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Úvod

Má bakalářská práce nese název Descartova skepse. Zabývám se v ní 

problematikou Descartova filosofického systému, na jehož počátku stojí důsledná 

pochybnost jakožto metoda filosofické práce, která si dává za cíl najít 

nepochybnost. Skeptický postoj René Descarta je tak hned od počátku zacílen 

k hledání pravdy a jistoty, což se v porovnání se skeptickými postoji jeho 

předchůdců jeví značně revolučně: ti totiž pochybují primárně proto, aby naopak 

dokazovali, co určitě pravda není. Ostatně Descartova revolučnost nespočívá pouze 

v tom, že zcela nově použil skepsi jako nástroj k hledání pravdy. Jako převratná se 

jeví i celá jeho od základů přebudovaná filosofie a v dějinách myšlení je proto 

považována za předěl mezi středověkem a novověkem.

Cílem mé práce je ukázat, v čem konkrétně spočívá ona revolučnost tohoto 

velkého francouzského myslitele 17. století. Chci přiblížit Descartovy převratné 

myšlenky, které bourají staré tradice a stávají se novými východisky pro moderní 

filosofii. Přičemž se zaměřuji jednak na objasnění Descartovy metodické skepse a 

to v kontrastu se skeptickými postoji klasických řeckých skeptiků. Dále se věnuji 

samotnému Descartovu systému filosofie, který z jeho metodické skepse vyrůstá. 

Činím tak na základě detailního rozboru dvou základních Descartových děl, kterými 

jsou Meditace o první filosofii a Rozprava o metodě. Přitom se snažím tyto díla 

rozebrat nejen z hlediska jejich myšlenkového obsahu, ale zaměřuji se i na širší 

kontext - např. na okolnosti jejich vzniku nebo zjevné či skryté úmysly, které s nimi 

Descartes měl. V závěrečném srovnání těchto dvou pramenů se pak zabývám 

jednak jejich vzájemnými odlišnostmi, které spočívají spíše v jejich formě než 

v samotném obsahu. A konečně ukazuji, že podobnost mezi nimi lze vnímat na 

úrovni celkové filosofické koncepce, kterou Descartes jak v Rozpravě, tak 

v Meditacích vlastně tvoří a prezentuje.

Při tvorbě práce jsem vycházela především z pramenné literatury, obzvlášť 

v kapitolách, které se věnují rozborům příslušných Descartových děl. Snažila jsem 

se ovšem využívat i širší škálu literatury sekundární a to nejen učebnicového typu, 

ale i monografická díla. Volila jsem nejen literaturu různých typů, ale i různého 

stáří, neboť se domnívám, že k co nejlepšímu pochopení dané problematiky přispějí 

i generačně rozdílná pojetí. 
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I René Descartes a filosofická skepse

Tradičně se uvádí, že filosofie začíná údivem, čili tehdy, když pro člověka 

přestává být jeho každodenní zkušenost samozřejmá. Člověka takový údiv postaví 

před vědomí vlastní nevědomosti a tak je i jeho dosud zjevné poznání vystaveno 

prvním pochybám.1

Dá se říci, že filosofie již od svého počátku „bojuje“ s pochybností a že již 

v prvních filosofických školách byl objeven dostatek skutečností hodných nedůvěry 

- např. již naivní dialektikami prvních řeckých škol objevuje řadu rozporů mezi 

smyslovými dojmy a myšlenkovými pojmy a důvodně tak pochybuje nad 

spolehlivostí smyslového vnímání.2 Nelze ovšem ještě tvrdit, že se jedná o skutečně 

ucelenou koncepci filosofické skepse. Ta se poprvé objevuje až v době helénské 

filosofie u řeckého filosofa Pyrrhóna z Élidy. O mnoho století později pak přichází 

René Descartes se svým novým pojetím skepse jakožto konstruktivní metody 

filosofické práce.

V této kapitole se soustředím na zkoumání toho, na základě čeho a jak 

konkrétně se tyto dva skeptické postoje ustavují do dvou rozdílných celistvých 

systémů.

1.1 Klasická (pyrrhónská) skepse

Vznik skepticismu jako filosofického směru se datuje někdy do doby 

čtvrtého století př. n. l., do doby tzv. antického helénismu. Pro tuto epochu je 

charakteristický velký rozmach nejrůznějších filosofických systémů, které čerpají 

jednak ze starořecké tradice (především platónské a aristotelské školy) a jednak do 

sebe vstřebávají i další vlivy z nově vzniklé Makedonské říše, jejíž součástí je nyní i 

Řecko. Současně lze ovšem v tomto rozmachu spatřovat i příznaky začínající krize 

– řecký městský stát se rozpadá a nové vlivy ohrožují po staletí budované hodnoty. 

Filosofie na všechny tyto okolnosti reaguje odklonem od teoretického myšlení, 

který provází ztráta důvěry v poznávací sílu lidského rozumu, a zároveň se její 

                                                
1 A. Anzenbacher: Úvod do filosofie, str. 20
2 Srovnej: ASMUS, V. F. Antická filosofie, str. 391
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zájem redukuje na zdůvodňování správného osobního života, resp. takového života, 

kterým bude zabezpečeno osobní štěstí.3

Skepticismus jako nově vzniklý filosofický proud se ustavuje v souladu 

s tímto pojetím filosofie. Za jeho zakladatele je považován Pyrrhón z peloponéské 

Élidy (odtud název pyrrhónská skepse nebo zkráceně pyrrhonismus). Dá se říci, že 

Pyrrhón je pouze formálním zakladatelem antického skepticismu, předně proto, že 

po sobě nezanechal žádné dílo, takže se o jeho učení dozvídáme pouze od jeho 

žáků. Navíc se tvář antického skepticismu pozdějším rozpracováním pyrrhónových 

myšlenek různě pozměňovala (zvl. za působení tzv. Akademiků). Pro účel své práce 

se omezím pouze na charakteristiku základů skepse pyrrhónské, tedy na myšlenky 

samotného Pyrrhóna v podání jeho bezprostředních následovníků.

V souladu s dobovými filosofickými trendy i Pyrrhón ztrácí zájem o poznání 

toho, co je a jak existuje svět, jeho zájem se spíše soustředí na otázku, jak je třeba

v tomto světě žít, aby člověk dosáhl štěstí.

Zde je nutné poukázat na posun v chápání tohoto pojmu: tradičně je štěstí 

chápáno jako souhrn všeho pozitivního, Pyrrhón ho ovšem chápe spíše jako jakousi 

individuální nevzrušenost, jako stav klidu, kdy v člověku není přítomno nic, co by 

jeho klid mohlo narušovat.4

Pyrrhónova filosofie se tedy snaží o dosažení ničím nerušeného klidu: 

„Cieľom skeptika je duševný pokoj vo veciach spočívajúcich v dogmatickej viere a 

umiernenosť vo veciach nám vnútených.“5 Jako prostředek si k tomu volí právě 

filosofickou skepsi.

Zjednodušeně by se dalo říci, že Pyrrhónova skepse spočívá v dokazování 

nekompetentnosti člověka poznávat pravdivost či nepravdivost vnější reality. 

Známá, údajně Pyrrhónova, tvrzení, že „věci jsou stejnou měrou nerozlišitelné, 

nezměřitelné a nerozsuditelné“ nebo že, „není toto více než ono“, jsou výsledkem 

úvahy, že to, jak se člověku věc jeví skrze jeho smysly, nic nevypovídá o 

přirozenosti této věci samotné, resp. že člověk se k nějakému předmětu může dostat 

pouze skrze své smysly, jiným způsobem nikoliv. Pak ovšem nelze prověřit 

pravdivost nebo nepravdivost tohoto smyslového vnímání, neboť ho nemůžeme 

porovnat s daným předmětem o sobě – ten je nám takto ve své přirozenosti 

                                                
3 Srovnej: ASMUS, V. F. Antická filosofie, str. 388
4 Srovnej: tamtéž, str. 388
5 EMPIRICUS, S. Základy Pyrrhonskej skepsy, str. 29
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nedostupný. Pyrrhón vlastně říká, že „naše smyslová zkušenost nemůže nikdy 

dostačovat k tomu, aby zaručovala nepochybnost výpovědí nebo přesvědčení o 

vnějším světě.“6 Důkazem, který toto tvrzení podporuje, je navíc sama relativnost 

ve vnímání téže věci: někdo může například vnímat stín jako zdroj chladu, ale 

druhému může být ve stínu horko, čili stejná věc se může jevit protichůdnými 

způsoby. Tím je opět dokázáno, že nám naše vnímání nestačí k tomu, aby zakládalo 

přesvědčení o tom, čím ve skutečnosti stín je.7

Vyústěním tohoto Pyrrhónova uvažování je zdržení se rozhodného a 

konečného soudu, totiž: nejsem-li kompetentní říci o nějaké věci pravdu nebo 

nepravdu, neměl bych tedy o ní říkat nic. Toto je dle Pyrrhóna také jediná cesta ke 

štěstí – k dosažení onoho neochvějného klidu: zdržím-li se totiž soudu, osvobodím 

se tak od zmatku, který by mohl vyvolat tomuto soudu protichůdný výklad.8 Jinými 

slovy: tím, že se zdržím úsudku, zbavím se i odpovědnosti za jeho případnou 

pravdivost nebo nepravdivost, které beztak nejsem sto svými možnostmi posoudit. 

Pouze takto pak mohu zůstat v klidu a nelámat si hlavu nad oprávněností toho či 

onoho rozhodnutí.

K dokreslení je možná vhodné říci, že Pyrrhón odlišoval vidění od souzení, 

tzn., nepopíral, že člověk svými smysly něco vnímá, pouze se snažil dokázat, že je 

neopodstatněné si skrze toto lidské vnímání nárokovat možnost nějakého poznání. 

Neboli skeptik se může o něčem vyjádřit jen v tom smyslu, že „(…) hovorí len to, 

čo sa jemu jeví a nedogmaticky prejavuje len svoj vlastný duševný zážitok, pričom 

netvrdí nič o prirodzenosti vonkajších predmetov.“9

1.2 Descartova skepse

Toto pojednání si dovolím začít výstižným citátem, jehož autorem by snad 

mohl být samotný René Descartes. „Duch pochybuje jen, aby si uchoval svobodu, 

která by jeho úsilí dovedla ke skutečné pravdě.“10 V této větě jsou obsaženy dva 

základní momenty Descartovy skepse: prvním je hledání pravdy a druhým vědomí 

svobody. Nejprve se pokusím vysvětlit první z nich. Skepse je pro Reného Descarta 

                                                
6 LONG, A. Hellénistická filosofie, str. 110
7 Srovnej: tamtéž, str. 110
8 Srovnej: tamtéž, str. 116
9 EMPIRICUS, S. Základy Pyrrhonskej skepsy, str. 25
10 BENEŠ, J. Descartesova metoda ve vědách a ve filosofii, str. 57
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především metodou filosofické práce, která směřuje k pravdivému poznání. Jeho 

filosofické uvažování od počátku vychází z přesvědčení, že pravda je člověkem 

nalezitelná, resp. že svět je poznatelný takový, jaký doopravdy je.  Descartes se 

proto rozhoduje pravdu nalézt a přitom vymýšlí i dokonalý způsob, jak toho 

dosáhnout. Totiž: odmítá všechno, o čem si může představit jakoukoliv i sebe menší 

pochybnost a doufá, že tak dojde alespoň k nějaké jistotě. Právě v tomto odmítnutí 

„zřejmě nesprávných věcí stejně jako těch docela nejistých“11 tkví nejzákladnější 

rys Descartovy skepse. Takováto skepse se neptá, zda existuje nějaká věc, kterou si 

člověk představuje, ale zkoumá, zda je jeho poznání o této věci jisté, tzn. založeno 

nepochybně. Pro Descarta je tedy jedinou hodnotou jistota, pochybuje jen proto, 

aby ji našel, lépe řečeno, aby se nespokojil s něčím, co by za pravdu mohl 

považovat, ale co by jí ve skutečnosti nebylo.12

Je patrné, že Descartes nevnímá skepsi jako životaschopný postoj. Je si 

dobře vědom toho, že je trvale nesnesitelná, neboť člověk se nemůže trvale zříci 

jistoty – tu k životu potřebuje už jen proto, aby se měl podle čeho řídit.13

Dá se tedy říci, že skepse je pro Descarta jedinou možnou cestou k nalezení 

první jistoty. První pravdy, která se bude moci stát základem poznání. Descartes si 

vlastně zadá úkol (nalézt pravdivé poznání) a postupně se ho analyticky snaží řešit. 

