 

předmětné reality, než kolik může nabídnout poznávající, jakožto konečné a 

nedokonalé jsoucno. Idea obsahující něco nekonečného předmětně jistě musí 

pocházet z takové příčiny, která obsahuje alespoň stejné množství reality formálně. 

Descartes postupuje dál: „Jménem ‚Bůh‘ chápu jakousi nekonečnou, nezávislou, 

nanejvýš chápající, nanejvýš mocnou substanci, která stvořila jak mne, tak cokoliv 

jiného, co existuje – pokud něco jiného existuje. To vše je zjevně takové, že čím 

důkladněji to pozoruji, tím méně se zdá, že by to mohlo pocházet jen ode mne. A tak 

je z výše řečeného třeba učinit závěr, že Bůh nutně existuje.“
21

 Příčinou všech 

ostatních idejí by mohl být člověk sám (složil by je z idejí, které má o sobě a o Bohu), 

avšak ideu Boha, něčeho absolutního, dokonalého a nekonečného, do něj mohlo 

vložit pouze takové jsoucno, které formálně obsahuje vše, co tato idea reprezentuje. 

Descartes tedy nalézá alespoň jednu věc, která jistě existuje vně mysli poznávajícího 

a která je příčinou ideje.
22

 

To, že Bůh je příčinou ideje Boha, znamená, že ji vložil do člověka (do všech 

lidí), když ho stvořil. Pokud je bráno v potaz to, že účinek se vždy nějak podobá 

příčině, stvořil jej k obrazu svému. Existence Boha je předpokladem pro vytvoření 

této ideje. Člověk (věc myslící) ji nemůže načerpat odnikud než ze sebe samého, 

jelikož mu náleží již od jeho stvoření a je jeho součástí. Tato idea je mu vrozená. To 

však znamená, že pokud by neexistoval Bůh, člověk by ji nemohl sám ze sebe 

vytvořit.
23

  

Idea Boha je od samotného stvoření člověka již „úplná“, není možné ji později 

cokoliv „přidat či ubrat“. „Idea totiž reprezentuje esenci věci, a když se k ní něco 

přidá nebo z ní ubere, stává se hned idejí jiné věci: tak si ti, kdo nepojímají správně 

                                                 

21
 Meditace, s. 44.  

22
 Meditace, s. 39-40. 

23
 Odpověď na Druhé námitky; Meditace, s. 138. 
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pravého Boha, vybájili Pandoru a všechny nepravé bohy.“
24

 To znamená, že člověk ji 

nemůže jakkoliv dotvářet či zdokonalovat, pouze může postupně, pomocí vytrvalého 

poznávání, odkrývat její obsah. Jakékoliv dotváření přináší pouze nepravdivé 

poznání.  

Tato idea je zároveň nejpravdivější a nejevidentnější ze všech idejí, i přestože 

poznávající není schopen poznat veškerý její obsah. Obsahuje nejvíce předmětné 

reality ze všech idejí. Veškeré ostatní pravdy jsou odvozeny od pravdivostí Boží, a 

tak idea Boha, která není směšována s něčím jiným, musí obsahovat více pravdy než 

ideje ostatní.
25

 Zároveň se nelze domnívat, že skrze ní se dovíme vše o Bohu a jeho 

atributech26.  

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, poznávající může ideu Boha pojímat, 

aniž by si byl vědom jeho existence či ji přímo odmítal. A dokonce je u věci myslící 

toto uvědomování si něčeho dokonalejšího ve srovnání s vlastní nedokonalostí a 

touha tuto nedokonalost překročit, prvotnější než samotné vnímání sebe sama. Věc 

myslící si nejprve musí uvědomit, že jí něco schází, že po něčem touží – tedy 

srovnává se s něčím dokonalejším.
27

 Uvědomuje si, že vše, co u sebe poznává 

v jistém stupni (ne)dokonalosti, se u Boha nachází v tom nejvyšším stupni. Idea je 

tedy podmínkou lidského vědění, pochybování, chtění (i uvědomění si vlastní 

konečnosti).
28

 A tak tomu může být pouze za předpokladu, že je idea Boha totožná 

s člověkem, jinými slovy, že je do něj vtištěna Bohem a náleží k přirozenosti člověka. 

§ 3  O Bohu 

V předchozí kapitole bylo dokázáno, že příčinou ideje Boha, která není s ničím 

směšována, nemůže být nic jiného než samotný Bůh. Nicméně Descartes existenci 

Boha dokládá i pomocí další argumentace v V. meditaci: jestliže k přirozenosti Boha 

náleží existence, Bůh jistě existuje. Poznávající, který zkoumá ideu Boha, dochází 

k závěru, že k přirozenosti nejvýše dokonalého Boha nutně a stále patří existence. 

Kdyby ji neobsahoval, již by jej nebylo možné nazývat dokonalým, jelikož by mu 

něco scházelo. Při tomto zkoumání musí být obezřetný, nesmí podlehnout 

                                                 

24
 Odpověď na Páté námitky; Meditace, s. 307. 

25
 Meditace, s. 45. 

26
Atributy Descartes rozumí vše, co náleží k přirozenosti dané věci. Principy filosofie, s. 57. 

27
 Meditace, s. 45. 

28
 ZIKA R., Metafyzika lidského dobra, s. 82. 
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předsudkům, které mu říkají, že snad i u Boha můžeme myslet jeho esenci a přitom 

popírat existenci. Tak například poznávající může jasně a rozlišeně
29

 chápat nějaký 

obrazec, pro který platí, že součet jeho vnitřních úhlů se vždy rovná sto osmdesáti 

stupňům a zároveň není nutné, aby takový obrazec skutečně existoval. V takovém 

případě může myslet esenci daného obrazce – tedy zohlední vše, co k dané věci 

náleží – nicméně existenci musí uvažovat vždy odděleně od této věci. Takovou 

skutečnost Descartes nazývá existencí možnou.
30

 Takto například přistupuje v V. 

meditaci k výkladu esence materiálních věcí, aniž by předtím s jistotou dokázal jejich 

existenci. S ideou Boha je tomu však jinak – jsoucno, které reprezentuje, v sobě 

existenci zahrnuje, tedy idea obsahuje existenci nutnou.
31

 Kdykoliv chápavostí 

pojímáme Boha, musíme ho uvažovat jako existujícího.
32

  

Poslední Descartův argument, který stvrzuje Boží existenci, se týká kontinuity 

lidského bytí v čase. Čas lze rozdělit na nekonečně mnoho menších úseků/okamžiků, 

které jsou na sobě nezávislé. Tudíž pokud člověk existuje teď, nemusí nutně 

existovat i v následujícím okamžiku. Samotný člověk není schopen na své bytí znovu 

a znovu navazovat, je tedy závislý na jiném jsoucnu – na Bohu, který jeho bytí 

uchovává.
33

 Bůh je jediné jsoucno, které trvá stále a vůči člověku (věci myslící) je 

účinnou příčinou.
34

 Descartes v Odpovědích na Páté námitky zdůrazňuje, že člověk 

nedisponuje žádnou silou, pomocí které by se sám uchovával: „Bůh je příčinou 

stvořených věcí nejen co do vzniku, ale též co do bytí, a proto musí do účinku stále 

stejně zasahovat, aby ho uchovával.“
35

 Bůh je tak vůči člověku stvořitel v každém 

okamžiku – člověk by bez Boha nemohl existovat.  

Skutečnost, že Bůh je příčinou všech jsoucen vyvrací pochybnost, že by snad 

                                                 

29
 Pokud je nějaký předmět chápavosti vnímán jasně a rozlišeně, znamená to, že mysl je schopna 

přesně určit, co již danou věcí není. V takovém případě se poznávající nemýlí a to, co chápe, je 

pravdivé. Tohoto spojení Descartes užívá ve III. meditaci, kde však ještě nemůže potvrdit jeho 

pravdivost. V V. meditaci již toto pravidlo může považovat za pravdivé a využívá ho 

v argumentaci, která se týká existence materiálních věcí. 

30
 Odpověď na První námitky; Meditace, s. 103. 

31
 Principy filosofie, s. 23, 25. 

32
 Meditace, s. 62. 

33
 Meditace, s. 48. 

34
 Odpověď na První námitky; Meditace, s. 97. 

35
 Odpověď na Páté námitky; Meditace, s.306. 
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člověk mohl být od někoho jiného, od někoho méně dokonalého. Jakékoliv další 

jsoucno, méně dokonalé než Bůh, musí mít nějakou příčinu, která je přinejmenším 

stejně dokonalá, jako jsoucno samo. „Je totiž dost očividné, že tu nemůže být dán 

postup do nekonečna, zvlášť když tu pojednávám nejen o příčině, jež mne kdysi 

vytvořila, ale především o té, jež mne v současnosti uchovává.“
36

 A tak se nakonec 

poznávající vždy musí dopracovat k poslední příčině, kterou je Bůh. Zároveň se 

nemůže považovat za příčinu sebe sama, jelikož jediná věc, která „[...] má sílu 

existovat sama o sobě, má bezpochyby také sílu vládnout v aktu všemi dokonalostmi, 

jejichž ideu má v sobě [...]“
37

 a takovouto sílu u sebe poznávající nepociťuje, ba 

právě naopak. Navíc, kdyby poznávající byl sám od sebe, jistě by neměl potřebu 

pochybovat, ani by nezakoušel, že mu něco schází. 

Mezi věci, jejichž příčinou i uchovavatelem je Bůh, náleží i věčné pravdy. 

Descartes o věčných pravdách hovoří ve svých dopisech M. Mersennovi z roku 1630 

a popisuje je jako matematické pravdy, které závisí na Bohu a bez něj by nemohly 

existovat.
38

 Pojem „věčné“ znamená, že Bůh je stále uchovává a zároveň je již nijak 

nemění. Richard Zika ve své práci Metafyzika lidského dobra uvádí, že Descartes 

k matematickým pravdám přidává ještě „[...] pravdy logické/metafyzické a v dalších 

textech k nim připojuje i pravdy etické (coby rovněž svého druhy metafyzické) a 

fyzikální.“
39

 Jak dále Zika uvádí, to, že je Bůh původcem i těchto pravd/zákonů (tedy 

on není závislý na nich, kdežto právě naopak), jenom podtrhuje Boží suverenitu 

v rámci jeho počínání.
40

  

Jak již bylo dříve uvedeno, Bůh je první příčinou, stvořitel všech jsoucen. 

Vyvstává však otázka: co je příčinou první příčiny? Ve III. meditaci se praví, že Bůh 

je od  sebe. Více však toto tvrzení rozpracováno není. V Prvních námitkách proto 

nizozemský theolog Caterus žádá podrobnější vysvětlení tohoto od sebe. Upozorňuje, 

že něco může být od sebe jednak kladně – je příčinou sebe sama, jednak záporně – 

                                                 

36
 Meditace, s. 49. 

37
 Meditace, s. 48-49. 

38
 R. DESCARTES, The Philosophical Writings of Descartes. Volume III. The Correspondence, 

The Press Syndicate of the University of Cambridge, 1991, (překl. J. Cottingham, R. Stoothoff, D. 

