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David Rozen: Pozdně wittgensteinovská etika jako projasňování, kultivace a obohacování etických 

způsobů vidění 

 

Deklarovaným hlavním obecným cílem práce je „vymyslet, jak by mohla vypadat transcendentální etika 

v anti-fundacionalistickém rámci“ (s. 17). „Anti-fundacionalistickým rámcem“ pak David Rozen (dále 

autor) rozumí specifickou verzi anti-fundacionalismu, jak ji představil a rozvinul pozdní Wittgenstein, 

takže v konkrétním provedení je záměrem práce vposled „představit a obhájit svébytné pozdně 

wittgensteinovské pojetí etiky spočívající v projasňování, kultivaci a obohacování našich etických 

způsobů vidění“ (s. 13; kurzíva autora). Po úvodním vyjasnění metodologických a interpretačních 

východisek (kap. I) autor hutně, ale jasně a výstižně představuje pojetí etiky u raného Wittgensteina, jak 

krystalizuje v Traktátu a v Přednášce o etice, a to na pozadí specificky „traktátového“ pojetí řeči 

s logickou formou jako transcendentální podmínkou smysluplnosti (kap. II), a to za účelem kontrastního 

podání alternativního přístupu k řeči a k podmínkám smysluplnosti u pozdního Wittgensteina, ve kterém 

hrají klíčovou roli „kategorie“ řečových her, implikujících pravidla řečové praxe, a životních forem, 

z nich příslušné řečové hry vyrůstají. Tento obecný výklad Wittgensteinovy pozdní filosofické pozice 

autor pečlivě a (nakolik mohu posoudit) s velkým porozuměním podává v kap. III.1-III.3, aby na jeho 

základě následně dospěl k vykázání této pozice jako anti-fundacionalistické (kap. III.4) a předběžně 

načrtl proměnu chápání transcendentálně koncipované etiky mezi raným a pozdním Wittgensteinem 

(kap. III.5). V kap. IV autor dosavadní výstupy využívá při přesvědčivě vedené kritice tradičních 

fundacionalisticky ukotvených meta-etických sporů na půdě analytické filosofie, které z vypracované a 

samostatně interpretované pozdně wittgensteinovské perspektivy odhaluje v jejich tradiční podobě jako 

nesmyslné a v jejich transformované podobě, ovlivněné pozdním Wittgensteinem, jako zavádějící (totiž 

zplošťující a nepatřičně restriktivní); to mu umožňuje jeho vlastní „pozdně wittgensteinovský“ přístup 

k etice předběžně situovat na poli morální filosofie a připravit si východiska pro podrobnější 

rozpracování vlastního pojetí pozdně wittgensteinovské etiky v závěrečné kap. V. Zde autor identifikuje 

jako vlastní předmět takové etiky „etický způsob vidění světa jako prostředkující etické aspekty světa“ 

(s. 97; autorova kurzíva) a jako hlavní metodu takto pojaté etické praxe identifikuje metodu tzv. 

přehledného znázorňování, které ony etické aspekty světa přínosným způsobem usouvztažňují vůči sobě 

navzájem i vůči dalším aspektům světa, a to za účelem „projasňování, [ale] rovněž obohacení a kultivace 

etického způsobu vidění světa“ (s. 114; autorova kurzíva). To platí v konečném důsledku za explikaci 

autorovy závěrečné teze, „že konec fundacionalismu nemusí znamenat konec etiky“ (s. 127). 

