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Slovo Jaroslava Balvína 

V roce 2018/2019 jsem učil předmět Filozofie výchovy studenty sociální pe-

dagogiky. Jako úkol jsem si „vymyslel“ pro studenty úvahy o filozofech vý-

chovy. 

Byl jsem nadšen tím, že studenti se nejenom tomu nebránili, ale přistoupili ke 

zpracování tohoto tématu velmi odpovědně. 

S překvapením jsem zjistil, že v jedné seminární práci jsem se sledovanou 

osobností stal i já. A o to bylo větší mé překvapení spojení s osobností největ-

šího filozofa Platóna. 

Vážené autorky této práce. Moc Vám za to děkuji. A dovolil jsem si vás po-

žádat, abych mohl tuto práci vřadit na své webové stránky. Autorky práce 

souhlasily a proto následným činem Jaroslava Balvína je zařazení textu na:  

www.jaroslavbalvin.eu. Do rubriky O nás, Osobnost Jaroslava Balvína. 

Myslím si, že tento „počin“, jak autorky nazývají mé činy, bude i svědectvím, 

jak by měl vypadat i vzájemný vztah učitele a žáka v procesu poznávání svě-

ta, prostředky filozofie a filozofie výchovy v tomto výchovném a vzděláva-

cím procesu nevyjímaje.  

Vážené autorky. 

Děkuji Vám. 

 

S úctou 

Jaroslav Balvín 

http://www.jaroslavbalvin.eu/


  

ABSTRAKT 

Obsahem této práce je život, dílo, odkaz, jenž nám byl zde zanechán a celkový přínos  

celoživotní práce osobností filozofie výchovy a sociální pedagogiky. Pro naši práci byly  

vybrány dvě významné osobnosti, česká osobnost doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.  

a osobnost zahraniční Platón.  

První část pojednání je věnována ryze české osobnosti, rozdělena na tři kapitoly a jejich 

podkapitoly. Druhá část je analogicky shodná s první částí a přináší život, dílo a odkaz  

Platóna. Přiblížení osobností ve vztahu k historickým a geografickým souvislostem se stalo 

stěžejním tématem této práce. Rovněž tak zachycení české a zahraniční osobnosti ve vzta-

hu ke společnosti, kde je cílem kapitoly seznámit veřejnost s předchůdci, současnými spo-

lupracovníky i následovateli  doc. PhDr. Mgr. Jaroslava Balvína, CSc. a Platóna.  

Závěr práce je věnován diskusi, v níž autoři práce vyjadřují vlastní pohled na nejvýznam-

nější okamžiky života osobností, zamýšlí se nad celoživotním dílem a poselstvím těchto 

filozofů a pedagogů.  

 

ABSTRACT 

The content of this work is the life, work and the heritage which has been left for us here,  

as well as the whole contribution of lifetime work  by personalities of philosophy of edu-

cation and social pedagogy. We have chosen for our work to describe two important per-

sonalities, the Czech personality doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. and the foreign 

personality Platón. 

The first part of our work is deducated sincerely to the Czech personality, it is divided into 

three chapters and their subchapters.The second part is analogically the same as the first 

one and describes the life, work and the heritage of Platón. Introducing the personalities 

with connection to historical and geografical contexts has became  the main topic of this 

work. Also the interception of the Czech and foreign personality  in relationship with soci-

ety where the aim of the chapter is to introduce public to predecessors and current fellows 

and also followers Mrs. doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. 

The conclusion of the work include the discussion where  the authors of this work explain 

their own view to the most important moments from lives of these personalities, the 

authors think about the whole life work and the message of these philosophers and peda-

gogues. 



  

Citát: „ Svět by mohl být spasen jedině tehdy, kdyby se králové stali filozofy,  

neb filozofové králi.“ 

Platón 

 
 

    Báseň:   „Světlo je život, světlo je krokem ze tmy,  

my všichni jsme ze tmy na světlo vyšli. 

V obraze o hledání světla si to každý den spolu s malířem připomněli.  

Ecce homo, ejhle člověk, symbol vztahu tmy a světla. Tehdy a také nyní platí tato věta: 

Lidé hledají světlo kolem, 

A V SOBĚ,  

V TOBĚ  

A (SNAD) V KAŽDÉM Z NÁS!“ 

Napsal Jaroslav Balvín dne 20. 8. 2011 zrána a skončil v 11.08 hodin. 

 

Jaroslav Balvín na konferenci v Nitře, 2007. 

Práce je věnována všem žijícím a budoucím filozofům výchovy. 
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ÚVOD 

 

Filozofie existuje, co svět světem stojí. Je přítomná v našem vnímání aniž bychom si to 

vůbec uvědomovali. Významnými myšlenkami je smysl věcí, lidské chování, dění světa, 

kladení si nejrůznějších otázek a neustálé hledání odpovědí na ně. Filozofovat- znamená 

objevovat, diskutovat, nalézat, prověřovat. Významným odvětvím filozofie samé je 

filozofie výchovy. Jedná se o takzvaně hraniční filozoficko-pedagogickou disciplínu. 

Filozofie výchovy se zabývá cílem a smyslem výchovy. Jakým způsobem výchovně 

působit na děti, mládež a v neposlední řadě i dospělé jedince. Zabývá se jimi, ale i 

společností samotnou. Představuje aktuální pohledy nejvýznamnějších filozofů v oblasti 

výchovy, zároveň rozvíjí myšlenky historicky známých osobností. Následující práce je 

věnována dvěma známým filozofům výchovy. Pojednává o jejich životě, práci, přínosu a 

společnosti, která je ovlivňovala, recipročně jejich činy působily a ovlivňovaly tuto 

společnost, oni ovlivňovali ji. Společně se zaměříme zejména na poslání obou osobností a 

zanechání jejich stop ve společnosti a v běhu dějin.  

Seminární práce je rozdělena na dva samostatné celky.  V první části této práce je 

věnována pozornost významné české osobnosti filozofii výchovy, a to doc. PhDr. Mgr. 

Jaroslavu Balvínovi, CSc.  Náhled na tuto osobnost je následně rozdělen do několika 

podkapitol. Autoři se zmiňují o životě profesním a osobním a uvádějí výčet děl tohoto 

filozofa. Následně se zaměřují na historický čin, kterým se docent Balvín zapsal do 

povědomí široké veřejnosti. Tato osobnost působí na společnost jak na půdě akademické, 

tak kulturní. Autoři proto neopomínají zmínit i tato fakta. V další části pojednání o 

osobnosti docenta Balvína se autoři práce zaměřují na společnost, jenž jej ovlivňovala. Na 

jeho předchůdce, kteří ho motivovali nebo inspirovali k jeho práci. Zmiňují se zde 

například o Přemyslu Pittrovi či Miroslavu Dědičovi, dále pak uvádí spolupracovníky a 

následovatele. V závěru pak autoři přinášejí svůj vlastní názor a diskutují o přínosu této 

osobnosti z pohledu odborníků. 

V druhé části této práce se tvůrci zaměřují na jednoho z nejvýznamnějších představitelů 

filozofie výchovy vůbec. Popisují život, dílo, historické souvislosti a odkaz Platóna. Tento 

jeden z největších historicky známých filozofů všech dob pro nás zanechal významné 

texty, jež patří nejen z hlediska výchovy k těm nejcennějším. Dodnes z nich čerpají všichni 

pokračovatelé, a to nejenom filozofové. 
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Autoři této práce byli překvapeni, když při zpracovávání své práce dospěli k poznatku, že 

dílo docenta Balvína je nejen ovlivněno Platónem, ale dál jeho myšlenky rozpracovává a 

snaží se je předávat současné generaci studentů. Stejně jako Platón vidí Balvín zásadní 

význam ve vzdělávání a výchově, kterými lze ukázat cestu k pravému poznání. Jedině tak 

lze vytvořit podmínky pro život ve spravedlivé společnosti.  

Autoři při tvorbě tohoto textu vycházejí z děl obou osobností. U Platóna získali asi největší 

náhled na jeho přínos zejména z díla Ústava. Čerpají však i z odborné literatury jiných 

autorů, kteří popisují Platóna jako člověka, historickou osobnost a posléze jako zdroj 

myšlenek a úvah filozofického náhledu na výchovu. Z velkého výčtu použité literatury 

zmiňme například Robinsona, Grovese, Kinga a Zamarowského. U docenta Balvína  

převažují zdroje od něj samého, protože, jak již bylo zmíněno, mimo své vědecké práce se 

prezentuje i na poli autorských básní a fotografií. Jeden ze zdrojů dat  

pro autory byl rovněž životopis uveřejněný synem Jaroslavem Balvínem ml. Bohatá a plná 

zajímavých informací je též internetová stránka http://jaroslavbalvin.eu. Autoři rozhodně 

doporučují tuto internetovou stránku navštívit, neboť v ní naleznou souhrn práce, odborné 

publikace i básnickou tvorbu Jaroslava Balvína. 

Celá práce je uceleným pojednáním o obou osobnostech. Zejména pak nastíněním jejich 

myšlenek z oblasti filozofie výchovy. 

http://jaroslavbalvin.eu/
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I.  ČÁST 
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OSOBNOST ČESKÁ VE VZTAHU K FILOZOFII VÝCHOVY  

A SOCIÁLNÍ PEDAGOGICE 

 

Báseň: „Duše je jak závan vánku uprostřed letního oběda.  

Duše je jak neslyšný měsíc na špičce nehybného kostela.  

Uprostřed noci se někdy k tobě tíživě plíží jako temný a hrozivý mrak.  

Šeptá ti jindy zas roztodivná slůvka útěchy a lásky, jak neskutečný bájný pták.  

Elektřinou tě nabíjí den co den, však ve stálé naději, že ty tu všechnu energii,  

kterou ti tvá duše dala, pošleš jiným, dalším, do vesmíru, do nekonečna.  

A dál a dál.“ 

Napsáno dnes, 31. 8. 2016 ráno po nočním přemýšlení a promýšlení, cože to ta duše vlast-

ně je…? 

doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. 

 

 

Obr. č.1. Fotografie osobnosti filozofie doc. PhDr. Mgr. Jaroslava Balvína, CSc. 
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ÚVOD K OSOBNOSTI ČESKÉ 

 

Člověk „homo sapiens sapiensis“- člověk moudrý, bádal již od pradávna nad smyslem ži-

vota, bytím, zda a jak rozumí světu, s nímž se setkává. Nejen že se těmito otázkami zabý-

val člověk i společnost již mnoho let před naším letopočtem, ale současná doba doslova 

volá po moudrosti, hlubším zamyšlením se nad vlastními životy a fungováním celé společ-

nosti, světa, vesmíru.  

Můžeme se opírat o historické myšlenky a díla velkých filozofů, hledat v nich odpovědi, 

procházet procesem existencionálního uvědomování, ale vždy si každý jedinec bude inter-

pretovat svět nejrůznějšími možnými způsoby.  

Proč tomu tak je?  

Pohled a vnímání světa je člověkem jako individualitou ovlivňováno životními zkušenost-

mi, hloubkou a rozsahem vědění. Rovněž je nám svět předkládán velmi zprostředkovaně,  

kdy bez umu kritického myšlení nelze vstoupit do pramene poznání, smyslu bytí a nabýt 

schopnosti tak překonávat krize.  

Jednou ze současných osobností filozofie výchovy, jež dnešní studenty, a nejen studenty, 

převádí až za horizont individuální sféry, do oblasti života v souvislostech samotného bytí, 

je doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.  

Celoživotní práce Jaroslava Balvína vypovídá o nelhostejnosti ke všemu kolem něj, stopy 

filozofického smýšlení jsou zaznamenávány v jeho dílech písemných i obrazových, slo-

vech a činech. Lásku ke krásnu lze nalézat v Balvínových fotografiích a básních.  

První část práce pojednává o české osobnosti filozofie výchovy doc. PhDr. Mgr. Jaroslavu 

Balvínovi, CSc. Je dělena na tři hlavní kapitoly a jejich podkapitoly, které na sebe navazu-

jí. První kapitola čtenářům přiblíží život profesní a osobní, ve vztahu k historickým souvis-

lostem a místům, kde Jaroslav Balvín působil. Následující podkapitoly přináší dílo a vý-

znamný počin tohoto filozofa. 

Druhá kapitola popisuje osobnost docenta Jaroslava Balvína ve vztahu ke společnosti. Ve 

třech podkapitolách uvádějí autorky práce o osobnosti filozofie výchovy předchůdce Bal-

vína, jeho spolupracovníky a také následovatele jeho práce a odkazu. 



 12 

 

O celkovém přínosu Jaroslava Balvína pro společnost se podrobně píše v kapitole třetí,  

která je rovněž dělena na tři podkapitoly. Každá podkapitola přibližuje přínos a dílo úhlem  

pohledu autorů práce, odborníků a v neposlední řadě pohledem sociální pedagogiky sou-

časné doby.  

V závěrečné diskusi se autorky práce zamýšlejí nad hloubkou a důležitostí filozofie výcho-

vy, obrovského významu role pedagogů, kteří vedou své dnešní studenty k zamyšlení nad 

podstatou a významem života, dokáží v nich probudit touhu po poznání, vědění a vzdělá-

vání se.  
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1 JAROSLAV BALVÍN 

 

 

„A co chceš od života“?  

To je velká volba a velké rozhodnutí.  

Rozhodnutí a volba, ke které to každého v životě nutí:  

Protože je to volba a rozhodnutí MEZI ŽIVOTEM a možná krásnou, životem napl-

něnou, leč přeci jen konečnou a závěrečnou,  

SMRTÍ.  

 

Zlaté Moravce, 4. června 2008, 22. 26 hodin, Večer. Upraveno a dokončeno: Nitra,  

09. května v DEN POBEDY, 2010, 12. 45. 

 

 

Obr. č. 2. Fotografická tvorba doc. PhDr. Mgr. Jaroslava Balvína, CSc. 
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1.1 Život osobnosti profesní a osobní ve vztahu k historickým  

a geografickým souvislostem 

Podkapitola pojednávající o osobním a profesním životě Jaroslava Balvína je uvedena 

krátkým životopisem Jaroslava Balvína, a to pro snadnější vhled čtenáře do historických a 

geografických souvislostí. 

Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. se narodil 16. 11. 1947 ve Stráži pod Ralskem. 

V Mimoni navštěvoval základní školu a také vystudoval gymnázium. Poté v Ústí nad La-

bem úspěšně absolvoval na Pedagogické fakultě učitelství pro základní školy pro druhý 

stupeň v oborech dějepis a český jazyk. Jeho profesní cesta je velmi pestrá, to přimělo au-

torky práce k vytvoření tzv. časové osy, znázorňující profesní vývoj a cestu Jaroslava 

Balvína. 

 

ZŠ               Pedagogická             zvyšování kvalifikace           1997 referent           2006- 2011 

Mimoň        fakulta Ústí n. L       Státní Lomonosovova            pro národnostní      Univerzita Konštantína 

                                                     univerzita  Moskva                 menšiny Praha       Filozofa 

                                                                                                                                    

      

 

 

Gymnázium           1982 vysokoškolský učitel       1993 vede Ústav pro           2006 – 2019 Univerzity 

 Mimoň                  filozofie, etiky Ústí n. L.          studium Romské                  Nitra a Zlín 

                                                                          kultury J. E.  

 

Obr. č. 3.  Časová osa (vlastní zpracování) 

 

Z časové osy lze vyčíst, že Jaroslav Balvín byl zaměstnán na několika strategických pra-

covních pozicích v nejrůznějších institucích. Pracoval jako učitel na základní škole, asis-

tent a pedagog na univerzitách, rovněž byl referentem pro národnostní menšiny na Magis-

trátu města Prahy. Ředitelský post získal v roce 2006 na Univerzitě Konštantína Filozofa, 

Ústavu romologických štúdií v Nitre. V současnosti od roku 2011 je docentem na Univer-

zitě Tomáše Bati, Ústavu pedagogických věd, fakulty humanitních studií ve Zlíně.  
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Díky jeho entuziasmu a životní energii se Jaroslav Balvín po celý život vzdělává. V roce 

1980 absolvoval obor Filozofie Historie a v roce 1983 získal doktorát  na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1994 završuje kandidaturu věd v oboru Pedagogika 

prací, která je věnována etickým situačním hrám.  

Jaroslav Balvín zasvětil svůj život romské otázce a řešení její problematiky. Otázkou je,  

zda oblast a rodné město Stráž pod Ralskem, kde Balvín vyrůstal a studoval, mělo přímý 

vliv na jeho volbu profese a dosavadní práci.  

Stráž pod Ralskem je 10 km od česko-polsko-německého trojmezí a spadá pod Liberecký 

kraj. Je jednou z identifikovaných vyloučených lokalit se sociálně slabými komunitami. 

Bylo zapotřebí v oblasti s vysokou koncentrací romského etnika řešit problematiku, 

zejména v oblasti vzdělávání ve školách s větším procentem romských žáků. (Socio.faktor, 

2013 [online]).  

Ve spojitosti s řešením problematiky vzdělávání romského žáka docent Balvín říká ve své 

publikaci Metody výuky romských žáků: 

„Pokouším se nabídnout pohled na výukové metody ve vztahu k romskému žákovi základní 

školy. Nejde jen o jejich přehled, ale i o hlubší sondu do smyslu jejich používání ve výuce, 

do možností, které pro aplikaci metod spočívají v osobnosti učitele i jeho romského žáka. 

