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Předkládaná disertační práce se zabývá naturalismem ve filozofii dvacátého století a 

jejím hlavním cílem je implementovat základní principy do metodologie antropologického 

výzkumu. Vychází z myšlenek průkopníků naturalizované epistemologie jako byl Willard 

Van Orman Quine, Donald Davidson a Alex Rosenberg. Vzhledem k tomu, že antropologie 

ve svých teoriích vždy čerpala z filozofického základu, naturalismus v nich doposud nebyl 

zohledněn. V sedmdesátých letech dvacátého století se do antropologie etabloval nový 

metodologický přístup – postmodernismus. Ačkoli byl postmodernismus ve filozofii 

podroben značné kritické reflexi, na poli antropologického bádání našel své místo a 

v současnosti je dominantním metodologickým přístupem. Cílem práce je podrobit tyto 

přístupy kritice a poukázat na možnost přijetí naturalistické koncepce do metodologie 

antropologického výzkumu, která by nabízela řešení limitů, s nimiž se postmodernismus 

potýká. Na tyto limity v disertační práci upozorníme a navrhneme naturalistické řešení jako 

možný korektiv. 

Disertační práce se zkládá z třech hlavních částí. První část práce se zaměřuje na 

vyjasnění základních přístupů, které se vážou k naturalistické koncepci. První kapitola 

nesoucí název „Epistemologie“ představuje teorii poznání v naturalistické a evoluční podobě, 

ze které budeme vycházet. V této kapitole je i stručně nastíněno pojetí klasické epistemologie 

a to jakým způsobem se tradiční pojetí odlišuje od naturalizovaného a evolučního přístupu. 

V úzké souvislosti s naturalizovanou epistemologií se dostáváme k druhé kapitole, která nese 

název „Naturalismus ve filozofii 20. století“, kde se věnujeme samotnému pojmu 

naturalismus, tomu jaké jsou jeho charakteristické znaky a jak je nahlížen z pohledu filozofů 

jako byl již zmíněný W. V. O. Quine, D. Davidson a A. Rosenberg. Klíčovou studií je 

Quinova „Epistemology Naturalized“ a „Two Dogmas of Empiricisms“, kde Quine zdůrazňuje 

podstatné myšlenky jeho filozofického smýšlení, které spočívají v tvrzení, že veškerá 

evidence je evidence pro vědu, je evidencí smyslů a stejně tak přiřazování významů slovům 

musí nakonec spočívat ve smyslové evidenci. Tato tvrzení provázejí celou Quinovu filozofii, 

s čímž souvisí i druhý jeho text, v němž odmítá rozdělení na syntetické a analytické soudy a 

upozorňuje na klíčovou roli empirismu, kterou dokládá představením myšlenkového 

experimentu tzv. radikálního překladu. Tímto známým myšlenkovým experimentem si Quine 

vysloužil označení behaviorální empirista. Právě tento myšlenkový experiment je inspirovaný 

etnologickou oblastí výzkumu zejména proto, že poukazuje na překlad ze zcela neznámého 

jazyka do jazyka pozorovatele a vede k závěru, že nelze jednoznačně určit denotaci výrazů 

zkoumaného neznámého jazyka. Quine však upozorňuje, že pro porozumění tato skutečnost 
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není nijak klíčová – vše se odvíjí od pozorovatelného jednání. Na tento myšlenkový 

experiment navazuje Donald Davison, který jeho teorii rozvíjí, nezaměřuje se pouze na 

překlad jednotlivých výrazů, ale zabývá se teorií tzv. radikální interpretace. U D. Davidsona 

se opíráme především o knihu „Problem of Rationality“, kde vysvětluje pojetí radikální 

interpretace a esej „Autorita první osoby“. Davidson ukazuje, že k jednání dochází na základě 

motivů, jež formují naše přesvědčení a mají kauzální charakter. Z toho důvodu by mělo být 

lidské jednání vysvětleno na základě kauzality. Kauzální jednání je vždy zapříčiněno 