 Předložená práce přesvědčivě dokládá, že autor zvládl tematizovanou látku způsobem, který 

zcela naplňuje a v některých ohledech převyšuje požadovanou úroveň specializovaných znalostí v rámci 

magisterského studia. Kromě velmi dobré znalosti Wittgensteinových pramenných textů, které 

interpretuje s porozuměním a zároveň invenčně (nakolik to jako nespecialista mohu posoudit), se autor 

pozoruhodným způsobem orientuje i v nepřehledném a členitém terénu současné relevantní sekundární 

literatury k tématu, a to zahraniční i české provenience, a osvědčuje výtečnou schopnost příslušných 

badatelských podnětů plodně a vyváženě využívat – přičemž se mu zároveň daří držet si od nich náležitý 

odstup a udržet svébytnost své vlastní a (nakolik mohu soudit) v některých ohledech původní 

interpretace, kterou představuje zejména v kap. V. To je vzhledem k náročnosti tématu a rozvinutosti 

wittgensteinovského bádání velmi nesamozřejmé a osobně to považuji za největší výdobytek a 

nejpozoruhodnější rys předložené práce. Autor dosahuje deklarovaných cílů, členění práce je přehledné 

a jednotlivé části na sebe tematicky dobře navazují. Po formální stránce (poznámkový aparát, 

bibliografie, seznam zkratek) je text pečlivě připravený. Jazyková úroveň práce je na solidní úrovni, 

musím ale přece jen upozornit na nezvykle vysoký počet (v řádu nižších stovek!) chyb v interpunkci 

(většinu jsem vyznačil do textu práce). 



 Pokud jde o kritické podněty, původně jsem měl v úmyslu především (1) upozornit na některé 

podstatné bazální aspekty filosofie pozdního Wittgensteina, které by bylo zapotřebí ještě vyjasnit, 

protože jsou podle všeho relevantní pro věrohodnost a celkový status nabízené koncepce etiky, zejména 

pak na problém povahy a dopadu relativismu, který se zdá být v pozdně wittgensteinovském stanovisku 

nějak implikován, a s tím související otázky statusu a povahy závaznosti společensky  „ukotvených“ 

pravidel řečové praxe. Vzhledem k tomu však, že autor na tyto nedořešené aspekty sám upozorňuje 

v Závěru (s. 126-7), bych jej v rámci obhajoby jen požádal o předběžné naznačení toho, jakým směrem 

by se při traktování těchto záležitostí ubíral. Kromě toho bych autora požádal (2) o vyjasnění jeho 

koncepce obecné povahy toho, co se v práci opakovaně označuje jako „filosofické problémy“, protože 

mám za to, že se stran těchto „filosofických problémů“ autor (nebo Wittgenstein v autorově 

interpretaci?) v práci opakovaně uchyluje k velmi silným a z mého hlediska pochybným tvrzením. Na 

s. 108 tak autor píše, že „filosofické problémy [jsou] problémy spočívající v chybném způsobu vidění 

jistých vyjadřovacích forem, a proto nemají být vyřešeny, nýbrž zcela odstraněny“ (autorova kurzíva), 

a na s. 113 pak v podobném duchu, že „[f]ilosofický problém je nesmyslný a má zcela zmizet“. Je 

vskutku namístě klást záležitost takto kategoricky a se striktně univerzální platností? Nebylo by možné 

vyčlenit jako srovnávací objekt řečovou hru na formulování a traktování (některých) filosofických 

problémů, která by unikala dosahu Wittgensteinovy „meta-filosofické“ terapeutické metody 

„rozpouštění“ – a pokud ne, proč? S tím úzce souvisí má neochota souhlasit s příbuznou formulací, že 

„poté, co je projasněn ustálený způsob používání vyjadřovacích forem, musí filosofický problém 

s logickou nutností zmizet“ (s. 113; moje kurzíva). Je tomu vskutku tak? A co zde autor v rámci své 

pozdně wittgensteinovské pozice míní či může mínit „logickou nutností“? 

 Žádná z těchto otázek však nic nemění na tom, že předložená práce je velice zdařilá, jasně 

dokládá autorovy nadstandardní kompetence a po všech stránkách splňuje (a v některých překračuje) 

nároky kladené na diplomovou práci na oboru Filosofie. Jednoznačně ji proto doporučuji k obhajobě 

a navrhuji hodnotit ji jako výbornou. 

 

V Praze dne 3. září 2020 
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