Jde také o pohled na možnosti používaných metod, které vyplývají z nové výukové situace, 

kdy ve třídě začal v mnoha případech působit „tandem učitele romského žáka a vychovate-

le-asistenta učitele (dříve označovaný jako „romský pedagogický asistent).“ (Balvín, 2007, 

s.7). 

Je tedy vidno, že Balvín v této publikaci prezentuje důležitost rozvoje metodické práce  

ve výuce romských žáků a zdůrazňuje společenské a teoretické souvislosti výuky rom-

ských žáků. 

Filozofický náhled Balvína na vzdělávání romské populace lze vyčíst i v jeho další odbor-

né publikaci Výchova a vzdělávání romských žáků: „Obecným cílem je co nejkvalitnější 

vzdělání pro všechny Romy. To je potřebné pro realizaci jejich pozitivního života v této 

společnosti, pro překonání handicapů sociální, ekonomické a kulturní povahy. Je důležité 

také pro získání vlastního sebevědomí, vyrovnání se s úrovní soudobých požadavků na člo-

věka. Otázka vzdělávání (systémového procesu) a vzdělanosti (dosažené úrovně vzdělání) 

je v celé Evropě obdobná.“(Balvín, 2004, s. 5). 
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Potřebě filozofie výchovy a systémové pedagogiky, v tomto díle, je přímo  

věnována kapitola o filozofii výchovy, což dokládá citace: „Také výchova jako specifická 

lidská činnost si potřebuje vytvořit vědomí nejobecnějších souvislostí, které ji ovlivňují a 

do nichž je vřazena. Takto koncipovanou součást pedagogiky nazýváme filozofií výchovy. 

Také pro učitele romských dětí a romské pedagogické asistenty by bylo potřebné seznáme-

ní se základními principy filozofie výchovy, které jsou u nás obsaženy hlavně v díle Jana 

Patočky a Radima Palouše.“ (Balvín, 2004, s.9). 

Uvedené publikace autorky práce doporučují. Lze v nich nalézt pomoc a odpovědi peda-

gogům, asistentům pedagogů a pomocnému pedagogickému personálu při řešení individu-

álních problémů na jejich základních školách.  

 

1.2 Dílo osobnosti ve vztahu k historickým a geografickým  

souvislostem 

Druhá podkapitola přibližuje čtenářům dílo Jaroslava Balvína, které je poměrně rozsáhlé, 

především v jeho odborných publikacích. Nelze tedy prezentovat a analyzovat všechny  

monografie. V kapitole jsou představeny především ty, které jsou zaměřeny na filozofii  

výchovy. 

Filozofie výchovy a metody výchovy romského žáka (Balvín, 2008). Zde Jaroslav Bal-

vín vysvětluje význam filozofie se svojí vlastní pedagogickou podobou. Uvedení filozofie 

výchovy do praxe považuje Balvín za základ a nutnost každého pedagoga, včetně pedago-

ga romských žáků. Pro znázornění místa filozofie výchovy přidává do své publikace sché-

ma. 
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Obr. č. 4. Schéma (Balvín, 2008)  

Balvín se také v publikaci podrobně zabývá metodami vzdělávání a výchovy romského 

žáka, neboť v kvalitním vzdělávání spatřuje úspěšnou integraci romské komunity. S tímto 

názorem se kolektiv autorů ztotožňuje. Celá práce je uceleným a komplexním návodem 

pro ty, kteří se problematikou vzdělávání romského žáka zabývají či tuto práci vykonávají.  

Podtržítkem lze označit Balvínův apel na filozofii výchovy. 

Filozofie, andragogika a romská kultura (Balvín, 2016). Tuto publikaci Jaroslav Balvín 

věnoval významnému romskému psycholingvistovi a specialistovi v oboru romologie pro-

fesoru PhDr. Hristo Kjučukovi, PhD. a profesoru Ianu Hancockovi  doctor honoris causa, 

romskému vědci v oboru lingvistiky a romské historie. 

V této publikaci se autor věnuje vztahu andragogiky k filozofii a pokládá otázku využití  

či uplatnění filozofie v práci s dětmi, mládeží a dospělými. Opírá se zde o názor odborníků, 

kteří uvádějí, že lze začít již od útlého věku a odkazují na práce z oblasti filozofie pro děti 

nebo filozofie s dětmi. 

Výchova a vzdělávání romských žáků jako pedagogický systém (Balvín, 2004). Jedná 

se o práci, v níž Jaroslav Balvín hovoří o trendu vzdělanostní společnosti, úrovni vzdělá-

vání a vzdělání ve vztahu k rozvoji jedince a celé společnosti. Vzdělávání a jeho cíl spatřu-

je především v překonávání sociálních, kulturních a ekonomických problémů, vyrovnávání 

se „s úrovní soudobých požadavků na člověka.“ V souvislosti s problematikou vzdělávání 

Romů uvádí autor obecný cíl, kterým je zajistit co nejkvalitnější vzdělání pro všechny Ro-

my.  
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Jak píše Jean Pierre Liégeois: „Výchovu cikánských dětí ve školských zařízeních mnozí  

až dosud považují za neúspěch. V této situaci školu není třeba ‚přebudovat‘, ale vybudo-

vat.“ (Liégeois, 1995, s.176) 

Metody výuky romských žáků (Balvín, 2007). Práce s tímto názvem by měla především 

„padnout do rukou“ pedagogům vzdělávajícím romské žáky. Metody výuky a jejich apli-

kování v praxi autor předkládá nejen v nějakém přehledu, ale jak on sám píše, jde „o hlubší 

sondu do smyslu jejich používání ve výuce, do možností, které pro aplikaci metod spočívají 

v osobnosti učitele i jeho romského žáka.“ 

Filozofie výchovy a její pedagogický rozměr (Balvín, 2016). V publikaci interpretuje 

autor filozofii výchovy jako základnu teorie výchovy. Objektem vzdělávání jsou romští 

žáci.  

Teoretická oblast může být využitelná jak pro studenty sociální pedagogiky, tak i studenty 

andragogiky. Autor zde píše rovněž o významných osobnostech Miroslavu Dědičovi a 

Přemyslu Pitterovi, kteří vzdělávali děti a mládež židovského, německého a romského pů-

vodu. Stali se tak nositeli bohatých zkušeností a cenných podnětů. 

Autorky práce uvedly pět odborných publikací Jaroslava Balvína, ovšem jak už bylo  

zmíněno, bohatou publikační tvorbu nelze celou vnést do této práce. Níže je předložen 

výčet tří publikací, které jsou neméně zajímavé a pro studenty sociální pedagogiky a an-

dragogiky poučné. Krásná díla jsou zejména o osobnostech filozofie výchovy Miroslavu 

Dědičovi a Přemyslu Pitterovi. 

 Květušínská poema 

 Sociální pedagogika a její dvě osobnosti 

 Teorie výchovy a vzdělávání pro oblast sociální pedagogiky a andragogiky 

Každému, kdo má za cíl ubírat se cestou výchovy, sociální pedagogiky, andragogiky, soci-

ální práce apod. doporučujeme odborné publikace Jaroslava Balvína přečíst. Také je pří-

nosné shlédnutí filmů, které Jaroslav Balvín doporučuje.  

Čtenář může být obohacen novými informacemi a může přehodnotit své postoje  

k různým etnikům. Věříme, že může být motivován hledat řešení a východiska 

v problematice výchovy a vzdělávání minoritních komunit. 
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1.3 Historický čin  

Je obtížné hovořit v případě osobnosti Jaroslava Balvína o historickém činu, spíše se au-

torky práce přiklánějí k termínu významné počiny Jaroslava Balvína v nedávné minulosti a 

současnosti.  

V kapitole významné počiny jsou vypsány důležité pracovní události, které autorky pova-

žují za nejvýznamnější  v jeho dosavadní práci, která byla a je přínosem pro společnost, 

zejména pro jeho studenty, minoritní komunity a akademickou půdu. 

 Životní a profesní cesta, kterou se Jaroslav Balvín vydal, pomohla a pomáhá kaž-

dým dnem bourat dogmata především o romské populaci v naší společnosti. To je 

považováno za velmi důležité pro oslabení nenávisti, ataků a růstu rasismu ve spo-

lečnosti.  

 Hledání cest, jak řešit tuto problematiku, je Balvínovou snahou o vybudování smíru 

ve společnosti, s touhou po lepší a dokonalejší společnosti. Zde je spatřována po-

dobnost s Platonovou vizí o ideální společnosti. Tím lze navázat na další důležitý 

počin, kterým je vedení studentů od bakalářských studií až po doktorandy po cestě 

vzdělávání ve filozoficko – pedagogickém duchu. Každým rokem se vítá s novými 

studenty či naopak loučí se svými studenty, kteří úspěšně absolvovali vysokoškol-

ské vzdělání a mohou tak nést nadále odkaz, který jim svou prací předal.  

 Založení a předsednictví v Hnutí R. O této činnosti úzce pojednává kapitola 2 

OSOBNOST A SPOLEČNOST, kde je tento počin Jaroslava Balvína popsán ve 

vztahu k velkému významu pro společnost. Nelze jej tedy neuvést i v této kapitole, 

která pojednává o významném počinu Jaroslava Balvína. Na stránkách, 

http://hnutir.eu/romove-a-edukace-v-pedagogickych-a-andragogickych-

souvislostech-2013/, se mohou opět čtenáři seznámit s dalšími Balvínovými publi-

kacemi Romové a univerzity (Balvín 2000), Romové a dětské domovy (Balvín 

1997), Romové a zvláštní školy (Balvín 1997), Romové a obec (Balvín 2001) a 

mnoho dalších.  

 Jaroslav Balvín je aktérem nejrůznějších setkání pedagogů i andragogů, konferencí 

s účastí významných osobností. Jednou z posledních byla realizace 3. SETKÁNÍ 

ANDRAGOGŮ VE ZLÍNĚ, konaného na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlí-

ně. Této akce se účastnily osobnosti z mnoha andragogických pracovišť, vedly od-

http://hnutir.eu/romove-a-edukace-v-pedagogickych-a-andragogickych-souvislostech-2013/
http://hnutir.eu/romove-a-edukace-v-pedagogickych-a-andragogickych-souvislostech-2013/
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borné referáty, představovaly svá andragogická pracoviště a věnovaly i pozornost 

referátům studentů andragogiky.  

Konferenci vedl doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. společně s doc. PhDr.  

Josefem Malachem, CSc. z Ostravské univerzity. Úvodního referátu se zhostil 

vzácný host z Berlínské univerzity prof. Dr. Hristo Kyuchukov, PhD. 

Osvěta důležitosti andragogiky a kvalitních andragogů pro naši současnou společ-

nost je nezpochybnitelná, proto realizace obdobných kongresů má svůj opodstatně-

ný význam.  

Jaroslav Balvín toho mnoho vykonal a pevně věříme, že ještě mnoho vykoná. I kdyby za-

nechal v každém studentovi jednu svou myšlenku, je to obrovská věc pro harmoničtější a 

lepší svět. 
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2 OSOBNOST A SPOLEČNOST 

 

Svůj život věnuj žití. Éra zrodu hovoří ti otevři se dámě tvorby.  

Rozevři se duchu doby.  

Analyzuj svoji životní roli. Abys byl skutečným hercem i autorem svého vlastního  

dramatu. To ti dá sílu být stále sám sebou a tvořit svůj život podle sebe a svého plánu.  

Uděláš ze sebe to, co je dobré a co chceš, a pak si sedneš do svého životního  

aeroplánu.  

A pojedeš…  

doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. 

Zlaté Moravce 6. 38 ráno při dešti dne 8. června 2008. 

Jaroslav Balvín se zaměřuje ve své profesní a publikační činnosti na filozofii výchovy, 

otázky multikulturní výchovy zejména v aplikaci na romologická témata a na andragogické 

otázky ve vzdělávání dospělých. Většinu svého profesního života se na různých pracovních 

a akademických pozicích věnuje romské problematice. Touto problematikou se zabývá od 

roku 1993, kdy začal působit jako ředitel Ústavu pro studium romské kultury v Ústí nad 

Labem při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Zde se podílel na řešení několika projek-

tů, které se věnovaly tvorbě programů a učebnic pro romské žáky (Balvín, 2017, [online]).  

Společensky významná je zejména jeho práce spojená s Hnutím R, které založil v roce 

1992. Jedná se o Hnutí spolupracujících škol R (zkráceně Hnutí R), které sdružuje pedago-

gy pracující s romskými dětmi a mládeží, terénní pracovníky, zainteresované odborníky a 

spolky. Na základě těchto setkání sbíral a evidoval sdílené zkušenosti, které uspořádal a 

vydával v celé řadě sborníků zabývajících se romskou problematikou (např. Romové a 

historie, Romové a majorita, Romové a etika multikulturní výchovy, Romové 

a pedagogika). 

Význam činnosti Hnutí R pro pedagogickou činnost a tím i rostoucí společenský význam 

dokazuje postupné připojování dalších škol a nárůst počtu členů hnutí. 

V roce 2002 bylo toto hnutí začleněno do tzv. Pražských konferencí, které se zaměřily  

na setkávání národnostních menšin. Tímto krokem se tématika národnostních menšin roz-

šířila o problematiku dalších menšin. Těchto setkání se účastnili také slovenští učitelé,  
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což umožnilo sledovat nejen pedagogické cíle, ale také hledat souvislosti se sociálními 

podmínkami (Balvín, 2011).  

Dalším významným přínosem je Balvínova činnost referenta pro národnostní menšiny  

na Magistrátu hlavního města Prahy. Zde vytváří první koncepci Hlavního města Prahy 

k národnostním menšinám. Tato koncepce byla radou města schválena v roce 2003 a její 

aktualizovaná verze je platná dosud. 

V letech 2006 až 2009 Balvín působí na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře jako ředi-

tel a docent Ústavu romologických štúdií. Od roku 2011 dosud pracuje na Univerzitě To-

máše Bati ve Zlíně na Fakultě humanitních studií, kde působí jako garant studijního oboru 

Andragogika. (Balvín, 2017, [online]). 

„V každém dítěti, které vrůstá do multikulturních vztahů, je budoucí dospělý a v každém 

dospělém, který multikulturní vztahy a situace musí reálně řešit, je dřívější dítě.“  

Jaroslav Balvín  

 

 

2.1 Předchůdci 

Zájem o filozofii výchovy, sociální pedagogiku a romskou problematiku přivedl Jaroslava 

Balvína k dvěma velkým českým osobnostem sociální pedagogiky, Přemyslu Pitterovi  

a Miroslavu Dědičovi. Oba zmiňovaní pedagogové přispěli nemalou měrou jak v teorii,  

tak v praxi, k rozvoji tohoto oboru. Předmětem jejich sociálně-pedagogické činnosti byla 

práce s dětmi, mládeží i dospělými jiných národností.  

První osobní setkání Jaroslava Balvína s Miroslavem Dědičem, proběhlo v roce 1995, 

v rámci čtvrtého setkání Hnutí R. Hlavním tématem tohoto setkání byl Přemysl Pitter a 

multikulturní výchova romských žáků. Na toto setkání pozval Balvín také Miroslava Dědi-

če. Své rozhodnutí popisuje následovně: „Protože jsem si jako organizátor uvědomil ná-

padné souvislosti v přístupu k edukaci u obou pedagogů, a také velmi podobný charakter 

filozofie výchovy, spočívající především v pomoci dětem v obtížných situacích a zejména 

dětem různých národností, pozval jsem Miroslava Dědiče na toto setkání. Jakoby pod pat-

ronací velkého propagátora rovnosti přístupu ke vzdělání Jana Amose Komenského se na 

čtvrtém setkání Hnutí spolupracujících škol R (Hnutí R) setkali symbolicky dva sociálně a 

multikulturně cítící pedagogové, pro které se stala symbolem profesionálního života neje-
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nom edukace dětí z různorodých kultur a etnik, ale také jejich sbližování i přes bariéry 

války a nenávisti. Těmi pedagogy byli Přemysl Pitter (jeho účast byla duchovní, in memo-

riam, narodil se v roce 1895 a zemřel v roce 1976) a Miroslav Dědič“ (Balvín, 2015, s. 7). 

Jaroslav Balvín věnuje Přemyslu Pittrovi a Miroslavu Dědičovi svoji publikaci s názvem 

Sociální pedagogika a její dvě české osobnosti: Miroslav Dědič a Přemysl Pitter. Základní 

myšlenkou a záměrem publikace je přispět k rozšíření znalostí o českých osobnostech,  

které výrazně přispěly k formování a rozvíjení pedagogiky, sociální pedagogiky a andra-

gogiky. Publikace byla vydána v roce 2015 a je určena jak pro odbornou i laickou veřej-

nost, pro studenty pedagogiky, sociální pedagogiky a andragogiky a také všem, kteří se 

zajímají o pozitivní přístup při rozvoji osobností dětí, mládeže i dospělých v určitých histo-

rických situacích celkového vývoje společnosti v Evropě a ve světě (Balvín, 2014, [onli-

ne]).  

 

2.2 Současníci a spolupracovníci 

Mezi současníky a spolupracovníky Jaroslava Balvína lze řadit celou řadu osobností 

z oblasti pedagogiky, sociální pedagogiky, andragogiky.   

