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Hodnocení opravujícího:
Práce je výborná. Nemám k ní žádné další připomínky. (15 bodů z 15.)

Sókratova metoda a otázka
Sókratés za svůj hlavní úkol považuje přesvědčování lidí o nutnosti péče o duši, tzn. obrácení se od věcí vnějších a relativních k sobě samým, ke svému poslednímu cíli. Mravní problém objevený Sókratem spočívá v tom, že tento poslední cíl není znám, a tedy nemáme z něj pocházející nepochybnou znalost o tom, co je dobré a co není, a protože to nevíme, nezbývá nám, než přezkoumávat ty mravní soudy, jež se nám podávají. I když je lidské dobré neznámé, je zde jako cíl, k němuž směřuje naše snažení, a vede tak k jednotnému, v sobě upevněnému životu. To je fronésis, praktická moudrost. Stálé kladení mravní otázky nás udržuje v blízkosti dobra, a tak Sókratovo vědění nevědění není pouze negativní.
Sókratovský dialog sestává z krátkých a záludných otázek a odpovědí, hojně užívá analogií. Tato dialektika dost dobře možná byla známa už před Sókratem, ale teprve on pochopil, „že jde o logos vůbec“. Sókratés ukazuje protismysl, spor dvou zároveň přijímaných tezí, v domnělém smyslu odpůrcovy řeči, pak se určuje, které tvrzení vyloučit, a zjednává se společná půda. Tím, že vyvrací falešná a povrchní mínění, vytváří půdu pro obnovu. Vzbuzuje vědění nevědění, a tím otázku, neboli žízeň po areté, po zdatnosti. Toto dialektické vyvracení se nazývá elenktikou.
Sókratův mravní pohyb začíná otázkou po posledním účelu života, která vede k vědění nevědění a poznání mýlky přirozeného postoje. Toto prohlédnutí soustředí život na pravé, jednotné jsoucno, a s tím vzniká dvojí sókratovská perspektiva se svou ironií. Následkem tohoto pohybu je Sókratovo poznání, že nikdo nechybuje úmyslně. Sókratova ironie, nerozlučně související s jeho metodou, není pouhým zvoleným nástrojem k porážce protivníka,  ale je důsledkem Sókratovy transcendence, jeho pohybu ve dvou rovinách – rovině přirozeného, naivního a nereflektovaného smyslu a rovině hlubšího smyslu, který nalézá ve světle své otázky. Proto i když používá týchž slov jako jeho přirozeně myslící druh, mají jiný smysl.
Filologický a filosofický problém Sókratův
O Sókratovi máme jen zpráv od druhých – Xenofónta, Platóna a Aristotela – z nichž každý jej nahlíží jinak. Nejpůvodnějším zdrojem je Platón, u kterého je však těžké rozlišit, co pochází od Sókrata a co od něj. Nevíme tedy, jaký Sókratés opravdu byl. V dějinách se vyskytly rozličné výklady tohoto filosofa, zpravidla však zůstává symbolem svobody ducha a hledačem problematičnosti.
Jak ukazují následující názory význačných filosofů, Sókratés je problematickým dodnes. Podle Hegela se v Sókratově případu střetávají dvě síly se stejným mravním oprávněním: filosofický nárok jedince na absolutní svobodu ducha, na vlastní úsudek, a právo společnosti na sebeobranu, na obranu své soudržností, svého řádu, jistot a tradice. Pro Kierkegaarda je Sókratés filosofem jediné myšlenky: že pravda nepřichází zvenčí, že k ní člověk musí  přijít ze sebe, pročež ji nelze učit, jen podnítit nalezení, a rovněž z toho plyne, že již musí být v duši přítomna, a tedy musí být bytí před narozením. Sókratova pravda je výhradně vnitřní absolutní vztah („etická vášeň“), nezáleží na ničem vnějším, nezáleží vůbec na čase – vždyť pravda je již dána, jen si vzpomínáme. Ale tváří v tvář božskému, jež je od lidského zcela jiné, je nucen o oné absolutní niternosti pochybovat. Chybí mu víra, přijmutí paradoxnosti božského, vědomí hříšnosti. Nietzsche Sókrata kritizuje jako ničitele tradic, obyčeje, tragedie atd., který jde proti životu. Přitom mu uniká centrální bod sókratismu, jeho subjektivnost, tzn. nerozlučná spjatost filosofie – myšlení – s životem a jednáním člověka, které spolutvoří. Sókratés nevyvrací jistoty z dekadence, ale ze starosti o člověkovo bytí.