záměrem, který je vyvolán propozičními postoji, pro vysvětlení jednání tedy musíme znát 

jeho důvody. Posledním neméně důležitým autorem, ze kterého v disertační práci vycházíme, 

je Alex Rosenberg. Zaměřujeme se především na jeho náhled na problematiku sociálních věd, 

ve kterých upozorňuje na absenci kauzálního vysvětlení. Hledání kauzálních vysvětlení je 

charakteristické pro naturalistický přístup. V souvislosti s naturalistickým přístupem 

zaměřujeme třetí kapitolu na sociobiologii. Sociobiologie se stejně jako naturalismus opírá o 

vysvětlení chování prostřednictvím Darwinovy teorie přírodního výběru a adaptace. V dalším 

důležitém bodě je třeba zmínit i jedno z prvních antropologických paradigmat, tj. evoluční 

antropologie. Tento směr byl napaden značnou kritikou. Pro formulaci naturalizované 

antropologie je však nezbytné tento přístup zohlednit a poukázat na pochybení, kterým je 

potřeba se vyhnout v souvislosti s naturalizovanou antropologií.   

Druhou část naší práce tvoří téma interpretace. Intepretace je klíčová pro postmoderní 

přístupy a stejně tak je významným tématem i ve filozofickém naturalismu dvacátého století. 

Přestože postmoderní přístupy považují interpretaci za metodu pro antropologii signifikantní, 

bývá velmi často zavádějící, protože je zkreslena jednak sociálním prostředím a také 

zkušenostmi a myšlenkami interpreta. Naturalistické pojetí považuje interpretaci za velmi 

významnou pro pochopení lidského jednání. Rozdíl spočívá v tom, jakým způsobem se 

k interpretaci dostáváme. To znamená, že z pohledu naturalismu je interpretace učiněna na 

základě kauzálních zákonitostí, díky kterým se dostáváme k propozičním postojům jedince, 

kdežto v postmodernismu je interpretace vyvozena na základě zkoumaných poznatků, ale je 

vždy ovlivněna samotným interpretem. Postmodernismus odmítá kauzální vysvětlení lidského 

jednání. Jejich slovy není možné zkoumat člověka jako jinou fyzickou entitu, která se řídí 

fyzikálními vlastnostmi. Pojetí intepretace u postmodernistů je tedy značně skeptického 

charakteru. Nabízí se tedy otázka, zda je možné považovat postmoderní antropologii za vědu. 

V kapitole s názvem „Postmoderní antropologie“ se podrobně zaměřujeme na vysvětlení 

postmoderního pojetí a jeho dopadu na antropologický výzkum. V antropologii představuje 
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postmodernismus zásadní změnu pro antropologické zkoumání, to znamená, že je upuštěno od 

klasického výzkumu v terénu a zájem antropologů se přesouvá na text a jeho interpretaci. 

Antropologie tak dostává podobu spíše literární kritiky. Celé postmoderní pojetí tak vyznívá 

dosti skepticky co se týče spolehlivosti výsledků zkoumání. Další kapitola je potom zaměřena 

na samotné vědecké pojetí a na to, jaká jsou kritéria vědeckosti, tj. věda by měla být 

empirická, systematická, logická, teoretická, prediktivní, otevřená korekci, replikovatelná a 

hypotézy by měly být testovatelné a data veřejně přístupná.  Na základě vymezení vědeckého 

pohledu, od kterého se podle našeho názoru antropologie svým postmoderním pojetím 

odvrací, poukazujeme na nedostatky těchto přístupů, zejména potom na dominantní přístup 

v postmodernismu, jímž je sociální konstruktivismus a relativismus. O silnou kritiku se 

zasloužil již zmiňovaný Donald Davidson a Alex Rosenberg. Když Davidson napsal „On the 

Very Idea of a Conceptual Scheme“, zpochybnil v tomto textu tzv. třetí dogma empirismu, tj. 

