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PPŘŘEDKLASICKEDKLASICKÁÁ
FILOSOFIEFILOSOFIE



•• Jako Jako ppřředklasickedklasickáá filosofiefilosofie (p(přředsokratovskedsokratovskáá
filosofie) bývfilosofie) býváá oznaoznaččovovááno obdobno obdobíí 7. 7. –– 5. st. p5. st. přř. . 
n. ln. l. antick. antickéé filosofie.filosofie.

•• V tomto obdobV tomto obdobíí filosofie vznikfilosofie vznikáá, vy, vyččleleňňuje seuje se
z mýtu, který doposud vysvz mýtu, který doposud vysvěětloval svtloval svěět a jeho t a jeho 
principy.principy.

•• HlavnHlavníím zm záájmen filosofjmen filosofůů je svje svěět (t (kosmoskosmos) ) –– řřeešíší
se se kosmologickkosmologickéé ototáázkyzky. Filosofov. Filosofovéé hledajhledajíí
pralpraláátku, praprinciptku, praprincip ((archarchéé), který je ), který je 
zzáákladem vkladem vššech jsoucen a z nech jsoucen a z něěhohožž postpostáávváá celý celý 
svsvěět.t.

•• Od Od žžáádndnéého filosofa tohoto obdobho filosofa tohoto obdobíí se se 
nedochovalo celnedochovalo celéé ddíílo, plo, přři studiu vychi studiu vycháázzíí vvěědci dci 
ppřředevedevšíším z odkazm z odkazůů mladmladšíších autorch autorůů..



MILMILÉÉTSKTSKÁÁ ŠŠKOLAKOLA

•• NNáázev zev šškoly je odvozen od maloasijskkoly je odvozen od maloasijskéého ho 
ppřříístavu Mstavu Míílléétos.tos.

•• FilosofovFilosofovéé se snase snažžíí nalnaléézt zt archarchéé..
•• Podle mPodle míílléétských filosoftských filosofůů je tato pralje tato praláátka tka 

nadnadáána vlastnna vlastníím m žživotem (vnitivotem (vnitřřnníím m 
zdrojem pohybu a vývoje), a proto bývajzdrojem pohybu a vývoje), a proto bývajíí
oznaoznaččovovááni jako ni jako hýlozoisthýlozoistéé (z (z řřec. hýlec. hýléé = = 
lláátka + zotka + zoéé = = žživot).ivot).

•• PralPraláátka je jen jedna  tka je jen jedna  -- monismus.monismus.



Thales z MThales z Míílléétutu
(624 (624 –– 545 p545 přř. n. l.). n. l.)

•• Astronom a Astronom a 
matematik (Thaletova matematik (Thaletova 
krukružžnice)nice)

•• Za pralZa praláátku povatku považžuje uje 
vodu vodu –– žživoucivoucíí zzááklad klad 
vvššech jevech jevůů, který je , který je 
obdaobdařřen boen božžskou silou skou silou 
a který je za který je záákladem kladem 
vvššech jsoucen.ech jsoucen.

•• „„SvSvěět je plný boht je plný bohůů““
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thales-06.jpg



AnaximandrosAnaximandros
(610 (610 –– 546 p546 přř. n. l.). n. l.)

•• Za pralZa praláátku povatku považžuje uje 
apeironapeiron –– nněěco co 
neurneurččititéého, nemho, neměěnnnnéého, ho, 
neomezenneomezenéého, ho, 
beztvarbeztvaréého, nekoneho, nekoneččnnéého ho 
a va věčěčnnéého.ho.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil
e:Anaximander.jpg

Rafael Santi znázornil 
Anaximandra na fresce Athénská

škola (podoba je smyšlená)



AnaximenesAnaximenes (585 (585 –– 528 p528 přř. n. l.). n. l.)

•• Za pralZa praláátku povatku považžuje uje 
apeiron aapeiron aéér r ––
vzduchvzduch, z n, z něěhohožž
zhuzhuššťťovováánníímm
a za zřřeeďďovováánníím vznikajm vznikajíí
vvěěci a vci a všše do ne do něěj opj opěět t 
zanikzanikáá..

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anaximenes.jpg



PYTHAGOREJSKPYTHAGOREJSKÁÁ ŠŠKOLAKOLA

•• Filosof, který se jako prvnFilosof, který se jako prvníí nazval nazval 
filosofem.filosofem.

•• Matematik (Pythagorova vMatematik (Pythagorova věěta), ta), 
astronom.astronom.

•• ZaklZaklááddáá svou svou šškolu na kolu na úúzemzemíí
dnedneššnníí jijižžnníí ItItáálie a Siclie a Sicíílie.lie.

•• Za pralZa praláátku povatku považžuje uje ččíísloslo –– celý celý 
vesmvesmíír se r se řřííddíí ččííselnými vztahy.selnými vztahy.

•• Ve vesmVe vesmííru vlru vláádne dne řřáád, který je d, který je 
ddáán n ččíísly.sly.

•• NejdNejdůůleležžititěějjšíším m ččííslem je 10 slem je 10 ––
vyjadvyjadřřuje harmonii svuje harmonii svěěta.ta.

Pythagoras (572 – 494 př. n. l.)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pit%C3%A
1goras-RP-01.jpg



ELEJSKELEJSKÁÁ ŠŠKOLAKOLA

•• ŠŠkola dostala nkola dostala náázev podle jihozzev podle jihozáápadnpadníí italskitalskéé
vesnice Elea.vesnice Elea.

