
Láska a přátelství 
Platón – Přátelství a jeho druhy ústavy 
https://www.youtube.com/watch?v=XXc5rrpWM2o 

Nyní je snad nutno pojednat o přátelství. Neboť přátelství je jakási ctnost anebo je se ctností 

spojeno a pro život je velmi potřebné. Bez přátel by si nikdo nepřál žít, i kdyby měl všechna 

ostatní dobra — vždyť se i zdá, že přátel jest nejvíce třeba lidem bohatým, vládnoucím a 

mocným. 

 

Neboť k čemu by člověku byla taková přízeň osudu, kdyby mu byla odňata možnost 

dobrodiní, které se prokazuje přátelům způsobem nejlepším a chvály nejhodnějším? 

 

Anebo jak by byla střežena a chráněna bez pomoci přátel? Neboť čím jest větší, tím jest méně 

bezpečná. 

 

V nouzi a v ostatních nehodách za jediné útočiště se pokládají přátelé; 

•  mládeži přátelství pomáhá k bezúhonnému životu,  

•  starcům poskytuje ošetření a zastání v pracích, s které oni nejsou pro svou slabost,  

•  a mužům v plné síle přispívá ke krásným činům.  

… 

 Je však o něm nemálo pochybností. Jedni je pokládají za jakousi rovnost a přátele za sobě 

rovné, proto prý se říká: »Rovný rovného si hledá« a »Vrána k vráně sedá«, a podobně. Druzí 

zase naopak říkají, že všichni takoví se k sobě chovají jako hrnčíř k hrnčíři. A vysvětlení pro 

to hledají hlouběji, i ve zjevech přírodních, tak Euripides praví, že vyprahlá země miluje déšť 

a že vznešené nebe, je-li plno deště, rádo padá na zemi, a Herakleitos praví, že protivy jsou 

prospěšné a že z rozdílů pochází nejkrásnější soulad a že všechno vzniká ze sváru. 

… 

Účelové přátelství (spolužák, kamarád s kterým dělám sport) 

Tato přátelství jsou tedy jimi pouze nahodile; neboť tu milovaná osoba je milována nikoli z 

toho důvodu, že je taková, jaká je, nýbrž proto, že poskytuje nějakého dobra nebo rozkoše. 

Taková přátelství se pak snadno rozvazují, poněvadž osoby si nezůstávají stejné; když totiž 

jeden není již příjemný nebo užitečný, přestává druhý milovati. Neboť to, co jest užitečné, 

nezůstává trvale totéž, nýbrž je užitečné hned to, hned ono. Zanikne-li tedy to, pro co lidé byli 

přáteli, zaniká i přátelství, jako by přátelství bylo podmíněno pouze tím… 

… 

Cnostný přátelství (protože mám rád lidi a můj kamarád/ka taky, máme stejné hodnoty) 

Dokonalé přátelství je mezi lidmi dobrými a v ctnosti si podobnými. Tito totiž si stejně přejí 

dobra proto, že jsou dobří, dobří pak jsou sami v sobě; a ti, kdo přejí dobra svým přátelům pro 

jejich osobu, bývají pravými přáteli — neboť tak smýšlejí sami ze sebe, nikoli nahodile —; 

proto přátelství mezi nimi trvá tak dlouho, dokud jsou dobří, ctnost pak jest stálá; i jest každý 

z nich dobrý sám v sobě i dobrý k příteli. Lidé dobří jsou zajisté současně dobří prostě i sobě 

prospěšní. Ale jsou si také příjemní; neboť lidé dobří jsou příjemní sami v sobě i sobě 

navzájem; 

https://www.youtube.com/watch?v=XXc5rrpWM2o


Jak vybudovat přátelství 

Ovšem takových přátelství je poskrovnu; neboť je málo lidí takové povahy. Potřebuje také 

času a návyku pospolitého života; neboť podle přísloví není možno poznati se dříve, dokud 

nesníme známou míru soli; ani nelze jednomu oblíbiti si druhého a býti mu přítelem, dokud 

jeden druhému nedokáže, že je hoden lásky a důvěry. Ti, kdo nakvap vcházejí v přátelský 

svazek, rádi by sice byli přáteli, ale nejsou jimi, nejsou-li zároveň hodni lásky, a vědí-li to; 

neboť přání přátelství uzavříti dostavuje se rychle, ale pravá přátelství nikoli. 