Murdoch, A. Kenny), s. 21-23. 

39
 ZIKA R., Metafyzika lidského dobra, s.75. 

40
 ZIKA R., Metafyzika lidského dobra, s.75. 
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není od jiného, je samo sebou.
41

 Na to Descartes reaguje tvrzením, že Bůh je příčinou 

sebe sama, tedy je od sebe kladně. Má v sobě tolik nevyčerpatelné potence, že 

nepotřebuje k existenci nic dalšího (žádnou účinnou příčinu) a zároveň se neustále 

uchovává neboli neustále existuje.
42

 Co se týče záporného pojetí pojmu od sebe, to 

Descartes zamítá jako důsledek nedokonalé lidské chápavosti. Tato nedokonalost se 

projevuje neschopností poznat danou příčinu.
43

 

Co tedy může poznávající o Bohu poznat? Nazírání Boha a jeho atributů mu 

zprostředkovává idea Boha, díky níž si uvědomuje, že ho nelze poznávat stejně jako 

konečné jsoucno.
44

 Uvědomuje si, že Bůh je jsoucno nejdokonalejší, jelikož musí 

formálně obsahovat veškerou dokonalost, kterou idea Boha obsahuje předmětně.
45

 

Poznávající jakožto konečné jsoucno není schopen vcelku uchopit nekonečného 

Boha v jeho jednotě. Může pouze poznávat jeho různé části – jako například to, že 

k esenci Boha patří nutně existence nebo, že nekonečnost Boží spočívá v tom, že 

v něm v žádném ohledu není žádné omezení46.  

Když poznávající přistupuje k různým Božím atributům, má tendenci je 

srovnávat s poznatky, které má o ostatních věcech. V tom však spočívá jádro 

problému, jelikož poznávající není schopen věci, které u sebe poznává odděleně, 

poznat u Boha v jednotě.
47

 Z toho pak vyplývají chybná pojetí Boha. Descartes 

zmiňuje například přisuzování tělesnosti k Božímu jsoucnu – ten však jakožto 

nejdokonalejší bytost nemůže být dělen na různé části, jako tomu je u tělesa.
48

 „A 

jakkoli je smyslové vnímání jakási naše dokonalost, přece však, protože v každém 

vjemu je nějaký pocit a pociťovat znamená záviset na něčem jiném, nemůžeme Bohu 

připisovat smyslového vnímání, ale pouze chápání a chtění. A ani jako my, úkony 

odlišnými, ale jediným činem, stále tímtéž a zcela jednoduchým, vše zároveň chápe, 

                                                 

41
 První námitky; Meditace, s. 86. 

42
 Odpověď na První námitky; Meditace, s. 97. 

43
 Odpověď na První námitky; Meditace, s. 98. 

44
 Odpověď na Druhé námitky; Meditace, s. 120. 

45
 Odpověď na První námitky; Meditace, s. 95. 

46
 Nekonečný je tedy pouze Bůh, kdežto ostatní věci (jako například prostor) mohou být jen 

neomezené, to znamená, že v jistém ohledu nemají hranice. Odpověď na První námitky; Meditace, 

s. 100. 

47
 Odpověď na Druhé námitky; Meditace, s. 120. 

48
 Odpověď na Druhé námitky; Meditace, s. 121. 
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chce a koná.“
49

 Z těchto poznatků lze o Bohu hovořit jako o nejdokonalejším, 

jednotném a nedělitelném jsoucnu, jehož chápavost a vůle jsou v souladu, jsou 

jedním. 

Jestliže se o Bohu hovoří jako o nejdokonalejšímu jsoucnu, nelze mu přisuzovat 

žádný nedostatek. Bůh tedy nemůže být příčinou jakéhokoliv omylu a je veskrze 

pravdivý, jelikož klam je vždy nedostatkem.
50

 Bůh nepotřebuje klamat, jelikož tato 

potřeba by znamenala, že mu něco chybí, ale Bůh je ze své podstaty završený a nic 

mu v jeho dokonalosti neschází. Veškeré věci, které od něj pocházejí jsou dobré a 

pravdivé.
51

  

Descartes poukazuje na důležitost poznávání Boha a jeho atributů, když říká: 

„[...] můžeme vypátrat pravdu ostatních věcí uvažováním o jeho atributech, protože 

je příčinou těchto věcí.“
52

 V jeho pojetí nelze považovat jakékoliv lidské poznání za 

jistě pravdivé, pokud mu nepředcházelo poznávání Boha. 
53

 

Již několikrát bylo zmíněno, že zcela poznat Boha, je pro poznávajícího 

nemožné, avšak již samotné nazírání jeho atributů je pro něj naplňující. Descartes 

toto zmiňuje jenom na okraj ve III. meditaci: „Neboť stejně jako věříme, že největší 

štěstí příštího života spočívá výhradně v tomto nazírání božské vznešenosti, tak také 

nyní zakoušíme, že takto lze vnímat nejvyšší (byť mnohem méně dokonalým 

nazíráním) slast, které můžeme dosáhnout v tomto životě.“
54

 Z jeho květnatých slov 

lze vyvodit, že takovéto jednání považuje za velice důležité a že v tomto ohledu 

uznává naprostou vyvýšenost Boha nad člověkem. Staví proti sobě „krásu onoho 

nesmírného světla“ a „pohled [...] kalného ducha“
55

, který je k tomuto světlu upřen. 

  

                                                 

49
 Principy filosofie, s. 31. 

50
 Principy filosofie, s. 37. 

51
 Principy filosofie, s. 31. 

52
 Principy filosofie, s. 81. 

53
 Odpověď na Druhé námitky; Meditace, s. 124. 

54
 Meditace, s. 50. 

55
 Meditace, s. 50. 
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2. kapitola – Člověk jako Boží obraz 

§ 4  Duše a tělo  

Poté, co poznávající nahlížel Boha, může se nyní obrátit zpátky k poznávání sebe 

sama (zatím jako věci myslící) a ostatních věcí. Do této chvíle si mohl být jistý tím, 

že existuje jako věc myslící, která může provádět jisté aktivity – může chápat, může 

něco chtít, ale také soudit neboli přisuzovat nějaké věci význam. Byl si vědom toho, 

že při souzení se může snadno dopustit omylu a zároveň, pokud se omylu nedopustí, 

tento akt stejně neobsahuje hodnotnou pravdu, jelikož by jí bylo dosaženo pouze 

náhodou. Aby předešel omylu, uchopoval věci pouze uvnitř mysli skrze svou 

rozumovost.  

Nicméně poté, co poznal, že Bůh je zcela pravdivý a nikdy neklame, může nyní 

přistoupit k vnějším věcem. Jeho poznání je pravdivé, pokud se zaměřuje na věci, 

které poznává jasně a rozlišeně. Může si tím být jistý, jelikož ho Bůh takového 

stvořil. Poznávající už může i soudit, tvrdit i popírat a nebude se mýlit, pokud se 

vztahuje na předměty jasně a rozlišeně poznané.
56

 Jestliže Bůh (a nikdo jiný) do něj 

vložil schopnost soudit, jistě toto souzení může být pravdivé. 57 Bůh se 

pro poznávajícího stává „garantem“ pravdivosti, který mu umožňuje překročit 

hranici mysli a přistupovat (skrze smysly) k vnějšímu světu. Získává tím další pole, 

na kterém se může pohybovat. 

Zakouší, že kolem něj snad jsou i nějaké další věci, jejichž ideje se nacházejí 

v jeho mysli. Nejvíce z těchto věcí pak zakouší něco, co nazývá svým tělem. Zatím si 

nemůže být jistý, zda „vnější věci“ vůbec existují. Avšak může se zatím zaměřit 

na ideje, které snad tyto věci reprezentují, protože u nich si může být jist jejich 

existencí. Když ideje nahlíží, zjišťuje, že v sobě předmětně mají jistou esenci, kterou 

si poznávající nemohl vymyslet, a která tak na jeho mysli nezávisí. To, že si ji 

nemohl poznávající jaksi vybájit, Descartes dokládá tím, že tato esence obsahuje 

takové vlastnosti a zákonitosti, které platí, i když si jich poznávající nebyl předtím 

vědom.
58

 Vlastnosti, které se nevztahují pouze na konkrétní věc, ale platí obecně a 

                                                 

56
 Meditace, s. 51. 

57
 To, že se i přesto poznávající mýlí, však závisí na něčem jiném, jak bude v této práci 

vysvětleno později. 

58
 Meditace, s. 60. 
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za všech okolností. Fungují nezávisle na poznávajícím. Descartes-poznávající 

zdůrazňuje tuto platnost daných vlastností: „[...] jsou tak očividně pravdivé a 

přiměřené mé přirozenosti, že když je poprvé odhalím, jako kdybych se ani nepřiučil 

něco nového, ale připomněl si něco, co jsem věděl již dříve, či si poprvé všiml čehosi, 

co již bylo dlouho ve mně, byť jsem na to dříve neobrátil pohled mysli.“
59

 Tyto 

vlastnosti odpovídají matematickým zákonitostem, jejichž původcem je opět sám 

Bůh. Descartes v V. meditaci hovoří o velikosti, tvaru, poloze, místnímu pohybu a 

trvání.
60

  

Pokud poznávající uvažuje nějaký objekt, který jistě nemohl načerpat ze smyslů 

(a nemohl ho ani složit z idejí, které již jeho mysl obsahuje), přesto u něj jasně a 

rozlišeně poznává zmiňované vlastnosti.
61

 Od Boha má schopnost (jasně) a rozlišeně 

uchopovat esenci materiálních věcí. Touto esencí čili přirozeností je rozlehlost. 

Rozlehlostí se chápe délka, šířka a hloubka daného tělesa – těleso zaujímá nějaké 

místo v prostoru. Na ostatních vlastnostech, které jsou tělesům připisovány a jsou 

pojímány pomocí smyslů, přirozenost tělesa nezávisí, jinými slovy, zůstane 

přirozeností i bez nich.
62

 Nicméně rozlehlost je s tělesem „spojena“, nelze si 

představit těleso, které není rozlehlé, ani rozlehlost bez tělesa.
63

 

Z výše uvedeného vyplývá, že poznávající může získávat poznatky o vnějších 

věcech a matematicky je uchopovat. Vnější věci tedy jakožto předmět čisté 

matematiky mohou existovat.
64

 Poznávající je schopen o nich získávat poznatky, aniž 

by si byl jist, zda reálně existují. Ostatní vlastnosti těles (jako barva či zvuk) poznává 

pouze smíšeně. 