PhDr. Ctibor Nečas DrSc. (26. července 1933 Rakvice – 19. prosince 2017) 

Ctibor Nečas byl český historik, specializující se na dějiny Romů v Česku. Působil jako 

emeritní profesor Masarykovy univerzity v Brně. Vystudoval historii na Masarykově uni-

verzitě v Brně a na Jagellonské univerzitě v Krakově, poté pracoval jako středoškolský,   

posléze vysokoškolský pedagog. Dlouhá léta pracoval na Masarykově univerzitě, kde byl 

v roce 1992 jmenován profesorem obecných dějin. Profesor Nečas se zabýval zejména 

perzekucí českých Romů v období nacistické okupace a romským holokaustem. Je zakla-

datelem historického romistického bádání v našich zemích, jako první z českých historiků 

upozornil na problematiku romských pracovních táborů. V roce 1991 se spolupodílel na 

založení Muzea romské kultury v Brně. Spolupracoval také při realizaci památníků obětem 

cikánských táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu (wikipedie, 2017, [online]). 

 

Prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc. 

Profesor Kolář vystudoval na Moskevském státním pedagogickém institutu obor Pedago-

gika a psychologie. V současné době působí na Filozofické fakultě UK v Praze (Katedra 

https://cs.wikipedia.org/wiki/26._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1933
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pedagogiky) a zároveň na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem (Katedra pedagogiky). 

Jeho odborné zaměření se soustředí hlavně na obecnou pedagogiku, obecnou didaktiku, 

sociální pedagogiku a v určitém smyslu i na vysokoškolskou pedagogiku. Autor publikuje  

v odborných časopisech, píše odborné recenze, účastní se mezinárodních konferencí a se-

minářů (Grada, 2005, [online]). 

 

Eva Davidová  

Eva Davidová se narodila v roce 1932 v Praze, kde posléze vystudovala Filozofickou fa-

kultu Univerzity Karlovy. Působila až do roku 1976 v Sociologickém ústavu Akademie 

věd.  

V roce 1976 se s rodinou přestěhovala do Českého Krumlova, kde přednášela na Jihočeské 

univerzitě v Českých Budějovicích a na několika dalších univerzitách. Pracovala jako mu-

zejní pracovnice, výtvarnice a také jako okresní konzervátorka památkové péče.  

V letech 1958–1959 Eva Davidová pořídila dnes již slavné snímky kočovných olašských 

Romů, kteří se poté museli na základě zákona usadit. I v následujících letech se věnovala 

fotografické dokumentaci života Romů a jako odborná pracovnice vědeckých a kulturních 

institucí jim věnovala celý svůj život.   

Za svoji celoživotní práci v oblasti záchrany, dokumentace a prezentace tradiční kultury 

Romů v České republice a na Slovensku obdržela v roce 2002 medaili Artis Bohemiae 

Amicis (Přátelé českého umění) od ministra kultury Pavla Dostála. V roce 2012 obdržela i 

Cenu Muzea romské kultury za nepřetržitou, dlouholetou práci v zájmu romského etnika a 

za svůj přínos při zakládání a budování Muzea romské kultury (Romea, 2018, [online]). 

V roce 2000 se konala v ambitu pražského kostela Panny Marie Sněžné výstava fotografií 

Kham taj učhal  (Slunce a stín). Cílem této výstavy bylo přiblížit rozporuplnou cestu rom-

ské menšiny k současné společnosti. Autory snímků expozice byli Eva Davidová, nezávis-

lý fotograf Evžen Sobek a Jaroslav Balvín (idnes, 2000, [online]). 

 

Albína Tancošová 

Albína Tancošová byla pověřena, jako koordinátorka na ministerstvu školství řešením pro-

blematiky vzdělávání romských dětí, stála u zrodu projektu romských asistentů na školách.  

V listopadu 1998 se Tancošová účastnila 12. setkání Hnutí R na Jihočeské univerzitě na 

téma „Romové a jejich učitelé“. Díky jejímu přispění se zúčastnili také mnozí romští pe-
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dagogičtí asistenti, kteří zde sdíleli s českými učiteli své zkušenosti. Pro tyto asistenty se-

stavila Tancošová dotazník, který jim pomáhal při jejich další systematické přípravě a roz-

šiřujícím studiu na pedagogických školách (munipress, 2001, [online]).  

 

V neposlední řadě k dalším spolupracovníkům a současníkům řadíme: 

Mgr. Jakub Hladík, PhD.,  

Jakub Hladík působí jako ředitel Ústavu pedagogických věd, Fakulta humanitních studií 

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zabývá se multikulturním vzděláváním, multikulturní 

kompetencí a autoregulací chování žáků. Vyučuje předměty zaměřené na metodologii a 

multikulturní výchovu. Je řešitelem či spoluřešitelem řady výzkumných projektů (zejm. 

GA ČR, IGA). 

 

PhDr. Helena Skarupská, PhD.  

Helena Skarupská pracuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

jako tajemnice Ústavu pedagogických věd.  

Helena Skarupská se věnuje sociokulturní diverzitě, zejména problému utváření identity či 

etnicity  ve vztahu k výchově, vztahu kulturní antropologie a sociální pedagogiky  

a v neposlední řadě vztahu sociální pedagogiky a sociální práce. 

 

 

2.3 Následovatelé 

Jaroslav Balvín svojí prací a osobností ovlivnil stovky svých vysokoškolských studentů. 

Jednak na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře, kde působil od roku 2006 jako ředitel  

a docent Ústavu romologických štúdií, tak i na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde půso-

bí od roku 2011 dodnes na Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií.  

Vedl a aktuálně stále vede závěrečné práce mnoha studentům, předává jim své mnohaleté 

zkušenosti.  Úspěšně provází studenty doktorandským studiem. V Nitře to byli úspěšní tři 

doktorandi, ve Zlíně zatím dvě a jedna je v posledním ročníku před obhajobou. 

Pokud chceme konkrétně jmenovat někoho ze stovek a tisíců studentů, pak lze za jeho ná-

sledovatelku považovat například Moniku Farkašovou. Společně pořádali výstavy fotogra-

fií, např. Jaro ve Stráži pod Ralskem, Léto, Čtvero ročních období, Duch Stráže pod Ral-

skem. Jedná se i o spolupráci na publikační činnosti a výstavách s romskou tématikou. 
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3 OSOBNOST A JEJÍ PŘÍNOS 

 

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší 

učitel inspiruje.“ 

Charles Farrar Browne 

 

Osobnost Jaroslava Balvína lze charakterizovat širokým záběrem pracovních činností. Jed-

ná se o teoretické výchovně vzdělávací studie zaměřující se převážně na práci s romskými 

dětmi, zpracování sborníků, organizování seminářů, vzdělávání učitelů pracujících 

s romskými žáky až po jeho fotografickou tvorbu. Ve své práci propojuje filozofický, soci-

ologický a pedagogický přístup.  

Společenský přínos Jaroslava Balvína spočívá zejména v jeho práci, spolupráci a podpoře 

stovek studentů, se kterými má výborné vztahy, spolupracuje v rámci přednášek a vede 

jejich závěrečné práce.  

Významnou zásluhou pak je práce mimouniverzitní. Začít můžeme vedením Ústavu pro 

studium romské kultury na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, v rámci kterého 

spolupracoval s řadou externistů z univerzity a také s institucemi a osobnostmi z celé Čes-

ké republiky i ze zahraničí. Balvín řídil ústav v průběhu tří let a za tuto dobu se podílel na 

řešení pěti výzkumných grantů poskytnutých Fondem rozvoje vysokých škol.  

Velice záslužné bylo jeho působení v Hnutí R, které založil docent Jiří Vomáčka v roce 

1992 původně pro testování učebnic a následně ho rozšířil a registroval jako občanské 

sdružení. Od roku 1993 toto Hnutí spolupracujících škol R úspěšně rozvíjel Jaroslav Bal-

vín.  

 V neposlední řadě pak musíme vyzdvihnout působení Jaroslava Balvína jako referenta  

pro národnostní menšiny na Magistrátu hlavního města Prahy. Zde zužitkoval své zkuše-

nosti a postupy získané v rámci Hnutí R (Balvín, 2014, [online]). 
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3.1 Přínos osobnosti z pohledu odborníků 

V letech 2010 až 2012 požádal Jaroslav Balvín o profesorské, inaugurační řízení na Peda-

gogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ačkoliv Vědecká rada Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity nakonec titul nedoporučila, celá řada odborníků a spolupracovníků 

z Čech, Slovenska a USA Jaroslava Balvína podpořila a jeho jmenování doporučila. Hlavní 

přínos osobnosti Jaroslava Balvína vidí a hodnotí následovně:   

Prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc. v doporučení uvádí a vyzdvihuje široký pracovní záběr 

docenta Balvína, který se pohybuje od teoreticky propracovaných studií týkajících se vý-

chovně vzdělávací práce s dětmi především z romského prostředí, přes dialogy s různými 

teoretickými koncepcemi, organizaci seminářů a zpracování sborníků, vzdělávání učitelů, 

organizaci hnutí učitelů až po pedagogicky laděné výstavy fotografií. Profesor Kolář vy-

zdvihuje propojení filozofického, sociologického a pedagogického přístupu, který charak-

terizuje vědeckou práci Balvína. Za významnou publikaci pak profesor Kolář považuje 

práci „Výchova a vzdělávání romských žáků jako systém“, na kterou navazuje celá řada 

dalších studií a prací. Kolář dále upozorňuje na význam Balvínovy vlastní praktické peda-

gogické i organizačně metodické činnosti. Za záslužnou považuje práci Balvína s Hnutím 

R, jehož prostřednictvím zapojil do řešení otázek multikulturní problematiky a výchovy 

řadu významných odborníků.  

Prof. JUDr. Vojtěch Tkáč, CSc. vyzdvihuje odborný a lidský kredit Jaroslava Balvína.  

Dále zmiňuje dlouhodobé a nepřetržité pedagogické působení, zejména v oblasti vztahů 

k národnostním menšinám. Rovněž zmiňuje organizaci velkého množství pedagogických, 

vědeckých setkání, spolupráci s novými vědeckými pracovníky, působení v komisích  

pro výchovu vědeckých pracovníků. Profesor Tkáč charakterizuje Balvína nejen jako  

talentovaného, kreativního a pracovitého člověka, ale i úspěšného realizátora a implemen-

tátora. Oceňuje Balvínovo působení v rámci Magistrátu Hlavního města Prahy, kde organi-

zoval mezinárodní konference a setkání národnostních menšin, a to zejména se zaměřením       

na jejich výchovu, vzdělávání a kulturu.  

PhDr. Ctibor Nečas, DrSc. připomíná určitá úskalí, která představuje možnost opomenutí 

významných faktorů lingvisty nebo etnologa, pokud nezohlední sociální rozvrstvení Romů 

a jejich postavení ve větší společenské struktuře, zatímco sociolog, kulturní antropolog  

či pedagog si potřebuje osvojit svébytné dimenze romského jazyka, tradic a komunitního 

života. Jaroslav Balvín, podle názoru doktora Nečase, může lépe čelit těmto rizikům,  
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jednak díky získanému vzdělání v oboru filozofie a pedagogiky, jednak díky cenným zku-

šenostem získaných praxí (Ústav pro studium romské kultury na Univerzitě J. E. Purkyně 

v Ústí nad Labem, Komise Rady hl. města Prahy, Ústav romologických štúdií Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre). V doporučení dále vyzdvihuje Balvínovy monografie Vý-

chova a vzdělávání romských žáků jako pedagogický systém, Metody výuky romských 

žáků, Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka, Multikulturalita a edukace rom-

ského žáka, tak i jeho skripta, řadu studií a článků. V neposlední řadě pak připomíná akti-

vity spojené s Hnutím spolupracujících škol R. Doktor Nečas vyzdvihuje Balvínovu výraz-

nou autoritu v oboru speciální pedagogiky, která přispívá k rozšíření stávajících poznatků o 

životě, psychice a chování Romů, zejména se pak zaměřuje na oblast vzdělávání a výcho-

vy. (Jaroslav Balvín ml. 2017) 

3.2 Přínos osobnosti pro filozofii výchovy z pohledu autorů této práce 

Autoři této práce se domnívají, že neocenitelný přínos Jaroslava Balvína spočívá zejména 

v jeho práci se studenty. Jako vedoucí desítek bakalářských a diplomových prací a na 

přednáškách předává svým studentům získané zkušenosti, které vycházejí z reálných situa-

cí a životní praxe.   

Autoři této práce potvrzují, že osobnost Jaroslava Balvína je pro ně inspirující a motivující 

a mnohým otevírá zcela nové pohledy na život v multikulturní společnosti.  

V úplném základě vycházejí myšlenky Jaroslava Balvína z Platóna, (a jeho učitele Sokrata) 

a to zejména z jeho pojetí osobnosti učitele. Platón zdůrazňuje, že vzdělávací metody ne-

spočívají pouze v předávání poznatků, ale klíčová je osobnost učitele vedoucího své žáky 

k přemýšlení, k vytváření vlastních názorů, kritickému myšlení. Po vzoru Platónova učení 

vede Jaroslav Balvín své žáky k diskuzi, povzbuzuje je ke kladení otázek a nalézání vlast-

ních odpovědí. Pomáhá pochopit realitu, ale nechává zcela na svých žácích, jaké závěry si 

o daných skutečnostech udělají.  

Dalším význačným počinem je pak role Jaroslava Balvína při zakládání a fungování Hnutí 

R. Jedná se o unikátní projekt, který umožnil pedagogům pracujícím s romskými žáky sdí-

let své zkušenosti, spolupracovat se zainteresovanými odborníky a posléze i spolupracovat 

s hosty z dalších zemí Evropy.  

Neocenitelný je také přínos Balvína jako referenta pro národnostní menšiny na Magistrátu 

hlavního města Prahy (1997-2006) v době, kdy vztahy k národnostním menšinám jsou stá-
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le více méně rozpačité. Zde Balvín naplno zúročil své dosavadní praktické zkušenosti do 

první koncepce Hlavního města Prahy ve vztahu k národnostním menšinám. Dle našeho 

názoru tímto počinem podnítil a motivoval magistrát k dalším krokům vedoucím k podpoře 

romské komunity. Takovým významným krokem se jeví například podpora romských pe-

dagogických asistentů.  

V neposlední řadě vnímají autoři této práce také kulturní přínos Jaroslava Balvína. Je auto-

rem mnoha fotografií a básní. Společně s kolegy Tomášem Turzákem, Miloslavem Turzá-

kem, Monikou Farkašovou, Pavlem Březinou pořádá výstavy fotografií a obrazů. Ve své 

umělecké tvorbě se často věnuje vesmíru, přírodě a jejím krásám a také své rodné  

Stráži pod Ralskem.  23. 3. 2018 se konala v Praze, v Galerii Domu národnostních menšin, 

100. výstava Jaroslava Balvína s názvem ME SOM ROM – MIRO DROM. (V překladu 

JSEM ROM – MOJE CESTA.  

 

Obr. č. 5. Vizuál pozvánky na 100. výstavu J. Balvína 
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Obr. č. 6. Fotografie doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. (Z výstavy v Chorvatsku) 

 

DUCHOVNO 

Jak jen vyjádřit duchovno? 

Možná jako bílý svatý kříž. 

A to je to celé? Už nic víc? 

Bez zeleně kolem a hájů zelených borovic nevyjádříš tady nikdy víc. 

Bez vzduchu kolem nás a bez nebeských létavic nevyslovíš toho víc. 

Bez mořské vody a bez modra v dáli tady na ostrově nepovíš už nic. 

Bílý kříž a krajina pod ním. 

Pevnost nad svatým křížem. 

Bílá, modrá, zelená, olivová. 

To je to ono, svaté duchovno. 

Všechno v jednom A pak už 

Nic 

Víc. 
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3.3 Přínos osobnosti z pohledu sociální pedagogiky v současnosti 

Jak uvádí Kraus (2008, s. 46) „sociální pedagogika tedy má jakési dvě základní funkce – 

preventivní (profylaktickou) a terapeutickou (kompenzační).“  

Preventivní oblast vychází zejména z oblastí rozvoje osobnosti, ve které hraje klíčovou 

úlohu působení prostředí, tedy rodiny, vrstevnických skupin, společenských organizací  

a hnutí. Druhou oblast zájmů můžeme označit jako sociálně pedagogickou terapii  

neboli výchovné působení v oblasti potřeb člověka a jejich uspokojování, s cílem kompen-

zovat nedostatky způsobené negativními vlivy prostředí (Kraus, 2008). 

Z tohoto pohledu je zřejmý přínos Jaroslava Balvína právě v oblasti vzdělávání, výchovy, 

podpory a rozvoje osobnosti, zaměřené na jedné straně na děti a mládež a na straně druhé  

na dospělou populaci.  

Tématům výchovy a vzdělávání se Jaroslav Balvín věnuje v celé řadě svých odborných 

publikací. V roce 2004 vydává monografii Výchova a vzdělávání romských žáků jako pe-

dagogický systém. Publikace se zabývá mimo jiné romským žákem v prostředí rodiny, ško-

ly, zamýšlí se nad rolí učitele romských žáků a jeho místem v pedagogickém systému.  

