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Úvod 

Výzkumný problém 

 

V rámci své disertační práce Realismus na pražské univerzitě v době Václava IV se zaměřuji na 

Pražskou univerzitu a její intelektuální odkaz počátkem patnáctého století. Povahu Pražské univerzity 

charakterizuje mistr Jan Hus na počátku patnáctého století jako střetávání směrů Schola Aristotelis a 

Plato divinissimus.1 

Hus o artistické fakultě hovoří jako o Schola Aristotelis a o této skutečnosti nemá nejmenších pochyb. 

Nominalismus na pražské artistické fakultě počátkem patnáctého století byl silně ovlivněn komentáři 

k Aristotelovým spisům od Marsilia z Inghe. Marsilius byl prvním rektorem na univerzitě 

v Heidelbergu, která vznikla roku 1389 a někdejším pařížským žákem Jeana Buridana.  

Taktéž české prostředí bylo ovlivňováno Krakovskou univerzitou, která vznikla roku 1364 a jejímž 

hlavním myšlenkovým proudem byl buridanismus importovaný z Paříže. Samozřejmě také vznikaly 

komentáře k Aristotelovým spisům na Pražské univerzitě. O této skutečnosti svědčí fakt, že od založení 

Pražské univerzity do roku 1411 vzniklo celkem dvě stě komentářů Aristotelových děl a to především 

Fysiky a I. a II. Analytiky.2 Ne všechna díla se nám ovšem dochovala, jako například Husovy komentáře: 

Disputatio superm Physikam, Glossa Libri da anima nebo Glossa interlinearis.3 

Na Pražské univerzitě tak díky působení zahraničních vlivů i díky rozkolu mezi českými a německými 

mistry vzniklo specifické intelektuální prostředí. Přestože mistři Pražské univerzity počátku patnáctého 

století otevřeně přejímali lollardský myšlenkový proud a Viklefovu logiku i rétoriku, lze zde vysledovat 

unikátní myšlenky, ojedinělé pouze v českém prostředí, a to zejména v pojednání univerzálií. 

Cíle výzkumu 

 

Smyslem mé disertační práce je představit nový pohled na filozofii na Pražské univerzitě na počátku 

patnáctého století. Chápu toto období jako přelomové z hlediska vývoje českého filozofického myšlení 

v oblasti filozofie stricto sensu i v oblasti teologie a logiky. Období vrcholného středověku přitom 

nahlížím jako dobu, ve které nastal zásadní zlom ve vývoji filozofického myšlení v oblasti náboženství 

 
1 Herold, V. 1999. „Filosofie na pražské universitě předhusitské doby: Schola Aristotelis nebo Platoni 

divinissimi“, in Filosofické listy, sv. 47, Praha: Akademia, s. 6. 
2 Šmahel, F. 2016. Alma mater Pragensis. Praha: Karolinum, s. 379. 
3 Spunar, P. & Bartoš, F.M. 1965. Soupis pramenů k literární činnosti M. Jana Husa a M. Jeronýma Pražského, 

Praha: Historický ústav ČSAV, s. 141. 
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a jednoty církve, a proto je mým cílem vykreslit tuto dobu jako významnou per se, a tedy jako více, než 

jen „před-reformační“4 a „před-novověkou“ éru. 

Zároveň pojednávám realismus počátku patnáctého století v českém intelektuálním prostředí se 

zřetelem na zahraniční vlivy, které zkoumám z diachronního i synchronního hlediska. Z diachronních 

zahraničních ideových zdrojů pražského realismu se podrobněji zabývám, mimo jiné, logikou Roberta 

Kilwardbyho, který podrobně rozpracoval známou Porfyriovu otázku o povaze univerzálií. Ze 

zahraničních vlivů soudobých nebo téměř soudobých zkoumanému období se nejvíce věnuji filozofii 

Jana Viklefa, ale také Jeana Buridana, Viléma Ockhama a Waltera Burleyho. 