Vedle schopnosti uchopovat materiální věci svou chápavostí, si 

poznávající  také uvědomuje, že je schopen si tyto věci představovat.
65

 Chápat je 

mohl pomocí mysli, k představování však nejprve potřebuje smyslové vjemy, které 

poznatky o těchto věcech získávají. A ačkoliv to pro něj (ani pro Descarta) není jistý 

                                                 

59
 Meditace, s. 59. 

60
 Meditace, s. 59. 

61
 Dokáže přesně rozlišit, co k danému objektu náleží, a co ne – očisťuje představu tohoto od 

všech příměsí. 

62
 Principy filosofie, s. 87. 

63
 Principy filosofie, s. 63. 
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 Meditace, s. 65. 

65
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důkaz existence materiálních věcí, přesto je možno si povšimnout znatelného posunu, 

kdy se mysl nevztahuje jen sama k sobě, ale již k nějaké vnější věci. 

Když se poznávající opět zaměří na ideje, které (snad) reprezentují věci vnější, 

nemůže se již tázat, zda je jejich příčinou on sám, jelikož si už je vědom toho, že 

k jejich esenci náleží něco, co dřív nebylo v jeho mysli dokud to nepoznal. Zároveň 

si uvědomuje, že tyto ideje může získat pomocí smyslů a také, že musí existovat 

nějaké jsoucno, které tyto ideje způsobuje. Bůh nemůže být tím jsoucnem a ani 

nezpůsobuje, že jsou ideje těchto věcí k poznávajícímu vysílány skrze nějaké jiné 

jsoucno, jelikož by tím poznávajícího klamal.
66

 Descartes v VI. meditaci přímo říká: 

„Když mi však nedal žádnou schopnost, jak to poznat, ale naopak velký sklon věřit, 

že ony ideje jsou vysílány tělesnými věcmi, nevidím, jak by pak bylo možno chápat 

jej jako neklamajícího, kdyby ony ideje byly vysílány odjinud než z tělesných 

věcí.“
67

 Poznávající ze své přirozenosti68 uchopuje materiální věci jako něco, co není 

jím samotným, ani Bohem, tudíž by musel zpochybnit Boží pravdivost, kdyby snad 

uznal, že tomu tak není. Sice není schopen tuto skutečnost zcela poznat, důvěřuje 

však Bohu, který to takto ustanovil.  

Ideje „věcí vně“ neboli materiálních věcí tedy pocházejí od nich a materiální 

věci tak existují. Jejich esencí je rozlehlost, jsou nějakými res extensa – věcmi 

rozlehlými. Mezi věci rozlehlé náleží i tělo poznávajícího.  

Když se nyní poznávající obrátí ke svému tělu, o jehož existenci se již 

přesvědčil a které si silně uvědomuje skrze smysly, zjišťuje, že je s ním zvláštním 

způsobem propojen. Z předchozího zkoumání je patrné, že jeho duše a tělo mají 

jinou přirozenost, jsou reálně odlišné69. Duše je věc myslící, tělo zas náleží mezi věci 

rozlehlé. Jak duše, tak tělo jsou součástí poznávajícího, nicméně poznávání náleží 

                                                 

66
 Meditace, s. 72. 

67
 Meditace, s. 72. 

68
 Přirozeností člověka je myšleno všechno to, co pochází od Boha. Přirozenost činí člověka 

člověkem, v tomto případě člověka jakožto věc myslící, přičemž přirozeností věci myslící je 

myšlení. Přirozenost sama nemůže být příčinou omylu, pokud není s něčím spojena. 

69
 Reálnou odlišností je myšleno to, že lze nějakou věc jasně a rozlišeně chápat bez věci druhé. 

Takto poznávající chápe, že je jednak věcí myslící, jednak věcí rozlehlou – tělesem. Esencí věci 

myslící je myšlení, zatímco esencí těla je rozlehlost. Věc myslící může mít různé podoby myšlení 

(chápání, představování, chtění) a věc rozlehlá zas různé podoby rozlehlosti (tvary, pohyby). 

Principy filosofie, s. 61, 67. 
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pouze věci myslící. Vztah duše a těla Descartes ukazuje na dvou místech v VI. 

meditaci: za prvé zmiňuje schopnosti jakýchsi zvláštních modů myšlení
70

, které 

poznávající u sebe pociťuje. Jedny náleží k myšlení (představovaní či smyslové 

vnímání) a nemohou existovat bez věci myslící, přičemž věc myslící bez nich ano. 

Existují však i schopnosti, které náleží pouze k věci rozlehlé (schopnost měnit místo) 

a mohou existovat bez věci myslící.
71

 Kdyby tak poznávající byl pouze věcí myslící, 

nemohl by tyto schopnosti zakoušet. Navíc, kdyby neexistovaly materiální věci, 

nebyly by mu tyto zmiňované schopnosti k žádnému užitku. Druhý případ je 

rozebrán o několik odstavců dále, kde se hovoří o smyslových vjemech, které 

poznávající pociťuje ve spojení se svým tělem. Skrze ně si uvědomuje, že nemůže 

být pouze věcí myslící, jelikož by vše, co se týká těla, jinak vnímal pouze chápavostí. 

„Ony smyslové vjemy žízně, hladu, bolesti atd. totiž jistě nejsou nic jiného než jakési 

smíšené mody myšlení vyrůstající z jednoty a jako propletení mysli s tělem.“
72

 Podle 

Descarta je místem, kde se duše a tělo protínají a vzájemně na sebe působí, mozková 

šišinka.
73

  

To, že k poznávajícímu náleží i tělo (věc rozlehlá) znamená, že je jistým 

způsobem zasazen mezi materiální svět, že jej může ovlivňovat, ale také jím být 

ovlivňován. S tím také přichází odpovědnost, jak se v tomto světě projevovat. Svět 

mu zpřístupňují smyslové vjemy, před kterými se sice má stále na pozoru, nicméně je 

už zcela nezavrhuje jako veskrze klamavé. V tuto chvíli už o sobě může říci, že je 

jaksi „plným člověkem“, který nejen poznává a chápe (je věcí myslící), ale i jedná a 

pociťuje (je spojením duše a těla).  

S tělesností je vedle smyslového vnímání spojena i paměť, afekty čili pocity 

spojené s tělem – zakoušení bolesti, hladu atd. Provázanost duše a těla se projevuje 

tím, že tělo je prostředkem pro jejich zakoušení, nicméně samotné zakoušení probíhá 

v mysli. Člověk je tedy ovlivňován vnějšími podněty, které působí na jeho tělo, ale 

vypořádává se s nimi uvnitř své mysli. O tom, jakým způsobem je ovlivňován, a jak 

je schopen se s tím vyrovnat, bude pojednáno ve druhé části této práce. 
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 Meditace, s. 71. 

71
 Meditace, s. 71. 
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§ 5  Nedokonalý Boží obraz 

Poznávající nyní zakouší sám sebe jako věc myslící a jako spojení duše a těla, 

přičemž toto spojení není schopen zcela vysvětlit. Je si vědom toho, že jeho příčinou 

a stálým stvořitelem je absolutní Bůh a k tomuto Bohu pociťuje silnou vazbu. Tato 

vazba je však především založena mezi Bohem a věcí myslící. Idea Boha je vtištěna 

do věci myslící a poznávající se vztahuje k Bohu skrze svou rozumovost a vůli, 

nikoli skrze své tělo. Člověk-poznávající implicitně zakouší svou nedokonalost a 

omezenost skrze ideu Boha a touží ji přesáhnout a být podobný Bohu. Bůh jej stvořil 

k obrazu svému primárně jakožto mysl. „[...] zřetelně vidíme, že k naší přirozenosti 

nenáleží žádná rozlehlost, ani tvar, ani místní pohyb, ani cokoliv podobného, co se 

připisuje tělu, ale jen myšlení, které se tudíž poznává dříve a jistěji než jakákoli 

tělesná věc.“
74

 Věc myslící disponuje tím, čím je člověk Bohu nejvíce podobný, tedy 

rozumovostí a svobodnou vůlí a jedině skrze mysl je poznávající schopen k Bohu 

přistupovat a navázat vztah. Mysl má pak za úkol řídit tělo, uvést jej v soulad se svou 

rozumovostí, aby se obrazem Božím mohl stát celý člověk (jakožto duchovně tělesná 

jednota). 

Descartes hovoří o člověku jako o Božím díle, do kterého byla jako umělcova 

značka vtištěna idea Boha, která je pro poznávajícího prostředkem k sebepoznávání a 

poznávání Boha. Z poznání Boha získává přístup k poznávání okolních věcí. 

Vyvýšený Bůh se pro něj stává (vedle všeho ostatního) i pomocným elementem 

v procesu poznání.
75

 Poznávající dokonce nemůže ostatní věci poznat pravdivě, 

pokud dříve nepozná Boha.
76

 Jeho veškeré poznávání světa by bylo založeno 

na omylu, pokud by nepoznal základní principy metafyziky, o kterých Descartes 

hovoří – tedy pokud by nepostupoval od pochybování všeho až po nalezení Boží 

pravdivosti a vlastní schopnosti poznávat v souladu s vlastní přirozeností, kterou má 

od Boha. 

Přesto zakouší, že se často dopouští omylu, jak v poznávání, tak v rozhodování, 

a že tato omylnost nepochází od Boha, ale od ničeho, jak bude podrobněji ukázáno 

v následující kapitole. Je to jakési negativní postrádání nějakého vědění, 

poznávajícímu něco schází. „A tak s jistotou chápu, že chyba jakožto chyba není 

                                                 

74
 Principy filosofie, s. 17. 

75
 ZIKA R., Metafyzika lidského dobra, s. 80. 

76
 Odpověď na Druhé námitky; Meditace, s. 124. 
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něčím reálným, co by záviselo na Bohu, nýbrž je pouhým nedostatkem, a 

k chybování tudíž nepotřebuji žádnou schopnost, kterou by mi za tím účelem 

propůjčil Bůh, ale chyby dělávám, protože schopnost pravdivě soudit, již od něho 

mám, ve mně není nekonečná.“
77

 Poznávající zakouší svou podřazenost vůči 

nejdokonalejšímu jsoucnu, ale nemůže jakýkoliv svůj nedostatek přičítat svému 

stvořiteli, nýbrž tomu, že mu něco schází. Descartes zcela zprošťuje Boha jakékoliv 

zodpovědnosti, když říká: „[...] zbavenost totiž spočívá v samotném úkonu, nakolik 

vychází ze mne, nikoli však ve schopnosti, již jsem obdržel od Boha, ani v úkonu, 

nakolik závisí na něm.“
78

 Poznávající si uvědomuje, že se nachází někde mezi 

nejdokonalejším absolutním jsoucnem a něčím, co je na úplně opačném konci – 

nejsoucnem.
79

 Avšak tomuto nejsoucnu se může vzdalovat (a přibližovat se Bohu) 

právě tím, že bude doplňovat to, co mu schází v jeho vědění.  