Další knihy Jaroslav Balvín vydává v letech 2007 a 2008 a věnuje je opět výchově a výuce 

romských žáků. Jedná se o publikace Metody výuky romských žáků a Filozofie výchovy  

a metody výuky romského žáka. Zabývá se zde mimo jiné také etickými situačními hrami 

jako aktivizujícími situačními metodami a edukací z pohledu filozofie výchovy. Autor 

uvádí „Prostřednictvím hry, komunikativními metodami, používáním tvořivé dramatiky i 

etickými situačními hrami se žák může kultivovat jako autonomní osobnost. Zaujímáním 

rolí ve hře může na vlastní kůži, ale v modelových podmínkách, prožít reálnou sílu mravní-

ho soudu, hodnocení a postojů při řešení a mravní prožívání školních a životních situací“ 

(Balvín, 2007, s. 75). 

Téma výuky a výchovy dětí autor neopouští ani v monografii Pedagogika, andragogika  

a multikulturalita, vydané v roce 2012, nicméně rozšiřuje oblast zájmu také o edukaci do-

spělých. Téma multikulturality zde rozpracovává z hlediska filozofického, etického, psy-

chologického i historického. V úvodu autor objasňuje spojení multikulturality, interkultu-

rality a plurality s pedagogikou, za účelem nalezení odpovídajících metod a motivace pro 

romské žáky k dosažení dobrých výsledků, které jim později umožní uplatnění ve společ-

nosti.  
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Ve druhé části knihy se autor věnuje spojení multikulturality s andragogikou a jejich vzá-

jemnému vztahu z hlediska etiky (Smílková, 2012, [online]). 

V roce 2015 vychází již námi zmiňovaná monografie Sociální pedagogika a její dvě české 

osobnosti: Miroslav Dědič a Přemysl Pitter. Publikace vychází z teoretických a praktic-

kých sociálně pedagogických výsledků práce těchto osobností, které se nesmazatelně za-

psaly do sociální pedagogiky se zaměřením na výchovu dětí různých národností. Autor 

vyjadřuje přesvědčení, že tyto osobnosti mohou být vzorem a inspirací pro současné soci-

ální pedagogy (Balvín, 2015).   

Pedagogice a andragogice je věnována i další Balvínova monografie vydaná v roce 2016 

s názvem  Filozofie výchovy a její pedagogický rozměr. Autor se v ní zabývá cíli a výcho-

disky filozofie výchovy. Jako její východisko uvádí ucelenou koncepci filozofie Jana Pa-

točky (jeho přednáška s názvem Filozofie výchovy) a zabývá se východisky pro sociální 

pedagogy i andragogy, kterými je život a dílo osobností sociální pedagogiky a pro andra-

gogy osobností ve vzdělávání dospělých.  

Druhá kapitola této knihy je věnována vybraným osobnostem a jejich významu pro učitel-

skou praxi. Pojednává zde o Radimu Paloušovi, Jaroslavě Peškové, Miroslavu Dědičovi, 

Janu Amosi  Komenském, Emmanuelu Lévinasovi, Přemyslu Pitterovi.  

Jaroslav Balvín vydal řadu dalších odborných publikací věnovaných sociální pedagogice  

a andragogice a těmto tématům se věnuje i nadále. Svými monografiemi a propojením teo-

rie s praktickou zkušeností obohatil dosavadní poznatky týkající se života Romů, jejich 

chování, výchovy a vzdělávání a je výraznou osobností v oblasti sociální a speciální peda-

gogiky.  
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DISKUSE 

 

Diskuze autorů práce probíhala v duchu ryze filozofickém, neboť se v ní podtrhla důleži-

tost vzdělávání a výchovy celé společnosti. V době nakažené konzumním myšlením, 

ovlivněné globalizací, rostoucí multikulturalitou je zapotřebí zamýšlet se hlouběji. Celoži-

votním vzděláváním by měl člověk usilovat o to, aby se stal dospělou osobou, odpovědnou 

za své vlastní činy, tolerantní ke svému okolí, schopnou řešit problémy jinak než sporem, 

nepěstovat nenávist nebo násilí.  

Žijeme v právním státě, ve vyspělé společnosti, přesto plné dogmat, nevědomosti, rasismu. 

Na otázku, jak to lze změnit, odpověď zní: „Vzdělávat již od útlého věku nejen ve čtení, 

psaní, počítání atd., ale současně rozvíjet filozofické myšlení, hodnotovou stránku života, 

naučit kritickému myšlení.“ Jen tak lze budovat lepší svět postavený na společenské odpo-

vědnosti každého z nás.  

Platón usiloval o ideální společnost, z jeho filozofie čerpáme doposud a v budoucnosti 

z něj stále budou vycházet další a další generace.  

Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc., zatím stále tvoří svůj filozofický odkaz, ale již 

nyní lze konstatovat, že jeho dosavadní práce jde rovnoběžně s Platónovou ideou, jen 

v jiném tisíciletí.  

Jako přebírající a budoucí nositelé Balvínova filozofického smýšlení shodně nahlížíme  

na život, společnost, svět. 

 



 34 

 

SHRNUTÍ 

 

První část této publikace pojednává o doc. PhDr. Mgr. Jaroslavu Balvínovi, CSc.,  

jako o české osobnosti ve vztahu k filozofii výchovy a sociální pedagogice. V úvodu první 

části je zařazeno krátké zamyšlení o tom, jak člověk bádá po smyslu života, bytí, fungová-

ní  společnosti, světa. Je zde zdůrazněn individuální pohled na svět, který je ovlivněn ži-

votní zkušeností a věděním. V těchto souvislostech je zde uveden Jaroslav Balvín, osob-

nost filozofie výchovy, vedoucí celé generace studentů a pomáhající jim zorientovat se ve 

společnosti, životě, bytí. 

Následuje druhá kapitola nazvaná „Jaroslav Balvín“, která je rozdělena na tři podkapitoly. 

První podkapitola popisuje profesní a osobní život Jaroslava Balvína ve vztahu k historic-

kým a geografickým souvislostem. Krátký životopis uvádí přehled základních milníků 

profesní dráhy a nastiňuje zaměření a zájem Jaroslava Balvína o výchovu, vzdělávání, mul-

tikulturalitu, zaměřenou především na romskou populaci, který ho provází na všech jeho 

pracovních pozicích. Druhá podkapitola se věnuje dílu Jaroslava Balvína ve vztahu k histo-

rickým a geografickým souvislostem. Je zde výčet stěžejních děl doplněný krátkými ko-

mentáři a shrnutím obsahu. Poslední třetí podkapitola se zaměřuje na historický čin Jaro-

slava Balvína. Vzhledem k tomu, že se jedná o současníka, který se svými aktivitami za-

psal a stále zapisuje do povědomí veřejnosti, studentů a kolegů, jsou zde uvedeny význam-

né počiny jak z nedávné minulosti, tak i současné a aktuální. 

Druhá kapitola se věnuje osobnosti Jaroslava Balvína v kontextu společnosti. Je rozdělena 

na tři podkapitoly, první uvádí vybrané předchůdce a filozofická východiska, která ho 

ovlivnila. Jsou to zejména, dvě významné osobnosti filozofie výchovy Přemysl Pitter a 

Miroslav Dědič. Druhá podkapitola se věnuje současníkům a spolupracovníkům. Jsou zde 

uvedeny osobnosti a zároveň kolegové Jaroslava Balvína z oblasti pedagogiky, sociální 

pedagogiky, andragogiky, romologie jako např. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc., PhDr. Eva 

Davidová, CSc., doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.d. a další. Poslední třetí podkapitola uvádí 

Balvínovy následovatele, kterými jsou zejména jeho studenti. 

Třetí kapitola pojednává o přínosu osobnosti Jaroslava Balvína. Opět je rozdělena na tři 

podkapitoly. První podkapitola hodnotí přínos Jaroslava Balvína pro filozofii výchovy po-

hledem odborníků. Je zde čerpáno z hodnocení, kterými tito odborníci doporučili Jaroslava 

Balvína k inauguračnímu řízení na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 
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Druhá kapitola obsahuje osobní názory a pohled autorů této práce na přínos Jaroslava Bal-

vína pro filozofii výchovy. Třetí podkapitola popisuje Balvínův přínos z pohledu sociální 

pedagogiky v současnosti. Je zde vyzdvižen jeho přínos právě v oblasti vzdělávání, výcho-

vy, podpory a rozvoje osobnosti, zaměřené na jedné straně na děti a mládež a na straně 

druhé na dospělou populaci. 
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ZÁVĚR 

 

Dostali jsme se k závěru první části práce věnované české osobnosti, která má vztahovou 

souvislost k filozofii výchovy a sociální pedagogice. Tvůrci si osobnost doc. PhDr. Mgr. 

Jaroslava Balvína, CSc. zvolili především z osobní zkušenosti. Jaroslav Balvín v současné 

době působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, na Fakultě humanitních studií. Ve 

své profesní a publikační činnosti se zaměřuje zejména na filozofii výchovy, otázky multi-

kulturní výchovy a na vzdělávání dospělých. Těmto významným oblastem se věnoval i na 

univerzitách v Praze, Olomouci, Ústí nad Labem, Nitře a Zlíně, a také na univerzitách a 

vysokých školách v Polsku. 

Ze své pozice a ze svého vnímání světa filozofa se stává „obrazoborcem z povolání."   

Osobitým přístupem potvrzuje známé "říkat v jistou chvíli pravdu, jež jde často světu  

proti srsti". Balvín je zakladatelem Hnutí R (1993). Problematikou Romů se zabývá nejen  

v profesním životě, ale i jako soukromá osoba. Jeho cílem je vzdělávat širokou populaci a  

měnit náhled na romskou minoritu. Na základě sebraných zkušeností vydává sborníky  

s romskou problematikou.  Propaguje vzdělávání a edukaci dospělých. Osobnost Jaroslava 

Balvína se dostává do podvědomí veřejnosti také díky jeho tvorbě básnické a veřejným 

výstavám fotografií. Může býti vnímán jako společník pro ty, které chce provázet svými 

myšlenkami, pocity, ideami, filozofií.  

Jeho vize a vlastní vidění inspiruje čtenáře a posluchače k zamyšlení... neboť to je úděl 

básníka. 
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II.  ČÁST 
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PLATÓN VE VZTAHU K FILOZOFII VÝCHOVY A SOCIÁLNÍ 

PEDAGOGICE 

 

 

 

 

Obrázek č. 7.  Platón, Rafaelova freska ve Vatikánu 
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ÚVOD K OSOBNOSTI ZAHRANIČNÍ 

 

Starověcí Řekové ve svých příbězích o bozích nacházeli odpovědi na otázky o podstatě 

světa, o smyslu a účelu bytí. Kolem šestého století před naším letopočtem však začali hle-

dat i jiná vysvětlení, která se zakládala na vlastním bádání. 

Jedním z největších filozofů všech dob je Platón, jehož texty patří k nejcennějším a nejú-

žasnějším filozofickým pojednáním, ze kterých čerpají všichni následující filozofové.  

Bez nadsázky lze říci, že bez Platónova díla by vývoj světa probíhal odlišným způsobem. 

Jeho dílo vyniká pronikavostí psychologického vhledu, všeobsáhlostí svého univerzálního 

ducha, pevností lidského charakteru a hlubokou vážností. Je zakladatelem idealistické  

filozofie, bojovníkem za vládu ducha v životě a šiřitelem nepodmíněných mravních norem 

lidského jednání. Formuluje střed a ohnisko zájmu středověké filozofie, je obdivuhodným 

filozofem, který položil filozofické základy v oblasti terminologie a témat filozofie na další 

dvě tisíciletí. 

Bez znalosti historické doby a událostí, které ovlivnily Platónův život nelze porozumět 

jeho dílu, především jeho vášni pro pravdu, spravedlnost a morálku. Bez informací o jeho 

učiteli, Sokratovi, který jej svým učením a životem formoval, nelze pochopit odkaz a touhu 

po spravedlivé společnosti. 

Tato práce pojednává o Platónovi a je rozdělena na tři hlavní kapitoly. První kapitola  

se věnuje Platónovi jako osobnosti a obsahuje tři podkapitoly o jeho profesním a osobním 

životě ve vztahu k historickým a geografickým souvislostem, dále popisuje jeho dílo  

a historický čin. Druhá kapitola obsahuje popis vztahu Platóna a společnosti. Je tvořena 

třemi podkapitolami, které tvoří výběr Platónových předchůdců a filozofických východi-

sek, na které navazoval, jeho současníků a spolupracovníků, a také jeho následovatelů. 

Třetí kapitola se zabývá Platónem a jeho přínosem pro filozofii výchovy z pohledu odbor-

níků a autorů této publikace, což tvoří první dvě podkapitoly a třetí podkapitola popisuje 

Platónův přínos z pohledu sociální pedagogiky v současnosti. Následuje diskuze, ve které 

se autoři této práce zamýšlí nad Platónem chápanou úlohou výchovy a rolí učitele. Práce 

končí závěrem a seznamem použité literatury. 
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1 PLATÓN 

 

„Při úporném chápání nauk, pravil jsem, totiž duše ochabují mnohem víc než na cvičiš-

tích, neboť se musí mnohem více namáhat, a to vlastní námahou, která nemá s tělem nic 

společného.“ 

(Platón, Ústava) 

 

1.1 Život osobnosti profesní a osobní ve vztahu k historickým  

a geografickým souvislostem 

Athény byly v 5. stol. př. n. l. otrokářským městským státem na vývojovém vrcholu.  

Toto uspořádání bylo založeno na výsadním postavení svobodných občanů, kteří byli  

privilegováni vůči otrokům, a také vůči přistěhovaným cizincům. Svobodní občané měli 

stejná politická práva, úřady však zůstávaly vyhrazeny středním a vyšším majetkovým  

vrstvám. Otroci neměli žádná práva a cizinci, kteří se usadili v Athénách a zabývali  

se obchodem či řemeslem, měli omezená práva a museli odvádět mimořádné dávky.  

Stát zaručoval svým občanům jejich ochranu pouze na svém území, mimo ně o svá práva 

přicházeli. Společné zájmy občanů se podílely na vědomí jednoty a vzájemnosti,  

jehož výsledkem bylo dobrovolné a uvědomělé plnění občanských povinností. Tyto povin-

nosti zahrnovaly především vojenskou službu, placení daní, vykonávání čestné služby  

pro stát, účast na sněmech a slavnostech konaných na počest bohů. Po Perských válkách se 

Athény staly politickým, kulturním a hospodářským centrem celé egejské oblasti. Periklés 

rozšířil práva lidu, kdy správa státu přešla na sněm, jehož členy byli všichni dospělí svo-

bodní občané. Úřady se staly dosažitelné všem občanům. Demokratická práva zvyšovala  

a povzbuzovala zájem občanů o veřejné záležitosti, který byl aktivně podpořen denním  

malým platem. O občanskou jednotu se usilovalo i vyplácením podpory chudším, příspěv-

ky na divadelní představení. Bohatší obyvatelé se podíleli na obnově válkou poničených 

Athén, zdobili uměleckými díly ulice. Toto vše promyšleně přispívalo k občanské jednotě.  

Jak Athény vzkvétaly, zvyšovala se majetková nerovnost mezi městskými státy. Došlo  

ke střetu, ve kterém vypověděla Sparta válku Athénám v tzv. peloponéské válce trvající  

v letech 431 - 404 př. n. l. (Charvát, 1967, s. 48-51).  
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Athénští aristokraté však spíše než athénskou říši s jejími demokratickými právy obdivova-

li uspořádaný a stabilní systém spartské vlády říše. Válka skončila porážkou Athén,  

ale zároveň byla Sparta oslabena a její převaha se stala pouze dočasnou. Thúkýdidés více-

krát zmiňuje ve svých zápiscích z období války, že narůstá bezohledný politický zápas  

a také mravnost se relativizuje, a tyto faktory se navzájem posilovaly. Jejich výsledkem  

byla zasažena morálka obyvatelstva, což stimulovalo Sokrata a Platóna k hledání  

spolehlivých definic morálních slov a věcí. Definice měly odpovídat na otázky: Co je  

odvaha? Co je spravedlnost? Co je dobro? Po porážce Athén Spartou byla ustanovena 

vláda „třiceti tyranů“, kteří stranili Spartě a chovali se tyransky a svévolně. Krátce na to 

byla vláda svržena a vystřídána demokratickým zřízením, jehož vláda byla umírněná. 

Athény však pozbyly své slávy a výjimečnosti a již jí nikdy nedosáhly (Hare, Barnes, 

Chadwick). 

Platón se narodil roku 428 př. n. l. v Athénách. V tomto období se Athény nacházejí na 

konci svého zlatého období. Platón se narodil v aristokratické rodině, jež svůj původ odvo-

zovala od Solóna. Jeho strýcové patřili do vlády „třiceti tyranů“. Navzdory svému původu 

byl silně ovlivněn demokratickými myšlenkami a nebyl ochoten následovat radikální cestu 

svých vlivných příbuzných (Graeser, 2000, s. 163). Platón se ve skutečnosti se jmenuje 

Aristoklés. Platón je jeho přezdívka a znamená „široký“ –podle jeho širokého čela.  

