
Posudek bakalářské práce Davida Rozena „Epistemologie pozdního 

Wittgensteina“ 

Práce Davida Rozena se věnuje koncepci poznání a vědění pozdního Wittgensteina, které se snaží 

rekonstruovat na pozadí celku jeho filosofie – zejména ve vztahu k rané filosofii Tractatu – a 

některým klíčovým pojmům, jako jsou „životní forma“ a „přehledné znázornění“. V první části práce 

přitom na bázi sekundární literatury rozlišuje některá základní čtení Wittgensteinova díla 

(terapeutické, pragmatické) a vymezuje vůči nim svůj vlastní, střední přístup, který chce v dalších 

oddílech práce zaujmout. Stručné představení a kritika rané teorie Tractatu jako 

reprezentacionalistické a fundacionalistické mu umožňuje přejít k některým Wittgensteinovým 

pozdním tezím a postojům, především pak ke klíčovému pojmu přehledného znázornění, který je jak 

prvkem Wittgensteinova pojmového aparátu, tak něčím, co lze aplikovat na tento aparát samotný. 

Této aplikaci se David Rozen věnuje v druhé části práce (Přehledné znázornění epistemologie 

pozdního Wittgensteina), kde po celkové analýze „gramatiky“ pojmů vědění/poznání identifikuje tři 

jeho „transcendentální“ podmínky: řeč, mytologii a jednání.  

□ 

Obecně je třeba říci, že autor v průběhu celé práce prokazuje nejen důkladnou obeznámenost 

s Wittgensteinovou filosofií, a to jak na úrovni primární, tak sekundární literatury, především ale 

schopnost téma samostatně uchopit, rozvrhnout a předložit srozumitelnou a kultivovanou formou. 

Podstatná je i průběžná snaha o pojmovou konciznost a kompaktnost, která se projevuje jak 

způsobem argumentace, tak průběžnými shrnutími a pojmovými klasifikacemi. Autor si je vědom jak 

idiosynkrazie, tak ambivalence užitých filosofických pojmů a věnuje jim opět průběžně analytické 

komentáře (viz třeba klasifikace interpretací na s. 56 či pojem životní formy na s. 58). Pečlivé je 

rovněž zpracování citací a celková stylistická úroveň práce.  

Autorova snaha o samostatný přístup k problému se nejvýrazněji projevuje v závěrečných pasážích 

práce, kde podává přehledné znázornění životních forem. Zvláště zajímavá a bezesporu potenciálně 

nosná je myšlenka, že v tomto znázornění může hrát významnou roli Wittgensteinův – nijak 

systematický – pojem mytologie. Souhlasím s tím, že Wittgensteinovo pozdější pojetí jazyka lze 

charakterizovat důrazem na řeč a řečové hry (stále se jedná o lingvistické pojetí filosofie), které jsou 

jednáním (to je viditelný – byť ne nutně faktický – rozdíl oproti Tractatu), které určité „věty“ jazyka 

vyděluje jako „veřejové“ – jako panty, na nichž celý jazyk v nějakém ohledu visí a které jsou jako 

takové vůči zbytku jazyka pevné. Rovněž nemám nic proti tomu shrnout tento popis pod názvem 

„životní formy“, nicméně samo schéma, jak ho autor na s. 62 předkládá, vyvolává určité otázky.  

(1) Autor říká, že si lze na jednu stranu představit kultury, které sdílejí jednání a mytologii, nikoli však 

řeč, stejně jako kultury, které sdílejí řeč, nikoli však jednání či mytologii, na druhou stranu ale souhlasí 

s tím, že se jedná o propojené aspekty, které lze od sebe jen stěží oddělit. Není tím ale uvedený rozdíl 

spíše nivelizován a nefigurují v něm vlastně pojmy odlišné úrovně? Lze vůbec oddělit jazyk od jeho 

použití tak, že můžeme hovořit o kulturách se stejnou řečí, ale odlišnou mytologií? A není případný 

rozdíl v mytologii vlastně rovněž rozdílem v užití jazyka? 

(2) Snaha o oddělení příslušných aspektů, jak je autor předkládá, vzniká nejspíš tam, kde dochází 

k pokusu o srovnávání jednotlivých životních forem, které mohou např. historicky sdílet určitý jazyk, 

došlo však – skrze užití -  k posunu jeho významů, případně k posunu v mytologické části jazyka. 

Autor zde v poznámce pod čarou na s. 63 uvádí konkrétní příklady, stručnost příslušných pasáží opět 

vyvolává některé otázky. Ta nejnápadnější se týká samotné možnosti srovnání dvou odlišných 



životních forem, která je zjevně vyloučena v absolutním slova smyslu, nedisponujeme-li třetí životní 

formou, která obě předchozí obsahuje. Opět by bylo vhodné stručně říci, v jakém smyslu a zda vůbec 

lze dvě životní formy vlastně porovnat. 

(3) Samotné schéma na. s. 62 mi nepřijde příliš přehledné, v tom smyslu, že by mi pomohlo objasnit 

výše uvedené nejasnost. V rámci obhajoby by mohl být podán jeho stručný výklad. 

□ 

Výše uvedené poznámky považuji na doplňující, tj. nijak nesnižují mimořádné kvality práce, která 

jednoznačně splňuje požadavky na bakalářskou práci kladené. Tímto ji doporučuji k obhajobě a 

navrhuji klasifikovat jako výbornou. 

V Praze dne 21. 8. 2017 

Doc. PhDr. Vojtěch Kolman, PhD. 