Člověk dostal od Boha výsostní postavení mezi ostatními jsoucny, taktéž 

stvořenými Bohem. Má totiž schopnost vztahovat se k Bohu, poznávat ho a skrze 

toto poznání se poté vracet k sobě a na jeho základě poté jednat a přistupovat 

k okolnímu světu. Jako jediný ze stvořených věcí může být takto sám „aktivní“ a 

„svobodný“. Richard Zika v Metafyzice lidského dobra podtrhuje Božskou a lidskou 

vyvýšenost oproti ostatním jsoucnům: „Mimolidské konečné jsoucno postrádá 

pravou jednotu ‚i‘ pravou aktivitu – vůči Bohu i člověku je ontologicky 

deficientní.“
80

 Člověk se na rozdíl od ostatních jsoucen může vztahovat k ostatním 

věcem. Tomuto vztahování však musí nejprve předcházet správný vztah k sobě 

samému, který spočívá v pěstování dobré mysli, tedy ve správném užívání vlastní 

rozumovosti a získání odstupu o okolních věcí, jak bude uvedeno dále v této práci. 

Člověk se z Božího přičinění stává jakoby pánem přírody neboli materiálního 

světa. To znamená, že jej může využívat ve svůj prospěch, ku prospěchu dobrého žití. 

K tomu mu slouží vědy a zkoumání, ve kterém se musí neustále zdokonalovat. A jak 

je patrné z předchozích kapitol, člověk se v poznání může stále zdokonalovat, jelikož 

nikdy nedospěje k úplnému poznání. 81  Od základních principů tak postupuje 
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 Meditace, s. 56. 
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 ZIKA R., Metafyzika lidského dobra, s. 79. 
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k poznávaní a užívání materiálního světa. Nicméně pánem tohoto světa bude vždy 

jen jakoby, jelikož skutečným pánem je pouze Bůh. On stvořil přírodu (materiální 

svět) a stanovil i zákony v ní. Zároveň je původcem věčných pravd, které platí 

nezávisle na všech jsoucnech (tedy i na člověku) – závisí pouze na Bohu. 

Poznávající tedy chápe, že je Božím obrazem – je Bohu v něčem podobný, ze 

všech jsoucen je mu nejblíže. V tomto ohledu jsou si, podle Descarta, všichni lidé 

rovni, všichni jsou stvořeni dokonale. Zároveň si však poznávající uvědomuje svou 

nedokonalost oproti Boží dokonalosti a završenosti. Sám by bez Boha nemohl 

vzniknout, ani existovat a neustále zakouší, že ve svém poznávání a jednání chybuje. 

Touží po tom, aby se Bohu co nejvíce přiblížil, aby co nejlépe plnil svou úlohu být 

dobrým Božím obrazem.  
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II. Uskutečňování bytí Božím obrazem 

3. kapitola – Nekonečná vůle jakožto dimenze 

svobody 

§ 6  Pravdivé poznání  

Poznávající se do této chvíle zabýval základními principy filosofie (metafyzikou), 

tak jak je představuje Descartes ve svém díle Meditace o  první filosofii. Při tomto 

poznávání se obracel na sebe a s jistotou poznal, že je věc myslící, která je schopná 

provádět jisté aktivity. K její esenci (tedy přirozenosti) náleží myšlení – chápání, 

chtění, představování a smyslové vnímání. Za jistotu a evidenci těchto poznatků mu 

ručí pravdivý Bůh, ke kterému poznávající přistupoval skrze ideu Boha. Poznávající 

si je vědom silné vazby, kterou má k tomuto nejdokonalejšímu a absolutnímu 

jsoucnu. Tato vazba spočívá nejen v touze přiblížit se tomuto nejdokonalejšímu 

jsoucnu a přesáhnout tak vlastní omezenost, ale také v pociťování toho, že on 

(jakožto věc myslící) má k tomuto jsoucnu nejblíže. Byl stvořen k obrazu Božímu a 

tímto obrazem je skrze myšlení a vůli. V dalším kroku poznávání „znovu 

objeví“ materiální (smyslový) svět, který se pro něj stává rozsáhlým působištěm, kde 

může „naplno využít“ to, co mu bylo od Boha naděleno. Poznávající tedy musí zjistit, 

jak správně být, jak obstát před všemocným Bohem, který ho stvořil. Z Descartova 

myšlení vyplývá, že předpokladem pro toto správné bytí ve světe je správné užívání 

rozumu. Descartes již v prvním pravidle v Pravidlech pro vedení rozumu hovoří 

o pěstování dobré mysli (neboli užívání universální moudrosti při vztahování se ke 

světu), na které lze pohlížet jako na způsob, jak správně poznávat, ale také, jak 

správně být.
82

 V následujících odstavcích bude blíže předvedeno, co tím myslí. 

Přestože si poznávající osvojil zásady, které by ho měly dovést k jistému 

poznávání, přesto zakouší, že není neomylný. Jeho první zásadou bylo, že bude věřit 

pouze tomu, co dokonale poznal a o čem nemůže vůbec pochybovat.
83

 A tak se mu 

nejprve jako jediné pravdivé zdá to, co myslí (uchopuje myslí) a zároveň si toho je 
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vědom. Poté, co nalezne Boha jakožto garanta pravdivosti, už může o myšlených 

věcech i vynášet soudy. Drží se však pravidla, že takto smí činit pouze pokud danou 

věc vnímá jasně a rozlišeně. Tomuto vnímání mají nejblíže matematické a 

geometrické metody poznávání, které ze své podstaty nenabízejí možnost pro nejasné 

a mlhavé závěry. Descartes ve II. Pravidle varuje před poznáním, které přichází ze 

zkušenosti a nabádá k poznávání, které je stejně přesvědčivé jako v matematických a 

geometrických vědách.
84

 Descartes v dopise C. Picotovi – autorovi překladu 

Descartových Principů filosofie do francouzského jazyka – vybízí k tomu, aby se 

člověk nenechal slepě vést ostatními, ale použil vlastních očí (myšleno rozumu) k 

vedení svých kroků.
85

 Naproti zkušenostnímu poznávání pak staví dedukční metodu, 

při které se postupným vyvozováním ubírá od nejjednodušší věci k věcem 

složitějším.
86

Poznávající nejprve s jistotou odhalí jednu věc a následně tento 

poznatek využije k odhalení další věci. Od zkušenostního poznávání se liší tím, že 

v procesu poznávání sice využívá již poznané věci – sahá si pro ně do své paměti – 

nicméně při tomto rozpomínání si zároveň uvědomuje, že je kdysi poznal jasně a 

rozlišeně. Nemusí se obávat, že jistota, které dříve nabyl, nebude platit stále, jelikož 

již poznal Boha, který neklame a může si říci: „[...] vše, co vnímám jasně a rozlišeně, 

je nutně pravdivé; a byť bych už nepozoroval důvody, proč jsem soudil, že je to 

pravdivé, stačí si vzpomenout, že to pro mne bylo jasné a rozlišené, abych o tom měl 

pravdivé a jisté vědění a nebylo možné uvést žádný opačný důvod, který by mě 

                                                 

84
 Poznáváním ze zkušenosti se rozumí poznávání, při kterém poznávající pracuje s poznatky, 
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přiměl pochybovat.“
87

 Může se tedy spolehnout na Boží pravdivost, která zaručuje, 

že takto poznaná věc je pravdivá pokaždé, když se k ní poznávající vrátí.  

Uplatnění výše uvedené metody dedukce můžeme pozorovat v Descartových 

Meditacích o první filosofií, kde se krok za krokem zbavuje všech nejistot a 

postupuje od prvního jistého poznání ke komplexnějším zjištěním. Obdobně 

formuluje zmiňované zásady i ve svém díle Rozprava o metodě z roku 1637. 

Vedle metody dedukce slouží poznávajícímu způsob jistého poznávání, který 

Descartes v Pravidlech pro vedení rozumu nazývá intuicí a v Meditacích o první 

filosofii zas používá pojmu přirozené světlo.88 Descartes o tomto způsobu poznávání 

říká: „Intuicí rozumím nikoli proměnlivou spolehlivost smyslů či klamný soud 

špatně sestavující představivosti, nýbrž chápání čisté a pozorné mysli, které je natolik 

snadné a rozlišené, že naprosto nezbývá žádná pochybnost o tom, co chápeme, anebo, 

což je totéž, nepochybné chápání čisté a pozorné mysli, které se rodí jedině ze světla 

rozumu a je jistější než sama dedukce, protože je jednodušší, i když – jak už jsme 

poznamenali výše – ani onu dedukci nemůže člověk provést špatně.“
89

 Intuicí tak 

poznávající může například chápat, že každý účinek musí mít nějakou příčinu a 

pomocí dedukce může vyvodit, že každá idea reprezentující dokonalejší jsoucno, než 

je poznávající sám musí pocházet od dokonalejšího jsoucna a takto může postupovat 

dál až se dopracuje k poznání, že existuje Bůh, který ho stvořil. Věci poznané intuicí 

(přirozeným světlem) jsou evidentní. 

Když má nyní poznávající dostatečnou průpravu k tomu, aby pravdivě poznával 

a aby se ve svém poznání posunoval co nejdále, zbývá mu ještě vyšetřit příčinu toho, 

proč se často dostává do situace, kdy si není jistý, k jakému úsudku se má přiklonit a 

dopouští se omylů. A jelikož tyto omyly ovlivňují jeho jednání, je zcela nutné, aby 

tuto skutečnost pochopil, byl schopen vypěstovat opravdu dobrou mysl a přiblížil se 
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tak k dobrému bytí. Jak ukazuje Descartes ve IV. meditaci, tuto skutečnost nelze 

přičítat Bohu, jelikož ten do poznávajícího vložil rozumovou schopnost, která je 

dokonalá. Příčinou omylů, kterých se poznávající a jednající dopouští, je však 

svobodná vůle, která bývá za určitých okolností nevyhraněná. 

§ 7  Nerovnováha mezi vůlí a rozumem 

V úvodu IV. meditace Descartes popisuje schopnost souzení, kterou u sebe zakouší. 

Tato schopnost náleží k věci myslící a pokud jí bude správně užíváno, nemůže být 

příčinou omylů, jelikož (jako vše ostatní, co náleží k věci myslící) pochází od 

pravdivého Boha.
90

 Jak již bylo uvedeno ve druhé kapitole této práce, Bůh-stvořitel 

v tomto ohledu odvedl „dobrou“ práci a pokud se člověk dopustí při souzení chyby, 

je to způsobeno pouze určitým nedostatkem jeho poznání. Jestliže něco nepoznává 

svým rozumem jasně a rozlišeně a přesto o tom bude vynášet nějaké soudy, bude se 

v těchto soudech mýlit (a pokud se náhodou mýlit nebude, bude to dílem štěstěny, ne 

však pravdivého poznání).
91

 K souzení je totiž třeba nejen rozumu (chápavosti), ale i 

vůle a právě v tomto spojení dvou funkcí myšlení (poznávat a volit) se nachází 

nerovnováha, která je příčinou omylů. Descartes v Principech filosofie přesně 

vymezuje, které všechny mody náleží k úkonům rozumu a vůle: „Smyslové vnímání, 

představování a čisté chápání jsou totiž pouze různé mody poznávání. A stejně tak 

chtění, odmítání, tvrzení, popírání a pochybování jsou různé mody volby.“
92

 Mody 

poznávání mají za úkol předložit vůli takové poznání, podle kterého se vůle správně 

rozhodne. 

