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SPRAVEDLNOST  

➢ Obrazové alegorie 
➢ Příběh o císaři 
➢ Citáty 

 

1. Prohlédni si alegorie (zpodobnění) spravedlnosti a popiš, co mají 
společného a proč znázorňují právě spravedlnost: 

 

 
 



 

2. Definicí spravedlnosti je dost. Jedna z nich tvrdí, že spravedlnost 

znamená dát každému, co mu patří. 

 
Přečti si následující příběh a vysvětli, jak odpovídá této definici: 
 
 

PRAVDA SE NEDÁ KOUPIT 
 
Perský císařChosroes se proti všemu očekávání zotavil z těžké nemoci. 

Svolal si své rádce a řekl jim: „Dnes bych se od vás rád dozvěděl, co si o 

mně myslíte. Myslíte si, že jsem dobrý císař? Nebojte se říct pravdu. Na 

oplátku pak každému z vás daruji drahokam.“ 

Rádci jeden po druhém přistupovali k císaři a krásnými slovy mu 

pochlebovali. Když přišel na řadu moudrý Elaim, řekl: „Můj císaři, raději 

budu mlčet, protože pravda se nedá koupit.“ 

Nato promluvil císař: „Budiž. Pak ti tedy nic nedám. Můžeš teď 

otevřeně vyslovit svůj názor.“ 

 

Elaim odvětil: „Můj císaři, chceš vědět, co si myslím. Myslím si, že jsi 

člověk se všemi slabostmi a chybami jako my. Ale tvé chyby jsou 

mnohem těžší, protože celý národ sténá pod tíhou daní. Myslím si, že 

vydáváš příliš mnoho peněz na pořádání slavností, stavbu paláců, a 

především na vedení válek.“ 

Když to císař uslyšel, zamyslel se. Potom nechal dát každému svému 

rádci po drahokamu, jak slíbil. Elaima však jmenoval svým kancléřem. 

 

Příští den předstoupili pochlebníci před císaře. „Můj císaři,“ řekl jejich 

mluvčí, „obchodník, který ti tyto šperky prodal, by měl být pověšen. 

Kameny, které jsi nám daroval, jsou falešné.“ 

„To vím,“ odpověděl císař. „Jsou právě tak falešné jako vaše slova.“ 
 

 

 

 

 

 



 

3. Práce s citáty, diskuze: 

 

• Zkus vymyslet nějaký příklad, který by odpovídal tomuto 
citátu Blaise Pascala: 

 

Spravedlnost bez síly je bezmocná, síla bez spravedlnosti tyranská. 

 

• Doplň správně vynechaná slova v citátu Francise Bacona. 
Vysvětli, co tím autor myslel. 

 

Nápověda: zapotřebí,  spokojenosti,  spravedlivě,  přijdou,  střídmě,  vesele 

Nehledej velké bohatství, ale takové, jaké můžeš nabýt 
____________, užít ___________, rozdat ___________ a opustit 
v _____________ ... Nejprve hledejte ctnosti mysli; a jiné věci buď 
_____________, nebo nebudou _____________. 

 

• Nelson Mandela, bývalý prezident Jihoafrické republiky, 

bojovník proti apartheidu řekl: 

Boj proti chudobě není gestem charity. Je to projev spravedlnosti.  
 

Co tím konkrétně mohl myslet? 

 

• Vyhledej nějaké informace o Marině Ivanovně Cvětajevové a 
zkus vysvětlit, proč o spravedlnosti napsala zrovna toto (lze 
zadat jako domácí úkol): 

Spravedlnost je vlak, který má, bohužel, vždycky zpoždění. 
 

 

 

 



 
Správné řešení: 

Nehledej velké bohatství, ale takové, jaké můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, 
rozdat vesele a opustit v spokojenosti ... Nejprve hledejte ctnosti mysli; a jiné věci 

buď přijdou, nebo nebudou zapotřebí. 
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