Spor o povahu univerzálií chápu jako filozofický problém nejen prostupující celou historii myšlení 

v západní tradici, ale i relevantní filozofickou otázku pro naši současnost. Vzhledem ke svému 

politickému přesahu tento problém ovlivňoval rozdílné náhledy na legitimitu a pojetí moci tehdejší 

katolické církve. Z pohledu filozofie dvacátého století je možné tento problém nahlížet jako odraz 

zpochybnění autority církve a Weberovsky „legitimního násilí“ ze strany církve. Zároveň jsem 

přesvědčen, z pohledu filozofie století dvacátého prvního, že realismus na Pražské univerzitě je 

odrazem „širší souvislosti mezi násilím a mocí“ než jak tuto souvislost popisuje Foucault.5 

Výzkumné otázky 

 

Ve svém výzkumu se zaměřuji na hlavní výzkumnou otázku, a to následující: 

• Jakou podobu měl spor o univerzálie na Pražské univerzitě na počátku patnáctého století?  

 

V pojednání této otázky se zaměřuji na širší historické a politické souvislosti tohoto sporu, zejména na 

rozdíly mezi pohledem německých nominalistických mistrů na Pražské univerzitě a českých 

univerzitních mistrů, přičemž se soustředím na to, zda tyto dvě skupiny skutečně dělil zásadním 

způsobem jejich náhled na univerzálie ante rem či zavržení univerzálií post rem. Nejvíce se proto 

zaměřuji na spor o universalia realia in re sive in essendo a na jejich tři možné stupně: opinio Platonis, 

opinio media a opinio Aristotelis. Přitom kladu do souvislosti rozkol českých mistrů s německým 

nominalismem a Viklefovu metafyziku ve smyslu ordo essencialis universi.  

K odpovědi na hlavní výzkumnou otázku je také třeba zodpovědět tři další otázky, které jsou pro mě 

vedlejšími výzkumnými otázkami: 

 

 
4 Turpie, T. 2015. Kind neighbours: Scottish saints and society in the later Middle Ages, Leiden: Koninklijke Brill 

NV, s. 8. 
5 Amussen, S.D. 1995, „Punishment, Discipline, and Power: The Social Meanings of Violence in Early Modern 

England“, The Journal of British Studies, vol. 34, no. 1: 1-34, s. 2-4. 
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• Jaký vliv měl Jan Viklef na realismus na Pražské univerzitě? 

• Jaký vliv měl Jean Buridan na spor o univerzálie na Pražské univerzitě?  

• Jakým způsobem přispívá středověká logika k filozofickému pohledu na spor o univerzálie? 

 

Viklefův pohled metafyzického realismu vzhledem k univerzáliím jakožto zásadní vliv na realismus na 

Pražské univerzitě hodnotím v návaznosti na oxfordský realismus, ale i v návaznosti na starší vlivy, 

zejména Aristotelovo dílo týkající se následnosti a jeho pozdější rozpracování v logických pojednáních, 

například u Alcuina z Yorku, který přispěl k vývoji logiky jejím systematickým rozčleněním na užší 

okruhy, u Notkera Labea, který opustil do té doby tradiční pojetí sylogismů jakožto propojených 

s konkrétními tématy, a u Anselma z Canterbury, který se zaměřil na jazykovou analýzu a svou 

sémantickou teorií denominativ posunul dosavadní logiku od tradičního důrazu na metafyziku do nové 

sféry, tedy gramatiky. Viklefovo přispění ke sporu o povahu univerzálií také začleňuji do rámce učení 

o sémantice Viléma Ockhama a Waltera Burleyho, jejichž logika je tradičně chápána jako kontrastní a 

zračící dichotomii mezi realismem a nominalismem. 

Dílo Jeana Buridana zde pojednávám jako jeden ze zásadních vlivů na spor o univerzálie na Pražské 

univerzitě, jelikož právě z Buridanova díla otevřeně vycházeli němečtí mistři, kteří zastávali pohled 

nominalismu ve vztahu k univerzáliím. Práce Jeana Buridana, stejně jako tomu je u Viklefa, přesahuje 

do té doby tradiční pojetí filozofie, a to rozpracováním témat tehdejší logiky pomocí oktagonů 

vykreslujících asertorické a modální sylogismy, a také úspěšným pojednáním negace sylogismů, čímž 

Buridan navazuje na práci Notkera Labea a překonává ji. 