V čem tedy spočívá zmiňovaná nerovnováha mezi rozumem (chápavostí) a vůlí 

a proč vůle vždy neobdrží to, podle čeho by mohla volit správně? O chápavosti říká 

Descartes ve IV. meditaci toto: „Když totiž uvažuji schopnost chápat, hned 

poznávám, že je ve mně skromňoučká a rozhodně konečná, [...].“
93

 V tomto tvrzení 

srovnává schopnost chápat, kterou má věc myslící, se schopností, kterou má Bůh a 

která je oproti ní nekonečná a neskonale lepší. Avšak brána sama o sobě, je tato 

schopnost (věci myslící) dokonalá – „[...] neboť cokoliv chápu, chápu bezpochyby 
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správně a nemohu se v tom mýlit [...].“
94

 K chápavosti náleží to, že je konečná, což 

mimo jiné znamená, že není schopna poznat a chápat úplně vše a v jednom okamžiku, 

nýbrž musí postupovat deduktivně. Naproti tomu vůle je ze své podstaty nekonečná, 

nemá žádného omezení. „Nikdy totiž nepozorujeme nic, co by mohlo být objektem 

nějaké jiné vůle, byť by byla tak nezměrná jako ta Boží, aby to nebylo v působnosti i 

naší vůle.“
95

 V tomto ohledu se vůle, která náleží věci myslící, nijak neliší od vůle, 

kterou disponuje Bůh. Ve své nekonečnosti jsou totožné, což Descartes zdůrazňuje 

v Meditacích následujícím tvrzením: „Jen vůli čili svobodu rozhodování v sobě 

zakouším tak velkou, že nepostihuji ideu žádné větší, takže hlavně díky ní chápu, že 

se nějak vztahuji k Božímu obrazu a podobně.“
96

 Vzápětí podotýká, že Boží vůle má 

však větší pole působnosti (může se vztahovat k více předmětům) a její spojení 

s chápavostí a mocí konat je na rozdíl od věci myslící dokonalé, tudíž je pevnější a 

účinnější.
97

 Nicméně i o samotné vůli lze, stejně jako o rozumu, říci, že je dokonalá – 

dokonce tak dokonalá, že nás sbližuje s Bohem.  

Při zkoumání výše uvedených poznatků se již vcelku jasně rýsuje podstata 

nerovnováhy mezi rozumem a vůlí. Vůle ze své přirozenosti může „sahat“ (rozpínat 

se) tam, kam rozum již nedosáhne – vůle jej přesahuje. To znamená, že může volit i 

v případech, kdy ji rozum nepředkládá pravdivé poznání. V takovém případě se 

projevuje nevyhraněnost vůle. Nevyhraněností se rozumí stav, kdy vůli „[...] žádný 

důvod nepudí jedním směrem spíše než druhým.“
98

 To znamená, že se jí nedostává 

podnětu k volbě ani ze strany rozumu, ani od ničeho jiného. Vůle se tak při své cestě 

za pravdivým a správným rozhodnutím dostává na rozcestí a neví, kterým směrem se 

má vydat, jelikož všechny varianty se zdají být stejně (ne)vhodné. 

Chyby, kterých se člověk jakožto poznávající a jednající dopouští, jsou tedy 

způsobeny tím, že se jeho nevyhraněná vůle rozhodne pro nepravdivou a špatnou 

možnost. Dopouští se omylu, jestliže nesprávně jedná, neboli nesprávně užívá 

svobody. Svoboda, kterou představuje vůle, nespočívá v její nevyhraněnosti 

(schopnosti rozhodnout se pro to či ono), nýbrž v tom, že „[...] náš postoj k tomu, co 
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nám chápavost předkládá k potvrzení nebo popření či k vyhledávání nebo vyhýbání 

se, necítíme jako určený nám nějakou vnější silou.“
99

 Toto je nejvyšší lidská 

dokonalost – původcem svých rozhodnutí je člověk sám a může je ovlivňovat 

pomocí svého rozumu. A čím jasnější poznání jeho rozum předloží vůli, tím 

svobodněji tomu vůle přitakává.
100

 Naopak nevyhraněnost v určité situaci je, jak 

ukazuje Descartes: „[...] nejnižší stupeň svobody a neosvědčuje se v ní žádná 

dokonalost, nýbrž jen nedostatek poznání čili jakési popření: kdybych vždy jasně 

viděl, co je pravdivé a dobré, nikdy bych nezvažoval, co soudit či zvolit, takže ač 

bych mohl být naprosto svobodný, nemohl bych být nevyhraněný.“
101

 Avšak 

takového bodu člověk jakožto věc myslící nemůže dosáhnout, jelikož jeho chápavost, 

jak již bylo řečeno, je konečná. Takto soudí a jedná jedině Bůh, u kterého je 

chápavost a vůle jedním. Člověk se tedy vždy bude podílet na něčem nereálnem, 

na nejsoucnu – jinými slovy, jeho rozum nebude mít v každém momentu dostatečné 

poznání, podle kterého by se vůle mohla rozhodnout. Přesto se však díky pěstování 

dobré mysli bude více přibližovat k Bohu. 

Člověk je tedy stvořen jako svobodný, schopný se správně rozhodovat, jestliže 

užívá této své schopnosti správně.
102

 Dokonalost Božího díla Descartes stále 

vyzdvihuje: „Avšak to, že upadáme v omyly, je sice vadou v našem jednání čili 

užívání svobody, ale nikoli v naší přirozenosti, protože ta zůstává táž, ať soudím 

správně, či nikoli.“
103

 Člověku jsou tedy od Boha dány prostředky, které mohou 

sloužit k pravdivému poznání a správnému rozhodování, nicméně záleží na tom, 
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jakým způsobem je člověk ovládá. To, že může zvolit špatnou věc, si nikterak 

neodporuje s jeho přirozeností. Nelze se však domnívat, že se vůle chce mýlit, 

jestliže zvolí špatnou možnost, nýbrž pouze souhlasí s něčím nepravdivým.
104

 

O nevyhraněné vůli, která by přímo chtěla zvolit špatné rozhodnutí (tedy zlo), se 

Descartes zmiňuje pouze na okraj v rozhovoru se studentem teologie F. Burmanem z 

roku 1648 a raději takové téma přenechává teologům.
105

  

Tomu, kdo se nad danými poznatky zamýšlí, mohou na mysl vyvstat jisté 

nejasnosti a pochybnosti s ohledem na to, jak Bůh tyto věci učinil. I Descartes si 

klade takové otázky – například, proč byl člověk stvořen tak, že jeho vůle přesahuje 

rozum. A rovnou odpovídá tím, že kdyby snad bylo vůli něco ubráno (například tato 

její rozpínavost), již by nebyla dokonalá. Naopak „[...] čím je větší, tím větší díky 

zjevně dlužím jejímu dárci.“
106

 Rozpínavost vůle je její dokonalostí, záleží 

na člověku, jakým způsobem ji využije.  

Lze si položit i otázku, proč člověk nebyl stvořen takovým způsobem, aby vše, 

co pojímá myslí, vnímal jasně a rozlišeně. Descartes se nebojí říct, že takto stvořený 

člověk by byl jistě dokonalejší, avšak je třeba vzít v úvahu, že by byl dokonalejší jen 

s ohledem na sebe sama. A nelze opomenout fakt, že člověk jakožto jsoucno 

neexistuje sám (jak bylo dokázáno v VI. meditaci), nýbrž náleží do celého souhrnu 

věcí. A nelze ani s jistotou říct, co tento celek činí dokonalejším.107 

Je tedy na člověku samotném, aby svou rozpínavou vůli zkrotil a nedovolil jí 

předbíhat rozum. Musí ji omezit. Jeho úkolem je pěstovat dobrou mysl, rozšiřovat 

své pole poznání, aby pak „[...] v jednotlivých životních situacích byl jeho intelekt 

s to předložit vůli to, co je třeba zvolit.“
108

 Pěstováním dobré mysli člověk 

nerozšiřuje jen své pravdivé poznání, ale také se učí správně jednat – jeho bytí pak 

bude lepší. Musí se snažit uvést konečný rozum a nekonečnou vůli v soulad, tak, jak 

to poznává u Boha. Tím učiní razantní krok k uskutečnění Božího obrazu, od 

nejsoucna (nicoty) se přiblíží k absolutnímu jsoucnu, k Bohu.  

Alespoň taková je koncepce, kterou Descartes předvádí především v Meditacích 
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o první filosofii. Zaměřuje se zde na člověka jakožto věc myslící, na schopnosti jeho 

mysli. Přisuzuje mu schopnost náležitě užívat svobody, která pramení z vnitřní 

jednoty duše – z jednoty vůle a rozumu. Předpokladem k takovému dobrému bytí je 

krocení vůle. Avšak Descartes u této představy nezůstává a od samotné duše se 

posouvá ke spojení duše a těla. Krocení vůle je pouze prvním krokem ke správnému 

bytí, tím druhým je pak krocení (doslova ukočírování) vášní, které vznikají právě 

z propletenosti těchto dvou substancí. Jak bude dále ukázáno, jsou to právě vášně 

(neboli afekty), které mohou být jednak překážkou, jednak vzpruhou v uplatňování 

svobody při jednání. Musí být přizpůsobeny zmíněné jednotě vůle a rozumu.  

