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Posudek oponenta práce 
 

Předkládaná práce se zabývá Wittgensteinovým přístupem k problematice poznání ve 

všech třech hlavních fázích jeho myšlení, které představují texty Tractatus logico-

philosophicus, Filosofická zkoumání a O jistotě. Autor se soustřeďuje především na pozdější 

dva uvedené spisy a klade značný důraz na společenskou dimenzi Wittgensteinova 

pojetí poznání v této fázi jeho filosofického vývoje. 

V první části práce autor rozlišuje (s odkazem na Richarda Rortyho) mezi 

terapeutickou a pragmatickou interpretací Wittgensteinova filosofického projektu. 

Pragmatická interpretace tvrdí, že Wittgenstein zastává (často skryté) systematické 

stanovisko a tím přispívá k tradičním diskusím. Terapeutičtí Wittgensteinovci oproti 

tomu berou vážně jeho skeptické poznámky ohledně ceny filosofické teorie a chápou 

Wittgensteinovo dílo jako snahu jednou pro vždy ukončit tradiční diskusi (str. 12). Toto 

rozlišení je zajímavé proto, že představuje tak příkrý rozdíl ve čtení Wittgensteina. Je 

škoda, že nám autor neříká více o své „třetí cestě“ mezi těmito dvěma interpretačními 

přístupy, i když by nám snad jeho práce sama měla tuto třetí cestu „ukazovat“. Při 

obhajobě bych uvítal stručný přehled tohoto interpretačního kompromisu. 

Autor představuje krátký výklad filosofie knihy Tractatus a vysvětluje zásadní 

fundacionalistický přístup k jazyku, který považuje reprezentaci za podstatnou a 

předpokládá, že existuje universální logická forma.  Pak píše o hlavním nástroji 

Wittgensteinovy pozdní filosofie, tj. o takzvaných řečových hrách. Wittgenstein tu již 

popírá universální logickou formu a vidí jazyk jako něco vždy otevřeného a bytostně 

nedokončeného a neúplného. Jazyk se stává vlastně neformálním seskupením 

rozmanitých druhů jednání, kde životní formy nahrazují universální logickou formu 

Tractatu (str. 20-21).   

Autor dále píše, že zatímco Wittgensteinova strategie proti metafyzice v Tractatu 

byla snahou dokazovat, že slova v metafyzické teorii nemají význam v rámci 

reprezentacionalistické teorie, později si Wittgenstein již myslí, že k tomu, abychom 

odstranili metafyzické teorie – tak jako „vzdušné zámky“ (FZ §118) –, stačí poukazovat 

na používání jazyka v řečových hrách 

Výraz „vzdušné zámky“ autor často opakuje a mluví vícekrát o „bourání 

vzdušných zámků“. Chtěl bych v tomto ohledu učinit dvě poznámky. Za prvé, práce 

postrádá příklady. Čtenář chce vědět, jaké metafyzické teorie přicházejí v úvahu a jak 

by Wittgenstein mohl dokázat, že jsou to pouhé „vzdušné zámky“. Za druhé, tento 

výraz může budit dojem, že filosofické problémy jsou pro Wittgensteina triviální a 

bezcenné. Nezapomeňme ale, že podle Wittgensteina jsou tyto problémy „hluboké“ a 



že „jsou v nás zakořeněny právě tak hluboko jako formy naší řeči, a jejich význam je 

právě tak veliký jako důležitost naší řeči“ (FZ §111).  

Na straně 26 autor hájí přínosný interpretační závěr, že teorie ve filosofii je 

smysluplná jen tehdy, jde-li o vyřešení konkrétního zmatku či problému. Dále, i když 

autorovo pojetí epistemologie je v něčem volné, přesvědčivě interpretuje argument 

proti soukromému jazyku a problematiku pravidel a jeho klíčová charakterizace vědění 

jako „sociálního statusu“ je podle mě dobře zdůvodněná a významná. 

V dalších částech práce se autor zabývá epistemologickým přístupem 

představeným ve Wittgensteinových poznámkách O jistotě. Autor dobře popisuje 

význam „stěžejních vět“ u Wittgensteina a uspokojivě popisuje důvody, proč v jeho 

filosofickém pojetí radikální skepse postrádá smysl. Měli bychom zde ale podotknout, 

že Wittgensteinovo významné a originální pojetí jistoty je přehlíženo. Autor píše, že 

„jistota je subjektivním přesvědčením a nikoli věděním“ (str. 51). To je pravda, nakolik 

jde o subjektivní jistotu v Moorových případech (viz O jistotě §30). Wittgenstein ale 

zavádí rovněž pojem nepsychické jistoty. Ta už není ani subjektivním přesvědčením, 

ani věděním a Wittgenstein tuto objektivní jistotu pečlivě rozlišuje v pozdějších 

pasážích spisu (důležitý je v tomto ohledu např. §194). Tato nesubjektivní pojetí jistoty 

je někdy považována za největší přínos spisu (např. Avrumem Strollem). 

V poslední části práce autor věnuje pozornost obtížnému pojetí „životních 

forem“ a přiklání se k historicko-kulturní interpretaci tohoto pojmu. Zároveň uznává, 

že životní formy jsou „podmíněné biologicky i kulturně“ (str. 61). To je správné. Autor 

zde však nabízí příklad, že „jíme a pijeme“, což se mi zdá poněkud triviální. 

Wittgenstein, jak se mi zdá, chápe kulturu v kontextu biologicky daných mezí a 

považuje lidskou biologii a lidskou kulturu za navzájem spletené („Kdyby lev mohl 

mluvit, nebyli bychom s to ho chápat“). 

Považuji tuto bakalářskou práci za kvalitní. Autor píše jasně a kultivovaně o 

těžkém tématu. Autorův přístup je velmi vítaný proto, že komentátoři mají často sklon 

vyjadřovat se neméně obskurně než Wittgenstein sám. Navíc autor sleduje dobře 

podloženou interpretační linii. Občas mám pocit, že jednotlivé teze zde nejsou 

udržitelné (viz výše), celkově však práce představuje přesvědčivou interpretaci a 

kapitoly o argumentu proti soukromému jazyku a problematice pravidel jsou opravdu 

vzorné. Jednoznačně navrhuji práci k přijetí a doporučuji známku výborně, pokud autor 

zareaguje na uvedené kritické body uspokojivě. 
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