Rozebírá ho na části, hledá mezi nimi spojitosti, pochybuje o všem nejistém, ale i 

jen pravděpodobném. To vše do té doby, dokud nenalezne něco, o čem již 

pochybovat nelze. Nepochybný bod, základ, na kterém pak vystaví svou teorii 

poznání. Descartes v podstatě nedělá nic jiného, než že své přemýšlení vede 

v duchu matematické úlohy, resp. řeší úkol pomocí dané metody tak, aby došel 

k jasnému závěru – proto byla jeho skepse nazvána také skepsí metodickou. 

Dle Descarta si ovšem člověk díky skepsi uvědomuje také svou svobodu, 

neboť pochybnost osvobozuje mysl pochybujícího od předčasných a ukvapených 

soudů.14 Má se to asi takto: tím, že člověk pochybuje, odsouvá vlastně soud na 

později. Vytváří si tak prostor k tomu, aby se mohl rozhodnout podle 

nejsprávnějšího vědomí, a tím i svobodněji, než kdyby své rozhodnutí učinil zcela 

neuváženě. Descartes totiž svobodu nechápe jako možnost být nevyhraněný, ale 

                                                
11 DESCARTES, R. Meditace o první filosofii, str. 20
12 Srovnej: BENEŠ, J. Descartesova metoda ve vědách a ve filosofii, str. 53-54
13 Srovnej: KOYRÉ, A. Rozhovory nad Descartem, str. 29
14 Srovnej: BENEŠ, J. Descartesova metoda ve vědách a ve filosofii, str. 56
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naopak jako možnost člověka být si přesvědčivě jistý svým soudem, řečeno jeho 

vlastními slovy: „čím víc je člověk něčemu nakloněn, tím svobodněji to volí.“15

Shrnu-li nyní výše zmíněné, mohu snad učinit závěr, že Descartova skepse 

je vlastně metodou pozitivního pochybování, tj. takového pochybování, které je 

vedeno s cílem dosáhnout nepochybnosti. Tím je také otevřena cesta pro svobodné 

myšlení, které se, je-li vedeno ve shodě s metodou, nemusí bát rozhodných soudů.

Nyní se pokusím přiblížit, nad čím konkrétně a jakým způsobem Descartes 

pochybuje.16 Descartova skepse se dá rozdělit na tři období. V každém z nich má 

pochybování jinou intenzitu, ale i jasné příčiny a důsledky, resp. na konci každého 

z nich Descartes činí nějaké rozhodnutí a na základě něj pak volí další postup.17

První období Descartových pochybností se týká jeho dosavadního poznání. 

Descartes nemá pocit, že by absolvováním školy získal nějaké jisté poznání, naopak 

se cítí být zahlcen a zmaten nejrůznějšími omyly a pochybnostmi, které mimo jiné 

plodí např. různost filosofických názorů. Činí tak první rozhodnutí. Opouští 

studium knih a je rozhodnut hledat vědu „ve velké knize světa“. Vydává se na cesty, 

aby sbíral zkušenosti ve světě.18

Během druhého období pak Descartes cestuje a pozoruje svět kolem sebe. 

Stejně jako se dříve ve škole setkával s různými, často rozpornými, názory filosofů, 

setkává se teď ve světě s různými protichůdnými názory mravními. Opět tak 

zjišťuje, že ani životní zkušenost mu není sto poskytnout žádnou jistotu poznání. 

Rozhoduje se tak dát si onu jistotu sám, začíná hledat vědu „v sobě“ - zkoumat 

svého ducha. Opouští tedy všechny staré názory a dává si za cíl vybudovat novou 

filosofii takovou metodou, kterou bude schopen nalézt pouze sám v sobě. Druhé 

období je tak završeno rozhodnutím do důsledku uskutečnit metodickou skepsi (tj. 

takovou, jak je popsána výše).19

V posledním, třetím, období provádí Descartes metodické pochybování a 

hledá první jistotu. Přestává pochybovat ve chvíli, kdy ji nachází ve své racionalitě, 

resp. v uvědomění si sebe sama jakožto myslícího ducha. Od této chvíle začíná 

budovat novou univerzální vědu, na které bude možné založit veškeré poznání.20

                                                
15 DESCARTES, R. Meditace o první filosofii, str. 55
16 Podrobně je Descartova metoda rozpracována v kap. III
17 Srovnej: BENEŠ, J. Descartesova metoda ve vědách a ve filosofii, str. 56
18 Srovnej: DESCARTES, R. Rozprava o metodě, str. 7-15
19 Srovnej: BENEŠ, J. Descartesova metoda ve vědách a ve filosofii, str. 60-62
20 Srovnej: tamtéž, str. 62-63
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Na závěr této podkapitoly ještě jedna poznámka pro úplnost: Descartes se 

při provádění metodické skepse nesnaží zpochybňovat všechny staré názory jeden 

za druhým. To by byl asi i pro tak velkého myslitele dost velký oříšek. K odmítnutí 

všech nejistých věcí mu stačí, zpochybní-li samotné základy těchto věcí. Základem 

každé věci není nic jiného, než lidská smyslovost, neboť vše, co o takové věci 

člověk ví, získává prostřednictvím svých smyslů.21

Descartovým prvním úkolem na jeho cestě za poznáním je tedy zpochybnění 

lidské smyslovosti, neboť právě ona si dosud nárokuje být kompetentní 

v odhalování pravdy.(viz kap. II, 2.1)

1.3 Srovnání klasické (pyrrhónské) a Descartovy skepse

V podstatě lze říci, že se skepse Descartova od skepse pyrrhónské zásadně 

odlišuje a že i samotný Descartes zdůrazňoval rozdíl mezi skepsí svou a skepsí 

klasickou, když např. ve své Rozpravě o metodě píše: „Ne že bych tím byl 

napodoboval skeptiky, kteří pochybují jen, aby pochybovali, a předstírají, že jsou 

vždy nerozhodni: naopak, veškeré mé snahy směřovaly k tomu, abych došel jistoty a 

odházel nános a písek, abych nalezl skálu nebo jíl.“22 V obou typech pochybování 

lze ovšem spatřit i jisté podobnosti, kterým se chci věnovat nejdříve.

Předně je dobré si uvědomit, že skeptický postoj se ve filosofii nerodí 

z ničeho, a že v dějinách filosofie existují momenty, kdy se různé skeptické směry 

objevují více, než je obvyklé. Logicky se tak děje tehdy, jsou-li staré názory vlivem 

nových okolností překonávány a je-li tak třeba se s nimi kriticky vyrovnat, příp. 

vytvořit půdu pro nové. Právě takovým obdobím, kdy se dosavadní filosofický 

systém hroutí a postupně přechází v nový, je nejen období helénské filosofie, ale i 

doba 16. století charakteristická přechodem středověkého myšlení k novověkému. 

V obou těchto vývojově dynamických etapách dochází vlivem podobných 

převratných událostí k nebývalému rozvoji skeptického myšlení: v helénismu 

vzniká skepticismus jako zcela originální samostatný směr, v 16. století je pak 

klasická skepse helénská znovu obnovována a na počátku 17. století formuje svůj 

skeptický postoj i René Descartes, první novověký filosof v pravém slova smyslu.

                                                
21 Srovnej: DESCARTES, R. Meditace o první filosofii, str. 22-23
22 DESCARTES, R. Rozprava o metodě, str. 35



11

Jaké konkrétně jsou tedy ty vzájemně si podobné okolnosti mající vliv na 

vznik a rozvoj Pyrrhónova i Descartova skeptického myšlení? Na počátku 

novověku podobně jako v době helénismu je to především nebývalý rozvoj 

nejrůznějších filosofických názorů a postojů, které si často zcela odporují. Tento 

rozvoj je jak v helénismu, tak v novověku daný jednak rozvíjením starořecké 

tradice – v helénismu vznikají školy navazující na Platóna a Aristotela, v novověku 

jsou zase ve velkém objevovány a překládány starořecká díla – a jednak vlivem 

zcela nových poznatků. V Helénismu jde o nové poznatky pocházející z kulturního 

dědictví starých civilizací východu a orientu, které se mísí se starořeckou 

kulturou.23 Na počátku novověku jsou to pak ty poznatky, které přinesly nové 

objevy předchozích století.24

Logickým vyústěním střetávání mnoha rozporných filosofických názorů, 

není ovšem nic jiného než všeobecná krize. Totiž nárokuje-li si ten či onen názor 

být pravdivý a přitom jsou spolu navzájem v rozporu, nedá se nijak rozřešit, který 

z nich tím pravdivým je ve skutečnosti. Krize, o které zde mluvím, spočívá v tom, 

že se všechno stává možným a zároveň tak i nic jistým, řečeno descratovsky: pravda 

a omyl naprosto splývají. V této krizi se nabízí jediné řešení a tím je právě 

skeptický postoj. Je třeba začít pochybovat o všech dosavadních pravdách, aby se 

filosofie mohla někam posunout. Takové pochybování může mít různé vyústění: 

počínaje pyrrhónským konstatováním existence neřešitelného sporu mezi 

filosofickými školami25 a konče descartovým jasným rozlišení pravdy a omylu. 

Ovšem pro překonání krize, která je způsobená koexistencí mnoha zdánlivých 

pravd, se zdá skeptický postoj nejnosnější.

Dá se tedy říci, že obě skepse (jak Pyrrhónova, tak Descartova) jsou si 

podobné okolnostmi, ze kterých vzešly. Obě byly životaschopnou reakcí na krizi 

své doby a dokázaly ji po svém překonat.

Shoda mezi skepsí pyrrhónskou a Descartovou panuje i v tom, vůči čemu 

jsou nejskeptičtější. V obou koncepcích je to možnost smyslového poznání, resp. 

                                                
23 Řecko se po prohrané bitvě s Makedónií v roce 338 př. n. l. stává součástí Makedónské říše, která 
později díky výbojům Alexandra Makedónského sahá na východě až k Indii a na jihu až k Egyptu. 
Tímto momentem se historicky datuje počátek tzv. helénismu, tj. období střetů řecké kultury 
s kulturami jiných starých civilizací v Přední Asii, Egyptě a Indii.
24 Např. nové vynálezy (kompas umožňující objevné zámořské plavby či knihtisk umožňující 
rychlejší duchovní rozvoj) ale především nové objevy v přírodovědě (objev sluneční soustavy, 
kulatosti Země či gravitace)
25 Srovnej: OJZERMAN, T. I. a kol. Formování novověké filosofie, str. 547
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kompetence člověka poznat pomocí vlastních smyslů skutečnost. Descartes se 

shoduje s Pyrrhónem na tom, že smysly nejsou spolehlivým zdrojem pro poznávání, 

neboť si smyslové vnímání mnohdy odporuje a vytváří tak zmatené povědomí o 

realitě. Pyrrhón se ovšem na základě toho omezí na konstatování, že spolehlivé 

poznání není možné, protože se člověk k věcem, jak jsou o sobě, nemůže nijak 

dostat. Pro Descarta není takové tvrzení dostačující, ve svých úvahách pokračuje 

dál a na rozdíl od Pyrrhóna odděluje v procesu poznávání smyslové vnímání a 

myšlení. Zde se již dostáváme k tomu, v čem se Descartova skepse od učení 

klasických skeptiků liší.