rozdělení na formu a obsah. Mohlo by se zdát, že jeho argumenty utlumily myšlenku 

relativismu. Už ve svém ranějším spise „Čím se mysl zabývá“ částečně zmiňuje, jak 

neudržitelná myšlenka relativismu je. Jedná se zejména o radikální formy relativismu, které 

tvrdí, že jedinci mluvící různými jazyky jsou součástí různých odlišných konceptuálních 

systémů, jež jsou vzájemně nesouměřitelné. Davidson argumentuje, že porozumění je možné, 

pokud přijmeme dva hlavní předpoklady, tj. člověk je racionálním tvorem, který disponuje 

jazykem a propozičními postoji. Na základě intersubjektivní komunikace je potom vždy 

možné porozumění v interakci. Naproti tomu Rosenberg kritizuje postmoderní přístupy 

zejména pro jejich nedostatečnou vědeckost. Rosenberg si pokládá základní otázku „Jak je 

možné, že sociální vědy nedosahují takového pokroku jako vědy přírodní?“. Úspěšnost 

sociálních věd za vědami přírodními zcela jasným způsobem zaostává. Stačí se podívat na 

kritéria hodnocení výzkumů z pohledu vědců přírodních a sociální věd. Ačkoliv sociální vědci 

namítají, že člověka není možné zkoumat z pohledu věd přírodních, Rosenberg ukazuje, že 

pokud na člověka budeme nahlížet jako na entitu, jehož mysl je založena na kauzálních 

interakcích, a zohledníme Darwinovu evoluční teorii, je možné přijmout metodologii 

přírodních věd do věd sociálních. I vědecký přístup byl napaden vlnou kritiky, a to právě ze 

strany postmodernismu. Bylo řečeno, že mezi těmito dvěma přístupy existuje propast, která je 

značná hlavně v oblasti epistemologie. Z epistemického úhlu pohledu nemůže být 

antropologie nikdy vnímána jako věda vzhledem ke svému předmětu zkoumání, jímž je 

subjekt. V případě lidského subjektu je nemožné docílit takových poznatků, které by 

směřovaly k objektivní pravdě. Dalším argumentem je tvrzení, že věda je pouze iluzorní – 

tento argument vychází především z nadřazenosti západních sociálních skupin, čímž ukazují 
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na podřadnost utlačovaných skupin, tj. lidí z oblastí třetího světa. Relativismus je reakcí na 

obavu z etnocentrismu. Z pohledu naturalismu je možné se vyhnout relativismu a zároveň i 

tolik obávanému etnocentrismu. A to zejména díky tomu, co Davidson nazývá principem 

vstřícnosti. To znamená, že je možné odmítnout relativismus a zároveň se vyhnout onomu 

tolik kritizovanému etnocentrismu, přijetím dvou zásad: 1) přijmout myšlenku existence 

objektivní reality a 2) interpretovat mluvčí jako racionální, ale podle našich standardů.   

V poslední a zároveň nejdůležitější části práce se zaměřujeme na vysvětlení toho, proč 

by antropologie měla být naturalizovaná. V jednotlivých podkapitolách poukazujeme na různá 

odvětví v rámci metodologie antropologického výzkumu a na základě argumentů 

vycházejících z naturalismu předkládáme řešení pro naturalistické směřování. V první 

podkapitole s názvem „Antropologie jako věda“ ukazujeme kritéria vědeckosti - jak se od 

nich postmodernismus vzdaluje. Jako řešení shledáváme návrat k pozitivistickým přístupům. 

V druhé podkapitole nesoucí název „Behaviorismus a antropologie“ poukazujeme na 

podstatnou roli behaviorismu při interpretaci subjektů zkoumání. Chování je sémantickým a 

epistemologickým základem mentality, bez něhož by nebyl možný pohled do myslí ostatních. 

