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    Předložená dizertace je velmi kvalitním, hlubokým vhledem do současnosti, i když se to 

na první pohled jeví jako naprosto nemožné, protože se jedná o práci důsledně dějinného 

typu, jedná se nejen o myšlení myšleného, ale i o výzkum, který má právě obsah myšlení 

myšleného podpořit a rozjasnit. Nominalismus a realismus v jisté aproximaci je přítomen i 

v problematice ontologie a gnozeologie obecně, především dnes. Je známo, že mnozí 

myslitelé tento důležitý významový pasus pro pochopení dneška přehlížejí, proto je tato 

práce výrazným přínosem.  

    Kolega se věnuje nominalismu a realismu na české univerzitě z hlediska Husova pojetí a 

přitom nám otevírá možnost porozumět celkovému filosofickému bádání o této době, i o 

interpretacích podstat přímo v českém prostředí s ohledem na vlivy celoevropské, jež tehdy 

byly zcela jasné, všichni totiž mluvili dobře latinsky. Autor velmi přísně a logicky používá 

metody, které nenechává bez umožňujícího úvodu, kde je vysvětluje zcela jasně a 

srozumitelně, to dodává práci na významu a důvěře.  

     Jeho triangulace je velmi pozoruhodná, je něčím novým, udivujícím a věcné stránce 

pomáhajícím.  

Tento spor o povahu univerzálií je vždy považován za významný a klíčový pro rozvoj české 

filozofické tradice, přestože existoval v době Václava IV. Je třeba si uvědomit a o tom autor 

jedná přímo, 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. Kvas mezi haecceitas a quidditas byl 



přítomen i v této historické době. Práce je napsána skvělým jazykem, nemá formální 

nedostatky a po stránce věcné je naprosto vyhovující.  

    Navrhuji tedy práci k obhajobě se vší důvěrou, text bude dobrým vodítkem pro ty,kteří se 

tomuto tématu budou věnovat v budoucnu. 

 

 

V Praze dne  1. 2. 2021             prof. PhDr. Anna Hogenová, CSC.  

 

 

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.  
 

 



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 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 116  

 



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 117  

 



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 

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. 
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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. 119 