Podle Descarta se k věci samé dostat dokážeme, nikoli ovšem skrze smysly, 

ale jedině tak, že ji rozumově pochopíme, resp. že jsme schopni ji pomocí vlastního 

rozumu vnímat jasně a rozlišeně.26

Descartes nepopírá smyslovost jako zdroj poznání. Pouze upozorňuje na to, 

že tento zdroj, jakožto původce možných omylů, není „čistý“ a že by se tak neměl 

bez racionálního zpracování povyšovat na princip pravdivého poznání.27 Myšlení je 

tak u Descarta vlastně nadřazeno nad smyslové vnímání a má ho během 

poznávacího procesu usměrňovat.

Oproti tomu u Pyrrhóna má každá myšlená věc svůj původ a zdroj jistoty 

pouze ve smyslech. Nedobírá-li se člověk podstaty věci skrze smysly, nedokáže to 

pak ani vlastním rozumem.28 Pyrrhón na rozdíl od Descarta nenabízí žádnou 

korekci smyslovosti tak, aby se mohla stát zdrojem pravdivého poznání. 

Tento a vlastně i všechny další rozdíly mezi skepsí pyrrhónskou a skepsí 

Descartovou jsou dány již od počátku v odlišném pojetí vlastních filosofických cílů 

obou myslitelů. Pyrrhón vše zpochybňuje, aby dosáhl ničím nerušeného klidu. 

Podstata takového klidu pak tkví ve zdržení se úsudků, neboť zpochybněním 

smyslovosti je prokázáno, že lidské úsilí v hledání pravdy je zbytečné a marné. 

Pyrrhón je tedy přesvědčen, že pochybování k pravdě nikdy vést nemůže a jedinou 

jistotou mu tak zůstává sama pochybnost.

Descartes naopak chce hned od začátku pravdu hledat a nacházet. 

Nepochybuje jen proto, aby pochyboval, nýbrž hledá jistotu skutečnou. 

                                                
26 Srovnej: DESCARTES, R. Meditace o první filosofii, str. 65
27 Srovnej: OJZERMAN, T. I. a kol. Formování novověké filosofie, str. 148-149
28 Srovnej: LONG, A. Hellénistická filosofie, str. 115
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„Pochybování se u něj mění z pouhého postoje v metodu dovolující nejen vyhnout se 

omylům, ale i přijít na stopu pravdě.“29

Skeptik sice prokazuje intelektuální poctivost a je upřímný, přiznává-li že 

neví jak oddělit pravdu od lži a zdržuje-li se na základě toho konečného soudu. O 

pravdu se tak ale zároveň sám připravuje. Takovýto postoj svědčí maximálně o 

mnohostranném pohledu, nikoli však o hloubce poznání. Toho si je Descartes dobře 

vědom, pravda je totiž jen jedna a má-li ji člověk s jistotou přijmout, musí se 

osvobodit od skeptického názoru o nemožnosti znát. Descartes prohlašuje člověka 

za rozumnou bytost a dává mu tak odvahu, aby pravdu pochopil. Na rozdíl od 

skeptiků tedy nechápe nevědomost jako argument, ale jako slabost: v Descartově 

pojetí je naopak každý člověk jakožto rozumný tvor povinen vědět a znát pravdu.30

Na rozdíl od Pyrrhóna se Descartes také domnívá, že by teoretická skepse 

neměla zasahovat do praktického a mravního života, protože by mohla vést k velké 

nerozhodnosti nebo dokonce až k rozvratu mravů. Řečeno jednoduše, člověk dle 

Descarta nemá pokoj a klid, dokud se nad něčím pevně nerozhodne. Navíc je 

jednání v životě na rozdíl od hledání pravdy neodkladné. Proto by měl člověk ve 

svém praktickém životě volit ten názor, který považuje za nejpravděpodobnější a 

v okamžiku jednání ho považovat za ten nejlepší. Descartes hovoří o přijetí tzv. 

prozatímní morálky během provádění metodického pochybování. Ta má člověku 

sloužit při rozhodování během jeho každodenního praktického jednání až do té 

doby, dokud si nevytvoří morálku dokonalou, tj. založenou na pravdivém 

poznání.31(viz kap. 3.4)

Pyrrhónova nerozhodnost teoretická naproti tomu zasahuje i do jeho 

rozhodování při praktického jednání, resp. teoretickou skepsi aplikuje i na praktický 

život. Pochybuje totiž stejně tak nad přirozeností věcí materiálních jako nad 

mravními kategoriemi, resp. popírá, že by cokoli bylo samo o sobě mravně dobré 

nebo špatné. Tvrdí, že to, co člověk vnímá jako dobré nebo jako špatné, vnímá tak 

jen ze zvyku, nikoli proto, že by to takové skutečně bylo.32

Pak je ovšem největší chybou, když se člověk v praktickém životě řídí a 

rozhoduje, podle toho, co považuje za nejvíc dobré a naopak se vyhýbá tomu, co 

                                                
29 OJZERMAN, T. I. a kol. Formování novověké filosofie, str. 170
30 Srovnej: OJZERMAN, T. I. a kol. Formování novověké filosofie, str. 168-171
31 Srovnej: BENEŠ, J. Descartesova metoda ve vědách a ve filosofii, str. 61
32 Srovnej: LONG, A. Hellénistická filosofie, str. 114
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vnímá jako špatné - nic totiž ze své podstaty není ani dobré ani špatné. Tato podle 

Pyrrhóna falešná motivace řídící naše rozhodování má pak za následek to, že naše 

duše je v neustálém neklidu, resp. v neustálém stresu, zda se rozhodla dobře nebo 

špatně. Klidu člověk dosáhne jedině tak, že se vzdá rozlišování dobra a zla, jakožto 

zdrojů jeho konání a rozhodování. Člověk se ovšem rozhoduje a koná výhradně na 

základě své schopnosti rozlišit, co je pro něj v nejširším slova smyslu dobré a co 

špatné. Pro Pyrrhóna se tak paradoxně stává nepřijatelnou vlastně jakákoli 

motivace, která nutí člověka k nějaké činnosti. Praktické jednání by tedy podle něj 

mělo nejspíš spočívat v naprosté nečinnosti a nerozhodnosti vůči čemukoli čili 

vlastně v letargii ničím nerušeného a stále stejného stavu.33

Je parné, že obě koncepce se zásadně odlišují i v představách toho, co je pro 

člověka dobré z hlediska praktického jednání: Pyrrhón hlásá neochvějnou 

nerozhodnost ve veškerých soudech i v jednání. Domnívá se totiž, že právě skrze ni 

se člověk osvobozuje od tíhy životních rozhodnutí a na nich závislého konání. 

Descartes naopak považuje rozhodnost za nutnost a ctnost, protože svobodu 

spatřuje právě v ní. Nevyhraněný člověk je pro něj jen člověk, který neví, čili 

takový člověk, který dostatečně nevyužil svých rozumových možností. Takový 

člověk je i nesvobodný, protože nemá žádnou kontrolu nad svými činy, resp. nemá 

žádné kritérium, podle kterého by se mohl rozhodnout a jeho rozhodnutí jsou tak 

nutně pouze náhodná.

Na závěr se dá říci, že pro Pyrrhóna je pochybování jen jakýmsi stavem 

nejistoty, který trpně snáší. Kdežto pro Descarta je pochybnost svobodný čin 

podepřený rozumem, který skutečně vykonává.34

                                                
33 Srovnej: KALAŠ, A. Raný pyrrhonismus neboli blažený život bez hodnot?, str. 114-115
34 Srovnej: KOYRÉ, A. Rozhovory nad Descartem, str. 51-52
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II Meditace o první filosofii

V Meditacích o první filosofii Descartes položil metafyzický základ svého 

nového filosoficko-vědeckého systému. Jsou to vlastně (ne)obyčejné úvahy o 

způsobu a možnosti poznání reality jako celku. Úvahy, které prožívá filosof 

(Descartes) na střední cestě mezi starým filosofickým názorem proti kterému 

revoltuje a mezi názorem novým, který sám tvoří. Není to konec filosofie, jak by se 

snad mohlo zdát, nýbrž její začátek: systematické, analytické a důkladné hledání a 

nacházení opěrných bodů nového systému, na kterém bude možno poznání nově 

vystavit.35

Toto velkolepé dílo poprvé vyšlo až v roce 1641. Z Descartovy 

korespondence ovšem víme, že ho začal psát již mnohem dříve, tj. zhruba kolem 

roku 1629. To ovšem znamená, že Meditace vznikaly, alespoň v hrubých obrysech, 

ze všech Descartových děl nejdříve.36 Zmiňuji to zde proto, že všechny základní 

myšlenky, které Meditace obsahují, jsou nalezitelné i v pozdějších Descartových 

dílech, zvl. v Rozpravě o metodě a Principech filosofie a je tak patrné, že Descartes 

Meditace skutečně koncipoval a prováděl jako první úvahy, které musí předcházet 

vlastní filosofii.37

Než se začnu věnovat samotný Meditacím, chci nejprve více přiblížit, oč 

v nich vlastně Descartovi jde, resp. čeho chce dosáhnout a jakým to činí způsobem. 

Descartes chce především najít takový prostředek, který člověku zaručí spolehlivé 

poznání celku světa, ve kterém žije. Uvědomuje si ale, že fyzika a další vědy, které 

pojednávají o vnějším světě, nemohou být založeny bez metafyziky, resp. že 

metafyzika vlastně tvoří kořeny všech těchto věd. Lépe řečeno Descartes si je 

vědom nutnosti zkoumat jakým právem člověk v přírodních vědách vytváří tvrzení 

o objektivní realitě, jejíž struktura je naprosto nezávislá na jeho vlastním myšlení.38

Považuje za nutné začít se zkoumáním vlastního myšlení, tj. sebe sama a zároveň 

s ním i Boha jakožto bytosti, na které je člověk plně závislý a to proto, že samotné 

myšlení je člověku vlastnější než objektivní realita, se kterou v podstatě nic 

společného nemá.

                                                
35 Srovnej: BENEŠ, J. Descartesova metoda ve vědách a ve filosofii, str. 103-104
36 Všechna Descartova díla vyšla až po roce 1629; z nejvýznamnějších: Rozprava o metodě 1637, 
Principy filosofie 1644
37 K tomuto tématu blíže viz kap. IV
38 Srovnej: RÖD, W. Novověká filosofie I, str. 67
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Tyto dvě věci (vlastní myšlení a existence Boha) se stávají pilíři Descartovy 

metafyziky, neboť lze dokázat, že úsudky o nich jsou ze všech úsudků, kterých je 

člověk schopen, ty nejjistější a nejzřejmější, resp. mnohem zřejmější a jistější než 

úsudky o existenci materiálních věcí. Dokázat tento fakt se v Meditacích stává 

Descartovým hlavním cílem, jak ostatně i sám v úvodu říká.39

Skutečně spolehlivého poznání je pak člověk schopen pouze tehdy, pochopí-

li co nejlépe sebe sama a uzná-li tak svou racionalitu opřenou o existenci Boha za 

nejzřejmější jistotu. Od této jistoty se pak odvíjí všechno další poznávání. 