Neznamená to, že behaviorismus by umožňoval „číst“ lidskou mysl, ale napomáhá předvídání 

jednání druhých. Pokud mluvčí tvrdí, že má nějaké propoziční postoje, není důvod 

pochybovat o tom, že je skutečně má, přítomnost propozičních postojů u člověka považujeme 

za něco nezpochybnitelného. Vzhledem k tomu, že člověk je entita fyzická a funkce jeho 

fyzického těla je založena na procesech, které jsou totožné s fyzickými procesy, je třeba 

k jeho zkoumání přistupovat stejným způsobem. Pokud je chování těchto neoddělitelných 

složek člověka podmíněno obecnými fyzikálními zákony, pak musí být i lidské jednání řízeno 

stejnými zákony. V souvislosti s behaviorismem navazujeme podkapitolou „Antropologie a 

normy“. V této podkapitole objasňujeme, jak je to s pravidly ve společnosti a jak normativita 

souvisí s propozičními postoji. Z pohledu naturalismu má smysl zkoumat normativní postoje 

ve společnosti, protože se zásadním způsobem může podílet na obrazu fungování společnosti 

a některé druhy jednání může opodstatnit. Učení se, předávání instrukcí dalším generacím či 

formulace pravidel a norem se ve společnosti neobejde bez verbálního projevu. V souvislosti 

s naturalismem a jeho aplikací na jazyk v práci čerpáme jednak z Quina a také ze Stevena 

Pinkera. Argumentace Pinkera spočívá v obhajobě biologických dispozic, které jsou vrozené a 

nezbytné pro učení se jazyku, pokud by je totiž člověk neměl, nemohl by jazykovou 

kompetencí vůbec disponovat. Pinker odmítá tvrzení spojené s postmoderními přístupy, a to 

zejména představu o člověku, který se rodí jako nepopsaný list. Jsou tři základní teze, jež by 
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v antropologii měly získat své místo. 1) Jazyk je biologická dispozice člověka a zkoumání 

jazykových projevů by mělo probíhat na základě předpokladu kauzálního působení mezi 

obsahy myslí a verbálními projevy, jazykové jednání v sobě zahrnuje i projevy neverbální, ale 

intencionální. Příkladem takového jednání je, že nás určitá myšlenka vede k tomu, že něco 

rozbiji, pokud tuto činnost provedu, vyjádřím tím obsahy mysli bez verbálního projevu. 2) 

Proto by se význam měl odvíjet i o nám dostupné evidence. 3) Výpovědi sociálních aktérů 

bychom měli hodnotit jako ve většině případů pravdivé, případně opodstatněné na základě 

určité sítě přesvědčení, kterou máme k dispozici. 4) Jazyk je produktem darwinovského 

přírodního výběru. Darwinismus bývá v sociálních vědách často opomíjen až přehlížen. Podle 

naturalistické koncepce mají všechny společenské jevy své zakořenění v evoluční minulosti, 

proto můžeme každý fenomén opodstatnit na základě znalosti událostí minulých. Tato 

myšlenka je velmi podobná evolucionismu, nicméně z něj značným způsobem vybočuje. 

Filozofická témata týkající se otázek ontologických mají nepochybně praktické implikace pro 

antropologický výzkum. Antropologie více než jiné sociální obory vyžaduje spolupráci 

s ostatními vědeckými disciplínami. Interdisciplinarní přesah se objevuje ve všech odvětví 

antropologického zkoumání. Antropolog při své práci využívá nejenom common sense, ale 

také se opírá o poznatky ze současné vědy, ať už se jedná o biologii, jazykovědu nebo 

psychologii. Dohromady tak vytváří nástroje ke zkoumání lidského subjektu v sociálním 

prostředí. Jsme schopni odhalovat a interpretpovat jednání na základě obecných zákonů a 

znalostí o zásadách lidského myšlení a jednání, je to nástroj, který slouží jako aplikátor 

k porozumění ostatních. Stejně tak přírodní vědy, které jsou vzájemně konzistentní, tj. 