V rámci Meditací o první filosofii nejsou vášně příliš rozebírány, jsou jistým 

způsobem odsunuty na okraj. Descartes a poznávající se vášním účelně vyhýbají, 

snaží se žít co nejméně vášnivě. Své poznávání provádí v meditacích, tedy odděleně 

od ostatních lidí, odděleně od tělesného světa. Zabývají se v první řadě věcmi, které 

jsou „vášnivému“ světu vzdálené: Bůh, lidská mysl, pravdivost poznání, esence a 

existence materiálních věcí... Přesto je již z úvodního dopisu Sorbonnským autoritám 

patrné, že i tento spis slouží nejen ke stanoveních základních principů, na kterých lze 

vystavět další poznání, ale zároveň, že toto poznání lze uplatnit v „běžném životě“ – 

učinit díky němu společnost lepší. To, co není v tomto spise vyřčeno, se následně 

objevuje v dalším spise Vášně duše, který poprvé vyšel v roce 1659. Je patrné, že 

prvotním záměrem autora nebylo stanovit nějaké principy morálky (správného 

jednání a chování), nicméně z jeho závěrů lze vyčíst způsob, jakým by se člověk měl 

vypořádat s vášněmi, které jeho jednání zcela jistě ovlivňují. Jak podotýká autor 

předmluvy k Vášním duše Ondřej Švec, Descartes se věnuje podrobné teoretické 

analýze vášní spíše v rámci přírodovědného a psychologického paradigmatu, avšak 

právě toto rozpracování a patřičné uchopení vášní umožňuje stanovení závěrů, které 

jsou hodnotné pro lidské jednání i bytí.
109

 Tak může být završena koncepce člověka, 

kterého lze označit za ušlechtilého a který může být dobrým Božím obrazem.  
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4. kapitola – Krocení vášní a dobré bytí ve světě 

§ 8  O vášních duše 

Předtím, než dojde na Descartovo pojetí krocení vášní duše a správný způsob jejich 

zakoušení, je třeba vyložit alespoň jejich základní principy a úlohu, kterou hrají 

v lidském jednání a bytí. Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, vášně vznikají 

ve spojení duše a těla. Termín vášně
110

 duše totiž označuje pouze jednu podobu 

(formu) něčeho, co jednak působí na duši a zároveň je působením těla (či jiného 

subjektu). Descartes se k této skutečnosti vyjadřuje následovně: „[...] ačkoliv jsou 

původce a příjemce děje často značně odlišní, přesto je afekt i působení vždy jednou 

a toutéž věcí, která má tato dvě jména vzhledem ke dvěma různým subjektům, 

k nimž ji můžeme vztahovat.“
111

 Duše je tedy subjektem, kterému se něco děje (něco 

trpí) a tělo je subjektem, který to způsobuje (něco činí). Jak známo, k duši vedle 

vášní náleží jisté aktivity (činnosti) popsané v předchozích kapitolách – ty jsou 

na duši zcela závislé, duše je jejich původcem. Naproti tomu vášně závisí na něčem 

od duše odlišném a ovlivňují ji i její rozhodnutí.  

Tak například pokud člověk narazí na nebezpečné zvíře, je v něm vyvolán strach 

a ten ho přinutí, aby se rozhodl utéct. Jak podotýká Descartes, nejčastějším 

původcem vášní duše je právě tělo, které má k duši nejblíže, a proto je pro pochopení 

podstaty vášní důležité, poznat toho co nejvíce o vztahu duše a těla.
112

 Pomocí 

příkladu s nebezpečným zvířetem vzbuzujícím strach lze obecně popsat, jakou úlohu 

v jednání člověka vášně hrají. Descartes ji formuluje takto: „[...] hlavním účinkem 

všech afektů je to, že podněcují a uzpůsobují duši k tomu, aby chtěla věci, k nimž 

tyto afekty připravují tělo; pocit strachu ji tudíž podněcuje k tomu, aby chtěla utéci, 

pocit smělosti k tomu, aby se chtěla bránit, a stejně tak u ostatních.“
113

 Člověk 

nejprve skrze smysly pojme předmět, který představuje nebezpečí, tento vjem putuje 

skrze tělo k duši a „otřese s ní“. V tu chvíli vznikne vášeň duše (afekt), v tomto 
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případě strach, který přiměje duši, aby se rozhodla, že je třeba dát se na útěk. Tělo je 

zároveň na pohyb (projev jednání) již „připraveno“ - Descartes zmiňuje například 

změnu tělesné teploty, tep srdce, prokrvení různých částí těla a další fyziologické 

procesy.   

Tento proces, nebo spíše pohyb mezi tělem a duší, podle Descarta, umožňují 

hybní duchové
114

 – miniaturní částečky krve, které se pohybují uvnitř celého těla. 

Samotný pohyb těla umožňují svaly, které se různě smršťují a natahují na základě 

působení a pohybu hybných duchů.
115

 Místem, skrze které dochází k vzájemnému 

působení duše a těla, je mozková šišinka. Nelze se však domnívat, že tento orgán je 

sídlem duše. Z Descartova pojetí substancí těla a duše jasně vyplývá, že duše nesídlí 

v jedné konkrétní části těla, ale je spojena s celým tělem.
116

 Šišinka je pak orgánem, 

který jak duše, tak tělo mohou rozpohybovat pomocí hybných duchů.
117

 Následný 

pohyb šišinky vyvolá buď pohyb těla, nebo hnutí (vášeň) duše. Rozhýbání duše je 

způsobeno vjemy, které duchové přenáší z mozku.
118

 

Pohyb těla může být způsoben jednak na základě pokynů duše (vůle), která 

rozpohybuje šišinku, a jednak na základě pohybů v mozku, které jsou ovlivněny 

smyslovými vjemy přenášenými nervy či prouděním hybných duchů.
119

 A tak je 

třeba v příkladu s nebezpečným zvířetem doplnit poznatek, že člověk nutně 

nepotřebuje k rozpohybování svého těla pokyn vůle. V takovém případě ho vůle 

pouze podpoří či nepodpoří. 

Různé pohyby těla způsobují i rozdílné typy hybných duchů, které jsou určeny 

například teplotou a složením krve.
120

 Lze tedy rozlišit dva typy pohybů těla: jeden, 

který závisí na duši (na vůli
121

) a druhý, který závisí „[...] pouze na stavbě našich údů 
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a na proudu duchů vybuzených teplotou srdce a mířících přirozeně do mozku, 

do nervů a do svalů, stejně jako pohyb hodin vzniká z pouhé síly pružiny a ustrojení 

koleček.“
122

 Druhý způsob pohybu těla je společný lidem i zvířatům – náleží sem 

základní činnosti jako dýchání, chůze či konzumace potravy.
123

 Nelze se domnívat, 

že by se zvířata pohybovala na základě pokynů duše (vůle), kterou mohou otřásat 

nějaké afekty (například strach z predátora) – jejich pohyb je čistě tělesný, založený 

na pohybu nervů a hybných duchů. Přesto i jejich jednání, takto tělesně určené, může 

být modifikováno, jak to lze pozorovat u cvičených zvířat. Naproti tomu tělo člověka 

se může rozpohybovat bez určení duše, avšak duše může tento pohyb ještě podpořit 

(pokud s ní zmítá některá z vášní) nebo naopak zvolit pohyb jiný, pokud je schopná 

vášeň ovládnout.  

Z Descartova pojetí těla je zcela patrné, že veškerý pohyb a energie těla (teplo) 

náleží výhradně tělu jakožto věci rozlehlé, ne však duši. Tělo připodobňuje ke stroji 

či mechanismu, který funguje sám o sobě, stejně jako natažený strojek. Duše může 

udílet tělu pokyny k tomu, aby nějakým způsobem jednalo, projevovalo aktivitu – 

tím ho usměrňuje. Nicméně duše je zas ovlivňována skrze vášně, které mají původ 

v těle. To je jeden z aspektů propojení substancí těla a duše. V duši se mísí její 

úmysly (závislé zcela na ní) a vášně, které pocházejí z těla a duši ovlivňují.
124

 A už 

z tohoto poznatku je patrný zmiňovaný posun v Descartově pojetí svobodné vůle, 

představené v předchozích spisech, které ke správné (dobré) volbě „stačilo“, aby se 

řídila pokyny rozumu, zatímco v tomto případě (pokud jsou brány v potaz výše 

uvedené poznatky) jí v cestě stojí ještě překážky v podobě vášní. 

Podle Descarta lze tedy vášně definovat jako „[...] vjemy, pocity nebo také hnutí 

duše, které vztahujeme především k ní a které jsou zapříčiněny, udržovány a 

posilovány určitým pohybem duchů.“
125

 Ostatní vjemy se vztahují k vnějším 

předmětům (předmětům smyslů) či k tělu (tělesnému zakoušení).
126

 Samotné vášně 

lze zařadit mezi myšlenky duše, ale jak již bylo řečeno, od ostatních myšlenek (které 

hýbou s duší) se liší tím, že jejich původcem není ona sama, nýbrž právě zmiňovaný 
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pohyb duchů. Hybní duchové v krvi zároveň jistým způsobem udržují vášně duše 

různými fyziologickými změnami těla, které opět působí na šišinku a mohou danou 

vášeň navíc ještě více rozdmýchat.
127

  

Jako hlavní zdroje vášní duše Descartes uvádí předměty, které hýbou 

smyslovými orgány. Vášeň může vzniknout i takovým způsobem, že se duše cíleně 

zaměří na nějaký předmět, který vášeň v duši vyvolá. Vznik vášní ovlivňuje také 

temperament, tedy trvalé spojení konkrétních pohybů v těle s konkrétními 

myšlenkami. Vášně vznikají i nahodile.
128

 

Ostatní úmysly duše jsou zcela v moci vůle, avšak mohou být ovlivněny právě 

vášněmi. Na druhou stranu vášně sice na duši nezávisejí, ale mohou být ovlivněny 

vůlí.
129

 Jejich ovlivňování je však pouze nepřímé, jak bude podrobněji vysvětleno 

později.  

§ 9  Krocení vášní a ušlechtilost 

Descartes ukazuje, že jeden podnět může v různých lidech vyvolat různé vášně duše. 

Významnou roli hraje zkušenost, kterou mají duše a tělo s daným podnětem – člověk 

takových zkušeností nabývá již od svého narození a velmi často pak u něj konkrétní 

podnět vyvolává vždy stejnou vášeň duše. Například pokud člověk v raném věku 

vnímá zvuk výstřelů zbraní a spojuje jej se smrtelným nebezpečím, může u něj 

obdobný zvuk vyvolávat afekt strachu a bázně po celý zbytek života.  

Vedle dřívější zkušenosti závisí vznik konkrétní vášně duše také na tělesném 

temperamentu či duševní síle.
130

 Toto tělesně-duševní ustanovení člověka je jednak 

vrozené, ale zároveň se konstituuje na základě toho, jak se člověk zachoval a jednal 

během předchozích událostí, které byly spojeny s daným podmětem. Vášně duše jsou 

tedy primárně spojeny se zvyky (habity) člověka, ale zároveň je možno toto spojení 

narušit či zcela přerušit. 

Vztah mezi duší a vášněmi duše odpovídá vztahu vyšší přirozenosti člověka 

(jeho ducha) a materiálního světa, do kterého náleží i nižší lidská přirozenost 

(tělesnost), skrze kterou je člověk okolní světem afikován. Okolní svět na něj působí, 

člověk k němu nepřistupuje vždy aktivně. Vášně duše lze tedy považovat za něco, co 
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člověka brzdí a omezuje v tom, aby se svobodně a aktivně projevoval ve světě, 

neboli, aby v něm vládla jeho vyšší přirozenost. Vášně duše ovlivňují jeho 

rozhodování a jednání a v tomto ohledu mohou být překážkou, nicméně pokud je 

člověk dokáže ovládnout, mohou být prospěšné. Descartes ostatně ve Vášních duše 

několikrát zmiňuje, že vášně jsou ze své přirozenosti dobré, záleží však na tom, 

v jaké míře se projevují a jak je člověk dokáže využít.
131

  

Je zřejmé, že vzhledem k tomu, že duše není přímým původcem vášní, ale spíše 

místem, kde vášně vznikají a působí, nemůže je ani bezprostředně ovlivňovat. 

