
Posudek bakalářské práce Milana Soutora "Vzestup a pád 
Russellovy teorie soudu z let 1910-1913 a 
Wittgensteinovy filosofické začátky" 

Práce Milana Soutora se věnuje filosofii Bertranda Russella, a to se zaměřením 
na relativně krátký časový úsek let 1910-1913, v němž byly jeho pokusy o re
alistickou teorii soudu konfrontovány s názory mladého Wittgensteina. Jejich 
intenzivní polemika, přerušená nejprve Wittgensteinovým odjezdem do Norska 
a záhy na to (do jisté míry už definitivně) první světovou válkou, připravila 
pojmový rámec pro Wittgensteinův Tractatus, a posunula tak nově vznikající 
analytickou filosofii do podstatně emancipovanější, sebevědomé fáze. S ohle
dem na mimořádnou publikační plodnost a současnou myšlenkovou nestálost 
Russellovu se autor práce v již tak úzce vymezené tematice dále zaměřuje na 
Russellovu "vícerelační teorii soudu" a konfrontuje ji jak s jeho ranými séman
tickými teoriemi z přelomu století, tak s názory raného Wittgensteina a rámcově 
i s filosofií Fregovou. Tíha výkladu je ale cíleně založena na exegezi několika 
vybraných Russellových spisů a jejich komentářů v sekundární literatuře. 

Práce se skládá ze tří částí. V první autor prezentuje Russellovu teorii soudu 
z roku 1903, aby analýzou jejích východisek, cílů a potíží přešel k náčrtům 
pozdní, mnoho relační teorie. Její výklad a diskuse tvoří druhou, centrální část 
práce. Obě části považuji nejen věcně, ale i stylisticky a didakticky za mimo
řádné. Autor v první řadě z dosti nepřehledného množství Russellových publi
kovaných i nepublikovaných spisů, včetně korespondence, inteligentně vybírá a 
samostatně rekonstruuje jak Russellovy sémantické názory, tak jejich postupný 
vývoj, a to formou, která připomíná jakousi ontogenetickou rekapitulaci filo
sofické fylogeneze: od pozic radikálně realistických, přes transcelldentálllí až 
k psychologickým. Ukazuje tak také, že byl Russell podstatně komplexnější 
myslitel, než se má obvykle za to a že např. jeho verze korespondenční teorie, 
byť ve všech souvislostech neudržitelná, je pozoruhodným příspěvkem k analýze 
pojmu pravdy. Autorovu rekonstrukci Russellovy sémantiky, jeho pojmová roz
lišení (včetně velmi promyšlených a nápaditých grafických schémat) považuji 
za reálný příspěvek k russellovskému bádání, který by neměl zůstat nezužitko
ván, tj. výsledky uvedených kapitol by mohly být vhodnou formou publikovány. 
Podtrhuji, že ačkoli autor při své argumentaci využívá standardní sekundární 
literaturu, dělá tak velmi samostatně a kriticky, s důrazem na vlastní rozlišení 
a analýzy, jako např. v odd. 2.4l. 

V třetí, závěrečné části autor ukazuje potíže Russellovy vícerelační teorie v 
rámci tzv. širšího a užšího problému směru a vysvětluje a do jisté míry uvádí 
na pravou míru podstatu Wittgensteinova "typového" argumentu, kvůli němuž 
Russell svoji teorii opustil a vyklidil v oblasti logiky a její sémantiky dobro
volně pole idejím Wittgensteinova Tractatu. Tato část je je rovněž po věcné 
stránce dobře zpracovaná a co do postřehů hluboká, její hodnota ale spočívá 
spíše v příslibu, že lze ve Wittgensteinově argumentu najít klíč pro pochopení 
některých centrálních míst z Tractatu a jeho filosofie vúbec. Z illterpretačllího 
hlediska umožňuje tato část práce čtenáři dospět k zjištění, že se Russellův pří-
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spěvek k filosofii Tractatu neomezuje jen na empirické a atomistické podněty, 
ale stojí i 7,<1 tčmi místy jeho filosofie, v nichž bylo 7,vykem - skrze postavy 
Schopenhauera a Frega - vidět spíše vliv transcendentálního idealismu. Zde 
se jedná zejména o některé teze týkající se jednoty soudu a samu myšlenku 
korespondence věty se světem. 