O Platónově mládí se dochovalo málo  

informací, jeho otec brzy umírá a Platóna vychovává jeho matka s otčímem. Platón měl  

bratry Glaukona a Adeimantose (King, 2007, s. 24-25). Platón se ve svých dvaceti letech 

potkal se Sokratem, stal se jeho žákem a věnoval se obecným úvahám. Toto setkání zcela  

a zásadně proměnilo jeho život a podnítilo následné dílo (Vaněk, 2013, s. 43). Sokrates  

má na Platóna velký vliv až do Platónových třiceti let, kdy je Sokrates odsouzen k trestu 

smrti a otráven jedem (King, 2007, s. 24-25). Sokratova poprava se stala pro mnoho mla-

dých Athéňanů traumatickou zkušeností, včetně Platóna. Ten opustil město konsternován  

špinavou politikou (Robinson, Groves, 2002, s. 9). Platón kolem roku 389 př. n. l. vykonal 

svou cestu do jižní Itálie a Sicílie, která jej velmi ovlivnila. Při tomto pobytu se dostal  

do kontaktu s pythagorejci, jejichž myšlenky ovlivnily jeho následné dílo. V Syrakusách  

se setkal s Diónem, který se stal jeho přítelem. Na Sicílii se Platón vrátil ještě dvakrát,  

kolem roku 365 př. n. l. a 360 př. n. l., kdy byl pohlcen myšlenkou na realizaci filozofické 

úvahy o státu a podpořen Diónovým přesvědčením o schopnostech Dionýsa II. jako krále - 

filozofa. Znovu se však stal obětí politických intrik, které vedly k jeho útěku a úkladné 
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smrti Dióna. To ovlivnilo i jeho pozdní tvorbu, která se již nevěnovala politickému primátu 

etiky založené na vědění, ale o nezbytnosti udržení politické moci v mezích stanovených 

zákonů (Graeser, 2000, s. 164).  

V roce 387 před n. l. se Platón vrací do Athén a zakládá společně s matematikem Theaite-

tem na předměstí školu, která jako formální instituce přetrvala až do roku 529 n. l. Tato 

škola vzniká v části zahrady, kterou Platón zdědil a nazývá se Akademie. V Akademii se 

vyučuje mnoho předmětů, například matematika, biologie, filozofie nebo astronomie. Pla-

tónovu Akademii lze označit za první evropskou univerzitu. Mezi Platónovy hlavní zájmy 

patří epistemologie, metafyzika, etika a politika. Platón umírá v roce 348 před naším leto-

počtem ve věku osmdesáti let (King, 2007, s. 24-25). 

1.2 Dílo osobnosti ve vztahu k historickým a geografickým  

souvislostem 

Ačkoliv Platón tvrdil, že nauku nelze předávat psanými slovy, sám ji ve svém díle psanou 

formou předával. Činil tak prostřednictvím dialogu, kdy zapojuje čtenáře kladenými  

otázkami, na které navazuje argumenty a odpovědi tak, že mu dávají možnost se zamýšlet  

a vyjádřit svůj souhlas či je odmítnout. Tento dialog tak může prezentovat množství růz-

ných myšlenek, které Platón přisuzuje různým osobám, především Sokratovi.  

Zamarowský (2005, s. 210-214) uvádí, že Platónovo dílo se dochovalo celistvé,  

i když u některých svazků je již od dob antiky zpochybňováno jeho autorství. Platónovo 

dílo obsahuje 35 dialogů a sbírky Listů. Jeho dílo se rozděluje do tří období: rané, zralé a 

pozdní. 

 Rané období 

Rané dialogy neboli sokratické napsal Platón v době do deseti let od Sokratovy smrti  

a pravděpodobně zachycují autentické Sokratovy myšlenky. Závěr těchto dialogů  

je ve smyslu Sokratova rčení: „Vím, že nic nevím“.  

Obrana Sokrata - popis soudního procesu se Sokratem 

Kritón - řeší téma poslušnosti zákonů 

Euthyfrón - téma zbožnosti 

Protagorás - výchova ke ctnosti a mravnosti 

Lachés - statečnost 
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Charmidés - rozumnost a uměřenost 

Lýsidés - téma přátelství 

Větší Hyppiás - námětem krása a Erós 

Ión - o básnickém přednesu a uměleckosti reprodukčního umění 

Hippias Menší - tématika záměrného a nezáměrného páchání zla 

Kratylos - filozofie jazyka a kritika kynika Antisthena 

Euthydémos - opět proti Antisthenovi a proti eristice 

Menón - o naučitelnosti ctnosti a o anamnéze 

Menexos - mimo jiné i ironicky pojatá oslavná řeč na Athény 

Gorgiás - opuštění Sokratovy teze o naučitelnosti ctnosti, o zlu jako nevědomosti 

1. kniha Ústavy   

Zralé období 

V dialozích zralého období zůstává Sokrates hlavní postavou, ale již jen neútočí na před-

sudky skryté pod závojem vědění, ale předkládá i vlastní názory. V těchto dialozích,  

které jsou delší a náročnější, se rozvíjí základ jeho díla - nauka o idejích.  

Faidón - Sokratova smrt. Myšlenky o nesmrtelnosti duše a o idejích 

Symposion - Erós jako síla spojující svět lidí se světem idejí 

Faidros - o kráse a lásce, podobenství o vozataji provázejícího duše v říši idejí 

Část Ústavy 

 

Pozdní období 

Dialogy pozdního období jsou vrcholem Platónova myšlenkového vývoje a korigují jeho 

původní názory. Pravděpodobně se na nich podíleli i jeho žáci. 

Theaitétos - hledání definice poznání 

Parmenidés - argumenty proti nauce o idejích 

Filébos - téma rozkoše, kritika kyniků a kyrénaiků 

Sofistés - nově definovány ideje ve smyslu blížícím se logické kategorii druhu 
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Politik - představa osvíceného panovníka – samovládce 

Ústava - nejlepší způsob vládnutí, podobenství o jeskynním mýtu o převtělování (nejdelší 

dialog, vrchol Platónova díla) 

Tímáios - o vzniku a uspořádání fyzického světa 

Kritiás - příběh o Atlantidě 

Zákony - ideální stát, kde místo panovníka vládnou jen zákony 

Epinomis - řeší otázku, čemu by se měl smrtelný člověk naučit, aby byl moudrý 

V Platónových dialozích lze nalézt četné alegorie a vymyšlené mýty. Při autorství myšle-

nek dialogů se polemizuje s názory, že jejich autory jsou buď Sokrates a Platón je sepsal,  

či autorem je Platón a Sokrates vystupuje jen jako literární postava anebo názor, ke které-

mu se přiklání největší část badatelů, že část myšlenek je Sokratových a část Platónových  

(Zamarowský, 2005, s. 210-214).  

Téměř všechny své texty Platón píše formou dialogu. Výjimkou je dílo „Obrana Sokrata“, 

ve kterém je zapsána Sokratova řeč při soudním líčení; a třináct dopisů, u kterých dosud 

není prokázána jejich pravost. Většina Platónových dialogů líčí Sokrata jako hlavní posta-

vu v rozhovorech a diskuzích s celou řadou lidí. Většinou se jedná o skutečně žijící lidi  

v té době. Dialogy se od sebe liší délkou a složitostí, přesto jsou všechny dialogy 

z filozofického hlediska velmi zajímavé a čtivé. Dialogy jako celek tvoří přehled o rozvoji 

Platónova myšlení: „pohyb směrem od poměrně přesného výkladu Sokrata k využití Sokra-

ta jako mluvčího pro vyjadřování svých vlastních názorů“ (King, 2007, s. 24-25). 

Ne všechny dialogy měly stejný význam pro další vývoj lidského myšlení, některé dialogy 

byly dokonce oživeny až v minulém století. Například v dnešní době nejznámější spis  

Obrana Sokratova neměla v dalších dobách po Platónovi větší význam. V tomto spisu  

Platón učí, že filozof má za svůj názor položit i život. Ve starověku byl oblíbený dialog 

Gorgiás o rétorice. Platón v tomto spise řeší správné pojetí života: proti rétorskému vzdě-

lání, prosazujícímu se v politice, staví vědění, co dobro ve skutečnosti je. Nový styl psaní 

dialogu nacházíme v díle Tímaios, Platón používá odbočky, opakování, návraty a překrý-

vání obrazů traktátových mýtů. V tomto spise Platón ukazuje, že svět není nepřeklenutelně 

oddělen od světa reálného bytí, protože tento svět lze matematicky převést do abstrakcí. Ve 

spisu Tímaios Platón použil metodu dichotomie, diairese a atomon eidos. Tímaios způsobil  

v té době v Akademii velké vzrušení a dodal nové podněty k výkladům a diskuzím. Řadu 
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dialogů věnoval Platón definici některých projevů dobra, v jiných předkládá realizaci ideje 

dobra v tomto světě, v dalších rozebírá pojmy a metody poznání. V Platónových vlastních 

dílech můžeme sledovat jeho sklon k poezii, který čerpá z minulosti, ve které se věnoval 

psaní básní. Dokonce několik dialogů věnoval básnické tvorbě. „Bohaté Platónovo dílo  

nalézalo obdivovatele i odpůrce, vždy však působilo inspirativně a poskytovalo mnoho  

dalších podnětů.“ (Cetl, 1985, s. 56-61) 

Platón své spisy psal více než padesát let a jsou pro nás jediným zdrojem poznání jeho  

filozofie. Platón se o spisovatelství nevyjadřoval moc uctivě, a proto své učení předával 

hlavně ústní formou. Přesto se nám dochovalo několik spisů, ve kterých vidíme patrnou  

proměnu pojetí většiny otázek. A to díky tomu, že Platón v nich píše o jednotlivých pro-

blémech tak, jak se mu v tu danou dobu jevily. Platónovy dialogy se staly vzorem pro for-

mu podání filozofických myšlenek Řekům, Římanům i pozdějším Evropanům. Jeho dialo-

gy se vyznačují skvělým jazykem a dramatickou konfrontací svářících se osob a idejí. Patří 

mezi nepomíjivá díla světové literatury (Störig, 2000, s. 118-119). 

1.3 Historický čin 

Zůstává faktem filozofie, že Sokrata nelze pochopit bez Platóna a Platóna bez Sokrata. 

Cílem filozofie není ani pro jednoho teorie, kterou lze přijmout nebo odmítnout, ale neu-

stálé hledání pravdy v nás, která je v nás permanentně přítomná (Sapík, 2007, s. 42-43).  

Epistemologie a metafyzika 

Hledání definic, které by byly obecně platné, vedly Platóna k definování idejí. Ideje jsou 

jediné prvotní bytí, zatímco dění a věci z reálného světa jsou jen jejich stíny. Ideou,  

která stojí nade vším je idea Dobra, která přináší řád, a kterou lidé nejsou schopni poznat, 

pouze její projevy - krásu, lítost. Naproti hmotnému světu (jeskyni) umísťuje Platón pra-

vou skutečnost, pravé bytí (svět nad jeskyní). Pravé bytí je říší obecných pojmů, duchov-

ních principů, rodů nebo druhů věcí - idejí. Platón odděluje obecné pojmy od smyslově 

vnímaných jednotlivých věcí a vyčlenil jejich existenci z běžného života. Ideje krásy, dob-

ra, pravdy, spravedlnosti apod. jsou samostatnou podstatou věcí (jednotlivých a pomíji-

vých). Tyto ideje jsou nehybnými příklady jednotlivin, jsou prvotní jsoucna. Z toho vyplý-

vá, že hmotná skutečnost je jen odleskem idejí, jejím stínem (Sapík, 2007, s. 45).  
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Lidská duše prochází cyklem převtělování, ale narození pro ni představuje takové trauma, 

že zapomene vše, co ví. Učitel má za úkol pomoci člověku znovu získat toto poznání. Nej-

známější Platónův pohled na lidské bytí je podobenství o jeskyni, které popisuje v dialogu 

Ústava (King, 2007, s. 24-25). 

Ke skutečnému pochopení smyslového prožitku, musíme mít zkušenost s poznáním vnitř-

ního a neměnného. Například pro každého jedince je vnímání krásy rozdílné a navíc stár-

nutím se tento názor mění; jak tedy člověk může chápat a používat pojem „krásný“, když 

neexistuje nic, na co by se mohlo ukázat a říct, že právě toto je krásné. Tuto mezeru Platón 

zaplňuje právě idejemi. Tudíž když vidíme něco pěkného, znamená to, že se to podílí  

na ideálu krásy. Svět idejí lze prožívat jen prostřednictvím rozumu, čehož je podle Platóna 

schopen pouze filozof (King, 2007, s. 24-25). 

Všechny ideje jsou řazeny do pyramidy a na jejím vrcholu je idea dobra, která je hned  

za ideou jsoucna. Platón si byl vědom, že toto uspořádání idejí vyvolává řadu otázek a po-

jednává o tom ve svém díle Faidón. Píše, že sice můžeme poznat, jestli jsme došli k ideji, 

ale že nepoznáme, kolik chybí k jejímu dosažení (Cetl, 1985, s. 56-61). 

Platón pracuje s pojmem erós, čímž označuje filozofický pud, který je potřebný k poznání 

idejí. Erós představuje snahu přejít od smyslového k duchovnímu, snahu smrtelníka po-

vznést se k nesmrtelnosti a také touhu probudit tento pud u druhých. K poznání idejí je 

nutné dialektické myšlení, které postupuje od jednotlivého k všeobecnému, od podmíněné-

ho k nepodmíněnému (Störig, 2000, s. 121-122). 

 

 

Obr. č. 8. Platónský trojúhelník (Anzenbacher, 2004, s. 45) 
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V platónském trojúhelníku nejde pouze o teoretické otázky bytí. Platón nechce vysvětlit 

pouze „jak je možné dosáhnout poznání“, či „jaké jsou podmínky dosažení zkušenosti“,  

ale návazně ukazuje, co je nutno udělat - lidská praxe. Znamená to, že když došlo  

k pochopení rozdílu mezi smyslovým a duševním poznáním, pak už nelze zůstat v jeskyni, 

ale je zde povinnost vynaložit námahu a jeskyni opustit. Nelze se již poddávat smyslovým 

pudům, ale je nutno jednat podle rozumového vedení. Osvobozený duch žije podle ideje 

dobra. Tato emancipace však vede k závazku osvobození od smyslovosti i ostatních  

osob - návrat do jeskyně a snaha o vyvedení z jeskyně na slunce (Anzenbacher, 2004,  

s. 45-46). 

Odjakživa filozofové a teologové diskutují o vztahu mezi morálkou a Bohem. Platón  

v dialogu „Euthyfron“ pokládá věřícím otázku, zda „jsou zbožné záležitosti zbožné proto,  

že je bohové milují, nebo je bohové milují proto, že jsou zbožné?“ (King, 2007, s. 6).  

Což z hlediska monoteizmu lze toto dilema formulovat jako: „je mravní jednání dobré,  

protože je nařizují bohové, nebo je Bůh nařizuje, protože je dobré?“ (King, 2007, s. 6). 

Politika 

Politická a společenská situace v Athénách vedla Platóna k přesvědčení, že jedině stát, 

který má jasnou strukturu a řídí se danými a známými zákony, je zárukou spokojeného 

rozvoje společnosti a občanů. Platón vyslovuje politickou teorii: pokud platí, že skutečnou 

realitu může prožívat jedině filozof, pak jedině filozof je schopen vládnout. Představu ide-

álního státu Platón popisuje v dialogu Ústava: vládcem je muž či žena, kteří jsou od mládí 

školeni a vychováváni k této úloze. Toto platí i pro další funkce ve společnosti: lidé, kteří 

je vykonávají, mají být náležitě vyškoleni (King, 2007, s. 24-25). 

Platónova představa o ideálním státě nepopisuje reálný stav, ale chápeme to jako utopii.  

Při popisu rozdělení společenství vychází ze tří dělení - vládci, strážci a řemeslníci spolu 

s obchodníky a zemědělci. Základním posláním státu je vychovávat své občany ke ctnosti  

a snaze o dosahování nejvyšších idejí Dobra. Podle Platóna je z tohoto důvodu nezbytností, 

aby vládci obce byli filozofové, kteří jsou obdařeni ctností moudrosti. Strážci ochraňují 

společenství před nepřáteli. Strážci nevlastní cenné věci, nemohou mít rodinu, bydlí po-

hromadě s ostatními strážci a na jejich živobytí přispívají ostatní občané. Řemeslníci, ob-

chodníci a zemědělci zajišťují materiální zabezpečení společenství (Hlavinka, 2008, s. 58-

60).  
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Stát má všem dětem poskytnout stejné podmínky pro vzdělávání. Základní elementy  

výchovy má tvořit gymnastika a hudba, doplněny o počty, matematiku a dialektiku.  

Ve dvaceti letech podstupují žáci zkoušku a jsou vybráni uchazeči na nejvyšší úřad. Ti jsou 

vychováváni dalších deset let a následuje opět zkouška. Vybraní žáci jsou dalších pět let 

školeni ve filozofii. Poté následuje patnáctiletá praxe. Jako již padesátiletí se stávají  

vládci - filozofickými králi, kteří podle Platónova ideálu představují spojení moci a moud-

rosti. Platónův ideální stát je aristokratický a demokratický, kde neexistují žádné dědičné 

výsady a všichni mají stejnou možnost získat nejvyšší místa (Störig, 2000, s. 125-128). 

V Zákonech, které sepsal po Ústavě, jsou již uvolněnější předpisy pro fungování obce.  

Zde za hlavní jednotku nepovažuje společnost, ale rodinu (Hlavinka, 2008, s. 58-60).  