•• ZabývZabýváá se pse přředevedevšíším pojmy prostoru a pohybu m pojmy prostoru a pohybu ––
podle elejskpodle elejskéé šškoly pohyb neexistuje, je jen koly pohyb neexistuje, je jen 
nemneměěnnnnéé bytbytíí..

•• Podstatu bytPodstatu bytíí mmůžůžeme poznat pouze rozumem a eme poznat pouze rozumem a 
mymyššlenleníím (m (epistepistéémeme), smysly n), smysly náás klamou, s klamou, 
protoprotožže pomoce pomocíí nich poznnich poznáávvááme svme svěět v pohybu, t v pohybu, 
svsvěět mt měěnnííccíí se (se (doxadoxa).).



Parmenides Parmenides (540 (540 –– 470 p470 přř. n. l.). n. l.)

•• BývBýváá oznaoznaččovováánn
za prvnza prvníího filosofa (jako ho filosofa (jako 
prvnprvníí mluvmluvíí o byto bytíí).).

•• „„BytBytíí je a nebytje a nebytíí
nenneníí"" –– zzáákladem svkladem svěěta ta 
je bytje bytíí (jedin(jedinéé, st, stáálléé, , 
nemneměěnnnnéé, bez hranic)., bez hranic).

•• Parmenidova filosofie Parmenidova filosofie 
poppopíírráá pohyb, zmpohyb, změěnu, nu, 
vývoj.vývoj. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parmenides.jpg



Zenon z ElejeZenon z Eleje (490 (490 –– 430 p430 přř. n. l.). n. l.)

•• Podal dPodal důůkaz Parmenidovy kaz Parmenidovy 
filosofie filosofie –– 3 aporie3 aporie::

1.1. Aporie dichotomie (pAporie dichotomie (půůlenleníí) ) ––
pohyb je nemopohyb je nemožžný, vný, vžždy jsmedy jsme
v urv urččititéém bodm boděě

2.2. LetLetííccíí šíšíp p –– šíšíp se vp se vžždy nachdy nacháázzíí
v urv urččititéém bodu v klidu, takm bodu v klidu, takžže se e se 
nepohybujenepohybuje

3.3. Achilleus a Achilleus a žželva elva –– Achilleus Achilleus 
žželvu nikdy nedohonelvu nikdy nedohoníí, , 
v momentv momentěě, kdy je Achilleus , kdy je Achilleus 
v bodv boděě A, je A, je žželva jielva jižž v bodv boděě BB

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diogenis_Laertii_De_
Vitis_(1627)_-_Zenon_of_Elea_or_Zenon_of_Citium.jpg



HERAKLEITOS Z EFESUHERAKLEITOS Z EFESU
(540 (540 –– 480 p480 přř. n. l.). n. l.)

•• Herakleitova filosofie je Herakleitova filosofie je 
opakem filosofie Eleatskopakem filosofie Eleatskéé
šškoly koly –– „„pantha rheipantha rhei „„ (v(všše e 
plyne) plyne) –– svsvěět je v neustt je v neustáálléém m 
procesu vznikprocesu vznikáánníí a zanika zanikáánníí, , 
vvšše je v neuste je v neustáálléém pohybu, m pohybu, 
zmzměěnněě..

•• Za pralZa praláátku povatku považžuje uje oheoheňň..

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sanzi
o_01_Heraclitus.jpg

Rafael Santi znázornil 
Herakleita na fresce 

Athénská škola



PPŘŘÍÍRODNRODNÍÍ FILOSOFIEFILOSOFIE
5. STOLET5. STOLETÍÍ PPŘŘ. N. L. N. L..

A) A) MLADMLADŠÍŠÍ FYZIKOVFYZIKOVÉÉ
EmpedoklesEmpedokles (490 (490 –– 430 p430 přř. n. . n. 

l.)l.)

•• Eklektik Eklektik 

•• Za pralZa praláátku povatku považžuje tzv. uje tzv. 4 ko4 kořřenyeny: : 
vodu, zemi, vzduch a ohevodu, zemi, vzduch a oheňň..

•• Jsoucna vznikajJsoucna vznikajíí spojovspojováánníím a m a 
rozpojovrozpojováánníím kom kořřenenůů. Tento proces . Tento proces 
se dse děěje na zje na záákladkladěě dvou dvou 
protikladných principprotikladných principůů: : lláásky a sky a 
svsvááruru..

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Empedo
kles.jpeg



B) ATOMISTB) ATOMISTÉÉ

DemokritosDemokritos (460 (460 –– 360 p360 přř. n. l.). n. l.)
•• ZZáákladem vkladem vššech jsoucen jsou ech jsoucen jsou 

nedneděělitelnlitelnéé ččáástesteččky ky –– atomyatomy..
•• Jsoucna (i lidskJsoucna (i lidskáá dudušše) vznikaje) vznikajíí

shlukovshlukováánníím a rozdm a rozděělovlováánníím m 
atomatomůů..

•• Atomy se pohybujAtomy se pohybujíí po ppo přředem edem 
ururččených drahených draháách. Jejich pohyb ch. Jejich pohyb 
se se řřííddíí zzáákonem pkonem přřííččiny a iny a 
nnáásledku (neexistuje nsledku (neexistuje nááhoda).hoda). http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Democritus2.jpg
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VVššechny uveechny uveřřejnejněěnnéé odkazy [cit. 10odkazy [cit. 10--0707--2013] .2013] .
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