
Posudek diplomové práce Davida Rozena „Pozdně wittgensteinovská 

etika jako projasňování, kultivace a obohacování etických způsobů 

vidění“ 

Práce Davida Rozena se věnuje problematice etiky v díle Ludwiga Wittgensteina. Cílem je primárně 

popsat, jak se etická témata, která Wittgenstein explicitně spojil se svým Tractatem, projevují v jeho 

pozdním dílem, především ve Filosofických zkoumáních. Autor v souladu s tím nazývá Wittgensteinův 

projekt jako projekt transcendentální etiky, tedy termínem, který Wittgenstein sám užil právě 

v Tractatu. Klíčové pro uchopení problému jsou pro v práci především pojmy (1) formy života, (2) 

antifundacionalismu, který Rozen spojuje s Wittgensteinovým pozdějším netranzitivním pojmem 

zkušenosti (obraz zobrazuje sám sebe, ne mimostojící skutečnost) a (3) přehledného znázornění, 

zvláště pak v souvislosti s tzv. aspektovým viděním. Celkově směřuje autor k odlišení etiky od prostého 

materiálního zkoumání toho, jak věci jsou (pro zkoumání etických zvyklostí či “faktů” používá k odlišení 

pojem morálky), a zvláště závěr práce je věnován důkladné obhajobě toho, v jakém smyslu lze 

považovat nějaký způsob vidění situace za eticky správný. Navrhované řešení se skrývá už v názvu 

práce a je spojeno se schopností daného způsobu nějak projasnit, kultivovat a obohatit náš život.  

Rámcově je třeba říct, že zvládnutí tématu je velmi vyspělé. Autor je sice po celou dobu veden vlastním 

filosofickým plánem a snahou o jeho samostatné řešení, zároveň zvládnul dosti objemné množství 

primární i sekundární literatury, a mimořádně poctivě a zdatně ji také v práci zohledňuje. Autorova 

práce s tímto materiálem je příkladná, stejně tak jako jeho argumentace, ale i stylistické a další 

zvládnutí textu. Ocenit lze rovněž průběžnou dokumentaci probíraného na původních příkladech a 

ilustracích. 

V textu je řada podnětných úvah a rozlišení, pro ilustraci zmíním jen závěrečné odlišení filosofického a 

etického problému, kdy první má, po projasnění, zmizet, zatímco druhý vždy zůstává. Stejně tak mi 

přijde důležitý důraz, že cílem etiky není pravda, ale přesvědčování. Téma samo – a Wittgensteinova 

pozdní filosofie zvlášť – s sebou přirozeně přináší řadu komplikací, které není snadné přesvědčivě 

zvládnout. Sám ústřední problém toho, co zakládá správnost nějakého etického schématu, hrozí 

určitou kruhovostí, jakkoli se jí může člověk snažit vyhnout uváděním návodných příkladů a 

přehledných schémat. Tak třeba autorem uváděné aspektové vidění interrupce, viz s. 119–120, může 

snadno vyvolat otázky toho druhu, zda matka, která vidí interrupci jako chirurgický zákrok, pouze 

disponuje odlišným etickým aspektem vidění, nebo prostě daný problém nevidí vůbec jako etický. 

Wittgensteinovo rozlišení pohledu na jednu událost náboženským a vědeckým prizmatem, kdy první 

zohledňuje celek (co tato událost znamená v celém mém životě) a druhé se upíná na jednotlivinu 

(evidenci toho, že se věc má tak a tak) je právě tohoto původu. 

Jistá míra cykličnosti zasahuje i finální tezi, podle níž je třeba etické způsoby vidění porovnávat nikoli 

ohledně věrnosti faktům, ale z hlediska jejich (1) přehlednosti, (2) konzistence a (3) komplexnosti, viz 

s. 122. Odkaz na konzistenci sám může být problematický proto, že jeho účinná podoba odporuje 

požadavku na komplexnost (jedná se o konzistenci čistě formální, pojmovou, nebo praktickou či 

nějakou další?). Účinnost, ve smyslu nějaké vymahatelnosti a kontroly, je přitom problém všech 

zmíněných kritérií, a v tomto ohledu by šlo vůči transcendentálnosti autorova přístupu vznést podobné 

námitky, jaké vznesl Hegel vůči formalismu Kantově (abych parafrázoval: je jistě hezké milovat své 

bližní, o co nám ale jde, není slepá, nýbrž účinná láska, a o té nám zmíněná kritéria nic neříkají). Poučení 



je pak zhruba to, že se nakonec ani v etice neobejdeme bez nějaké formy moralizovaní, tedy zohlednění 

historicky a zvykově formovaného společenství, vůči němuž je pak správnost toho kterého vidění (např. 

vraždy nenarozeného dítěte vs. chirurgický zákrok) třeba vždy poměřovat. Je přirozeně otázkou, do 

jaké míry je tento historizující přístup slučitelný s Wittgensteinovou pozdní filosofií, ale řekl bych, že 

přinejmenším nejsou v rozporu s jejím duchem. Ostatně, rozdíl explicitních pravidel jako čehosi, co již 

předpokládá existenci pravidel implicitních, ve smyslu nějakých institucí, je, zdá se mi, podobné 

povahy. 

Všechny tyto poznámky nejsou každopádně míněny jako kritika, ale především podnět k diskusi a 

případný impuls k dalšímu rozvíjení myšlenek předložených v příslušné kvalifikační práci.. Práce sama 

nepochybně plně vyhověla požadavkům na práci tohoto typu kladeným. V souladu s tímto závěrem 

práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji tímto k obhajobě.  
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