Platón zkoumá různé formy státu a lidské typy, které jim odpovídají. Prvním z typů  

je oligarchie, což představuje stát, kde lidé usilují o zisk a shromažďování pokladů místo 

snahy o moudrost a spravedlnost. Z  oligarchie může vzniknout demokracie, každý  

má neomezenou možnost projevu a může si dělat, co chce. Po demokracii přichází tyranie. 

Začíná vládnout násilí, svoboda se proměňuje v otroctví a státu začíná vládnout jeden vůd-

ce, kterého ostatní chrání a opatrují. Tento vůdce má neomezenou moc, což v něm probou-

zí jeho temnou stránku a stává se z něj tyran (Störig, 2000, s. 125-128).  

 

Akademie 

Rozvoj společnosti je závislý na jedinci, který je vzdělaný v odpovídajících oblastech,  

umí kriticky myslet a v diskuzi vyjádřit své názory. Z tohoto důvodu Platón založil vzdělá-

vací instituci, která si kladla za cíl vzdělávat po všech stránkách svobodné občany Athén.  

Robinson a Groves (2002, s. 10) uvádí, že Platón založil roku 387 před n. l. v Athénách  

na západním předměstí první evropskou univerzitu - Akademii. V této vzdělávací instituci 

měli učenci zajištěno ubytování a stravu, a tak veškerý svůj volný čas mohli věnovat  

rozmluvám. V této škole se vyučovalo a diskutovalo především o matematice, astronomii, 

filozofii, politice a dalších oblastech, jejichž studium bylo podstatné pro správu veřejných 

věcí. K vybavení Akademie patřila knihovna s veškerým dostupným poznáním a pravdě-

podobně i mechanický model oběžných drah planet. Stejně jako pythagorejci byli členové  

Akademie přesvědčeni o klíči ke všemu porozumění - matematice, a tomu odpovídal nápis 

nad vstupní bránou: „Nechť sem nevstupuje nikdo neznalý matematiky“ (Robinson, Gro-

ves, 2002, s. 10).  
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Hlavní Platónovou činností byla výuka na Akademii. Při výuce nepoužíval svých pozná-

mek, záznamy o přednáškách se dochovaly v poznámkách jeho žáků. Platónovým názorem 

bylo, že nelze filozofické myšlenky jasně formulovat jako psanou nauku, proto je při výuce 

nutný vzájemný kontakt učitele a žáka. Význam školy proto nespočívá v předávání vědo-

mostí, které lze získat z knih, ale ve vzájemné interakci, možnosti žáka se tázat, v atmosfé-

ře vzájemnosti, v duševním souznění (Zamarowský, 2005, s. 210).  

Nejznámějším žákem Akademie se stal Aristoteles. Po Platónově smrti školu vedou jeho 

žáci a prvním nástupcem se stává Platónův synovec Speusippos, po něm následuje  

Xenokratés. Stará Akademie navazuje hlavně na Platónovu pozdní filozofii a tu spojuje 

s pythagorejskými myšlenkami. Později se Akademie stává centrem skeptické filozofie,  

poté eklekticismu a počátkem našeho letopočtu novoplatónismu. V roce 529 našeho  

letopočtu je uzavřena císařem Justiniánem. Někteří historikové tuto událost považují  

za konec starověku (Störig, 2000, s. 116-118). 
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2 PLATÓN A SPOLEČNOST 

 

„Platónovo rozsáhlé dílo lze číst z mnoha perspektiv. Bohatost námětů v něm obsažených 

je fascinující. Snaha o předložení celkového obrazu myšlení slavného aténského myslite-

le se ukazuje být nadlidským úkolem.“ 

(Roman Cardal, Filosofie jako lék) 

2.1 Předchůdci 

Platón, stejně jako každý jiný filozof, je ovlivněn myšlenkami své doby a zaujímá k nim 

rozdílný postoj. Některé přijímá a dále rozvíjí, jiné myšlenky odmítá a překonává novými. 

Proto lze mluvit o východisku v pozitivním a negativním smyslu.  

Sofisté 

Sofisté pro dějiny filozofie učinili tři důležité věci - jako první odvrátili pohled od přírody 

a zaměřili se na člověka; za druhé učinili předmětem myšlení samo myšlení a započali 

s kritikou jeho podmínek, možností a hranic; a za třetí etická měřítka podrobili výlučně 

rozumovému zkoumání a tím umožnili zabývat se etikou vědecky. Sofistika se stala vý-

znamnou pro následné vrcholné období antické filozofie - Sokrata, Platóna a Aristotela. 

Pro Platóna se stala východiskem jeho snaha o překonání sofistiky. V jeho dialozích opa-

kovaně vystupují sofisté, kteří vyslovují svůj názor, ale vzápětí jsou poraženi. Za základní 

omyl sofistiky Platón považuje myšlenku, že člověk je mírou všech věcí a že nemůže exis-

tovat žádná všeobecná míra. Podle Platóna by to znamenalo zničení základů vědy i mrav-

nosti, rétorika sofistů jako umění přemlouvat nemůže být metodou filozofie. Avšak je ně-

kolik věcí, které jsou společné pro Platóna i sofisty. Kromě dialektické metody se jedná o 

to, že nedůvěřuje běžnému vědění a také nedůvěřuje obvyklé představě o ctnosti (Störig, 

2000, s. 109-121). 

 

Pythagoras (570 - 500 př. n. l.) 

Pythagoras se narodil na ostrově Samos, odkud uprchl před tyranskou vládou na jih Itálie  

a založil zde řeckou kolonii Kroton. Po Pythagorovi se nám nedochovalo žádné dílo a jeho 

učení známe pouze prostřednictvím jeho studentů. Zabývá se matematikou a vědou. Pytha-

goras vyslovil myšlenku o reinkarnačním cyklu: člověk pomocí studia a správného způso-
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bu života dosáhne stavu, kdy duše z tohoto cyklu uniká a přidává se ke společné  

světové duši. Za Pythagorův nejdůležitější objev se považuje názor, že vesmír jako celek  

lze vysvětlit matematickými pojmy. Tím určil směr vědy a ovlivnil úspěch dalších vědců  

a filozofů, zejména Platóna (King, 2007, s. 15). 

Především tři myšlenky pythagorovců se objevují i v díle Platóna. První byla návrhem  

na pevně zorganizovanou společnost myslitelů obdobného smýšlení. Další myšlenkou byla  

představa, že matematika a abstraktní myšlení, včetně logiky jsou spolehlivým základem 

filozofie moderního smyslu. Třetí myšlenkou byl dualismus ducha a těla, že duše je odlišná 

a oddělitelná od těla (Hare, Barnes, Chadwick, 1994, s. 23-25). 

Herakleitos (535 - 480 př. n. l.) 

Herakleitos se narodil v řeckém městě Efesu. Za nejdůležitější z jeho myšlení je považová-

no jeho pojetí podstaty světa. Herakleitos za jádro systému považuje změnu - vše na světě 

nepřetržitě vzniká, a to tvoří podstatu všeho. Rovnováhu v pohyblivém světě zajišťuje lo-

gos - usmiřuje protiklady a udržuje řád. A přestože logos prostupuje vším, obyčejný člověk 

jej nechápe. Z těchto myšlenek vychází Platón v teorii forem (King, 2007, s. 19). 

Herakleitos za učenost nepovažuje mnohovědění, ale je důležité najít myšlenku, která ote-

vírá tajemství světa. Herakleitos na rozdíl od ostatních filozofů nezkoumá pouze látkový 

svět, ale zaměřuje se také na lidskou duši a „zařazuje člověka a jeho počínání do metafy-

zické souvislosti smyslu“ (Störig, 2000, s. 102-104).  

 

Parmenides z Eleje (510 př. n. l. - neznámo kdy) 

Parmenides vedl elejskou školu a podílel se na návrhu elejských zákonů. Parmenides  

vyslovuje myšlenku, že smysly nás klamou, ale rozum odhaluje pravdu. Rozlišuje mezi  

světem jaký je a jaký se jeví nám. Parmenides dochází k závěru, že „svět je v podstatě 

neměnný; přijít a odejít je vyloučeno“ (King, 2007, s. 20).  

Parmenides popřel realitu jevů - třebaže se zdá, že se věci neustále mění a jsou v pohybu, 

v pohybu být logicky nemohou. „Věci, které nejsou, nejsou.“ Logická pravda ustanovuje 

závěr, že prázdný prostor tedy nemůže existovat. Z toho pak vyplývá další závěr: protože 

každý pohyb musí mít prázdný prostor, aby se věc uvedla v pohyb, nemůže se tento pohyb 

uskutečnit. Eleaté tak došli k závěru, že vesmír je veskrze pevný a neměnný. Toto jejich 
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dílo je prvním systematickým pokusem vybudovat systém na základě přísných logických  

argumentů - počátek metafyziky (Hare, Barnes, Chadwick, 1994, s. 26-27). 

 

Zenon z Eleje (490 - 425 př. n. l.) 

Zenon proslul hlavně svými paradoxy a způsobem myšlení. Podle Zenona je realita jediná  

a neměnná, smyslové prožitky jsou klamné (King, 2007, s. 21).  

Zenon byl žákem Parmenida a také obráncem jeho myšlení. Parmenidova nauka, popírající 

jakoukoli změnu, byla terčem útoků a kritiky. Zenon při této obraně vyvinul tak důvtipné  

a rafinované umění důkazu, že je považován za zakladatele dialektiky. Zenonova argumen-

tace se stala průkopnickou pro všechny další filozofy (Störig, 2000, s. 101-102). 

 

2.2 Současníci a spolupracovníci 

Sokrates (470 - 399 př. n. l.) 

Sokrates se narodil v Athénách jako syn sochaře a porodní báby a pokračoval v tradici  

sochařského řemesla. Postupně se stával aktivním občanem, který se podílel na dění 

v athénském státě, účastnil se peloponéské války, byl členem rady. Do historie vstoupil 

jako tazatel, který se snažil specifickými otázkami podněcovat jedince k přemýšlení. Přežil 

vládu třiceti tyranů, ale později byl obviněn z korupce, znevažování bohů a zavádění no-

vých božstev. Byl odsouzen k trestu smrti otrávením, a přestože Sokrates mohl z vězení 

uniknout, přijal svůj trest a podaný pohár jedu-bolehlavu vypil. Po Sokratovi se nedocho-

valo žádné dílo, a tak jeho myšlenky a metody jsou známé jen z děl jeho současníků a ná-

sledovatelů, zvláště Platóna, Xenofonta a Aristofana.  

Sokrates změnil povahu filozofie a je označován za jednoho  

z největších novátorů a myslitelů všech dob. Jeho nástrojem byla sokratovská metoda,  

což byl křížový výslech, který se skládal z dotazování a vysvětlování skrytých rozporů  

a absurdit v lidských postojích (King, 2007, s. 23). Zajímaly jej otázky jako: Co je ctnost? 

Co je spravedlnost? Co je statečnost? Neklade otázky, aby dostal příklady, ale aby došel 

k identickým znakům, které lze užívat obecně v každé situaci - snažil se o správnou defini-

ci. Pro mnoho partnerů v dialogu se jeho otázky stávaly zdrojem popuzení a snad i zdrojem 

osobní nevraživosti (Graeser, 2000, s. 111-116).  
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Sokrates jako první z filozofů obrátil zájem filozofických otázek na člověka. Jeho hlavním 

cílem bylo usilovat o mravní rozkvět obce, a to prostřednictvím morálního vzestupu jejích 

občanů. Tuto činnost sám označil jako „péči o duši“. Sokrates se ve svých diskuzích snažil 

definovat obecné mravní pojmy, které by byly návodem pro jakékoli jednání. Domníval se, 

že lidé jednají špatně jen proto, že nevědí, jak jednat dobře. (Vaněk, 2013, s. 35-36). Pro-

slul výroky, že filozofové si musí klást otázky nad konvenční moudrost a musí problemati-

zovat tradiční názory; mladí lidé musí přemýšlet sami a nesmějí brát nic jako samozřejmé 

(Robinson, Groves, 2002, s. 8). 

Sokrates vnímal svůj vnitřní hlas, který ho vedl a chránil od nesprávného jednání, nazýval 

ho „diamonion“ - svědomí. Sokratova nauka je rozdvojena, na jedné straně byl hluboce  

náboženským člověkem, na straně druhé je pro něj ctnost totožná s rozumovým nahlédnu-

tím. Sokrates chce pomocí odkrývání nevědění přivést lidi k sebezkoumání a ponoření  

se do sebe. Sokrates pracuje vždy s jednotlivci a představuje vzdělavatele vedeného vírou 

v člověka a láskou k němu (Störig, 2000, s. 112-116). 

Vím, že nic nevím - je nejcitovanější větou, která je připisována Sokratovi. V Sokratově  

obhajobě Platón píše, že Delfské orákulum o Sokratovi řeklo, že je nejmoudřejším člově-

kem v Řecku. Sokrates chtěl zjistit, co to znamená a mluvil s mnohými učenými lidmi po 

celém Řecku. Vedl s nimi svůj specifický druh rozhovoru - dialog, kterým zjistil, že tito 

učení lidé nemají vůbec žádné vědění. Proto dospěl k závěru, že Delfské orákulum ho na-

zvalo moudrým proto, že věděl, že nic neví. Ostatní lidé se domnívali, že vědí, ale nevědě-

li.  

 

Aristoteles (384 - 322 př. n. l.) 

Byl nejvýznamnějším současníkem a zároveň žákem Platóna. Aristoteles se narodil  

v Makedonii, kde jeho otec působil jako lékař u krále Ameta. Otec brzy umírá a Aristote-

lův poručník jej v sedmnácti letech posílá do Athén. Aristoteles si ke svému studiu vybírá  

Platónovu Akademii, kde zůstává asi dvacet let. Nejprve jako žák a později jako učitel.  

Po Platónově smrti opouští Akademii i Athény a odplouvá do Assu v Malé Asii,  

kde se věnuje studiu anatomie a biologie. Začíná psát své dílo Politika. Po napadení města  

Peršany, Aristoteles i se svým okruhem filozofů odchází na ostrov Lesbos a po dalším roce 

se vrací do Makedonie a stává se domácím učitelem Alexandra. Po nástupu Alexandra  

na trůn, Aristoteles odjíždí do Athén a společně s Xenokratem zakládá na periférii novou 
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školu s názvem Lykeion. Aristoteles zde vyučuje třináct let. Lykeion má širší studijní os-

novy než Akademie, zejména klade důraz na přírodní filozofii (King, 2007, s. 26-27). 

Aristoteles byl učitelem Alexandra Makedonského, známého jako Alexandr Veliký.  

Ten později prohlásil, že svému otci vděčí za život a Aristotelovi za to, že ví, jak má žít 

dobrý život (Vaněk, 2013, s. 48). Aristoteles vděčil Alexandrovi za získání cenných  

botanických, zoologických, ale i politických poznatků z odlišných kultur a zemí (Hlavinka, 

2008, s. 63). Po smrti Alexandra Velikého jsou v Athénách protimakedonské nálady  

a Aristotelés byl nařčen z toho, že se rouhá bohům. Byl nucen z Athén uprchnout  

do vyhnanství v Chalkidě se slovy „aby se Athéňané podruhé neprohřešili na filosofii“  

(Hlavinka, 2008, s. 63). Zde následující rok umírá.  

V Lykeionu si žáci dělili odborné práce a nashromáždili velké množství empirického mate-

riálu. Právě tato orientace na empirii byly podstatným rozdílem mezi Aristotelem a Plató-

nem. Aristoteles zanechal za sebou řadu spisů filozofických, logicko-gnoseologických, 

přírodovědných, etických, politických, rétorických a o umění. Aristoteles se zabýval všemi 

doposud známými oblastmi vědění a také některé základy budoucích věd založil. Provedl 

první klasifikaci věd podle jejich zaměření a obsahu (Vaněk, 2013, s. 49-50).  

Zřejmě již při Aristotelově studiu v Akademii započaly jeho názorové neshody s Platónem. 

Platón i Aristoteles byli oba géniové, a tak se nelze těmto neshodám divit. Aristoteles  

je zakladatelem velké soukromé knihovny a přírodovědecké sbírky rostlin a zvířat z celého 

tehdejšího světa. Je také zakladatelem logiky jako vědy ve vlastním smyslu slova, pracuje 

s pojmy (Störig, 2000, s. 132-142).  

Aristoteles byl výjimečný hlavně v těchto oblastech: přivedl k dokonalosti smyslovou  

zkušenost - byl nejen prvním velkým biologem, systematickým zoologem, ale zároveň  

precizně studoval a analyzoval desítky ústav obcí, měst a jiných státních zřízeních.  

Vyprecizoval logickou spekulaci, speciálně dedukci, tvoření pojmů a definic. Uměl skvěle 

filozoficky užít přirozený jazyk. (Hlavinka, 2008, s. 63). 

 

Theaitetos (415-369 př. n. l.) 

Narodil se v Athénách a stal se Platónovým žákem a později přítelem. Spolu s Platónem 

založili školu Akademii v Athénách. Platón po Theaitetovi pojmenoval jeden ze svých  

dialogů. Theaitetos jako mladý byl součástí okruhu Sokratových žáků, ale jen krátce  
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před jeho smrtí. Poté se Theaitetos zúčastnil bojů v Korintu, kde byl zraněn a navíc vážně 

onemocněl morem. Platón Theaiteta popisuje jako velmi inteligentního, charakterního,  

nadaného a otevřeného matematika, avšak fyzicky méně krásného až nevzhledného.  

