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Anotace 

 

Naukový materiál o idealistickém antickém filosofu Sokratovi 

Ukázka z jeho obrany 

Domácí písemný úkol – hlavní myšlenka Sokratovy obrany a její případná 

aktuálnost 



 
 

Sókratés  

asi 469 – 399 PNL 

Psaní délek samohlásek je různě,  

výše uvedená podoba je podle  

Encyklopedie antiky z roku 1973. 

 

Dostupné pod licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Socrates_Louvre.jpg 

Byl to athénský filozof. Je považován za jednu z nejvýznamnějších postav evropské filozofie, neboť na 

rozdíl od svých předchůdců, kteří pátrali po původu a příčinách světa, Sokratův zájem se soustředil na 

záležitosti člověka a společnosti. Cicero o něm řekl, že „snesl filosofii z nebe na zem“. Svou dialektickou 

metodou položil základy západního kritického myšlení. Sokrates rád chodil po sluncem rozsvícených 

Aténách s hrstí slunečnicových semínek, cizrny či s fíky. Prý chodil bos kolébavým krokem. Procházel 

tržišti a aténskými ulicemi a rozmlouval s Atéňany. Nabádal je, aby přemýšleli o pojmech jako pravda, 

dobro a zlo. Často jim dokazoval, že se ve svém názoru zmýlili. 

To, že se Sokrates věnoval rozhovorům se spoluobčany a ne řemeslu, mu často vyčítala jeho manželka 

Xantipa / proto se hádavá žena často označovala jako xantipa/. 

V době po peloponéské válce / 431 – 401 PNL / byl obviněn z výsměchu olympským bohům a kažení 

athénské mládeže.  

Na soud se Sokrates nepřipravil, ale jeho improvizovaná obhajoba byla jednou z nejlepších v dějinách 

soudnictví. Přesto byl Sokrates shledán vinným a odsouzen k trestu smrti požitím bolehlavu. Jeho řeč před 

soudem sepsal Platón jako Obranu Sokratovu. 

Mohl uprchnout, ale jako čestný občan nechtěl porušit zákony vlasti. Přijal číši jedu, po jejím vypití 

zemřel. 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9ny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bolehlav_plamat%C3%BD


 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostupné pod licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:David_-_The_Death_of_Socrates.jpg 

Ukázka z Obrany Sokratovy 

. . . . . pokud budu dýchati a budu schopen, buďte jisti, že nepřestanu filosofovat a domlouvat vám a 

vykládat každému z vás, s kýmkoli z vás se kdy potkám, po svém obvyklém způsobu: „Ty, výborný muži, 

jsi Atéňan, občan obce, která je největší a nejproslulejší svou moudrostí a mocí, a ty se nestydíš starat e o 

peníze, abys jich měl co nejvíce, i o pověst a čest, avšak o rozum a pravdu a o duši, aby byla co nejlepší, o 

to se nestaráš ani nepečuješ?“ . . . . . To udělám na potkání i mladému i starému, i cizinci i domácímu, 

avšak více vám domácím, protože jste mi rodem blíže . . . . .  Já totiž obcházím a nedělám nic jiného, nežli 

že přemlouvám mladé i staré z vás, aby se ani o těla ani o peníze nestarali spíše a tak horlivě jako o duši, 

aby byla co nejlepší, a hlásám: „Nevzniká z peněz ctnost, nýbrž z ctnosti vznikají peníze i všechny ostatní 

pro lidi dobré věci, v soukromí i v obci.“ Jestliže hlásáním těchto zásad kazím mládež . . . . .  a osvoboďte 

mne nebo neosvoboďte, ale buďte jisti, že bych nezměnil svého jednání, ani mám – li stokrát zemřít.“ 

 

PLATON. Euthyfron, Obrana Sokrata, Kriton. 2. vyd. Praha: Jan Laichter, 1942. S. 64 – 65 

============================================================================ 

  



 
 

1. Po přečtení ukázky / možná raději několikerém / charakterizuj povahu Sokrata  

alespoň třemi přídavnými jmény. 

 

2. Urči, jaký byl vztah Sokrata k Aténám. 

 

3. Jaký byl postoj Sokrata k trestu smrti, který mu hrozil? 

Najdeš v českých dějinách nějakou výraznou osobnost s podobným postojem a osudem?  

 

 

4. Kterou myšlenku považuješ za nejdůležitější z obrany? Vypiš. 

 

 

5. Je někdo ve Tvém okolí, kdo zastává podobnou myšlenku? 

 

6. Kdyby ses s touto myšlenkou mohl obrátit na nějakou osobnost - politika, umělce, vědce,  

sportovce, jehož hlas je slyšet v naší společnosti, a požádat ho, aby ji vykřičel do světa, 

kdo by to byl a proč?  Pokud Ti nebude stačit tato strana, použij druhou stranu. 

 

 

  