Descartes přitom postupuje krok za krokem, analytickým způsobem se 

dobírá nejjednodušších tvrzení a od nich pak postupuje k těm složitějším - aplikuje 

vlastně matematickou metodu i na metafyzické uvažování: Vychází z evidentních 

poznatků, z nichž jsou pak evidentně správnými postupy vyvozovány poznatky 

další.40

Metafyzických meditací je celkem šest. Každá si dává za cíl zdůvodnit 

nějaký nový problém, ale vzájemně na sebe navazují, resp. to, co je objasněno 

v jedné Meditaci se stává východiskem pro tu, která po ní následuje. Obsahová 

posloupnost je následující: nejprve je zdůvodněna potřeba metodické skepse, která 

odmítá uznat za pravdivé všechno, co není evidentně zřejmé a jisté. Dalším krokem 

je nalezení první jistoty – čili východiska dalšího uvažování - v jistotě vědomí své 

vlastní existence. Poté jsou uvedeny argumenty prokazující Boží existenci a Bůh se 

dále jako bytost, která nemůže klamat, stává garantem pravdivosti všech poznatků 

vědomí o vnějším světě. Nakonec je prokázána i existence materiálních věcí a 

uveden požadavek jejich stálého kritického ověřování, neboť jsou závislé na 

tělesnosti a ta se reálně odlišuje od ducha čili myšlení.41

Nyní se konkrétněji zaměřím na obsah jednotlivých meditací. Pokusím se 

vysvětlit jejich základní myšlenky, příp. i postupy, které k těmto myšlenkám vedou. 

Z hlediska pochopení Descartovy metafyziky se jeví jako nejdůležitější první tři 

Meditace. Ukazují totiž, jak se skrze metodickou skepsi dobereme dvou základních 

již výše zmíněných jistot (čili vědomí sebe sama a existence Boha), proto se jim 

chci věnovat podrobněji.

                                                
39 Srovnej: DESCARTES, R. Meditace o první filosofii, str. 21
40 Srovnej: MRÁZ, M. Descartes a antická metafyzika In SOBOTKOVÁ, A. Filosofické dílo René 
Descartesa. Praha: FILOSOFIA, 1998, str. 23
41 Srovnej: DESCARTES, R. Meditace o první filosofii, str. 18-21
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2.1 Metodická pochybnost 

V první meditaci O tom, co lze uvést v pochybnost. je rozpracována 

myšlenka metodické skepse nad veškerým člověku dostupným poznáním. Nejprve 

je zpochybněn předpoklad, že našim idejím odpovídají jisté na nich nezávislé 

objekty. Na základě toho vyvstává přesvědčení o nutnosti odpoutání mysli od 

smyslů. Následně je pak také zpochybněno i samo rozumové pojetí nějakého 

objektivního řádu.42

Descartův myšlenkový postup je při tom následující: Vzhledem k tomu, že 

je pravdivé od nepravdivého ve stávající vědě a filosofii jen těžko rozlišitelné, 

rozhoduje se vše staré zbourat a začít znovu od základů, aby ve vědách vystavěl 

něco pevného a stálého. To prakticky znamená odmítnout všechno, o čem lze 

sebeméně pochybovat, resp. stačí odmítnout samotný princip poznání, ze kterého 

tyto pochybné poznatky pocházejí, tedy lidskou smyslovost. Jak to sám Descartes 

vyjadřuje: „Cokoli jsem dosud připouštěl jako nejvíce pravdivé, jsem přijal ze 

smyslů, (…) postřehl jsem ale, že smysly občas klamou – a je rozvážné nikdy 

nedůvěřovat bezvýhradně těm, kdo nás byť jednou podvedli.“43

Důkazem nekompetentnosti smyslů zprostředkovat nepochybné poznání je 

podle Descarta zjištění, že smysly neumožňují bezpečně rozlišit bdění od snu.44

Totiž když se mi ve snu zdá o obyčejných smyslově vnímaných věcech, 

považuji je v tu chvíli za jisté, resp. se mi minimálně jeví stejně jistě, jako kdybych 

je doopravdy vnímal. Přitom jsou ale nepravdivé, jsou to klamy, protože ve 

skutečnosti nevnímám vůbec nic - jen ležím v posteli a spím. Pak ovšem nelze říci, 

jestli člověk, který se na základě smyslového vnímání věcí kolem sebe domnívá, že 

bdí, je doopravdy vzhůru, anebo jen sní svůj další sen. Tato úvaha vlastně neříká nic 

víc, než že „předměty, které označujeme jako „skutečné“, jsou možná jen obsahy 

představ, jimž neodpovídají na myšlení nezávislé objekty.“45

Další úvahy se pak opírají o předpoklad, že nic co smyslově vnímám, není 

pravdivé, jen se mi to pravdivé zdá. Descartes zde ovšem musí připustit, že vnímání 

pojaté jen jako snové vidiny, musí mít v něčem svůj reálný základ. Podobně jako 

malované obrazy, které jsou vždy zobrazovány podle něčeho a vymalovávány vždy 

                                                
42 Srovnej: Tamtéž, str. 22-27
43 DESCARTES, R. Meditace o první filosofii, str. 23
44 Srovnej: DESCRATES, R. Meditace o první filosofii, str. 24
45 RÖD, W. Novověká filosofie I, str. 94
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stejně pravdivými barvami. Descartes vlastně připouští existenci „něčeho 

jednoduššího a obecnějšího z čeho se jako z pravdivých barev skládají jak pravdivé, 

tak nepravdivé představy věcí v našem myšlení.“46 Na základě toho pak činí závěr, 

že matematické vědy, které pojednávají o těchto nejjednodušších a nejobecnějších 

věcech, obsahují něco nepochybného: „neboť ať už bdím či spím, dvě a tři je vždy 

dohromady pět a čtverec nemá více stran než čtyři.“47

Naše myšlení tak na rozdíl od smyslového vnímání zůstává zatím 

nezpochybněno, protože v soudech podložených těmito matematicky jasně 

rozlišenými pojmy si můžeme být naprosto jisti. Descartes ovšem pochybuje i zde –

totiž uvažuje o možnosti, kdy těmto jasným a rozlišeným pojmům ve skutečnosti 

neodpovídá žádný objektivní řád, resp. kdy my se pouze domníváme, že existují 

objekty, o nichž by bylo možné objektivně soudit. 

Descartes vlastně připouští variantu, že neexistují žádné objekty, které by 

mohly být reprezentovány rozlišenými idejemi a že je nám tento pocit jenom někým 

nebo něčím vštěpován. Descartes se tak zde poprvé dotýká otázky Boha a 

připravuje si půdu pro nutnost jeho dokázání. Uvažuje o možnosti existence Boha 

klamatele, příp. o jeho neexistenci vůbec, neboť jedině o tuto hypotézu může být 

opřena pochybnost o objektivním řádu věcí: člověk je totiž možná klamán a pak 

tedy i to, co vnímá jasně a rozlišeně, ve skutečnosti neexistuje. 

Podobně jako se zpochybněním smyslové vnímání stávají věci jen pouhým 

snem obrazotvornosti, vede zpochybnění existence objektivního řádu věcí k tomu, 

že i rozumové souzení o rozlišených idejích je pouhým snem.48

Takto se Descartes ve své první Meditaci utvrzuje v nutnosti odmítnout, 

resp. považovat za nepravdivé, úplně vše, neboť jak prokázal - ve všem lze nalézt 

nějaký důvod k pochybnostem.

2.2 První jistota

Ve druhé meditaci O přirozenosti lidské mysli: o tom, že je známější než 

tělo. nachází Descartes jednak první jistotu v uvědomění si existence sebe sama 

                                                
46 DESCARTES, R. Meditace o první filosofii, str. 24
47 Tamtéž, str. 25
48 Srovnej: RÖD, W. Novověká filosofie I, str. 95
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jako myslící věci, na základě toho odděluje své Já od všech tělesných věcí a 

nakonec pak dokazuje, že existence myšlení je jistější než existence věcí.49

Přesvědčil-li se Descartes po závěrech učiněných v první meditaci, že vše je 

nutné považovat za neexistující, jeho vlastní existence je tím naopak dokázána. 

Totiž pokud by si namluvil, že ve světě nic není, pak on sám je, když si to mohl 

namluvit. Stejně tak pokud se ho někdo v jeho poznávání snaží klamat, musí také 

existovat jakožto ten, který je klamán. Neboli v předpokladu, že takto může 

uvažovat, resp. myslet, a přitom zároveň neexistovat, je rozpor. Descartes tak může 

učinit následující závěr: „Je třeba stanovit, že výpověď: Já jsem, já existuji, je nutně 

pravdivá, kdykoli ji pronesu nebo pojmu myslí.“50

Jinak řečeno jde o to, že když je přítomnost myšlenkových obsahů 

nezpochybnitelná, pak je prokázána také nezpochybnitelnou existence subjektu, 

v němž jsou tyto obsahy přítomné.51

Na základě těchto úvah lze pak připustit, že neexistuje skutečně nic, než já 

jakožto myslící duch, tzn., že také o všech vlastnostech kromě myšlení, které na 

sobě člověk dosud pozoroval, nelze s jistotou říci, že skutečně existují. Descartes 

má zde na mysli svou vlastní tělesnost a vlastnosti, které k ní vztahuje (především 

představivost a smyslové vnímání). Tato tělesnost pak může být jakožto 

neprokazatelně existující od člověka oddělena, resp. nezávisí na ní vlastní poznání.

Descartes dále dokazuje, že naše podstata čili myšlení je sama o sobě jistější 

než existence těla a jiných materiálních věcí. Demonstruje to na známém příkladu 

poznávání vosku.52 Ve zkratce jde o to, že vosk člověk vnímá pořád jako tentýž, byť 

se jeho vlastnosti, např. zahříváním a opětovným tuhnutím, mohou měnit. Žádná 

vnímatelná vlastnost vosku nemusí zůstat beze změny, přesto v něm musí být něco 

identického, dokážu-li pokaždé rozeznat, že jde o vosk. Toto identické nemůže být 

nic vnímatelného, ale něco, co lze uchopit výhradně čistým myšlením. Lépe řečeno 

ono identické v různě pozměňovaných formách vosku je to, že ho člověk dokáže 

rozumově posoudit jako tentýž vosk. Descartes činí závěr, že „to, o čem mínil, že 

vidí očima, uchopuje výhradně schopností soudit, která je v jeho mysli.“53

                                                
49 Srovnej: DESCARTES, R. Meditace o první filosofii, str. 27-35
50 DESCARTES, R. Meditace o první filosofii, str. 28
51 Srovnej: RÖD, W. Novověká filosofie I, str. 96
52 Srovnej: DESCARTES, R. Meditace o první filosofii, str. 31-33
53 DESCARTES, R. Meditace o první filosofii, str. 33
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Touto úvahou je v podstatě řečeno, že člověk může o věcech vědět jen díky 

tomu, že má schopnost je jako věci posoudit. Pak je ovšem také existence subjektu, 

který soudy formuluje, jistější než existence věcí vně něj.54 Soudící duch totiž 

nepotřebuje věc nijak smyslově vnímat, ani si představovat, jaká je sama o sobě, 

aby ji poznal. Stačí pouze, bude-li ji chápat. Toto chápání (čili samo myšlení) je tak 

zřejmější a jistější než věc sama o sobě.