Což snižovalo jeho postavení mezi Athéňany, kde panoval ideál krásy. Nebýt tohoto  

handicapu, považoval Platón Theaiteta za představitele dokonalého filozofa, který by se 

mohl stát ideálním vládcem. Teaitetos se zabýval iracionálními čísly a pravidelnými  

mnohostěny (Drška, 1993, s. 637). 

 

2.3 Následovatelé 

Za následovatele Platóna lze označit všechny filozofy, kteří přišli po něm. Platónova nauka 

byla rozvíjena nejen novoplatoniky, ale přijala jej i křesťanská teologie. Platón významně 

ovlivnil i celou filozofii středověku a renesance (Anzenbacher, 2004, s. 146). 

 

Xenokratés (asi 398 - 314 př. n. l.) 

Xenokratés se narodil v Chalkédónu a zemřel v Athénách. Byl Platónovým žákem  

a po Aristotelovi jeho druhým nástupcem. Několik let vedl Akademii. Zbožštil Platónův  

svět a zabýval se zejména problémem božských sil, kterými byla protiváha světové duše  

a daimoni, prolétávající světem a zprostředkující styk mezi lidmi a bohy (Cetl, 1985,  

s. 62-64). 

 

Cicero (106 - 43 př. n. l.) 

Cicero byl nejvýznamnějším latinským filozofem. Byl vynikajícím řečníkem, státníkem  

a spisovatelem. Cicero byl vychován v Athénách, později studoval filozofii na Rhodu.  

Své filozofické vzdělání uplatnil při shrnutí řecké filozofie, kterou dokázal předložit  

ve srozumitelném slohu a jazyku. Sám sepsal díla O státě a O zákonech, která byla ovliv-

něna Platónem (Zamarowský, 2005, s. 344).  

 

Plútarchos (45 - 125 n. l.) 

Plútarchos byl Řekem, který studoval v Akademii, poté v Alexandrii a Korinthu.  

Byl významným životopiscem, historikem a filozofem. Založil vlastní školu,  

ve které vyučoval. Byl veleknězem Apollónovy svatyně v Delfách. Jeho filozofické spisy 

byly pozoruhodnou směsí přírodovědných, morálních, náboženských, populárně  
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filozofických, politických ponaučení. Ve svých dílech se vyjadřuje k platónskému tématu 

duše světa. Plútarchos přejal Platónovo pojetí duše, která se skládá ze tří částí. Nad ostatní 

části duše povýšil rozumovou část, kterou osamostatnil a vnímal ji jako ducha člověka.  

Člověk pak má podle něj tři vrstvy - tělo, duši a ducha. (Zamarowský, 2005, s. 345-346).  

 

Novoplatonici 

Novoplatonismus je posledním filozofickým směrem antiky. Myšlenky Platóna se dostáva-

jí až do křesťanské filozofie a theologie (Zamarowský, 2005, s. 373). Zakladatelem tohoto 

směru navazujícího na Platónův odkaz je Ammónios Sakkás z Alexandrie. Hlavním  

představitelem je jeho žák Plotinos. Stejně jako Platón vedl školu v Římě, chtěl založit  

v Itálii vzorové město - Platónopolis. Uvažuje o tom, že všechno bytí vyvěrá z jednoho  

pramene (Hlavinka, 2008, s. 83). 

 

Plotinos (205 - 270 n. l.) 

Plotinos se narodil v Lykonpole v Horním Egyptě. Studoval v Alexandrii, kde se seznamu-

je s platonistou Ammoniem Sakkem, který ho učí jedenáct let. Později v Římě zakládá 

školu a vyučuje filozofii. Za pomoci svého žáka Porfyria vytváří své dílo Enneady. Na 

konci svého života se snaží založit filozofickou komunitu, která odpovídá Platónově Ústa-

vě, ale tato snaha naráží na odpor císařových poradců a nedojde k její realizaci. Plotinos po 

dlouhé nemoci umírá v roce 270 n. l. Vytvořil nový originální filozofický systém - novo-

platonismus. Plotinus zásadně ovlivnil rané křesťanské teology a v 17. století také platonis-

ty z Cambridge. Plotinovo učení se opírá o platonský pojem ideje dobra, které nazývá 

„Jedno“ či „Dobro“. Kromě tohoto prvního principu zdroje všeho bytí, přidává také „nús“ 

(intelekt nebo duch) a přírodu. Jedno stojí nade vším, včetně nepopsatelného a je přítomno 

všude, otevřené našemu prožívání (King, 2006, s. 37). Plotinos sám sebe považuje za vyk-

ladače Platóna a jeho učení pojímá jako jednotu. Aristotela vnímá pouze jako doplněk Pla-

tóna a jejich myšlenky klade volně vedle sebe. V Plotinovi se spojuje orientální metoda 

poznání s řeckou (Cetl, 1985, s. 105). Vědci Plotina popisují jako člověka pokorného, jem-

ného a charakterově čistého. Obyvatelé mu prokazovali téměř pověrčivou úctu. Plotinos a 

ani ostatní novoplatonici se nepovažují za autory nového myšlení, ale za věrné žáky a vyk-

ladatele Platóna. Chtějí Platónova dílo v nezkreslené podobě uvést na místo, které mu 

podle jejich názoru patří. Přitom nevědomky vytváří vlastní systém, který na Platóna sice 

těsně navazuje, ale přesto se od něj zásadně liší (Störig, 2000, s. 155-157). 
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Zamarowský (2005, s. 373-374) uvádí, že Plotinových přednášek se účastnily i ženy, občas 

je navštívil i císař. Jeho dílo pojednává o řadě témat - o logice, teorii poznání, psychologii, 

etice, estetice, kosmologii, fyzice. Plotinovy úvahy byly ovlivněny Platónem, ale i osobní-

mi mystickými zkušenostmi. Proto Platónovu ideu dobra nahrazuje božskou bytostí, které 

nepřísluší lidské vlastnosti, stejně jako možnost uchopitelnosti a představivosti. 

Porfýrios (232 - 306 n. l.) 

Narodil se v Sýrii, znal několik jazyků, ve kterých četl množství spisů, poznal mystéria  

a magii, vzdělával se v Athénách. Po smrti Plotina vedl školu, uspořádal jeho dílo, psal  

komentáře k Platónovi i Aristotelovi. Ve svém pojednání Výstup duše předkládá náhled  

na odlišné učení pro filozofy - prostřednictvím rozumu a pro běžný lid - prostřednictvím 

náboženství, které je filozofickou pravdou v obrazech (Zamarowský, 2005, s. 375-376). I 

Porfýrios hledal podobně jako Platón rozdělení každého jsoucna do jasně odlišitelných  

a vlastních kategorií. Vycházel z toho co je společné a typické pro tyto kategorie. 

V přírodní filozofii existují tři rody jsoucna: tělesa, živé bytosti a živočichové, kterou jsou 

si podřízeny. Na konci tohoto dělení je druh (člověk). 

 

Obr. č. 9. Strom Porfyriův (Anzenbacher, 2004, s. 82) 

Strom charakterizuje program přírodní filozofie, který přijala velká část filozofů od Platóna 

až po dnešní dobu (Anzenbacher, 2004, s. 82).  
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3 PLATÓN A JEHO PŘÍNOS 

 

„Ta nadsvětní místa dosud žádný z našich básníků neopěvoval, jak by zasloužila, ani 

nikdy nebude opěvovat. Má se to s nimi takto - musím se totiž odvážit pověděti pravdu, 

zvláště když mluvím o pravdě - tento prostor zaujímá bezbarvá, beztvará a nehmatatelná 

jsoucnost vskutku jsoucí, viditelná jedinému řidiči duše rozumu, k níž se vztahuje pojem 

pravdivého vědění.“ 

(Platón, Faidros) 

 

3.1 Přínos osobnosti pro filozofii z pohledu odborníků 

Störig (2000, s 128-131) označuje Platónovo dílo za vrchol řecké filozofie. Vše, co před-

cházelo Platónovi, se v celém jeho díle sbíhá jako v ohnisku. Platón kromě sokratovských  

a sofistických prvků využívá i starší přírodní filozofie. Störig za nejdůležitější považuje  

především to, že v Platónově myšlení se poprvé sjednocuje tradice dosavadní řecké racio-

nální filozofie s vírou v převtělování, očištění a vykoupení, která se objevuje již v orfismu  

a pythagoreismu. Základní myšlenku Platónových etických úvah tvoří poznání, že pokud 

člověk získá celý svět, tak jaký bude z toho mít prospěch, a zda při tom uškodí své duši? 

S touto myšlenkou je spojeno nízké hodnocení smyslnosti, a proto Nietzsche kritizuje  

Platónovu nauku jako promoralizovanou či křesťanskou před křesťanstvím. Störig popisuje 

Platónovo dílo jako celek, který na jedné straně shrnuje dosavadní řeckou filozofii a na 

straně druhé představuje krok za ni, dokonce rozchod s dosavadní tradicí řeckého národa. 

Proto se Platón dostal do konfliktu s některými základními prvky helénské kultury - nejen  

že nepokládá athénské panovníky za pravé vychovatele národa k mravnosti, ale také  

zavrhuje celou uměleckou a literární minulost Řeků. Přesto všechno je působení Platónovy 

filozofie nedozírné. První obnovení nastalo v novoplatónismu, které se stalo na několik  

století vládnoucím systémem v pozdní antice. Platónova filozofie se stala ve středověku  

nejsilnějším základem rozvíjející se křesťanské teologie a filozofie. Na počátku novověku 

došlo k její renesanci a v současnosti se k ní znovu obrací filozofický zájem. Platónův  

význam spočívá nejen v jeho psychologickém pohledu (předjal mnohé poznatky moderní 

hlubinné psychologie), ale i ve všeobsáhlé univerzalitě jeho ducha, v jeho pevném lidském 

charakteru, protknutém hlubokou vážností. Platón je zakladatelem idealistické filozofie  
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a bojovníkem za vládu ducha v životě. Platón je jedním z největších vychovatelů lidstva.  

Po Platónově smrti jej jeho následovníci uctívají jako mudrce, který v harmonické rovno-

váze sil usiluje o mravní krásu. Störig píše o kritice Platónovi nauky o státě, která je často  

považována za utopii. Přestože tato nauka se skládá ze správných myšlenek, v praxi je zce-

la neproveditelná. Jedním z důvodů je Platónovo podceňování vlastnického pudu muže  

v oblasti materiální, i pokud jde o ženu. Obránci Platóna namítají, že tyto požadavky platí 

jen pro vybranou menšinu, a že velmi dobře věděl, že většina lidí se svého majetku  

a rodinného života dobrovolně nevzdá. Další námitka je proti tomu, že Platón nebral 

v úvahu neoddělitelnou souvislost politické a hospodářské moci. Podle Platóna by vládci 

měli v rukou politickou moc bez hospodářského základu, který by závisel na ostatních sta-

vech. Historie ale dokazuje, že společenská moc se proměňuje v závislosti na posunech  

v hospodářských poměrech (Störig, 2000, s. 128-131).  

Mezi nejzásadnější námitky proti Platónově nauce o státě patří ta, která byla radikálně  

formulována až ve dvacátém století na základě negativních zkušeností s dvěma totalitními 

systémy - komunismem a hitlerovským fašismem. Formuluje ji Popper (2015, s. 84-154), 

který pochází z židovské rodiny a musel emigrovat. Ve své knize věnuje celý první svazek 

nazvaný Kouzlo Platóna útoku na Platóna. Zejména útočí na jeho myšlenku, že ze strachu 

před zneužitím demokratických práv a duchovní svobody, Platón požaduje všemocný stát, 

ve kterém by byl každý vázán na své místo určené narozením na věčné časy, a to jak ve 

státě, tak i ve společnosti. Stát měl dokonce určovat, kdo s kým bude moci plodit děti.  

Vším pronikala vojenská disciplína a náboženští kacíři měli být pronásledováni a vyhlazo-

váni. Přísné cenzuře měla podléhat hudba, umění a dokonce i vzdělání. Z těchto důvodů 

Popper označuje Platóna za duchovního praotce totalitních systémů, které v moderní době 

rozpoutaly barbarství. Přesto Popper nepopírá Platónovu velikost a význam (Popper, 2015,  

s. 84-154). 

I když Platónovo dílo se zakládá na podobách mýtů, lze na základě podobenství o jeskyni  

a zobrazení trojúhelníku ukázat na základní filozofickou problematiku. Trojúhelník přede-

vším ukazuje na odlišnost teoretické a praktické filozofie - rozdíl mezi poznáním a jedná-

ním. Souvislost bytí (příroda či svět) - Já (subjekt či duše) - idea (absolutno či Bůh) 

v prostoru ohraničeném tvarem trojúhelníku tak ukazuje na celou šíři zkoumání teoretické 

filozofie. Odlišnosti filozofických tradic spočívají v tom, z kterého vrcholu trojúhelníku 

začíná filozofické bádání. Všechny tři hlavní směry filozofie tedy lze specifikovat takto: 
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1) Filozofie bytí, ve které myšlení vychází z jevů a ptá se na bytí, které je základem 

jevů. Filozofie je tedy zaměřena na ontologii - a ptá se na pravé bytí jsoucna.  

2) Filozofie Já, ve které myšlení začíná otázkou na Já, které je objektem vší zkušenos-

ti. Filozofie je zaměřena primárně transcendentálně, ptá se na subjekt zkušenostní-

ho světa a na jeho vlastnosti. 

3) Filozofie ducha, ve které myšlení začíná u ideje a snaží se poznat podmínky mož-

nosti zkušenosti na základě ideje. Filozofie současně promýšlí bytí a Já, ontologic-

ký a transcendentální problém na základě absolutna.  

Tyto tři hlavní směry filozofie, jak je vytyčil Platón, jsou v pozdější době spojeny a rozví-

jeny třemi velkými filozofy. Filozofii bytí rozvíjí Aristoteles, filozofii Já Kant a filozofii 

ducha Hegel. Ale jak Anzenbacher upozorňuje, tyto tři hlavní směry prostupují celou histo-

rickou tradicí filozofie (Anzenbacher, 2004, s. 46-47). Dá se tedy říci, že na Platónových 

základech stojí celá minulá, současná i budoucí filozofie.  

 

3.2 Přínos osobnosti pro filosofii výchovy z pohledu autorů této práce 

Autoři této práce se domnívají, že výchova každého jedince by měla vycházet 

z filosofického učení Platóna. Jeho učení a myšlenky byly výjimečné v pátém století před 

naším letopočtem a neztratily nic ze své aktuálnosti ani v současnosti.  

Návaznost Platóna na jeho předchůdce, především na Sokrata, rozvíjení jeho myšlenek  

v celém jeho díle je vedeno snahou o vytvoření konceptu ideální formy státního zřízení, 

v němž je vše podřízeno životu ve spravedlivé společnosti. Život občanů je formován  

výchovou k angažovanému životu v této společnosti. Smyslem výchovy není „pouze“  

vzdělaný člověk, nýbrž tento vzdělaný člověk má být oddán obci a jejím daným zákonům, 

které respektuje. Blaho obce je nadřazeno osobnímu blahu jedince.  

Metody vzdělávání osob podle Platóna nespočívají v pouhém předávání poznatků,  

které lze samostatně nastudovat z knih. Osoba učitele je klíčová – předkládající, diskutují-

cí, podněcující, vedoucí žáka ke kladení otázek, nalézání vlastních odpovědí a poznatků.  

Je možné nesouhlasit, důležité je zamýšlet se a předkládat vlastní podložené názory a úva-

hy. Cílem tedy není předložit žáku konečný, daný, neměnný poznatek, ale dovést ho ke 

kritickému myšlení, k ověřování poznatků, k přemýšlení nad skutečnostmi, což je 

v současné době velkým problémem nejen žáků.  
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Učitel při výchově pomáhá žáku vyjít z jeskyně nevědomosti, kde dosavadní poznatky  

jsou zkreslené, neodpovídající skutečnosti a pomáhá mu porozumět světu. Žák je na této 

cestě zmaten, otřesen, udiven, zažívá nejistotu, aby mohl tato úskalí svým úsilím postupně 

překonat a spatřit svět idejí. Platón říká, že na této cestě učitel žáka povzbuzuje k otázkám, 

které jsou důležitější než odpovědi, protože k otázkám je potřeba odvahy. Tento proces  

seznamování se s okolním světem, tedy předkládaným učivem, je pro každého studenta  

poznáním, kterého je dosaženo vlastním úsilím.  

Platónova výchova je komplexní, zahrnuje jak všeobecné vzdělání, tak fyzický rozvoj,  

který považuje za nezbytný k duševní odvaze, která vede k hledání pravdy, její obhajoby,  

a především pak ke spravedlivému konání. Platón však upozorňuje, že pokud člověk  

nedokáže společnost přesvědčit, že uplatňované zákony jsou špatné a navrhnout lepší,  

musí je akceptovat. Jako Sokrates, který přijal rozsudek soudu a podvolil se trestu. Neuči-

nil tak z pýchy nebo převahy nad svými soudci, nýbrž z respektu k právu státního zřízení.  

