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SOKRATESSOKRATES

http://commons.wikimedia.org/wik
i/File:Louvre,_Socrates-

Sculpture.jpg



ŽŽIVOTIVOT
•• ŽŽil v letech 469 il v letech 469 –– 399 399 

ppřř. n. l.. n. l.
•• Narodil se v Narodil se v AthAthéénnááchch

jako syn sochajako syn sochařřee
a porodna porodníí bbááby.by.

•• Jeho Jeho žžena se jmenovala ena se jmenovala 
XantipaXantipa –– byla hbyla hááddáávváá
a haa haššteteřřiviváá, Sokratovi  , Sokratovi  
ččasto vyasto vyččíítala, tala, žže pro e pro 
filosofovfilosofováánníí zanedbzanedbáávváá
svou rodinu.svou rodinu. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Socrates_and_X

anthippe.jpg

Gravure d'Otto Van Veen, 
Anvers 1607 – Xantipa polévá

Sokrata



•• PlatonPlatonůův uv uččitelitel

•• ŽŽil v demokratických Athil v demokratických Athéénnáách, ale sch, ale sáám byl m byl 
zastzastááncem aristokracie. Concem aristokracie. Cožž bylo hlavnbylo hlavníím m 
ddůůvodem, provodem, pročč byl obbyl obžžalovalováán n 
z bezboz bezbožžnosti a odsouzen. Sokrates si nosti a odsouzen. Sokrates si 
mohl vybrat mezi dvmohl vybrat mezi dvěěma tresty ma tresty ––
vyhnanstvvyhnanstvíím a smrtm a smrtíí. Zvolil si . Zvolil si smrtsmrt –– vypil vypil 
odvar z bolehlavu. odvar z bolehlavu. 

•• Sokratova obhajoba je popsSokratova obhajoba je popsáánana
v Platonovv Platonověě ddííle le Obrana SokratovaObrana Sokratova. . 



JeanJean--FranFranççoisois--Pierre Peyron Pierre Peyron ––
Sokratova smrtSokratova smrt

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Fran%C3%A7ois-Pierre_Peyron_-_The_Death_of_Socrates_-
_WGA17398.jpg



•• Sokrates byl oznaSokrates byl označčen delfskou ven delfskou věěššttíírnou za rnou za 
nejmoudnejmoudřřejejšíšího ho ččlovlověěka. Sokrates nad tka. Sokrates nad těěmito mito 
slovy, kterslovy, kteráá pochpocháázela od bohzela od bohůů, nepochyboval, , nepochyboval, 
ale snaale snažžil se pil se přřijijíít na to, v t na to, v ččem jeho moudrost em jeho moudrost 
spospoččíívváá. Do. Doššel k zel k záávvěěru, ru, žže jeho moudrost jee jeho moudrost je
v tom, v tom, žže si doke si dokáážže pe přřipustit svou nevipustit svou nevěědomost domost ––
„„VVíím, m, žže nic neve nic nevíímm““ ((Scio me nihil scire).Scio me nihil scire).

•• Sokrates vyuSokrates vyuččoval filosofii pomocoval filosofii pomocíí rozhovoru se rozhovoru se 
svými svými žžááky. Sprky. Spráávnvněě kladenými otkladenými otáázkami zkami 
nasmnasměěroval svroval svéé žžááky ke sprky ke spráávnvnéému nmu náázoru. Tato zoru. Tato 
metodametoda, kdy Sokrates pom, kdy Sokrates pomááhháá ppřřiviváádděět pravdu t pravdu 
na svna svěět, bývt, býváá oznaoznaččovováána jako na jako porodnickporodnickáá
(babick(babickáá, maieutika)., maieutika).

•• Nedochovalo se Nedochovalo se žžáádndnéé Sokratovo dSokratovo díílo lo 
(pravd(pravděěpodobnpodobněě nic nenapsal), o jeho nic nenapsal), o jeho žživotivotěě a a 
ddííle se dozvle se dozvííddááme pme přředevedevšíším z Platonových dm z Platonových děěl.l.



FILOSOFICKFILOSOFICKÉÉ NNÁÁZORYZORY

•• Sokrates býval oznaSokrates býval označčovováán za sofistu, con za sofistu, cožž ale ale 
odmodmíítl, prototl, protožže nevyue nevyuččoval za penoval za penííze. Takze. Takéé
odmodmíítal relativnost pravdy a dobra. tal relativnost pravdy a dobra. 

•• Podle Sokrata jsou mravnPodle Sokrata jsou mravníí pojmy dobro a pojmy dobro a 
pravda objektivnpravda objektivníí, tzn. platn, tzn. platnéé pro vpro vššechny lidi echny lidi 
stejným zpstejným způůsobem.sobem.

•• Sokrates je pSokrates je přředstavitelem tzv. edstavitelem tzv. eticketickéého ho 
intelektualismu intelektualismu –– lidlidéé konajkonajíí zlo jen zlo jen 
z nevz nevěědomosti, kdo jednou poznal dobro, jidomosti, kdo jednou poznal dobro, jižž
nikdy nebude konat zlo.nikdy nebude konat zlo.
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