Jelikož k práci nemám žádných výraznějších námitek, zmíním jen pro úpl
nost dvě obecné poznámky a jednu drobnou opravu: 

1) Autor v první části správně zmiňuje, že podle Russella je věta sama fak
tem, přičemž jazykové fakty jsou speciálními případy faktú obecně. To 
je významné proto, že na této tezi je později založena i Wittgensteinova 
teorie zobrazování, resp. vysvětlení toho, co dělá nějaký artefakt (větu, 
plátno, notový zápis) obrazem něčeho. Matoucí je, že z Russellovy kon
cepce postupně zcela vypadává fenomén jazyka a propozice, která múže 
být pravdivá či nepravdivá, je ve skutečnosti konglomerát mimojazyko
vých entit. Jako taková se od faktu liší jen tím, že její jednotu zajišťuje 
soudící subjekt, nikoli tzv. podřazená relace. To je naprosto věrné vylí
čení Russellovy problémové situace, která se snaží kombinovat pojmový 
realismus s empirismem a odmítnutím zprostředkujících entit (např. Fre
gova smyslu). Zároveň se z hlediska analytické tradice jedná o značnou 
anomálii, která múže ve vztahu k souběžným úvahám Frega, Wittgen
steina či Carnapa mást. Nebylo by proto od věci, zvláště s ohledem na 
pojmový aparát Wittgensteinúv (konkrétně třeba jeho rozlišení znaku a 
symbolu), vysvětlit, co je pro Russella věta jako větný symbol a jakou 
roli hraje v jeho epistemologii, což je ale spíše úkol pro další rozpracování 
tématu, např. v rámci diplomové práce. 

2) Na s. 41 autor píše, že "nedúvěra ke gramatice" je zpúsob uvažova1ll, 
které do filosofie zavedl Russell. To je pravda jen částečně, ve skutečnosti 
s rozlišením logické a gramatické formy přišel Frege v okamžik, kdy roku 
1879 uvedl do chodu svoji logiku. Ta těží od počátku zcela explicitně 
právě z toho, že ve větách jako "někdo je smrtelný" a "každý člověk je 
smrtelný" jsou výrazy jako "někdo" či "každý člověk" jen zdánlivými -
gramatickými - subjekty, které se v ní po adekvátní analýze rozpustí 
právě jako Russellovy neúplné symboly. 

3) V části 3.3211 autor kritizuje Griffinovu interpretaci Wittgensteinovy ná
mitky, v níž obviňuje Russellovu teorii soudu z bludného kruhu, a to na 
základě rozdílu teorie řádú a typú. Ačkoli vysvětlení a idea pochybení, 
které autor uvádí, jsou správné a představují podle mého názoru i klíč 
nejen k Wittgensteinově kritice Russella, ale i k jeho tezi o nevyjádřitel
nosti sémantiky a také k regresivnímu argumentu ohledně explikovatel
nosti každého pravidla z Filosofických zkoumání, jsou některé autorovy 
formulace nepřesné. V základu konfúze je nejspíš Russellovo fluktuující 
použití termínú typ a řád. Z toho, co autor píše, plyne, že on (v části 
2.31) a Griffin ve svém článku myslí řádem stupeIl kvantifikace propo
zice. V této koncepci mají elementární věty řád 1 a věta 
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(Vy)A(y) 

pro A elementární má řád 2, protože se vztahuje ke všem (v principu 
nekonečně mnoha) větám A(N) pro substituovatelné N. Věta 

(Vx)(Vy)A(x, y) 

je pak řádu 3, protože se vztahuje ke všem větám (Vy)A(N, y) řádu 2 pro 
libovolné N. Atd. Typem je pak lIlíněna obvyklá stratifikace individuí, 
přes něž se kvantifikuje, počínaje atomickými objekty, jejich vlastnostmi, 
vlastnostmi jejich vlastností atd. Russell později rozumí řádem další roz
různění takto definovaných typů, kdy např. vlastnost "být velkým gene
rálem", symbolicky 

G(x), 

je vlastnost individuí (hodnot proměnné x) typu 1 a má tedy typ 2, ale 
vlastnost "mít všechny vlastnosti velkého generála", symbolicky 

(VX)(((Vy)(G(y) --> X(y)) ---> X(x)), 

ačkoli náleží opět individuím typu 1, musí být jiného řádu než dříve 
zmíněná, jinak by ji šlo dosadit za proměnnou X typu 2, a hrozil by 
klasický bludný kruh. V druhém odstavci na s. 48 se autor zdá tyto dva 
významu termínu řád zaměňovat, ačkoli má zjevně na mysli ten první. Na 
další argumentaci a věcnou hodnotu oddílu to nemá žádný vliv. Nedokáži 
posoudit, jaký vliv to má na autorovo hodnocení Griffinovy argumentace. 

Práce Milana Soutoraje po věcné, argumentační, ale i stylistické stránce mimo
řádně kvalitní a podstatně překračuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 
Materiál z prvních dvou částí by podle mého mínění mohl být základem časo
pisecké studie, část třetí, zejména úvaha nad podstatou Wittgensteinovy kri
tiky Russella si zasluhuje dalšího rozpracování, např. v rámci diplomové práce. 
Za zvláště vhodné bych považoval zasazení načrtnutého vývoje Russellových 
a Wittgenteinových sémantických úvah do kontextu tradičních sémantických 
koncepcí, zejména s ohledem na otázku jednoty soudu. Výtky, které výše uvá
dím jsou jen drobné a doplňující. Práci navrhuji hodnotit jako výbornou a 
doporučuji ji k obhajobě. 

V Praze dne 2. února 2010 

Doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. 
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