2.3 Existence Boha jako záruka pravdy

Ve třetí meditaci O Bohu: o tom, že existuje. je, jak již sám název napovídá, 

uveden první důkaz Boží existence. Descartes nejprve zkoumá vlastní ideje - čemu 

se fakticky podobají, resp. odkud se v něm berou a lze-li o nich vůbec říci, že jsou 

podobné něčemu skutečnému - aby poté mohl uvést hlavní předpoklad existence 

Boha, kterým je princip kauzality.55

K idejím se Descartes vyjadřuje následovně. Za prvé rozlišuje ideje vrozené 

(naše subjektivita sama, resp. to jak se vztahujeme k věcem), dále ideje získané, 

které pocházejí od nějakých vně mne ležících věcí a konečně ideje vytvořené, tj. 

mnou vybájené, resp. vzešlé ze mě samotného. Problémem takto rozlišených idejí je 

ovšem to, že nelze jasně prohlédnout jejich pravý původ a tudíž ani to, zda vůbec 

reprezentují nějakou skutečnost: Ideje mohou být nezávislé na mé vůli, ale nutně 

proto nemusejí pocházet z věcí ležících vně mne. Anebo mohou pocházet z ode mě 

různých věcí, ale nemusí být těmto věcem vůbec podobné.56

Jak se tedy na základě znalosti nějakých svých idejí, jejichž původ pořádně 

nedokážu rozlišit, mohu dobrat věcí, které mi tyto ideje reprezentují? Pro Descarta 

je odpověď nasnadě: nárok na objektivní platnost u soudů, které se týkají 

skutečnosti odlišné od subjektu, mu může zajistit jen důkaz existence pravého a 

pravdivého Boha.57

Jeho dokazování je následující: Je nepochybné, že se mezi našimi idejemi 

nachází i idea Boha, tj. idea nekonečně dokonalé bytosti. Přitom platí, že princip 

kauzality je nezpochybnitelný, slovy Descarta: „v celkové příčině musí být 

přinejmenším tolik reality, kolik je v jejím účinku. Neboť odkud může účinek brát 
                                                
54 Srovnej: RÖD, W. Novověká filosofie I, str. 98
55 Srovnej: DESCARTES, R. Meditace o první filosofii, str. 35-50
56 Srovnej: Tamtéž, str. 38-39
57 Srovnej: RÖD, W. Novověká filosofie I, str. 101
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svou realitu, ne-li z příčiny?“58 Je tak patrné, že z ničeho nemůže vzniknout něco a 

stejně tak i z něčeho, co je méně dokonalé nevznikne něco dokonalejšího. 

Myslící já se vzhledem k pochybování, které podnítila nevědomost, vnímá 

jako nedokonalé. Kde by se v něm tedy vzala idea něčeho nanejvýš dokonalého, tj. 

idea Boha? Jinak řečeno realita, která v nás zastupuje ideu Boha, tj. předmětná 

realita Boha, v nás je, ovšem už v nás není formální čili výskytová realita Boha – to 

bychom museli být Bohem sami. Totiž to, že „idea obsahuje tu či onu předmětnou 

realitu spíš než jinou, musí rozhodně mít z nějaké příčiny, v níž je přinejmenším 

tolik formální reality, kolik tato idea obsahuje předmětné.“59 Myslící já pak nutně 

nemůže být příčinou ideje Boha, naopak jí musí být Bůh sám, protože jedině v něm 

je tolik formální reality, kolik je té předmětné v jeho ideji. Bůh tedy musí nutně 

existovat. 

A dále: já se navíc poznávám jako konečná a nedokonalá bytost jedině za 

předpokladu, že disponuji ideou nekonečnosti a dokonalosti, tj. Boha. Moje 

existence je tak na existenci Boha plně závislá.60

Descartes uvádí ještě jeden důkaz Boha v páté meditaci. Tento důkaz se dá 

nazvat apriorním, neboť je získaný analýzou samotného pojmu Boha: Bůh je 

Descartem definován jako bytost se všemi dokonalostmi, přičemž sama existence je 

pak pojímána jako jedna z těchto dokonalostí.61

V tomto důkazu vlastně Descartes vychází z toho, že existenci nelze od boží 

esence oddělit, resp. že nelze myslet Boha jako nejvýš dokonalé jsoucno, kterému 

schází existence (tj. jemuž schází nějaká dokonalost). Tento fakt pak demonstruje 

na příkladu ideje hory, které by chyběla idea svahu. Těžko můžeme myslet ideu 

hory bez ideje svahu. Podobně nelze ani myslet Boha bez existence. Rozdíl je 

v tom, že z nemyslitelnosti hory bez svahu neplyne, že hora a svah někde existují, 

nýbrž pouze to, že je nejde navzájem odloučit, ať už jsou existující nebo nikoliv. Ve 

věci Boha je to právě naopak: „z toho, že nemohu myslet Boha jinak než jako 

existujícího, vyplývá, že existence je od Boha neoddělitelná, a on proto doopravdy 

existuje.“62

                                                
58DESCARTES, R. Meditace o první filosofii, str. 40
59 Tamtéž, str. 41
60 Srovnej: RÖD, W. Novověká filosofie I, str. 103
61 Srovnej: Tamtéž, str. 103
62 DESCARTES, R. Meditace o první filosofii, str. 62
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Tím, že Descartes provedl tyto dva důkazy boží existence, si vlastně vytvořil 

můstek mezi sebepoznáním a poznáním vnějších věcí. Díky boží pravdivosti lze 

totiž v oblasti jasné a rozlišené evidence vyloučit možnost nekorigovatelných 

omylů, neboť lidskému duchu je principiálně přiznána schopnost rozlišovat pravdy 

a nepravdy.63

Jednoduše řečeno Bůh se jakožto pravdivá, nanejvýš dokonalá a tedy 

neklamající bytost stává zárukou možnosti skutečně pravdivého poznání.

Tak může Descartes ve čtvrté meditaci O pravdivém a nepravdivém.

konečně nalézt podstatu vlastního omylu čili nepravdy. Ta spočívá v tom, sahá-li 

vůle dál než chápavost. Jde o to, že jestliže necháme vůli, aby posuzovala i to, co 

správně nechápeme, snadno se pak zmýlíme: vůle je totiž vůči tomu na rozdíl od 

rozumu vždy nevyhraněná. V tuto chvíli pak používáme svou schopnost soudit 

v rozporu s tím, proč nás jí Bůh nadal (tj. proto, abychom dokázali pravdivě 

poznávat) a právě kvůli tomu také chybujeme. Bůh nás totiž z podstaty své 

dokonalosti nikdy neklame záměrně. Omylů se dopouštíme jen tehdy, neužíváme-li 

správně schopností, kterými nás obdařil. Pravdy se tedy člověk bude držet tehdy, 

bude-li si jen dobře všímat toho, co jasně a rozlišeně chápe.64

2.4 Esence a existence vnějších věcí a dualismus duše a těla

V páté meditaci O esenci materiálních věcí; a opět o tom, že Bůh existuje. je 

kromě již výše zmíněného důkazu Boha z pojmu jeho dokonalosti, oddělena esence 

materiálních věcí od jejich vlastní existence.65 Touto esencí se zde rozumí nějaká 

věčná přirozenost čili forma materiální věci, která nepochází z lidského myšlení, 

ovšem uchopitelná je jen skrze něj, resp. lze ji pouze chápat. Je to vlastně to, co na 

věci jasně a rozlišeně vnímáme, tj. v nejširším slova smyslu rozlehlost té které věci.

Esence věci je podle Descarta na existenci dané věci nezávislá: totiž pokud 

člověk rozlišeně a jasně vnímá vlastnosti nějaké ideje, která mu danou věc 

reprezentuje, může si být jistý, že tyto vlastnosti k dané věci skutečně patří, aniž by 

nutně potřeboval vědět, že věc někde doopravdy existuje. Tak lze například 

dokázat, že trojúhelník, který jako geometrický útvar sám o sobě nikde fyzicky 

                                                
63 Srovnej: RÖD, W. Novověká filosofie I, str. 106 
64 Srovnej: DESCARTES, R. Meditace o první filosofii, str. 51-59
65 Srovnej: Tamtéž, str. 59-61
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neexistuje, má určité vlastnosti (tj. tři úhly rovny dvěma pravým), skrze něž ho jako 

trojúhelník chápeme - čili má esenci nezávislou na jeho vlastní existenci.

Poslední krok, který Descartes činí při metafyzickém zakládání vědeckého 

poznání, spočívá v prokázání toho, že existuje materiální skutečnost nezávislá na 

myšlení. K tomu dochází v poslední, šesté meditaci, která nese název O existenci 

materiálních věcí a o reálné odlišnosti mysli od těla.

Descartes zde nejprve definitivně odděluje tělesnost od myšlení. Činí tak 

skrze odlišení představivosti a chápání. Chápat totiž můžeme, aniž bychom si 

představovali, čímž je vlastně prokázáno, že se bez představivosti obejdeme, resp. 

že nepatří k esenci naší mysli. Přesto však nemůžeme popírat, že představivosti 

jsme schopni – pak musí záviset na něčem od nás rozdílném, resp. na našem těle. 

Descartes k tomu říká: „když mysl chápe, obrací se jaksi k sobě samé a ohlíží se na 

některou z idejí, které jsou v ní, když si však představuje, obrací se k tělu a nahlíží 

v něm něco shodného s idejí, kterou chápala nebo vnímala smysly.“66

Jestliže pak naše podstata spočívá výlučně v chápání, tj. myšlení, a je 

pravda, že si je člověk schopen něco představovat, je tělesnost, jakožto 

pravděpodobný zdroj tohoto představování, odlišná od myšlení. Myslícího ducha je 

tak možno definitivně oddělit od těla a všech tělesných věcí.

Přesvědčení o existenci materiálních věcí, ke kterému Descartes dospívá 

v úplném závěru svých meditací, vychází z toho, že ideje věcí v nás (např. vnímání 

jejich barvy, zvuků či teplotních a tlakových vjemů) jsou k nám vysílány přímo od 

nich samých: Totiž my sami si tyto ideje způsobovat nemůžeme: spočívá-li naše 

podstata v myšlení, museli bychom o tom, že ideje věcí pocházejí z nás bezpečně 

vědět. Přímo od Boha být ideje věcí také nemohou. Jestliže totiž záměrně neklame a 

skutečně by ideje věcí v nás byli od něj, jak by se pak dalo vysvětlit, proč je za prvé 

mnohdy vnímáme zkresleně a proč za druhé máme tak velký sklon věřit, že 

pocházejí přímo od věcí.67

Ideje věcí ovšem z něčeho pocházet musí. Vyloučíme-li jako jejich příčinu 

jednak sami sebe a jednak i Boha, zůstane jediný možný původce těchto idejí – totiž 

věci samy. Materiální věci tedy skutečně existují a to nezávisle na našem myšlení a 

zároveň na základě pravdivosti Boha.

                                                
66 Tamtéž, str. 67
67 Srovnej: Tamtéž, str. 72
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III Rozprava o metodě

Rozprava o metodě, jejíž podtitul zní: jak správně vésti svůj rozum a hledati 

pravdu ve vědách poprvé vyšla v roce 1637 a nebyla koncipována jako samostatné 

dílo. Descartes ji vlastně zamýšlel jako pouhou předmluvu ke třem esejím, tj. 

Dioptrice, Meteorům a Geometrii. Myšlenkový obsah Rozpravy – předmluvy - se 

však oproti těmto vědeckým pojednáním zdá být natolik závažný a aktuální, že je 

v současnosti vydávána jako samostatná kniha bez nich.

Důležitost Rozpravy spočívá v tom, že v ní Descartes poprvé prezentuje 

svůj objev jednoty vědy, resp. to, že celou vědu může principiálně založit pouze 

jediný duch a to pomocí matematické metody, která by sama o sobě měla každou 

vědu definovat.68 Lépe řečeno: Descartes v Rozpravě vlastně učí, jak metodicky 

myslet, resp. jak pomocí vlastního rozumu postupovat během jakéhokoli poznávání. 