Descartes píše: „Také naše afekty nemohou být ani přímo vzbuzeny ani přímo 

odstraněny působením naší vůle, avšak mohou být takto ovládány nepřímo pomocí 

představování věcí, jež bývají obvykle sloučeny s afekty, které bychom si přáli mít a 

které stojí v protikladu k těm afektům, jichž se chceme zbavit.“
132

 Vůle se tedy 

nemůže pouze rozhodnout nebát se, ale musí nalézt takové podněty, které v duši 

vyvolají odvahu – například si vzpomene na to, jak se již jednou s podobným 

případem vyrovnala nebo si představí, že situace není tak nebezpečná atd.
133

  

Jak dále uvádí Descartes, tento způsob ovlivňování vášní je však v jistém ohledu 

nedokonalý. Vášně duše jsou totiž, jak již bylo zmíněno, spojeny s různými 

tělesnými pohyby a vzruchy, které dokud trvají, neustále dané vášně posilují. Vůle 

s nimi tedy musí vytrvale zápasit, přičemž úplné odstranění a zkrocení vášní je 

možné teprve tehdy, pokud ustanou i tyto fyziologické procesy.
134

  

Přítomnost vášní v duši je projevem pohybu hybných duchů, které působí 

na šišinku a ta následně ovlivňuje duši k jednání. V případě, že vůle s tímto jednáním 

nesouhlasí, zejména na základě pokynů zdravého rozumu, začne se působení bránit a 

využívá k prosazení svých úmyslů opět šišinku, která následně přiměje tělo k pohybu. 

Tak se mohou v šišince střetávat dvě různé síly a výsledkem je to, že je duše zmítána 

protichůdnými pokyny. Čím lépe a snadněji se vůle dokáže s působením vášní 

vyrovnat a prosadit svůj záměr, tím silnější a svobodnější se duše stává.
135

 

Silná duše se v Descartově pojetí vyznačuje rozvahou – činí rozhodnutí (pokud 
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to daná situace umožňuje) výhradně na základě pravdivého poznání a vědění. Její 

rozhodování je natolik svobodné, nakolik se dokáže prosadit proti vnějšímu působení, 

zejména pak působení vášní. Aby jimi duše nebyla zmítána, musí se pokusit vyvázat 

z působnosti těla a pohybů uvnitř něj, které jsou příčinou vášní a uchovávají je. Jak 

uvádí Descartes, duše musí využít svého důvtipu k tomu, aby se nenechala strhnout 

bezprostředním působením vášní.
136

 Čím jsou však vášně a pohyby uvnitř těla 

silnější, tím náročnější úkol to je. V takovém případě si duše musí především 

uvědomit, že je vášněmi ovlivňována. Vášně ji mohou klamat, což může mít 

za následek nesprávné jednání. Descartes předkládá jeden ze základních kroků, které 

musí duše učinit: „[...] pokud nás afekt přesvědčuje pouze o věcech, jejichž 

uskutečnění lze na určitou dobu odložit, je třeba se vyvarovat bezprostředního 

úsudku a rozptýlit se jinými myšlenkami až do chvíle, kdy čas a odpočinek zcela 

utiší onen vzruch v krvi.“
137

 Jakmile se daná vášeň duše sama utiší, má vůle větší 

šanci učinit správné rozhodnutí. Přesto v běžném životě často nebývá na takovýto 

způsob jednání čas a člověk musí jednat okamžitě. V takové situaci by měla vůle 

zhodnotit i alternativní možnosti a důvody vedoucí k určitému rozhodnutí, k čemuž jí 

slouží rozum.
138

Jestliže se duše obrátí na takové myšlenky, které vyvolají 

protikladnou vášeň, může tím zamezit působení vášně první, která nabádá 

k nesprávnému jednání.  

Descartes uvádí, že z afektů lze čerpat radost, která je na základě spojení duše a 

těla velmi silná a intenzivní, avšak pravé uspokojení plyne právě z vědomí toho, že 

má duše nad vášněmi kontrolu a že jedná podle svého nejlepšího svědomí. Takové 

uspokojení se řadí mezi niterná hnutí, která se od vášní liší tím, že jejich původcem 

je duše sama. „Tato niterná hnutí se nás přitom dotýkají těsněji než všechny afekty, 

které se od nich liší a zároveň jsou s nimi spojeny. Jelikož pak nad námi mají 

takováto niterná hnutí mnohem větší moc než ony afekty, je zřejmé, že pokud bude 

mít duše vždy možnost nalézt uspokojení ve svém vlastním nitru, všechen rozruch 

pocházející zvenčí jí nebude moci nijak uškodit.“
139

 Člověk, který čerpá uspokojení 

ze svého nitra (tedy původcem vlastního uspokojení je jeho duše), snadněji čelí 
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náporům vnějších podnětů, které vyvolávají vášně. Pokud například vnější podnět 

způsobí v jeho duši afekt smutku, přesto pociťuje vnitřní pocit radosti či uspokojení 

z toho, že jednak správně pociťuje smutek, když ho má pociťovat, a zároveň, že jím 

tato vášeň nezmítá (má ji pod kontrolou), což ukazuje sílu a vyrovnanost jeho 

duše.
140

 Člověka, který disponuje takovou duší, nazývá Descartes ušlechtilým.  

Ušlechtilý člověk má pod kontrolou úkony své vůle, kterou využívá ke konání 

toho, co považuje za dobré a správné.
141

 Poznává, že „[...] člověku nenáleží 

ve skutečnosti nic kromě svobodného užívání vlastní vůle, a že tedy nemůže být 

chválen či kárán za nic jiného než za to, zda s ní nakládá dobře či špatně [...].“
142

 

Aby s ní mohl nakládat dobře, musí se řídit rozumovým poznáním. To znamená, že 

se může správně vztahovat a toužit po věcech, které rozumově poznal a které jsou 

na něm závislé, tedy nezávisejí na jiných příčinách. Mezi věci, které nezávisejí čistě 

na jednajícím člověku, patří také vášně, jelikož jsou spojeny s vnějšími věcmi. Proto 

ušlechtilý člověk nedopustí, aby vášně otřásaly jeho duší, jelikož si je vědom toho, že 

důležité je pouze svobodné užívání vlastní vůle. Přesto se však nesnaží vášně zcela 

potlačit. Jak uvádí Richard Zika: „Ušlechtilý člověk si užívá své tělesnosti (svého 

tělesného bytí ‚ve světě‘, s jinými), nicméně užívá si jí z odstupu - nepodléhá jí.“
143

 

Jelikož je pro něj nejdůležitější jeho vnitřní svoboda, mnohém lépe dokáže sám sebe 

ovládnout a případná vášeň velmi záhy z duše vymizí. Stejně tak při svém jednání 

nespoléhá na jakousi štěstěnu, neboť si uvědomuje, že veškeré dění je nevyhnutelně 

ustanoveno Bohem, a tak se mohou uskutečnit pouze ty věci, které jsou závislé 

na svobodné vůli daného člověka.
144

 

Při vztahování se k okolním věcem hraje podstatnou roli afekt touhy. Touha, tak 

jak ji popisuje Descartes, je jednou ze základních vášní duše, která je zpravidla 

vzbuzována afekty lásky, nenávisti, radosti a smutku. Touha pak člověka motivuje 

k jednání, které je ovlivněno některým z uvedených afektů.
145

 Touha je dobrá, pokud 

„[...] vychází z pravdivého poznání, a zrovna tak je nutně škodlivá pokaždé, když se 
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zakládá na nějakém omylu.“
146

 Jak již bylo řečeno, člověk musí být schopen 

rozpoznat, zda touží po věcech, které jsou dobré a zcela závislé na jeho svobodné 

vůli. Jestliže člověk jedná na základě afektů nenávisti či smutku (touží po 

nesprávných věcech), jeho jednání je vždy špatné. Jestliže jedná z lásky či radosti, 

avšak jeho jednání není založeno na pravdivém poznání, je i takovéto jednání 

nesprávné, přestože může člověku přivodit dočasné uspokojení. Touha po věcech, 

které se člověku zdají dobré na základě poznávání skrze vnější smysly, je často prudší, 

ale i klamavější a pochází buď z libosti či odporu, které k dané věci pociťuje. Takové 

tužby je třeba krotit.
147

  

Pokud má však duše dostatečné poznání toho, co je dobré, bude toužit pouze po 

dobrých věcech a jeho jednání bude založeno na pravdivé příčině a i ono bude dobré. 

Takové jednání není ovlivňováno vášněmi, nýbrž rozumem – vášně takové jednání 

pouze podporují prostřednictvím touhy. Jedině takové jednání může člověku přinášet 

pravé niterné uspokojení, o kterém byla řeč již dříve.  

Uspokojení, ze kterého se stává duševní zvyk či návyk, jelikož trvá po delší dobu, 

Descartes nazývá klidným a pokojným svědomím.
148

 Ušlechtilý člověk se nestydí 

za dobré věci, které učinil a není hrdý na věci špatné.
149

  

Ušlechtilost lze zařadit mezi ctnosti. „Je třeba si povšimnout, že to, co obecně 

nazýváme ctnostmi, jsou návyky duše, které ji uzpůsobují k určitým myšlenkám, 

takže se od těchto myšlenek samotných liší, ačkoli je mohou probouzet, a na druhé 

straně jimi mohou být vyvolány.“
150

 Ušlechtilost je tedy návykem duše, který ji 

ovlivňuje, je tedy do jisté míry vášní duše a zároveň je tento návyk konstituován 

na základě duše, konkrétně rozumovosti.
151

 Z toho vyplývá, že této nejvyšší cnosti 

lze dosáhnout správným užíváním svobodné vůle, která je vedena universální 

moudrostí, ale také pomocí myšlenek týkajících se ušlechtilosti, které ji vyvolají 

jakožto vášeň duše a z té se pak po čase může stát návyk duše, tedy cnost.
152

  

Descartes ukazuje různé způsoby, jak vášně ukrotit, ale i jak jich využít 
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k dobrému jednání a bytí. Ve vztahu k vášním duše je opět vyzdvižena lidská 

rozumovost (univerzální moudrost), která se ve spojení se svobodnou vůlí dokáže 

postavit proti působení vnějšího světa. Čím více je rozum v souladu s vůlí, tím lépe si 

dokáže člověk jakožto věc myslící podřídit svou tělesnou (afektivní) stránku a tak 

být v souladu se svou přirozeností, neboli se nejvíce přibližovat dobrému Božímu 

obrazu. A jak podotýká Descartes, přestože se od sebe lidské duše značně liší, žádná 

z nich není natolik slabá, aby nedokázala své vášně opanovat.
153

 

§ 10  Dobré bytí ve světě 

Přestože značná část Descartova díla Vášně duše se věnuje vášním z hlediska 

fyziologického a psychologického, je v něm obsaženo mnoho poznatků a závěrů, 

které lze tematicky zařadit do vědy, jež se zabývá morálkou, tedy správným bytím 

člověka ve světě. Descartes v tomto svém posledním spise navazuje na spisy 

předchozí a jistým způsobem završuje své vědecké zkoumání.  