Vzhledem ke třetí dílčí výzkumné otázce je třeba vysvětlit, že porozumění středověké logice ve vztahu 

k univerzáliím považuji za zásadní. V této práci pojednávám logiku jako nedílnou součást filozofie a 

vycházím z toho, že na středověkých univerzitách a jejich artistických fakultách, kde se vyučovala 

filozofie, se spor o univerzálie řešil právě v rámci logické argumentace a vypracování sofismat, a to 

jako součást přednášek logiky, respektive dialektiky. 

Struktura disertační práce 

 

V této práci nejprve pojednávám metodologii jakožto teorii podkládající konkrétní volbu metod mého 

bádání (kapitola 2), tedy induktivní výzkum založený na analýze a srovnání prací mezinárodních i 

českých středověkých filozofů vzhledem k jejich pojednání otázky univerzálií. Zde také vysvětluji svůj 

epistemologický základ pro práci s edicemi původních textů.  

Dále (v kapitole 3) uvádím čtenáře do širšího teoretického rámce sporu o univerzálie a realismu na 

Pražské univerzitě. Výzkumný problém tak pojednávám v kontextu filozofie a logiky ze synchronního 

i diachronního hlediska a vysvětluji rozdíl mezi platonským a aristotelským pojetím univerzálií a mezi 

pohledem realismu a nominalismu na univerzálie. 
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V následujících dvou kapitolách se podrobněji věnuji teoretickému kontextu sporu o univerzálie a 

realismu na Pražské univerzitě. V kapitole věnované středověké logice (kapitola 4) se zabývám 

problematikou sporu o univerzálie v diachronním hledisku, a to s důrazem na vývoj logiky a sémantiky 

jako nedílných součástí středověké filozofie.  

Dále (v kapitole 5) zasazuji předchozí diskuzi diachronních vlivů do, vzhledem k době na počátku 

patnáctého století, synchronního mezinárodního kontextu středověké logiky jakožto ideového zdroje 

argumentace ve sporu o univerzálie a podrobněji pojednávám nejvýraznější myšlenky ovlivňující 

realismus na Pražské univerzitě zvenčí, zejména práci Jana Viklefa a Jeana Buridana. 

V dalších dvou kapitolách se zabývám rekontextualizací již existující problematiky sporu o povahu 

univerzálií do českého intelektuálního prostředí na počátku patnáctého století. Nejprve se věnuji 

analýze adaptace Viklefova metafyzického realismu do českého intelektuálního prostředí (kapitola 6), 

přičemž toto chápu jako uvědomění si samostatného českého myšlení, které převedlo spor o universali 

realia prostřednictvím kazatelen i mezi obyčejné lidi, ale které je zároveň třeba nahlížet i v dobovém 

politickém kontextu vzhledem k tomu, že ve svém důsledku vedlo až k husitské revoluci. 

Myšlenky Jana Husa ohledně povahy univerzálií analyzuji (v kapitole 7) vzhledem k Aristotelově 

logice transponované do českého prostředí nejen přes viklefismus, ale také přes ockhamismus a 

pojednání univerzálií skrze příčinnost podle Burleyho. Dále se v této kapitole zabývám triadickým 

myšlením ve vztahu k univerzáliím v díle Jeronýma Pražského a také zde řeším na základě Štěpána 

z Pálče samotný teoretický rámec sporu o univerzálie na Pražské univerzitě počátkem 15. století. 

Svou dizertační práci uzavírám závěry (kapitola 8), kde shrnuji své odpovědi na výzkumné otázky 

v předchozích částech práce a propojuji svou předchozí analýzu vlivu Viklefa a Buridana na pozadí 

propojení logiky a filozofie se svým pojednáním sporu o univerzálie na Pražské univerzitě na počátku 

patnáctého století jakožto jedinečného projevu tehdy vznikajícího samostatného českého proudu 

filozofického myšlení. 