Vzor pro takové vedení rozumu vidí v analytické dokazovací metodě matematiky, 

neboť jak sám říká: „(…) mezi všemi těmi, kteří předtím hledali pravdu ve vědách, 

toliko matematikové byli s to nalézti určité důkazy, t. j. určité jasné a evidentní 

důvody (…).“69 Nebo také - vyjádřeno složitěji: „Ony dlouhé řetězy docela prostých 

a snadných důvodů, jichž geometrové obvykle užívají, aby došli svých 

nejnesnadnějších závěrů, daly mi popud k názoru, že všechny věci, jež se mohou 

státi předměty lidského vědění, následují po sobě stejným způsobem, a že (…)

nemůže býti nic tak vzdáleného, aby se toho na konec nedosáhlo, ani tak skrytého, 

aby to nebylo objeveno.“70

Podobně jako Meditace má i Rozprava jasnou strukturu. Je rozdělena na šest 

částí.: v prvních třech Descartes rozebírá svou novou metodu – nejprve zdůvodňuje, 

proč se nemohl spokojit s metodou starou a proč a jak hledal metodu novou, poté 

čtenáře seznamuje se základními pravidly své metody a nakonec z ní vyvozuje i 

pravidla morálky. Ve zbylých třech částech pak vykládá jakoby „na ukázku“ něco 

ze své metafyziky, fyziky a dokonce i medicíny, aby dokázal, že jeho metoda může 

být rozšířena na všechny možné obory. Nemluví přitom jen o těch vědeckých 

výzkumech, které již provedeny byly, ale zvláště v poslední části se věnuje i těm 

výzkumům, které by se teprve provést měly, a také zde obecně uvádí, co a proč je 

                                                
68 Srovnej: DESCARTES, R. Rozprava o metodě, str. 89
69 DESCARTES, R. Rozprava o metodě, str. 25
70 Tamtéž, str. 24-25
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vhodné na své osobní cestě za poznáním zveřejňovat a co si naopak ve vlastním 

zájmu nechat pro sebe.

Ve svém rozboru Rozpravy se zaměřím především na první tři části, kde 

Descartes teoreticky popisuje svou metodu. Čtvrtá část je vlastně zhuštěným 

výkladem principů Descartovy metafyziky, která byla podrobně pojednána 

v kapitole Meditace o první filosofii, proto se jí dotknu jen okrajově. Z posledních 

dvou částí pak vyberu základní momenty, tj. Descartův mechanistický výklad světa 

v části páté a v části šesté pak jednak myšlenka člověka jako pána a vlastníka 

přírody a jednak poukaz na možné problémy, které přináší bádání nezávislého 

ducha.

3.1 Autobiografické prvky v Rozpravě

Pojednání o své nové matematicky založené metodě poznávání činí 

Descartes skrze výklad vlastního životopisu, resp. skrze autobiograficky stylizovaný 

výklad historie vlastního ducha a jeho hledání. Považuji za vhodné, učinit zde 

poznámku o smyslu tohoto subjektivizovaného podání.

Význam autobiografické stylizace v Rozpravě může být spatřován mimo 

jiné i v tom, že zastírá skutečný dosah metody, která je zde prezentována: např. 

badatel Alexandre Koyré říká, že Descartova nová metoda, tj. kritické rozumové 

zdůvodňování jakožto jediná možná cesta jistého poznání, fakticky bourá dosavadní 

tradice a autority. Toho si je prý Descartes dobře vědom, a tak se z obav před touto 

ničivou silou svých nových názorů snaží vytvářet dojem, že jeho metoda není 

absolutní, nýbrž pouze individuální možnost, jak si poopravit mínění o 

skutečnosti.71

Podle tohoto názoru se vlastně Descartes brání tomu, aby v Rozpravě 

prezentovaná metoda naplno vyzněla jako jediný správný způsob poznávání, byť 

sám dobře ví, že tomu tak ve skutečnosti je. Právě proto se uchyluje k výkladu 

vlastního životopisu, přičemž klade velký důraz na čistě individuální motivace 

svého nového způsobu uvažování - tak hned v úvodu Rozpravy můžeme např. číst: 

„A tak mým úmyslem není učiti zde metodě, jíž musí každý následovati, aby správně 

vedl svůj rozum, nýbrž toliko ukázati, jakým způsobem jsem se snažil vésti svůj 

                                                
71 Srovnej: KOYRÉ, A. Rozhovory nad Descartem, str. 17-24
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rozum.“72 Nebo dále: „Mé úmysly nešly nikdy dále, než k snaze o zlepšení mých 

vlastních myšlenek. (…) Ukazuji vám tu příklad své práce, jež se mi dost líbila, ne 

ovšem proto, že bych chtěl komukoli raditi, aby ho následoval.“73

Na tomto názoru jistě něco bude, nicméně Koyré si všímá ještě jednoho 

zásadnějšího aspektu oné životopisné stylizace v Rozpravě a nachází tak její - řekla 

bych – hlavní funkci – totiž: doslova tvrdí, že: „Descartes nám v Rozpravě sděluje 

příběh svého duchovního života, příběh svého obrácení k Duchu ne proto, aby nám 

jej dal poznat v tom, co v něm bylo individuálního, osobního a zvláštního. Sděluje 

nám jej naopak proto, aby nás přivedl k obratu k nám samým, aby nám dal 

zahlédnout v tomto individuálním, osobním příběhu shrnutí, výraz bytostné situace 

člověka své doby.“74 Lépe řečeno: Descartes používá své životopisné údaje při 

pojednání o metodě proto, aby mohl názorněji vyjádřit skutečnou hodnotu 

svébytného, v sobě samém se utvrzujícího subjektu. Ten jediný totiž za novou 

metodou poznání stojí, resp. jí vlastním myšlením sám tvoří, uchopuje a pomocí ní 

pak překonává všechny nesnáze, které poznávání přináší. 

Autobiografické prvky, které jsou v Rozpravě zjevné, jsem takto odděleně 

rozebrala zcela záměrně. Jejich význam v celku tohoto díla je totiž buď přeceňován 

– to když je Rozprava považována za čistě autobiografickou práci – anebo zase 

podceňován, jsou-li životopisné prvky v Rozpravě považovány za zcela filosoficky 

nerelevantní a tudíž na ně při výkladu není brán žádný zřetel. Descartes měl přitom 

jejich význam pro Rozpravu důkladně promyšlen, ostatně jako vždy všechno, a 

dobře věděl, proč provést výklad metody právě skrze výklad svého života –

jednoduše řečeno: chtěl na názorném příkladu vlastních myšlenkových postupů 

ukázat, jak by měl svůj rozum vést i každý další, resp. snažil se plně docenit 

svébytnost lidského myšlení.

Rozprava je tedy do životopisného rámce zasasena především kvůli 

názornosti a sugestivnosti hlavního cíle, který v ní Descartes sleduje a kterým je 

výchova čtenáře k myšlení, resp. k nutnosti vše podrobovat kritice vlastního 

rozumu.

                                                
72 DESCARTES, R. Rozprava o metodě, str. 9
73 Tamtéž, str. 21
74 KOYRÉ, A. Rozhovory nad Descartem, str. 24



27

3.2 Hledání metody

V první části Rozpravy nazvané Úvahy, týkající se věd. nejprve Descartes 

tematizuje pojem „zdravý smysl“ neboli „zdravý rozum“ jako schopnost správně 

uvažovat a rozeznávat pravdivé od klamného. Dle Descarta je rozum (pojatý jako

„holá racionalita“) jedinou vlastností tvořící lidskou podstatu, tzn. každý člověk je 

jím nadán stejnou měrou a také nás jako jediná věc odlišuje od zvířat.75

Tím je ovšem také řečeno, že rozdílnost názorů nemůže vyplývat z větší 

nadanosti rozumem jednoho oproti druhému, když ho ze své podstaty mají oba 

stejně. Názorové neshody tak nutně pocházejí pouze z toho: „že vedeme své 

myšlenky různými cestami a neuvažujeme o týchž věcech. Neboť nestačí míti zdravý 

smysl, nýbrž hlavní je správně ho užívati.“76

V tomto pojetí racionality, jako možnosti poznat pravdu a jako něčeho, čím 

si jsou všichni lidé rovni, se vlastně projevuje Descartovo přesvědčení, že pravda je 

jen jedna a že se jí i každý člověk za pomoci „správné metody“ může dobrat. Při 

hledání této „správné metody“ Descartes postupuje takto:

Nejprve se zamýšlí nad zmatečností dobové vzdělanosti, která dle něj 

neposkytuje žádné prostředky pro to, jak „dosáhnouti jasné a bezpečné znalosti 

všeho, co je užitečné pro život“77, a přivádí ho tak k myšlence nového založení 

veškerého vědění. Další Descartovy úvahy se pak týkají především osobních 

zkušeností se všemi možnými vědami, které si během vlastních studií osvojil. 

Obzvlášť se Descartes pozastavuje nad kontrastem mezi matematikou a filosofií –

matematiku vnímá jako stojící na pevných základech „pro jistotu a zřejmost jejích 

závěrů“78, ale jako nic kromě matematických věd nezakládající. Soudobou filosofii, 

která si naopak činí nárok zakládat všechny vědy, vidí naopak jako nejistou a 

nezaloženou, neboť v ní není „ani jediné věci, o níž by se nedisputovalo, jež by tedy 

byla nepochybná.“79 Lépe řečeno: různost mínění v soudobé filosofii nám podle 

Descarta ukazuje to, že v ní vlastně nikdo nemá pravdu: kdyby totiž měl pravdu 

                                                
75 Srovnej: DESCARTES, R. Rozprava o metodě, str. 7-8
76 Tamtéž, str. 7
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78 Tamtéž, str. 12
79 Tamtéž, str. 13
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alespoň jeden z diskutujících, demonstroval by ji tak, jak je tomu v matematice, 

resp. ukázal by tomu druhému důvody svého stanoviska a ten by je musel uznat. 

Na základě těchto úvah tedy Descartes odvrhuje veškerou vzdělanost své 

doby - má-li mít totiž všechno vědění svůj prapůvod právě ve filosofii a ta je sama o 

sobě nezaložená, i všechny vědy jsou descartovsky řečeno „vystavěny jen na písku a 

na bahně“80- a rozhoduje se hledat poučení ve světě. Čili vlastně opustit učené 

knihy a hledat jistotu poznání v praktickém životě: sbírat zkušenosti a pozorovat 

praktické lidské jednání. Svět ale Descarta zklamává podobně jako předtím filosofie 

a na ní vystavěné vědění: i v něm existuje různost tradic, což nesvědčí o ničem 

jiném, než o tom, že i lidské jednání nemá skutečné matematicky zřejmé základy.

Descartovi tedy nezbývá nic jiného než hledat vědění, které by bylo stejně 

jisté jako matematické a zároveň by poskytovalo východiska ostatním vědám, 

v sobě samém. Tady ho pak ve svém myšlení skutečně nachází.

3.3 Pravidla metody

Ve druhé části Rozpravy příznačně nazvané Základní pravidla metody

Descartes vytyčuje čtyři základní pravidla pro správné vedení rozumu. Tyto 

pravidla, jak již bylo řečeno, odvozuje z postupů, které využívají matematické 

disciplíny, a považuje je za univerzálně použitelná během jakéhokoli poznávání a 

zakládání všech věd. Zvlášť důsledně se jich pak hodlá držet při zakládání filosofie 

a to vzhledem k tomu, že právě z jejích zásad všechny ostatní vědy čerpají. Přitom 

zdůrazňuje myšlenku tvůrčí jednoty, neboť jak píše: „často není tolik dokonalosti 

v dílech, složených z několika částí a vytvořených rukou rozličných mistrů, jako 

v dílech, o nichž pracoval jen jediný.“81

Za Descartovou představou jediného ducha, který vede své myšlení podle 

jasných pravidel a dokáže tak sám založit celý systém věd, stojí myšlenka striktní 

matematizace a racionalizace, čili vlastně to, co dnes nazýváme karteziánským 

myšlením. Nejvlastnější rys takového myšlení tkví v tom, že se neptá po povaze 

jsoucna, jako takového, nýbrž pouze hledá jednoduché a jasné principy 

deduktivního chápání, tj. poznání. Descartova metafyzika se tak vlastně vyznačuje 
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absencí ontologické problematiky, na které naopak staví celá filosofie antická i 

středověká.82

Pravidla karteziánského čili matematizovaného myšlení jsou následující:

1) „Nepřijímati nikdy žádnou věc za pravdivou, již bych s evidencí jako 

pravdivou nebyl poznal, tj. vyhnouti se pečlivě ukvapenosti a zaujatosti; a 

nezahrnovati nic víc do svých soudů než to, co by se objevilo tak jasně a 

zřetelně mému duchu, abych neměl žádnou možnost pochybovati o tom.“83

Toto pravidlo evidence se týká idejí a vlastně říká, že do vědy patří jen jasné 

a rozlišené ideje a naopak je potřeba z ní vyloučit všechno, co se jeví jen 

jako pravděpodobné. Přičemž ideu Descartes chápe jako předmět duševní 

činnosti: jasná je tehdy, je-li přímo přítomná v naší mysli, resp. nahlížená 

rozumem – např. idea červené barvy při pohledu na červenou tužku. 

