
Kolega Rudolf Vorlíček zpracoval velmi seriózně téma, které je velmi důležité v pedagogice a v teorii 

výchovy. Jedná se O filosofický text, jenž má čtenáři srozumitelným způsobem a současně filosoficky 

vysvětlit důležitou součást amerického filosofického dědictví posledního sta let. Jde o pragmatismus, 

jenž v současné době u nás dostává velmi zkreslený a negativní názvuk, především v souvislosti 

s ekonomickými počiny našich politiků. Autor se soustřeďuje na obhajobu pragmatismu vykreslením 

základů, z nichž se rodil. Aristoteles a ostatní velcí filosofové jsou pro autora velmi významnými 

autory. Pragmatismus tedy nelze chápat jako ryze materialistické stanovisko Američanů, kteří se 

z Evropy dostali do těchto krajů a nezbývalo jim nic jiného než "být praktickým", šlo totiž o přežití. 

Pozadí vzniku tohoto důležitého filosofického tázání je zde důkladně vysvětleno a spojeno se jmény 

těch, kteří tento styl myšlení a existence pojmenovali. Pierce, James Dewey jsou třemi sloupy tohoto 

druhu filosofování. Autor spojuje tento styl myšlení i s náboženskými základy, vkládá zde téma 

soterologické, vysvětluje souvislosti, doplňuje význam pragmatismu. Akcentuje pragmatickou teorii 

pravdy, která je založena na činnostním pojetí lidské existence, čin - pragma rozhoduje o tom, co je 

pravdivé a co není. Kolega Vorlíček tak poukazuje na amplifikaci teorií pravd, jež se objevují na 

počátku minulého století a v průběhu jeho první poloviny jako na zničující zdroj pro obyčejné myšlení 

běžné lidské existence. A právě v této pozici, v situaci počínající a rodící se postmoderní situace, 

objevuje. praktickou roli teorie pravdy v této filosofii. O pravdě či pravděpodobnosti rozhoduje čin a 

bezprosťřední důsledky, které tento čin vytváří v konkrétním životě člověka v daném čase a prostoru. 

Zajímavá byla situace v množství náboženských pohledů - v této době v Americe. Autor propojuje 

pragmatismus s naléhavostí této plurality náboženských aspektualit a uvědomuje si, že tento 

ontologický a gnozeologický směr měl velmi dobrý vliv na posilování jednoty mezi lidmi různých 

náboženských pohledů. 

Autor si uvědomuje, že Darwinova evoluce byla základem, z něhož zakladatelé pragmatismu 

vycházeli, akceptuje empirická východiska a důsledky tohoto výchozího předpokladu. Vysvětluje vznik 

pragmatismu z britského empirismu, založeného na haecceitas jako základu pravdy vůbec. Práce 

splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci z pozice obsahové - věcné, ale i formální. Někdy je 

na škodu chybné psaní velkých písmen, ale to je dnes v podstatě drobná připomínka. 

Navrhuji známku: výborně až velmi dobře - na základě kvality obhajoby a pokládám kolegovi 

Vorlíčkovi tuto otázku: 

Co znamená věta: esse =percipi pro vývoj pragmatismu, pro empirismus vůbec? 

V Praze dne 29. 7. 2010 ~nna Hogenová, CSc. 