Podstoupil raději smrt, než by se zpronevěřil tomu, v co věřil a co šířil mezi ostatní obča-

ny. Nadřadil zájem a právo společenství nad zájem a právo vlastní osoby. Pozdější histori-

kové tento rozsudek nad Sokratem ohodnotili jako největší chybu antické doby. Současná 

doba, která je tak zaměřena na úspěch jednotlivce, jeho rostoucí egoismus, by se potřebo-

vala přiklonit k větší soudržnosti společnosti, založené na akceptaci její svébytnosti, kultu-

ry a hodnot všech jejích členů.  

Výchova občana směřuje k tomu, aby člověk neustále usiloval o dosažení ideálu, jakkoli  

je to nemožné, protože ideální jsou pouze bohové. Výchova je zaměřena na zdokonalení 

jedince, což však není konečným cílem. Vzdělaný člověk je moudrý, statečný, spravedlivý, 

nesobecký, je dobrým občanem, který se svou činností podílí na blahu společnosti. Dob-

rým občanem se člověk stává výchovou, která je vedena již od dětství a je jednou 

z nejkrásnějších věcí, které se může člověku dostat. Každý člověk má ve společnosti své 

místo a zařazení,  

ke kterému je vychováván od dětství. Lidé, ovládáni žádostmi, se stávají rolníky či řemesl-

níky. Lidé s odvahou vykonávají funkci strážců a pracují pro obec. Nejvyšší skupinou jsou 

pak filosofové a vládci, kteří se věnují péči o duši, to znamená morální vzestup občanů. 

Lidé by měli znát společný cíl, ke kterému se společnost ubírá, znát její hodnoty, pravidla a 

řád, stejně jako zásadní podmínku k co nejlepšímu životu v ní – angažovanost jejích obča-

nů. Platón také jako jeden z prvních filosofů uplatňuje rovnost pohlaví, říká, že důležitá 

není síla těla, ale síla ducha, která slouží obci.  
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Z výše uvedeného je patrné, jak Platón měl velmi pečlivě rozmyšlen koncept vzdělání,  

výchovy, jasných zákonů a pravidel. Jeho ideje, které definoval, byly návodem k životu  

ideálních lidí v ideální společnosti. Mnohé z jeho vizí (např. kolektivní výchova, společné 

vlastnictví majetku apod.) přebraly další osoby – filosofové, politici, ekonomové - se sna-

hou o vytvoření nové ideologie státu, které však také neuspěly – některé z přírodních zá-

konů či lidských tužeb jsou silnější než snaha je potlačit nebo změnit. 

3.3 Přínos osobnosti z pohledu sociální pedagogiky v současnosti 

Jak uvádí Kraus (2014, s. 9), již filozofové ve starém Řecku poukazovali na to, že výchova 

musí zohledňovat a akceptovat zájmy společnosti. Byl to především Platón, který vyzvedl 

význam výchovy člověka při jeho společenském uplatnění, tedy sociální funkci výchovy. 

Podle něj může výchova jako forma státního donucení zajistit bezkolizní fungování státu. 

Také Határ (2009, s. 13) připomíná Platóna, který říkal, že jen vhodným uspořádáním státu 

(čím myslí dobré zákony a ctnostné občany, které je nutné správně vychovat) je možné  

zabezpečit blahobyt a bezproblémový život občanů ve společnosti. 

Durkheim (2002, s. 36) píše, že funkcí výchovy je formování sociální bytosti. Podle něj 

patří klíčové místo kultuře, která je socializací jedinců neustále reprodukována. Kultura 

zahrnuje mnoho prvků, jako jsou normy, právo, obyčeje, zvyky, vědění, umění, morálka, 

právo, formy komunikace, které spolu souvisejí. Pro přežití společnosti je důležitá institu-

cionalizace, socializace a s ní přítomná sociální kontrola. Ta se soustředí na vštěpování a 

dodržování norem zahrnutých především v právu a morálce, které odpovídají hodnotám 

uznávaných v dané společnosti. Havlík a Koťa (2002, s. 100) píší, že v moderních společ-

nostech vzrůstá tlak na školské instituce, kvůli účelové adaptaci na měnící se pracovní trh.  

Širší obecné vzdělání se v utilitárním a pragmaticky zaměřeném světě jeví jako nadbytečný 

luxus či ztráta času. Pokud jedinec nezíská obecně vzdělanostní základy, bývá až nemožné 

přeškolit jedince na jinou činnost. Horká (2000, s. 12) k tomu klade otázku: kdo má rozho-

dovat o tom, co lidé od výchovy potřebují - trh?  V souvislosti s tím je na místě se ptát, zda  

je funkce výchovy ve školních institucích směřována převážně jen k pracovním kompeten-

cím? 

Horká píše, že už od dob antiky se pokládá sféra ducha za důležitější oblast než materiální 

blahobyt (Horká, 2000, s. 12). Skalková říká, že proces výchovy v současných školských 
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institucích nekultivuje individuální schopnosti a talent, mravní, estetický a emocionální 

rozvoj jen pro jednotlivce, ale i pro rozvoj mezilidských vztahů (Horká, 2000, s. 13).  

Humanistické koncepce výchovy v dějinách pedagogiky pracují s myšlenkou, že vývoj  

člověka je důležitější než vývoj ekonomický. Je nutné kultivovat hodnoty jako je mír,  

spolupráce, sounáležitost, čestnost, právo, rovnost, porozumění, láska, soucit. Výchova  

nesmí směřovat k pragmatismu, utilitarismu, soutěživosti a zanedbávat výchovu 

k demokracii a humanitě, sebeuvědomění a solidaritě. Ekonomický úspěch bude znehod-

nocen morálním kolapsem společnosti, růstem násilí a agresivity, závislostmi a ztrátou 

morálních zábran (Horká, 2000, s. 22). 

Vzdělávací instituce předává svým žákům ideologii. Předávaný obsah bývá nadhodnoco-

ván a idealizován, vyzdvihuje příklady ze slavné minulosti, aby poskytla výchovné vzory. 

A jak říká Koťa s Havlíkem (2002, s. 138), instituce tím plní své výchovné poslání, neboť 

dává svým žákům žádoucí vzory a chování pro jejich další život. Citují Alexise de To-

cquevilla „demokracie je závislá na tom, jak jsou v té či oné zemi kultivovány citové návy-

ky lidu“. Doplňují, že výchova by měla vytvářet přesvědčení, že svět sice není dokonalým,  

ale lidským úsilím je možné jej postupně měnit.  

Platón jako jeden z nejvýznačnějších zakladatelů filozofie jako vědy se podílí na každé 

vědní disciplíně. Řeší otázky vztahů člověka k přírodě, společnosti, lidem, i k sobě samé-

mu.  

Anzenbacher (2004, s. 33-34) uvádí, že filozofie je univerzální vědou, která hledá důvody, 

podmínky a předpoklady všeho empirického, celého světa. Filozofie je i kritickou rozumo-

vou vědou, která podrobuje každý názor, obraz světa, každou hodnotu svému kritickému 

soudu.  

Kraus a Poláčková (2001, s. 27) charakterizují sociální pedagogiku jako transdisciplinární 

vědu. V následujícím schématu je vztah sociální pedagogiky k jejím opěrným vědám: 
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Obr. č. 10. Systém vědních disciplín, o které se opírá sociální pedagogika (domény) 

(Kraus, Poláčková a kolektiv, 2001, s. 27) 

Jak je z obrázku patrné, sociální pedagogika přebírá z filozofie především poznatky z etiky 

a historie kultury. 
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DISKUSE 

 

Ať už doba, ve které Platón žil, byla jakkoli bouřlivá, proměnlivá a krutá, je v mnoha  

ohledech podobná té naší. Jeho snaha o koncept státu, který má jasně a nezaměnitelně  

definovanou strukturu, vazby a funkci, stejně jako definování pojmů, hodnot, je vedena  

touhou po jednoznačně určených pravidlech, jejichž dodržování je prospěšné a úlevné.  

Není prostor pro pochybnosti, nejasnosti, neporozumění. Jejich nedodržení je jasným poru-

šením pravidel, a naopak dodržování a aktivní účast vede k pospolitosti a soudržnosti celé 

společnosti, po které Platón toužil. Život v harmonické společnosti vede k jejímu rozvoji, 

ochraně jejich občanů, úspěch a blahobyt jedince slouží prospěchu všem.  

Budoucnost obce viděl Platón v komplexním vzdělávání člověka, nejen v rozvoji jeho  

pracovních dovedností, aby si opatřil dostatek finančních prostředků pro zabezpečený  

a pohodlný život. Platón říkal, že lidé, kteří nejsou správně vychováváni, podléhají  

žádostem, žijí konzumním životem. Neustále se snaží uspokojit své žádostivé touhy, proto-

že nikdy nepoznali obrat od přízemních věcí k vyšším idejím – bojí se odejít ze světa stínů. 

Cílem by proto měla být orientace a porozumění v duchu antických ctností – rozum,  

který převažuje nad žádostmi a strachem, odvaha k pravdě, správná míra věcí a spravedlivé 

konání. 

Jak říká Platón, jsme určeni pro život ve společnosti, proto by měl i současný člověk mys-

let na to, že zájmy společnosti by měly být důležitější nad zájmy jednotlivců. Je však nutné  

mít jasně definovaná pravidla života ve společnosti, která akceptují její občané. Sokratovi 

Platón připisuje vyjádření, že jedině službou obci bude život člověka naplněn.  

Bylo by vhodné nad tím alespoň občas přemýšlet. 

Budoucnost všech demokratických států v současné době prochází určitou deziluzí  

z nynějšího vývoje. Soustředěnost na hospodářský rozvoj všech států, zaměřenost  

na ekonomický růst, vycházející ze stále se zvyšující spotřeby, vede k rozevírání sociálních 

nůžek ve společnosti. Na jedné straně stojí stále menší skupina extrémně bohatých osob,  

na druhé pak stále více rostoucí skupina osob, extrémně chudých, s nedostatkem prostřed-

ků pro zabezpečení kvalitního života. Domníváme se, že pouze provázaný a promyšlený 

rozvoj všech částí společnosti, který je založen na komplexně vzdělaných jedincích 

s vysokými  
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životními hodnotami v duchu antických ctností je zárukou harmonické humanitní  

společnosti, tak jak o ní snil Platón. 
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SHRNUTÍ 

 

Druhá část této publikace pojednává o Platónovi jako zahraniční osobnosti ve vztahu  

k filozofii výchovy a sociální pedagogice. V úvodu k této části je vyzdvižen význam Pla-

tóna nejen pro filozofii, ale i pro celé následující generace.  

Následuje první kapitola nazvaná „Platón“, která je rozdělena na další tři podkapitoly.  

První podkapitola popisuj Platónův profesní a osobní život ve vztahu k historickým  

a geografickým souvislostem. Nachází se zde popis tehdejší doby a událostí,  

které se odehrály a ovlivnily jeho další život. Pokračuje popisem Platónova profesního  

a osobního života. Druhá podkapitola se věnuje Platónově dílu ve vztahu k historickým  

a geografickým souvislostem. Je zde výčet všech jeho děl s krátkým popisem obsahu. Po-

slední třetí podkapitola se zaměřuje na historický čin Platóna. Je zde popsáno jeho podo-

benství o jeskyni, detailní popis jeho světa idejí a Platónského trojúhelníku. Podkapitola 

pokračuje popisem Platónovi představy o ideálním státě a uvedením různých forem států,  

které zkoumal. Závěr této podkapitoly popisuje školu založenou Platónem - Akademii. 

Druhá kapitola se věnuje Platónovi a společnosti. Je rozdělena na tři podkapitoly, první 

uvádí vybrané předchůdce a filozofická východiska, která ovlivnila Platóna. Jsou to sofisté, 

Pythagoras, Herakleitos, Parmenides z Eleje a Zenon z Eleje. Druhá podkapitola obsahuje 

zkrácený popis tří nejdůležitějších současníků a spolupracovníků Platóna. Jsou jimi  

Sokrates, Aristoteles a Theaitetos. Poslední třetí podkapitola uvádí Platónovy následovate-

le. Vzhledem k tomu, že takto lze označit všechny filozofy po Platónovi, je zde pouze vý-

běr některých: Xenokratés, Cicero, Plútarchos, Plotinos a novoplatonici, Porfýrios. 

Třetí kapitola pojednává o Platónovi a jeho přínosu. Opět je rozdělena na tři podkapitoly  

a v první je rozebrán Platónův přínos pro filozofii výchovy z pohledu odborníků. Je zde 

uvedena nejen pozitivní kritika Platóna, ale i ta negativní. Druhá podkapitola obsahuje Pla-

tónův přínos pro filozofii výchovy z pohledu autorů této publikace. Jedná se o osobní ná-

zor a pohled autorů na tohoto velikána filozofie. Třetí podkapitola popisuje Platónův pří-

nos z pohledu sociální pedagogiky v současnosti. Je zde vyzdvižen jeho přínos a důležitost 

jeho myšlenek, které jsou aktuální i v naší době. 

Druhou část této publikace uzavírá diskuze o Platónovi, která obsahuje zdůraznění jeho  

myšlenek a filozofie. 
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ZÁVĚR 

 

Druhá část této publikace se věnuje zahraniční osobnosti ve vztahu k filozofii výchovy  

a sociální pedagogice. Autoři si za tuto osobnost zvolili Platóna a to z mnoha důvodů.  

Nejen proto, že Platón je označován za největšího filozofa všech dob, ale hlavně pro jeho 

myšlení a počiny, kterými ovlivnil celé lidstvo. Například podobenství s jeskyní, Platónský 

trojúhelník, svět idejí, jeho představa ideálního státu nebo názory na výchovu a vzdělávání.  

Jeho dialogy a texty patří k nejcennějším a nejúžasnějším filozofickým dílům,  

které lze studovat neustále dokola a objevovat nové myšlenky. V každém období lidských 

dějin byla aktuální některá část z jeho díla. Z Platónových myšlenek a názorů čerpala vět-

šina filozofů, kteří přišli po něm, a také se inspirovala řada filozofických směrů.  

Založil Akademii, která je považována za první evropskou univerzitu. Jejím cílem bylo  

komplexně vzdělávat a vychovávat občany, čehož se Platón snažil dosáhnout výukou  

vedenou formou vzájemného kontaktu učitele a žáka.  

Platón vyniká pronikavostí svého psychologického pohledu, všeobsáhlostí svého univer-

zálního ducha, pevností lidského charakteru a hlubokou vážností. Je zakladatelem idealis-

tické filozofie, bojovníkem za vládu ducha v životě a šiřitelem nepodmíněných mravních 

norem lidského jednání. Formuluje střed a ohnisko zájmu středověké filozofie, je obdivu-

hodným filozofem, který položil filozofické základy v oblasti terminologie a témat filozo-

fie na další dvě tisíciletí. Bez nadsázky lze říci, že bez Platóna bychom žili ve zcela jiném 

světě a nelze jej než obdivovat.  
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CELKOVÝ ZÁVĚR 

 

Seminární práce je věnována filozofii výchovy a to především dvěma jejím představitelům. 

Hlavním cílem této práce bylo nalézt v díle a práci Platóna a doc. PhDr. Mgr. Jaroslava 

Balvína, CSc. množství informací, které činí tyto dvě osobnosti pro filozofii výchovy 

významnými. Nastíněním myšlenek obou zvolených osobností jsme si uvědomili,  

jak významná a potřebná je filozofie výchovy nejen pro dnešní dobu. Naším úkolem bylo 

zmínit nadčasovost myšlenek řeckého filozofa Platóna, právem považovaného za jednoho 

z největších myslitelů všech dob. Jeho úvahy, díla a činy ovlivňovaly, ovlivňují  

a ovlivňovat budou celé lidstvo. Připomeňme podobenství s jeskyní, svět idejí nebo jeho 

představy ideálního státu. Na základě zpracovaných informací lze konstatovat, že hlavním 

filozoficko-výchovným posláním Platóna je neustálá potřeba zdokonalování veškeré lidské 

činnosti. K tomu je možno dospět celoživotním vzděláváním a výchovou jak dětí, mládeže, 

tak dospělých.  Platón vzešel z kolébky významných filozofů a obohatil nás dialogy a 

texty, jež patří k největším dílům filozofie. 

 Na druhé straně se autorům seminární práce podařilo upozornit, že akademicky činná 

osoba v roli doc. PhDr. Mgr. Jaroslava Balvína, CSc. dokáže působit filozoficky a 

výchovně na veřejnost nejen na půdě univerzitní, ale i v kulturním životě. Doc. PhDr. Mgr. 

Jaroslav Balvín, CSc. se též ve svém pojetí zabývá filozofií výchovy. Velký důraz a 

značnou energii však věnuje romské minoritě. Jako zakladatel Hnutí R se snaží o osvětu a 

přiblížení a jistě i o pochopení romské kultury.  

Pro tuto práci byly také důležité jeho názory na výchovu a vzdělávání sociálních pedagogů 

a andragogů.  

Úplným závěrem chceme poznamenat, že jedním z cílů této práce bylo přinést čtenářům 

informace a zajímavosti ze života a díla dvou, pro nás významných, osobností filozofie 

výchovy. Pro autory bude odměnou, když se čitatel zamyslí a dále bude sdílet myšlenky, 

vést diskuse a přemítat o smyslu života. Každý si totiž musí cestu ke své životní filozofii 

najít sám. A výchova, protože je všudypřítomná stejně jako filozofie, nám nastavuje 

zrcadlo našeho bytí. 
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