Metodologie 

Induktivní výzkum 

 

Tato práce je primárně založena na induktivním přístupu k filozofickému výzkumu, tedy na vývoji nové 

teorie, aniž by docházelo k testování již existujících filosofických teorií. Induktivní orientace mého 

výzkumu vychází z položení výzkumných otázek, které je z povahy věci nezbytné zodpovídat 
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kvalitativní formou výzkumu.6 Toto vyplývá z povahy zkoumaného problému, a to realismus na 

Pražské univerzitě v době Václava IV. v diachronním pohledu mezinárodního kontextu filozofie a 

logiky,7 navíc za použití dosud takto neanalyzovaných primárních dat, kterými jsou needitované texty, 

ale také data pocházející z již existujících edic primárních textů, která zařazuji do nového synchronního 

i diachronního myšlenkového kontextu.  

Badatelské metody v oboru středověké filozofie a logiky 

Epistemologický rámec  

U svého „meta-metodologického pojednání“8 považuji za zásadní odlišit se od epistemologického 

rámce ostatních věd, protože filozofie je zcela specifická ve svém formátu metod a teorii zaštiťující 

jejich volbu. Na rozdíl od přírodních, ale i od humanitních věd, totiž filozofie usiluje o pojetí skutečnosti 

na nejzákladnější úrovni, a svou volbou metodologie tudíž překračuje základní rovinu teoretického 

zakotvení, kde metoda je chápaná jako „použití myšlenkových experimentů k otestování 

konceptuálních analýz“.9  

Kromě srovnávací doktrinální analýzy jednotlivých myšlenkových proudů se v této práci 

zabývám jejich myšlenkami v synchronním i diachronním kontextu, který považuji za jejich nedílnou 

součást. Při pojednání středověkého problému povahy univerzálií se tedy nutně zabývám argumentací 

stoupenců jednotlivých různících se náhledů na univerzálie, a to i z hlediska jejich „následkové 

signifikace“,10 kdy na každý uvedený argument navazují následné teorie myšlenkových pokračovatelů 

i pokračovatelů odpůrců takového argumentu. 

Strukturální nástroje zkoumání scholastické prózy 

Ve své analýze vycházím především ze svých vlastních překladů primárních textů z latiny. Důvodem 

je, že, jak podotýká Thakkar (2020), v posledních letech se množí nekvalitní překlady scholastické 

prózy do angličtiny.11 Odpovídající české překlady týchž děl obvykle neexistují vůbec, a to 

 
6 Gabriel, D. 2013, Inductive and deductive approaches to research, dostupné z 

https://deborahgabriel.com/2013/03/17/inductive-and-deductive-approaches-to-research/ [nahlíženo 2. 12. 2020] 
7 Poznámka k překladům: Pokud není uvedeno jinak, jsem autorem uváděných českých překladů z latiny a 

angličtiny. 
8 Dever, J. 2016. „What is Philosophical Methodology?“, in H. Cappelen, T. S. Gendler, & J. Hawthorne (ed.), 

The Oxford Handbook of Philosophical Methodology, Oxford: Oxford University Press, 3-28, s. 4. 
9 Ibid. 
10 Read, S. 2016, „Paradoxes of Signification”, Vivarium, vol. 54, no. 4: 335-355, s. 335. 
11 Thakkar, M. 2020, „Duces caecorum: On Two Recent Translations of Wyclif”, Vivarium, vol. 58, no. 4: 357-

383. 
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z pochopitelných důvodů, jakými je například podstatně menší čtenářská základna badatelů pracujících 

v českém jazyce. 

Jako příklad bych rád uvedl svou práci s Viklefovými texty. Viklefova díla jsou zcela zásadní pro 

pojednání realismu na Pražské univerzitě, jehož představitelé se k Viklefovým myšlenkám otevřeně 

hlásili jako ke svému ideovému zdroji. Pro anglicky píšící badatele v oborech příbuzných středověké 

filozofii a historii Viklefovy spisy zpřístupňuje především Stephen Lahey, například ve svém překladu 

Viklefova díla Trialogus.12 Nakolik si velice vážím Laheyho práce a považuji ji za velmi potřebnou pro 

svůj obor, přikláním se k Thakkarově postřehu, že Laheyho překlady nejsou vždy zcela přesné či 

opatřené dostatečným poznámkovým aparátem,13 a proto mnohdy nejsou použitelné pro podrobnou 

analýzu Viklefovy subtilní argumentace založené na precizní logice a sémantice. 