Rozlišená pak tehdy, když k ní nic nepřimýšlím, resp. neobsahuje-li nic víc 

než to, co je jí vlastní – v příkladu s červenou tužkou je idea červené barvy 

rozlišená tehdy, jsem-li si vědom, že červená barva je výsledkem zapůsobení 

na mou smyslovost, a nikoli toho, že tužka je červená sama o sobě, čili: 

k ideji červené barvy obsažené v mé mysli nepřimýšlím to, že by se 

vyskytovala na samotné tužce.84

2) „Rozděliti každou z otázek, jež bych prozkoumával, na tolik částí, jak je jen 

možno a žádoucno, aby byly lépe rozřešeny.“85 Toto pravidlo můžeme 

nazvat pravidlem analýzy: jde v něm vlastně o převedení problému na co 

nejjednodušší možnou formu a vytvoření si tak jasných východisek pro další 

postup.

3) „Vyvozovati v náležitém pořadí své myšlenky, počínaje předměty 

nejjednoduššími a nejsnáze poznatelnými (…) až k znalosti nejsložitějších, a 

předpokládaje dokonce řád i mezi těmi, jež přirozeně po sobě 

nenásledují.“86 Toto pravidlo vychází z matematické dedukce – čili jde 

v něm o takové usuzování, kdy se od předpokladů (premis) dochází k závěru 

z těchto předpokladů vyplývajícího, tj. vlastně odvozování složitějšího z 

jednoduššího. Řád věcí pak nemusí být nutně zjevný jejich přirozenou 
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následností, ale může být i skrytý, resp. může být dán vyplýváním jedné 

věci z druhé.

4) „Činiti všude tak úplné výčty a tak obecné přehledy, abych byl bezpečen, že 

jsem nic neopominul.“87 Toto pravidlo vlastně odkazuje k nutnosti podrobně 

si celý postup řešení nějakého problému stále znovu procházet, a tak vlastně 

i stále kontrolovat, zda je řešení problému v souladu se základním pravidlem 

evidence.

3.4 Prozatímní morálka

Descartes chce i ve své etice vycházet z metodicky správného vedení 

rozumu, resp. domnívá se, že i praktické jednání by mělo být zdůvodněno 

spolehlivým poznáním toho, co je morálně správné. Lépe řečeno: v Descartově 

pojetí musí nejprve existovat metafyzicky založená věda (tj. musí být položeny 

základy spolehlivého poznání) a teprve z ní (z nich) jsou odvoditelná skutečná 

pravidla morálně správného jednání.88

Podle jakých pravidel má ale člověk jednat, není-li metafyzika ještě 

založena? – právě na tuto otázku odpovídá třetí část Rozpravy. Descartes si zde 

dobře uvědomuje, že praktický život oproti teoretickému myšlení jaksi „nepočká“. 

Člověk je totiž neustále nucen nějak prakticky jednat. Nemůže si tudíž dovolit 

čekat, až budou položeny základy poznání, z kterých by teprve morální kritéria 

určující jednání odvozoval. Jistota a rozhodnost v praktickém životě jsou navíc 

důležité už jen proto, že umožňují klid pro teoretickou práci. Descartes proto činí 

následující rozhodnutí: „abych nezůstal nerozhodný ve svých činech, i když mne 

rozum nutí k nerozhodnosti v mých soudech, a abych přesto hned žil co nejšťastněji, 

vytvořil jsem si prozatímní morálku.“89

Touto prozatímní morálkou si Descartes vlastně zajišťuje alespoň minimum 

praktické racionality, jejímž cílem je zabránit většímu možnému zlu.90
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Prozatímní morálka se skládá z těchto zásad:

V první zásadě je vznesen požadavek přizpůsobení se zákonům a mravům, 

které platí v dané společnosti a to včetně náboženských zvyků. To dle Descarta 

prakticky znamená držet se nejumírněnějších a nejméně výstředních názorů, jimiž 

se řídí nejrozumnější lidé, přičemž „si všímat spíše toho, co činí, než toho, co 

mluví.“91

Druhá zásada hovoří o tom, že je vhodné jednat s co největší rozhodností a 

striktně se držet již jednou učiněného rozhodnutí, resp. „vytrvale přidržovati se 

nejpochybnějších názorů, jakmile jsem se pro ně rozhodl, jako kdyby byly 

nejnepochybnější.“92 Descartes tuto zásadu objasňuje na příkladu pocestného, který 

zabloudí v lese: bude-li neustále měnit směr v hledání cesty ven, nepomůže si, 

naopak se vystavuje nebezpečí, že bude bloudit i nadále. Rozhodne-li se naopak 

neochvějně kráčet určitým směrem, pak po určité době jistě z lesa vyjde.93

Tento příklad vlastně pouze demonstruje přesvědčení, že v časech, kdy není 

lepšího pevného řešení, máme volit menší zlo, resp. neznáme-li nejlepší názor, je 

lépe držet se alespoň nějakého a jednat dle něj tak, jako bychom ho považovali za 

nepochybný – je to totiž určitě menší zlo než bezcílné chaotické jednání podložené 

jednou tím a pak zas oním.

Třetí zásada zní: „snažit se přemáhat spíše sebe než osud a měniti spíše své 

touhy než pořádek světa.“94 Descartes v ní ve smyslu stoické morálky vlastně 

doporučuje, abychom se v našem jednání ochotně podrobili těm okolnostem, které 

stejně nemůžeme změnit.95

Dá se říci, že první tři zásady morálky přijímá Descartes jen proto, aby si 

uchoval klid na svou práci čili na hledání pravdy. Z tohoto pohledu se jako hlavní 

jeví zásada čtvrtá, která je předchozím třem vlastně nadřazená. Jde o požadavek 

rozvíjet rozum a kriticky přezkoumávat všechny názory s cílem získat skutečné 

dobro.96 Vyjádřeno přímo slovy Descarta: „dobře souditi, abychom dobře jednali, a 

souditi, jak nejlépe dovedeme, abychom rovněž jednali co nejlépe, tj. abychom 

                                                
91 DESCARTES, R. Rozprava o metodě, str. 30
92 Tamtéž, str. 31
93 Srovnej: Tamtéž, str. 31
94 Tamtéž, str. 32
95 Srovnej: RÖD, W. Novověká filosofie I, str. 75
96 Srovnej: Tamtéž, str. 75



32

dosáhli všech ctností a zároveň všech statků, jichž možno dosáhnouti; a když jsme

jisti, že je tomu tak, nelze nebýti spokojen.“97

3.5 Praktické využití metody

Ve zbývajících třech částech Rozpravy Descartes předvádí praktické využití 

své metody v bádání, resp. konkrétně ukazuje, jak přemýšlí o metafyzice a o 

přírodovědných otázkách.

Čtvrtá část Rozpravy se týká základů Descartovy metafyziky. Jedná se 

vlastně o zhuštěný referát jeho metafyzických meditací, o kterých již bylo podrobně 

pojednáno (viz kap. II). Nebudu se zde proto opakovat a znovu rozepisovat o tom, 

co je obsahem Descartovy metafyziky. Chtěla bych pouze vypíchnout skutečnost, o 

které již sice také byla řeč, ale v kontextu Rozpravy jakožto metodologického spisu, 

považuji za vhodné ji zopakovat. Jde o to, že v Descartově zakládání metafyziky je 

snad úplně nejvíc patrná snaha opravdu striktního dodržování všech stanovených 

pravidel metody: tj., taková struktura myšlení, kdy jsou z evidentních idejí 

evidentně správnými postupy vyvozovány obecné závěry.

V páté části Rozpravy nazvané Řád otázek přírodních Descartes nejprve 

tematizuje a vlastně vytváří pojem přírodní zákon v moderním slova smyslu (tj. 

chápe ho jako absolutně platné a přesně zachovávané pravidlo časového přírodního 

dění).98

Dle Descarta pochází přírodní zákony od Boha (tj. jsou plně závislé na jeho 

vůli). Bůh je přírodě uložit a tím do ní vnesl i nutný řád, resp. rozpohyboval dosud 

klidnou látku v prostoru. Podstatou řádu světa je tak určitý pohyb, který do něj 

vnáší právě přírodní zákony platné ve všem, co na světě je nebo se děje.99

Pojetí přírodních zákonů jako pohybů, které řídí všechno neživé i živé se 

stává základem pro Descartův mechanistický výklad světa, který spočívá v tom, že 

veškerá skutečnost je chápána jako neživá, tj. složená z neživých částí a ovládána 

zákony mechaniky.100

                                                
97 DESCARTES, R. Rozprava o metodě, str. 34
98 Srovnej: DESCARTES, R. Rozprava o metodě, str. 96
99 Srovnej: Tamtéž, str. 49-51
100 Srovnej: STÖRIG, H. J. Malé dějiny filosofie, str. 230-231
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Descartes v této části Rozpravy pak předvádí svůj mechanisticky založený 

výklad fyziky s odvoláním na jisté své již sepsané dílo.101  

Konkrétní podobu této fyziky zde nebudu rozebírat. Jako důležité se mi 

v kontextu mé práce jeví pouze to, že Descartes nevykládá mechanisticky pouze 

neživou přírodu, ale i živé organismy, včetně lidského těla. Totiž: I zvířata i vlastní 

tělesnost vnímá jako čisté mechanismy - obojí charakterizuje jako pouhé biologické 

stroje, jejichž fungování zajišťují tělesné pohyby. Ty jsou pak všechny závislé na 

pohybu jediném, kterým je pohyb srdce a tepen, a proto jsou z něj i odvoditelné.102

Podobně jako v Meditacích jsme ovšem i zde svědky Descartova striktního 

dualismu, kdy proti všemu mechanistickému staví svébytnou rozumnou duši. Ta na 

rozdíl od veškeré jiné látky podléhá pouze sama sobě, z hmoty je neodvoditelná a 

ze všech živých bytostí je vlastní výhradně člověku. Lidskou duši označuje 

Descartes také jako nesmrtelnou, neboť vzhledem ke své nezávislosti na těle, 

nemůže být podrobena smrti zároveň s ním.103

V poslední kapitole Rozpravy, která je nazvaná Pokrok v bádání přírodním,

se Descartes zabývá často vulgarizovanou myšlenkou o člověku jako „jakoby pánu 

a vlastníku přírody.“ V Descartově pojetí se ovšem nejedná o nic víc, než o 

přesvědčení o užitečnosti přírodních výzkumů. Zkoumání přírody může totiž, je-li 

správně vedeno, odhalit veškeré její zákony a umožnit tak člověku, aby jejích 

poznatků využil sám pro sebe. Jednoduše řečeno Descartes chce vlastně tvrzením, 

že by se člověk měl stát jakoby pánem a vládcem přírody říci, že člověk by měl 

vynaložit veškeré své schopnosti k tomu, aby pro sebe z přírody co nejvíce získal. 