Kulturní předpoklady: tragedie a sofistika
Mezi podstatné prameny Sókratova vzdělání, kromě vlivu pythagorejců a starší filosofie, patřilo divadlo a sofistika. Tragický hrdina je bezradný tváří v tvář odporujícím si požadavkům různých povinností a za nimi stojících božstev, proto představuje otázku po (posledním, jednotícím) smyslu; ta je kladena s ohledem na společnost a její zdar. Poznání svých mezí, toho, že smysl života je v rukou božích mimo dosah lidského rozumu, dosahuje jen skrze utrpení, rozum zde nepomáhá, roli zde hraje iracionálno.
S demokratizací athénské společnosti se objevuje potřeba učit politické zdatnosti a přichází sofisté, učitelé řečnictví a argumentace. Sofisté byli extrémní racionalisté a intelektualisté, podle nich se vše musí legitimizovat před logem. Náboženství, morálka atd. jsou jen věcí konvence, pramenem všech norem je člověk (protiklad k tragickému důrazu na osud a bohy). Přináší antropocentrický pohled na člověka. Mnoho Sókratových témat se objevuje už u sofistů, on je rozvíjí a přepracovává.
Sókratovo působení
Dvěma podstatnými motivy sókratismu, podle Patočky, jsou původ Sókratovské otázky ze zobecnění pojmu techné, odborného umění, na celek života a lidová moudrost, že „télos životní, konec a smysl života a každého činu, si vyhradili pro sebe bohové, člověku že je neznám.“ Sókratismus je tímto přiznaným nevědomím posledního cíle. Techné je odborné vědění, mající svůj cíl, a tedy relativní dobré, v životě. Zobecnění techné na celek života znamená otázku po cíli takové nauky, tzn. po absolutním dobrém, po cíli života, z nějž se všechna relativní dobra odvozují.
Základní postoj Stenzelova Sókrata k politice zdůrazňuje obecný prospěch, před nímž mizí význam jednotlivce. Z toho plyne, že činit bezpráví znamená poškozovat celek a nesmí být nikdy dopuštěno. Proto se Sókratés podrobuje nespravedlivému, ale zákonnému rozsudku. Svými žáky, až na výjimky, byl Sókratés nahlížen jako obránce klasických mravních a politických hodnot proti sofistickému relativismu a individualismu, čekali od něj návod, jak jednat správně, unikala jim opravdová podstata „vědění nevědění“, které je přiznáním nedosažitelnosti nějakého mravního kodexu. Sókratovým odpůrcem sice je extrémní individualista, v němž vidí člověka bez mravní zkušenosti, ale jeho objevem je, že mít mravní zkušenost neznamená bezprostřední a nereflektované překonání přirozeného sobectví přilnutím k obci, že hlavní je zde nahrazení naivní mravní jistoty otázkou po dobru. K této otázce není obsahové, pozitivní odpovědi (čili onoho vědění, jež Sókratés nemá), proto ona sama, její neustálé kladení, je tím podstatným. 
Starost o duši
Pro Sókrata je duše nositelkou vnitřního určení člověka a má schopnost poznání pravdy a dobra. Starost o duši se děje řečí, přičemž podle některých archaických filosofů řeč není nahodilostí, ale manifestací hlubšího bytí, do nějž je člověk zařazen. U Hérakleita a Parmenida je slovo výrazem pravdy věci, která hovoří skrze nás, člověk sám je jen pramenem omylu. Sókratovo pojetí je však jiné, podle něj řeč odhaluje bytí mluvícího člověka. Řeč a řečené jsou odrazem tohoto bytí, ukazují, jaký a jak onen člověk je. Sókratés tedy nikdy nediskutuje o pojmech a jejich vztazích abstraktně, bez vztahu k člověku, ale vždy se mu v hovoru jedná o bytostné postoje účastníků, o jejich podstatná přesvědčení. Tím, že je Sókratův vztah ke jsoucnu a tím k pravdě vztahem k lidskému bytí a jeho podstatnému cíli, se liší například od Prótagorova vztahu k objektivnímu celku, který činí každý jednotlivý soud jednotlivcův čímsi relativním (a nepodstatným). Sókratés pečuje o svého společníka tím, že se pokouší odhalit a odstranit rozrušenost v jeho bytí, tzn. spor jeho názorů, umožňujíc mu tak dosáhnout bytí celistvého, nerozporného. Sókratés věřil, že nikdo nechybuje úmyslně, čili že nikdo vědomě nejedná proti svému přesvědčení.
Sókratova výzva ke starosti o duši se konkretizuje v životní rozvrh negativně-pozitivního vztahu k lidskému dobrému. „Poznej sebe sama" žádá poznat své meze a nevědění, čímž se vynořuje člověk jako mravní bytost. K sebepoznání je zapotřebí dvou zkoumajících (logů), odpovídajících sil otázek a odpovědí, a tedy je něčím společenským s nadindividuálním významem. Podle Sókrata z dosažení areté, ze znalosti posledního cíle, plyne nevyhnutelně dobrý a šťastný život.