Jak popisuje v  dopise C. Picotovi (prvně publikovaném v roce 1647), hlavním 

úkolem člověka je správně žít.
154

 Správně žít znamená v Descartově myšlení žít 

svobodně (ze sebe), tedy řídit se pouze svou přirozeností, nikoliv se nechávat 

ovlivňovat okolním světem. Svoboda spočívá ve správném vztahu k sobě samému – 

k vlastní přirozenosti. K lidské přirozenosti náleží rozum a vůle, kterých je třeba 

správně užívat, uvést je v soulad. Tento soulad závisí na správném poznávání, 

pěstování dobré mysli a rozšiřováním pravdivého a evidentního poznání, jak bylo 

vyloženo v předchozích kapitolách.  

Ve svém raném spise Pravidla pro vedení rozumu tedy Descartes předkládá 

základní poznatky a poučky, podle kterých má být veden rozum (duch) tak, aby došel 

k pravdivému poznání a neustále své poznání rozšiřoval. Východiskem správného 

poznávání je užívání intuice a dedukce a zároveň potlačování vůle, která ve své 

nekonečnosti stále předbíhá rozum. V dalším spise Rozprava o metodě ustanovuje 

provizorní morálku, kterou by se člověk měl řídit při svém jednání až do doby, než 

bude zcela v souladu se svou vyšší přirozeností a nebude tak ovlivňován a klamán 

okolním světem a svým tělem. Pravidla provizorní morálky ho mají chránit před 

vším, co mu brání v postupu za pravdivým poznáním – tedy nejen před materiálním 
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světem či společností, ale před sebou samým a tělesnými touhami. Tak 

poznávajícímu Descartovo první pravidlo zajistí klid na pěstování rozumovosti, 

druhé pravidlo mu ušetří čas, který by zbytečně plýtval neustálým rozhodováním 

o věcech kolem něj, na základě třetího pravidla se zbavuje svých neuskutečnitelných 

tužeb a v rámci čtvrtého pravidla se bude soustředit pouze na rozvíjení svého 

rozumového poznání.
155

 

Způsob (doslova cesta), při které se lidská rozumová přirozenost odpoutává od 

přirozenosti tělesné, nazval Descartes metodou. Na konci této cesty, kdy by byl 

člověk uveden v soulad se svou přirozeností (která je mu dána od Boha), by se 

nejvíce přiblížil Bohu, tedy byl by vskutku dobrým Božím obrazem. Jak dále 

Descartes v dopise C. Picotovi uvádí, člověk by se měl v rámci pěstování dobré 

mysli (aplikování universální moudrosti na ostatní vědy) zabývat i metafyzikou, jak 

tomu on sám činí zejména ve svém spise Meditace o první filosofii a Rozprava o 

metodě.
156

 Descartes získává skrze poznání Boha, jeho pravdivosti a jeho vztahu k 

člověku, pevné základy, na kterých může být vystavěno veškeré pravdivé poznání. 

Poznávání Boha je tedy důležitým krokem v procesu pěstování dobré mysli. 

Při zkoumání těchto ontologických principů se řídí stanovenými pravidly ze svých 

spisů. 

Následně by člověk měl, podle Descarta, zaměřit svou pozornost i na ostatní 

vědy, které se týkají materiálního světa, těles v něm, ale i zvířat a člověka.
157

 Tato 

vědecká činnost má veskrze sloužit lidské společnosti, zároveň však jedině vědec 

(metodik), tedy ten, který postupuje touto stanovenou cestou, opravdu rozvíjí svou 

dobrou mysl a může být ve svém jednání skutečně svobodný. 

Jako úplně poslední a zároveň nejdůležitější zmiňuje Descartes vědu o mravech 

a morálce, která nejlépe poslouží dobrému lidskému bytí. Aby se k ní vědec 

(metodik) dopracoval, musí nejprve znát vědy předchozí.
158

 Zároveň mu v cestě stojí 

spousta překážek, které přicházejí z vnějšího materiálního světa. Vnější svět na něj 

neustále působí a „vyrušuje“ jej od vědeckého způsobu přistupování k věcem. Člověk 

však nemůže trávit veškerý čas meditacemi, musí jednat. Problém však vzniká, 
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jestliže člověk jedná pouze na základě zkušeností a zvyků, kterých nabyl během 

svého života, zejména v dětství, kdy ještě „neuměl“ svou rozumovost využívat. 

Descartes však ukazuje, že špatných zvyků je člověk schopen se zbavit – jednak 

za pomoci výchovy a zejména správným vedením rozumu. 

Vnější podněty v člověku respektive v jeho duši vyvolávají vášně, které jím pak 

mohou zmítat, ovlivňovat jeho rozhodnutí a bránit v dobrém bytí a jednání. 

Descartes ve spise Vášně duše přichází s koncepcí ušlechtilého člověka, který je 

pánem nad vášněmi a tužbami – dokáže je zkrotit, tedy zkrotit svou vlastní tělesnost, 

podřídit ji rozumové stránce. Ušlechtilý člověk pociťuje uspokojení nad sebou 

samým a zakouší radost v nitru své duše, tudíž lépe čelí vnějším podnětům, které 

vyvolávají vášně. Jeho jednání je založeno na pevných a rozhodných úsudcích, které 

rozum předkládá vůli – ta jednak není nevyhraněná a zároveň se dokáže postavit 

proti působení vášní a tužeb.
159

 Ušlechtilý člověk se tedy rozhoduje pro dobré věci a 

zároveň touží a činí pouze takové věci, které závisí na něm samotným. Ze všeho 

nejvíce si váží své svobodné vůle a vůči věcem, které přinášejí zdánlivý pocit libosti 

(majetek, talent, krása, moc...) si zachovává odstup.
160

 Jeho život a bytí se vyznačují 

skromností a soucitnou ohleduplností vůči ostatním lidem, které takový člověk 

považuje za rovnocenné, jelikož si uvědomuje, že stejně jako on, disponují rozumem 

a svobodnou vůlí.
161

 V koncepci ušlechtilého člověka tedy Descartes spojuje jednak 

své pojetí správného vztahování se k sobě samému a vymanění se z vlivu okolního 

světa – tedy opanovaní materiální přírody a využití věd ve svůj prospěch a prospěch 

společnosti, ale zároveň také touhu přiblížit se dokonalému Bohu (skrze správné 

užívání svobodné vůle), jak je to vyloženo v metafyzickém díle Meditace o první 

filosofii.  

Toto přiblížení k dokonalému Božímu jsoucnu spočívá ve správném užívání 

svobodné vůle, která musí být jednak zkrocena rozumem a jednak musí překonávat 

překážky, které pocházejí z vnějšího materiálního světa. Oba tyto kroky vyžadují 

pěstování dobré mysli. Je důležité si uvědomit, že všichni lidé jsou kompetentní 

k tomu, aby svůj rozum a vůli užívali správně. Čím lépe člověk tento úkol zvládá, 

tím více se přibližuje Bohu, je lepším Božím obrazem a zároveň je, v Descartově 
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pojetí, prospěšnější pro společnost. Jelikož však člověk nedokáže zcela opanovat 

svou tělesnost, nedokáže se vždy řídit pravdivými úsudky, není schopen mít završené 

poznání všeho, protože jeho chápavost je konečná, nemůže tak být nikdy zcela 

dobrým Božím obrazem. Může se však posouvat na pomyslné linii mezi Bohem a 

nejsoucnem směrem k Bohu. 
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Závěr 

V první části této práce bylo předvedeno, co v Descartově pojetí pro člověka 

znamená být Božím obrazem. Descartes ukazuje, že člověk je na Bohu závislý jak co 

do poznání, tak co do vlastního bytí ve světě. Tuto závislost si člověk uvědomuje 

díky ideji Boha, která náleží k jeho přirozenosti, je do něj Bohem vtištěna. Jeho 

poznání sebe sama a ostatních věcí vychází z poznání Boha, které mu tato idea 

umožňuje. Dokonalý a neklamající Bůh mu zároveň zaručuje jistotu ve všem, co 

člověk poznává jasně a rozlišeně. 

Oproti ostatním jsoucnům má člověk ve světě výsadní postavení a zakouší, že 

jakožto Boží obraz je s tímto nejdokonalejším jsoucnem jistým způsobem spřízněn. 

Tato spřízněnost spočívá v jeho schopnosti svobodně volit, svobodně se rozhodovat. 

Jeho úkolem je pak správně této schopnosti užívat, k čemuž mu slouží jeho 

rozumovost. Na základě toho lze říci, že člověk je Božím obrazem primárně jakožto 

věc myslící, která disponuje rozumem a vůlí. Zároveň si však uvědomuje, že mu 

něco chybí, že je účasten na nicotě a toto chybění je příčinou toho, že se nerozhoduje 

a nejedná vždy správně. 

Ve druhé části je pak rozpracován způsob, jak má člověk svou úlohu Božího 

obrazu plnit – tedy jak se uvést v soulad se svou přirozeností. Tento úkol spočívá ve 

správném vztahování se k sobě samému, jinými slovy v pěstování dobré mysli, 

správném užívání rozumu, který pak předkládá svobodné vůli takové poznání, na 

jehož základě se může správně rozhodovat. Jedině takové jednání je svobodné, tedy 

není ovlivňováno působením vnějšího světa. 

V rámci tohoto působení je lidská duše ovlivňována vášněmi, které v ní vznikají 

na základě propletenosti duše a těla, jenž náleží do vnějšího světa. Z Descartových 

poznatků o podstatě a působení vášní lze určit, jak se jim bránit a jak je opanovat. V 

závěru práce pak byla popsána Descartova koncepce ušlechtilého člověka, který je na 

základě své vnitřní duševní síly schopen vášně ukrotit. Jeho jednání je založeno na 

správném užívání rozumu a vztahování se k věcem, které jsou závislé čistě jen na 

něm samotným. Takový člověk by byl v Descartově pojetí dobrým Božím obrazem. 

V naplnění takovéhoto bytí však člověku brání konečnost jeho poznání, tedy podílení 

se na nejsoucnu. 
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