Nekvalitní překlady, které jsou podle Thakkara bohužel vřele přijímány odbornou veřejností, a zakládají 

tak současnou „krizi v medievalistických studiích“,14 také ztěžují práci badatelům v příbuzných 

oborech, kteří si, na rozdíl od specialistů na středověk, nemohou daná díla přečíst v originálním 

latinském znění.  

Přínos této své disertace proto také spatřuji ve zpřístupnění analýzy zahraniční scholastické prózy 

českému obecenstvu, a to na základě mých vlastních překladů a vlastní práce s argumenty v původním 

jazyce, tedy v latině.  

Triangulace 

 

Triangulace je epistemologický postoj badatele, který umožňuje odhalovat nové jevy pomocí 

komplexního zapojení paralelních výzkumných metod. Jak podotýká Joslin (2015), filozofická 

triangulace navíc překračuje rámec metod a napomáhá ke komprehensivnímu uchopení výzkumného 

problému v oblasti společenských věd.15 Triangulační přístup realizuji za pomoci propojení tří 

souvisejících studií na základě tří datových souborů.  

Závěr 

V této disertační práci jsem svou analýzou zodpověděl svou hlavní výzkumnou otázku vztahující se 

k podobě sporu o univerzálie na Pražské univerzitě na počátku patnáctého století. Tento spor o povahu 

 
12 Wyclif, J. & (anglický překlad) Lahey, S.E. 2012. Wyclif: Trialogus, Cambridge: Cambridge University Press. 
13 Thakkar „Duces caecorum“, s. 370. 
14 Ibid., s. 358. 
15 Joslin, R. 2015, Using philosophical and methodological triangulation to identify interesting phenomena, 

dostupné z 

https://www.researchgate.net/publication/277978765_Using_philosophical_and_methodological_triangulation_t

o_identify_interesting_phenomena/ [nahlíženo 2. 12. 2020] 

https://www.researchgate.net/publication/277978765_Using_philosophical_and_methodological_triangulation_to_identify_interesting_phenomena/
https://www.researchgate.net/publication/277978765_Using_philosophical_and_methodological_triangulation_to_identify_interesting_phenomena/
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univerzálií považuji za významný a klíčový pro rozvoj české filozofické tradice, přestože existoval 

v době Václava IV. Jedná se o dlouhodobý myšlenkový vývoj v celém západním, latinsky píšícím světě, 

započatý již v pozdní antice. Podle mého názoru jde o zcela přelomové období ve vývoji českého 

filozofického myšlení, kdy pod vlivem zahraničních učenců vznikají na půdě Pražské univerzity zcela 

originální myšlenky. 

Z mého pojednání vyplývá, že podstata sporu na Pražské univerzitě na počátku patnáctého století 

netkvěla v tom, že by němečtí nominalističtí mistři zastávali pozici universalia post rem a zcela 

zavrhovali pozici universalia ante rem, kterou by výlučně zastávali čeští univerzitní mistři. V jistém 

smyslu i němečtí mistři uznávali universalia realia ante rem, a to jako primordiální příčiny nebo jako 

duchovní substance – inteligence. Tudíž hlavní spor nezáležel v těchto dvou přístupech, ale ve sporu o 

universalia in re.   

Universalia in re sive in essendo je možné dále dělit do tří stupňů: opinio Platonis, opinio media 

Johannis Wiclif a opinio Aristotelis. Právě v těchto třech stupních universalia realia in re sive in essendo 

tkvěl hlavní spor o obecniny na Pražské univerzitě. Nominalističtí mistři popírali participaci 

jednotlivých stvořených věcí na božském bytí prostřednictvím Viklefovy metafyziky ve smyslu ordo 

essencialis universi. A umírnění nominalisté přijímali Aristotelovy obecniny chápané v Tomistickém 

smyslu.  