Areté a blaženost
Areté jakožto znalost posledního cíle člověka, jeho absolutního dobrého, je nedosažitelná. To však neznamená, že člověk vůbec nedokáže rozlišovat dobré a zlé.  Určitou představu o dobrém má, a proto za pomoci rozumu o něm může soudit, byť nikdy nedosáhne jistoty správnosti, může vylučovat nejasné a vzájemně se rušící. V oblasti nejistoty o dobrém a zlém se k pátrajícímu logu připojuje rovněž síla iracionálna, Sókratův daimonion. V lidské moci je areté v slabém smyslu, to znamená neustálé hledání dobra, které soustředí lidské bytí do jediné podstatné úlohy, dávající životu cíl a smysl.
Areté je jednolitá, neboli všechny ctnosti jsou jen různými projevy dosažení areté. Areté však není ctnost v křesťanském slova smyslu, nevede k odpírání si a askezi, a tím k ochuzení života kritizovaném Nietzschem, místo toho je hledáním životní plnosti, aniž by se člověk v radostech života „utopil“. Obecně řečeno je areté, zdatnost, tím, co činí věc zplna a dobře tím čím jest, neboli ji dává schopnost vykonat její charakteristické dílo. Lidská areté je areté duše, toho, co má schopnost starat se a rozvažovat, co ví o dobrém a zlém, co odpovídá za celkový smysl života. I když nevíme pozitivně, co tato areté je, může jako snaha o jedno podstatné a odmítnutí všeho vedlejšího zformovat a soustředit celý život. Dosažení areté proměňuje jedincův přístup ke skutečnosti, ke třem úběžným bodům mravního života. Člověk, jenž dosáhl areté, se jinak vztahuje k bohům, k obci i ke smrti.
1) Vztah k božskému. Areté umožňuje vykonat pravé dílo duše, jímž je setrvávání u posledního cíle života. Tento poslední cíl lze zároveň pochopit jako dílo božstva (vždyť bohové řekli „poznej sebe“), a tedy je areté službou bohu, je zbožností. Je-li bohem uloženým posláním člověka dosáhnout areté, pak pravé bytí člověka nemůže být v nesouladu s pravým božským příkazem. (Což značí konec tragedie, jež staví na rozporných božích příkazech.) Sókratés nezná situaci, kde by smysl končil a bylo nutno se sklonit před lidsky neuchopitelným.
2) Správným poměrem k obci čili k druhým je spravedlnost. Spravedlnost není prostředkem, ale účelem. Sókratés vyvrací chrématistickou spravedlnost, která žádá vracet každému, co mu náleží, ať dobré nebo zlé, tzn. prospívat přátelům a škodit nepřátelům. (Kdo je opravdový přítel?) Pro něj je spravedlnost silou harmonie – vždyť areté je jednotou, ne rozkolem – která nikoho nepoškozuje. Z dobra pochází jen dobro, a je-li spravedlnost zdatností, areté, je dobrou, a tudíž nemůže nikomu škodit. Kdyby mohla škodit, lidé by se spravedlností stávali nespravedlivými, což je paradox. Rovněž Sókratés odporuje pojetí Trasymachovu, podle nějž je spravedlivé to, co prospívá silnějšímu, přičemž má na mysli ideálního silnějšího, jenž přesně ví, co mu prospívá (zde má na mysli moc), čili jenž dosáhl areté v jeho rozumění. V Sókratově pohledu je takový jedinec nespravedlivý až do kořene, a takový nemůže dosáhnout žádného úspěchu, protože k úspěchu je zapotřebí alespoň nějaká míra skutečné spravedlnosti.
3) Smrt je obvykle největším postrachem, neboť život je nejvyšší hodnotou. Pro Sókrata je zde však hodnota vyšší než život, a to pravé bytí, setrvávání u posledního cíle. Statečnost plynoucí z areté je snahou udržet tento poslední cíl, je pravým pochopením, čeho se bát a čeho ne. Zbaveni strachu ze smrti a ztrát můžeme nerozptylováni setrvávat v bytí u posledního cíle, a to je blaženost.
Sókratés ukazuje, že člověku bezprostřední slast nestačí a často ji lituje, a proto nemůže být slast životním cílem. Pravou blažeností je dosahování smyslu života, tedy sama starost o duši. Přitom podle něj neexistuje ctnost (zdatnost) oddělená od štěstí. Dosažení areté vede k rekonstrukci lidského života v jeho úběžných pojmech a tato rekonstrukce dává smysl Sókratově otázce a ospravedlňuje ji, i když „z povahy věci“ musí zůstat nezodpovězena a je tedy vlastně nesmyslná. V Sókratově pojetí člověk ve své podstatě není dán, ale spoluvytváří ji, a tedy se Sókratés jeví jako objevitel historického pojetí člověka. 