vycházejí ze svých vzájemných poznatků, díky tomu, že jsou zakotveny ve stejné 

materialistické ontologii. Materialistická ontologie se zakládá právě na kauzálních a fyzických 

zákonitostech. Ústředním zájmem antropologie by mělo být kauzální vysvětlení kulturních 

faktů. Naturalistický přístup usiluje o hledání a popisování kauzálních zákonitostí, 

generalizování empiricky získaných poznatků a falzifikaci teorie, která předchází vědeckému 

výzkumu. Základním přístupem ke zkoumání světa je ontologický naturalismus, tj. existence 

pouze jedné objektivní reality, která je nezávislá na mysli jedince, a s tím související 

metodologický naturalismus, tj. poznatky o vnějším světě získávané za pomoci metodologie 

přírodní vědy.  

Úkolem antropologa by tedy mělo být hledání zákonitostí v lidském chování, zaměřit 

se na zkoumání normativní stránky daného společenství a tyto poznatky generalizovat, aby 

mohly být testovatelné a revidovatelné.  
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Přehled dosavadních odborných aktivit: 

aktivní účast na konferencích: 

1) 17. - 18. 10. 2013 – Prezentace příspěvku „Princip vstřícnosti v antropologickém 

výzkumu“ na mezinárodní studentské konferenci Anthropology Unlimited. 

Antropologie na pomezí oborů, ZČU v Plzni. 

2) 16. – 17. 6. 2014 – Prezentace příspěvku „Princip vstřícnosti jako součást metodologie 

kulturní antropologie“ na mezinárodní studentské konferenci Experimenty v teréne a 

etnografia: metodologické prístupy, Ústav etnologie SAV v Bratislavě. 

3) 23. – 24. 10. 2014 – Prezentace příspěvku „Princip vstřícnosti jako řešení problému 

překladu a porozumění“ na čtvrté podzimní sociologické konferenci s názvem Česká 

společnost 25 let po listopadu 1898, FF UP v Olomouci. 

4) 15. - 16. 10. 2015 – Prezentace příspěvku na 11. mezinárodní konferenci 

Antropowebu s názvem Konec antropologie v Čechách, ZČU v Plzni. 

5) 19. 5. 2017 – Prezentace příspěvku na studentské antropologické konferenci v Brně 

s názvem Naturalizovaná metodologie antropologického výzkumu., FSS MUNI. 

6) 1. 6. 2018 – Prezentace příspěvku s názvem „Naturalizovaná antropologie“ na 1. 

studentské konferenci Ústavu etnologie Kvalitativní metody v antropologickém 

výzkumu. FF UK. 

 

stipendia a publikační granty: 

 

1) 2014- Hlavní řešitelka projektu v rámci vnitřních grantů FF UK v Praze s názvem 

Vybrané poznatky z analytické filosofie jazyka jako součást metodologie kulturní 

antropologie. 

2) 2014 - 2015- Hlavní řešitelka grantu GAUK s názvem Vybrané poznatky z analytické 

filosofie jazyka jako součást metodologie kulturní antropologie. 

3) 2017-2018- Hlavní řešitelka projektu v rámci vnitřních grantů Antropologie jako věda  

4) 2018 - Hlavní řešitel projektu v rámci specifického vysokoškolského výzkumu 

„Kvalitativní metody v antropologickém výzkumu“ 

studijní pobyty v zahraničí: 

1) Univerität Wien, duben 2014, Vnitřní granty FF UK 

2) University of Oxford, srpen 2014, GAUK 

3) University of Durham, listopad 2014, Vnitřní granty FF UK 

4) University of Cambridge, leden 2015, GAUK 

5) University of Copenhagen, prosinec 2017, VG 

publikační činnost: 

1)  „Princip vstřícnosti v antropologickém výzkumu“ in. Studia Ethnologica Pragensia, 

No. 2 – 2015.  

2) „Princip vstřícnosti jako řešení problému překladu a porozumění“ in. The Journal of 

Culture. 
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