K zodpovězení hlavní výzkumné otázky mi slouží analýza vedoucí k odpovědím na dílčí otázky, tedy 

na vliv učení anglického filozofa, teologa a logika Jana Viklefa na realismus na Pražské univerzitě 

v době vlády Václava IV., vliv Jeana Buridana na spor o povahu univerzálií na Pražské univerzitě v této 

době a význam logiky pro pochopení a pojednání tohoto filozofického sporu. 

Viklefovo učení bylo otevřeně v patnáctém století prezentováno pražskými realisty jako ideový zdroj 

jejich analýzy vedoucí k zodpovězení otázek o povaze univerzálií. Spolu s Viklefem pražští realisté 

přejímali také názory Viklefových myšlenkových předchůdců, mezi nimiž byli relativně nedávní 

myslitelé, jako například Robert Grosseteste, Vilém Ockham či Walter Burley. Původními 

myšlenkovými zdroji názorů pražských realistů byli samozřejmě také Boethius či Pseudo-Dyonisios. 

Podobně jako Viklef tedy pražští realisté navazovali na Grossetesteho systém členění univerzálií do pěti 

skupin, přičemž přisuzovali zásadní význam univerzáliím skrze příčinu. Na Grossetesteho realismus 

navazoval explicitně například Prokop z Plzně ve své kvestii na obranu spisu De ideis, jež byl spálen 

z iniciativy pražského arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Hazmburka. I další čeští mistři na Pražské univerzitě 

se hlásili ke Grossetesteho členění univerzálií vycházejícího z rozčlenění forem bytí, kde genus má svůj 

základ mimo mentální svět a přesahuje tak své jméno. 

V tomto rozčlenění univerzálií chápali Pražští realisté, v návaznosti na Viklefův oxfordský metafyzický 

realismus a v návaznosti na odmítnutí forem podle Aristotela, univerzálie ze společného jako společné 
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formy, které jsou včleněny do jednotlivin. Podobně jako Viklef zde pražští realisté navazují na 

univerzálie skrze následnost, chápané jako konkrétní a prapůvodní příčiny jakéhokoli stvoření, čímž se 

posunuli od dřívějšího metafyzického výkladu Tomáše Akvinského, který nahlížel genus a species jako 

výsledky zobecňujících procesů lidské mysli. 

Toto novum ohledně chápání univerzálií skrze příčinnost bylo základem nového náhledu na vztah 

Stvořitele a stvoření, kde Stvořitel je chápán jako mající souvislou a pokračující účast na stvoření. 

Univerzálie jsou v tomto náhledu tedy koncepty zapříčiňující stvoření jednotlivých věcí ve skutečném 

světě a Stvořitel je chápán jako prapůvodní příčina na počátku kauzálního nexu. Stvoření v jakékoli 

době se tak vždy vztahuje k týmž prvopočátečním příčinám stojícím na počátku světa. 

Viklef přitom pojednává Aristotelovy kategorie jako koncepty odpovídající křesťanským doktrínám, 

například Boží trojjedinosti. Obdobně podle realismu českých mistrů na Pražské univerzitě se tak 

všechny univerzálie vztahují k původní univerzální příčině, tedy k Bohu. Bůh je chápán jako příčina a 

zároveň jako Stvořitel všech věcí v reálném světě, přičemž konkrétní příčiny v mezistupních stvoření 

nejsou podstatné, protože pokud bychom je považovali za významné, zcela bychom pominuli 

metafyzickou existenci. 

Učení Pražských realistů se však odlišovalo od Viklefa v některých dílčích bodech. Například Hus se 

do určité míry rozcházel s Viklefovým pohledem na transubstanciaci, kde Viklef razil doktrínu zcela 

odmítající transubstanciaci, založenou na svém přesvědčení o odhalení chyby v časoprostorovém 

kontinuu. Podle Viklefa tak nebylo možné, aby zároveň koexistovaly dvě hmotné substance, kde jedna 

je neustále v klidu a druhá prostupuje Kristovo tělo, nebo aby jedna substance anihilovala druhou. Jan 

Hus právě tuto Viklefovu doktrínu, která zakládala stěžejní část Viklefovy hereze, odmítal, a přesto za 

své názory na zaplatil životem. 