….  

Mezi lidmi nevlídnými a starými vyskytuje se přátelství tím řidčeji, čím jsou nevrlejší a čím 

se ze vzájemného styku méně radují; neboť se zdá, že především tyto vlastnosti, přívětivost a 

družnost, náležejí k přátelství a je působí. Proto se mladí lidé stávají rychle přáteli, starci 

nikoli; nestávají se totiž přáteli těm, z nichž nemají radosti; podobně i lidé nevlídní. 

Dotazy: 

1, Z jakých dvou příčin potřebují podle Platona bohatí přátele? 

2, K čemu jsou přátelé mládeži , starcům a k čemu mužům? 

3, Jaký je podle tebe rozdíl mezi účelovým a cnostným přátelstvím? 

4, Co je potřeba dělat, aby bylo přátelství vzniklo? 

5, Co podle tebe znamená „sníst známou míru soli“? Jaká je to životní zkušenost, kterou si máš s kamarádem 

projít, abyste upevnili přátelství? 

Vysvětlivky: 

Cnost – hodnota, něco co si vážíme, považujeme za podstatné v životě, vyhledáváme 

Bez lásky nejsem nic (1. korintským 13. kapitola – Bible) 

1Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. 2Kdybych 

uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez 

lásky nejsem nic. 3Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky 

je mi to k ničemu.  

4Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; 5není hrubá, 

nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, 6není škodolibá, ale raduje se z pravdy; 

7všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží.  

8Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví – ta zaniknou, jazyky – ty umlknou, poznání – to pomine. 9Jen 

z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme; 10jakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné 

zanikne. 11Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory; 

když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. 12Teď totiž vidíme jako v zrcadle, 

nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná 

mě.  

13Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska. 

Dotazy: 

https://www.bible21.cz/online#1korintskym/13/1
https://www.bible21.cz/online#1korintskym/13/2
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1, Podle textu, co je nejdůležitější vlastnost člověka? 

2, Jaké jsou vlastnosti lásky? Vypiš alespoň 5 vlastností. 

 

 

Tři pruty Svatoplukovi a Kazatel (0-1:00) 

Vyslechni první minutu odkazu a porovnej co jsi slyšel z textem ze starého zákona. 

https://www.youtube.com/watch?v=r6Gv2ofE2Fg 

Dvěma je lépe (Kazatel 4. kapitola 9-12 verš - Bible) 

9Lépe je dvěma nežli samotnému;  

jejich námaha má štědrou odměnu:  

10Padne-li jeden z nich, druhý ho zvedne,  

padne-li osamělý, běda, kdo zvedne jej?!  

11Dva lidé spolu spící lépe zahřejí se,  

jak ale zahřeje se ten, kdo spí sám?  

12Je-li napaden jeden, dva spolu odolají;  

trojitý provázek se těžko přetrhne! 

Dotazy: 

1, Jakou vidíš podobnost mezi Svatoplukovými tři pruty a pasáži z Kazatele? 

2, Věříš tomu, že tento princip přátelství v životě funguje? Prohlubuješ vědomě své přátelství s někým? 

 

Werich o přátelství (0-1:27) 

Vyslechni nahrávku a zamysli se nad pravdivostí toho, co pan Werich říká. Pan Werich je umělec, 

který napsal mnoho děl a hrál například ve filmu Císařův pekař, pekařův císař. Žil v první polovině 20. 

století. 

https://www.youtube.com/watch?v=SMhaDdO5VfI 

Dotazy: 

1, Co říká pan Werich? (přesný citát myšlenky, to s tou matematikou) 

2, Podle tebe je to pravda, nebo ne 

 

Dobrovolný úkol: 

„Železo se brousí železem, tak jako přítel brousí svého přítele“ (Přísloví 27. kapitola, 17 verš) 

1, Co to podle tebe znamená brousí? Co to podle tebe znamená v mezilidských vztazích? (skus se 

zamyslet, jaká je atmosféra, když se něco brousí) 

2, Co potřebuješ k tomu, aby si se stal/a charakterním člověkem? Dokážeš to sám/a, nebo potřebuješ 

od někoho pomoc? Zkus uhodnout, jak to asi probíhá … 

https://www.youtube.com/watch?v=r6Gv2ofE2Fg
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