Také učení Jeana Buridana výrazně ovlivnilo podobu sporu o povahu univerzálií na Pražské univerzitě 

patnáctého století. Jean Buridan v rámci svého pojednání sofismatů rozpracoval své nominalistické 

stanovisko v souvislosti s pravdivostí konsekventu v závislosti na pravdivosti antecedentu. 

V Buridanově teorii vztah následnosti nutně neznamená, že pravdivý antecedent vyvolává pravdivý 

konsekvent, a naopak nevyslovený konsekvent neexistuje, a tudíž nemůže být pravdivý. 

Tohoto Buridanova argumentu využívali nominalističtí mistři ve sporu o univerzálie na Pražské 

univerzitě. Mezi nejvýznamnější žáky, kteří měli vliv na nominalistickou filozofii ve střední Evropě, 

byli Jindřich Toytting z Oyty, Jindřich Heynbuch z Langensteinu a Marsilius z Inghe.   

Již z analýzy logiky u Buridana je patrný význam logiky pro řešení otázky povahy univerzálií. Logika 

však prostupovala veškerou argumentaci v intelektuálních sporech vedených na univerzitě a jsem 

přesvědčen, že logiku ani v kontextu středověkého myšlení nelze oddělit od filozofie. Každý spor na 

základě logické argumentace záležel ve vypracování sofismat, a také na každé středověké artistické 
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fakultě, kde se vyučovala filozofie, se spor o univerzálie řešil v rámci přednášek logiky, respektive 

dialektiky. 

Stejně jako u Buridana, i u Viklefa je zcela zřejmý zásadní význam znalosti logiky ve vztahu k filozofii 

a teologii. Samotné použití Viklefovy logiky tak bylo chápáno jako heretické, protože v tehdejším 

chápání těchto odvětví v hlavním proudu katolické církve byla logika pouhou filozofickou metodou, 

která se měla uplatňovat ve věcech víry, avšak samotnou teologii měla vykládat logika.  

Z tohoto důvodu bylo Viklefovo dílo De probatione propositum nebezpečné pro tehdejší ortodoxní 

katolické učení. Tento spis byl proto jedním ze sedmnácti Viklefových spisů odsouzených ke spálení 

na popud pražského arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Hazmburka v roce 1411. Na nebezpečí logiky pro 

tehdejší katolickou církev poukazoval například Šimon z Tišnova ve své disputaci, kde se satiricky 

vysmíval komisi, která iniciovala spálení, že považuje toto dílo za heretické per se, prostě z toho 

důvodu, že umožňuje nevinným mládencům vyučovat se logice, když se pražský arcibiskup obával této 

možnosti aplikovat logiku vyučovanou na artistické fakultě na teologické otázky.  

Právě logika také zapříčinila, že Viklefovo dílo bylo ve své době chápáno jako heretické. Viklefovy 

nejkontroverznější myšlenky se týkaly odmítnutí transubstanciace, což Viklef odůvodňoval logickou 

teorií o nepochopení sémantiky predikátových konstrukcí, kterou pojednává ve svém díle De logica.  

Přikláním se však k názoru, že Viklefova heretická doktrína byla spíše logickou konstrukcí, která byla 

ve své podstatě heretická až sekundárně, a proto by zde nemělo smysl zabývat se tím, zda byl Hus 

pravověrnější vzhledem ke katolické církvi než Viklef. 

Viklefismus byl v každém případě významným filozofickým, teologickým i politickým myšlenkovým 

směrem, který výrazně ovlivnil podobu realismu na Pražské univerzitě. Přestože němečtí nominalističtí 

mistři se v tomto směru přikláněli k buridanismu, nebylo by spravedlivé spor o povahu univerzálií na 

Pražské univerzitě počátkem patnáctého století redukovat na střet těchto dvou myšlenkových proudů. 

Tento spor totiž obsahoval řadu dalších mezinárodních vlivů, které byly rozpracovány v pražském 

intelektuálním prostředí zcela jedinečným způsobem, a tím byl založena zcela nová, samostatná, tradice 

českého filozofického myšlení. 
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