Důležitost zkoumání přírody se pak projevuje především v tom, co je žádoucí pro 

zachování zdraví, tj. měli by se provádět výzkumy hlavně v medicíně, neboť, jak 

Descartes konstatuje, je zdraví nepochybně prvním statkem a základem všech statků 

ostatních a i spokojenost duše závisí na disposici tělesných orgánů.104

V této poslední části se Descartes také vyjadřuje k tomu, proč se rozhodl 

v Rozpravě zveřejnit ze svého bádání jen určitou část. Domnívá se, že každý člověk 

by měl být prospěšný, resp. přispívat k obecnému dobru všech tím, že nebude 

skrývat výsledky svých výzkumů. Zároveň si ale uvědomuje úskalí takové vědecké 

                                                
101 Jedná se o spis O světě, který sice Descartes napsal již 1633, ale rozhodl se jej nepublikovat, aby 
se nedostal do konfliktu s církví.
102 Srovnej: DESCARTES, R. Rozprava o metodě, str. 54
103 Srovnej: Tamtéž, str. 64-66
104 Srovnej: Tamtéž, str. 69
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upřímnosti: zveřejněním svých myšlenek je jejich autor vystaven námitkám od 

ostatních, neboť „je nemožno, aby se shodovaly se všemi různými názory ostatních 

lidí.“105 Takové námitky jsou dle Descarta málokdy přínosné, spíše rozptylují a 

badatele „okrádají“ o čas, který by měl raději věnovat dalším výzkumům. Descartes 

je navíc skeptický i vůči skutečnému užitku ze znalostí myšlenek někoho druhého, 

neboť jak říká: „není možno tak dobře chápati věc a osvojiti si ji, naučíme-li se jí 

od někoho jiného, jako když ji vynajdeme sami.“106

Descartes tedy činí závěr, že badatel by měl být ve zveřejňování svých 

myšlenek obezřetný a vyslovovat nahlas jen tolik, kolik mu v danou chvíli nebude 

na škodu. Nejdůležitější je totiž uchovat si klid a čas jako dva nutné předpoklady 

jakéhokoli bádání. 

Na závěr se chci zmínit o tom, že tyto problémy související s bádáním 

nezávislého ducha jsou pro Descarta ve chvíli, kdy píše Rozpravu, nanejvýš 

aktuální, neboť má již tzv. „v šuplíku“ mnoho rozepsaných děl, s jejichž vydáním 

váhá (mimo jiné např. i Meditace o první filosofii). Samotný obsah Rozpravy, 

jakožto sice prvního ovšem anonymně vydaného Descartova díla, je přesným 

příkladem výše zmíněné obezřetnosti badatele v uveřejňování vlastních myšlenek: 

je v ní řečeno přesně tolik, kolik chce Descartes říci, ale zdaleka ne vše. Je vlastně 

jakousi „první vlaštovkou“ Descartova myšlení. (viz kap. IV)

                                                
105 Tamtéž, str. 74
106 Tamtéž, str. 75
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IV Srovnání Meditací o první filosofii a Rozpravy o metodě

Než začnu se srovnáním těchto dvou významných děl, která jsou 

považována za klíčová pro pochopení Descartova myšlení, chci nejprve 

připomenout fakta o jejich genezi. Víme sice, že Rozprava o metodě vyšla jako 

první (roku 1637), existují ovšem jisté indicie, které nás přivádí k poznání, že 

nejprve začal Descartes psát své Meditace. Tyto indicie můžeme konkrétně nalézt 

v jistém dopise z ledna roku 1637, ve kterém se Descartes zabývá námitkami 

k právě vydané Rozpravě. V tomto dopise hovoří o možnosti doplnění Rozpravy 

podle jakéhosi latinského náčrtu své filosofie, jenž psal již v roce 1629 (čili náčrtu 

právě Meditací). K zmíněnému doplnění Rozpravy již ovšem nedochází a Descartes 

se naopak v roce 1641 rozhoduje své Meditace o první filosofii vydat.107

Z výše uvedeného - navíc vzhledem k podobnosti Rozpravy s Meditacemi –

je tedy patrné, že Rozpravu psal Descartes až tehdy, když měl již zcela 

promyšlenou svou metafyziku a Meditace mu přitom sloužily jako předloha.108 Zde 

pak ovšem vyvstává otázka, proč považoval za nutné vydání Meditací odložit a 

myšlenky v nich objevené zapracovat do spisu nového, tj. do Rozpravy. Důvody 

k tomuto rozhodnutí lze, jak se domnívám, spatřovat v obavách před autoritami 

(zvl. pak církví), vzhledem k čerstvosti procesu s Galileem.109 Jinak řečeno 

Descartes měl pocit, že ještě není správný čas - že soudobá společnost ještě není 

připravena jeho novou metafyziku přijmout. 

Teprve až po vykonání dalších objevů a utvrzení se ve vlastní koncepci, se 

Descartes rozhodl něco ze svého bádání zveřejnit a tedy vydat alespoň Rozpravu. 

Ovšem i tehdy byl obezřetný: Udělal to jednak anonymně a navíc se neomezil 

pouze na výklad svého poznání, jak to činí v Meditacích.

Zde se již dostávám k prvnímu a zcela zásadnímu rozdílu mezi Rozpravou a 

Meditacemi. Totiž cílem Meditací je vlastně učinit výklad metafyziky, tzn. vyložit 

již promyšlenou ucelenou koncepci. Kdežto v Rozpravě jde Descartovi především o 

metodu práce - jde vlastně o metodologický spis, ve kterém jsou vyjmenována 

teoretická pravidla myšlení, tak, aby je každý pochopil (resp. mohl si je osvojit).

                                                
107 Srovnej: BENEŠ, J. Descartesova metoda ve vědách a ve filosofii, str. 62-63
108 Srovnej: Tamtéž, str. 31
109 Italský vědec Galileo Galilei se po zveřejnění své heliocentrické koncepce dostal do konfliktu 
s církví (1615 obžalován u římské inkvizice), byl vězněn a později donucen odvolat své názory –
srov.: RÖD, W. Novověká filosofie I, str. 47-49
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Descartes se domníval, že metodu, resp. metodické myšlení je potřeba 

oddělit od vlastní filosofie v tom smyslu, že nejprve je nutné se metodu naučit 

dobře ovládat, čili vlastně dobře metodicky myslet (např. na vědě jakou je 

matematika), a teprve potom ji aplikovat na vlastní poznávání.110

Rozprava tedy nechce být jen výkladem metafyziky a dalších objevů, ale 

především chce učit jak správně myslet. Descartes jí tak koncipuje jako přípravu 

nebo předmluvu k vlastním objevům a právě proto se nakonec rozhoduje ji i přes 

své obavy vydat: byť v ní používá myšlenky z Meditací, její účel je jiný –

zopakujme: nejde mu o výklad ale o učení samotné rozumové práci.

Další rozdíly mezi Rozpravou a Meditacemi jsou patrné i v samotné formě 

podání. Zatímco Meditace byly původně psány latinsky a jedná se čistě o odborný 

text, Rozprava byla napsána francouzsky, čili v Descartově mateřštině. Navíc v ní 

můžeme sledovat jasné autobiografické prvky a také daleko více příkladů jakoby ze 

života, z historie či z Descartových vlastních zkušeností. Descartes totiž dobře 

věděl, co dělá a měl promyšlené i nejmenší detaily – tak i rozdílnost ve formě má 

především odpovídat rozdílným účelům obou děl: totiž chci-li někoho něco učit, je 

lepší být více názorný a jaksi se dotyčnému více přiblížit, než když podávám 

odborný výklad – proto používá Descartes v Rozpravě mateřštinu a celý text i více 

individualizuje (viz kap. 3.1). Zde je ještě potřeba doplnit, že forma obou děl je 

zvolená i v souvislosti s tím, koho chtějí oslovit: zatímco u Rozpravy je to co možná 

nejširší veřejnost u Meditací spíše obec vědecká.

Konečně můžeme rozdílnost obou děl spatřovat i v konkrétním obsahu: 

Meditace se týkají pouze důkladného rozpracování metafyziky, která je ve stručné 

podobně obsažena i v Rozpravě. Rozprava má tak z obsahového hlediska širší záběr 

– kromě stručného výkladu metafyziky zde nalezneme i obecné úvahy o nutnosti 

pochybování nad dosavadními vědami, do detailů rozpracovanou metodu rozumové 

práce i morální pravidla a také části Descartovy fyziky a nakonec i řekněme jakési 

sociální problémy mající vliv na bádání jednotlivce. 

Podobnost Meditací a Rozpravy je možno vnímat v celkové koncepci 

Descartovy filosofie, kterou obě tyto dvě díla zároveň tvoří i prezentují.

Descartovi jde jak v Rozpravě, tak v Meditacích především o to, aby se 

skutečně ujistil o nějaké pravdě, což mu žádný dosavadní filosofický systém 

                                                
110 Srovnej: BENEŠ, J. Descartesova metoda ve vědách a ve filosofii, str. 42
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neumožňuje. Proto také v Rozpravě zpochybňuje dosavadní způsoby poznávání a 

hledá takový způsob, který bude jistý. Ten nachází v metodách matematiky a 

rozhoduje se podřídit mu své uvažování. Podobně pak v Meditacích nachází pomocí 

metodické skepse první evidentní a jasně rozlišenou pravdu ve své existenci, 

jakožto myslící věci. Descartův vědecký cíl, kterým je jistota dosaženého poznání, 

resp. dokonalé porozumění, je tedy charakteristický jak pro Rozpravu, tak pro 

Meditace.

Podobně obě díla prezentují obrat k subjektu, snad největší Descartův 

přínos pro moderní filosofické myšlení. Descartes jím totiž ve filosofii zahajuje 

mentalistické paradigma, kdy se poznávání přesouvá výhradně do oblasti mysli 

poznávajícího subjektu. Jinak řečeno: obrat k subjektu vlastně spočívá v uvědomění 

si, že člověk má blíže k poznání sebe sama (tj. vlastního rozumu) než 

k předmětnosti světa. Právě proto Descartes hledá v Rozpravě takovou metodu, 

která bude odpovídat na otázku, jakým způsobem člověk může poznat a primárně se 

vůbec nezajímá o to, co konkrétně poznat lze. V meditacích je zas dokazováno, že 

pouze ve vlastním rozumu má člověk schopnost vytvořit si obraz okolního světa, 

resp. že předměty uchopuje člověk pouze skrze jejich ideje ve vlastní mysli.

V obou dílech se také objevuje myšlenka Boha jako klíče k vnějšímu 

světu: V Meditacích jsou provedeny důkazy jeho existence a člověku je tak 

zaručena možnost pravdivého poznání i o předmětech vnějšího světa. V Rozpravě 

se zase objevuje myšlenka Boha jako vládce přírody, který dal světu řád v podobě 

přírodních zákonů a umožnil tak člověku, aby přírodu pochopil.

Descartes se i v Meditacích i v Rozpravě také definitivně rozhoduje pro 

dualismus hmoty a ducha pronikající veškerou realitu: V Rozpravě jsme svědky 

toho, že jedině rozumnou duši vyčleňuje ze svého mechanistického pojetí všech 

ostatních věcí. Podobně pak také v Meditacích definuje duši jako myslící a odděluje 

ji od všech tělesných věcí, jako na nich naprosto nezávislou.

Konečně lze říci, že Descartes směřuje k ideálu univerzálního poznání, 

resp. že nečiní principiálního rozdílu mezi vědou, filosofií a metafyzikou – totiž 

v Descartově pojetí nemají samostatný a odlišný předmět, ani odlišnou metodu či 

pramen poznání. Descartes chce zkrátka založit obecnou vědu o celku skutečnosti, 

která bude propracovaná jednotnou metodou, jež je podmíněna naším rozumovým 
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chápáním.111 Rozprava mu v tom poskytuje onu metodu rozumové práce a Meditace 

zase první jistoty.

                                                
111 Sovnej: BENEŠ, J. Descartesova metoda ve vědách a ve filosofii, str. 282-283
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Závěr

Nyní je čas odpovědět na otázku, v čem spočívá Descartova revolučnost a co 

z něj činí „otce moderní filosofie“. Za nejzásadnější a nejrevolučnější zvrat, který 

svými myšlenkami způsobil, považuji jeho radikální obrat k subjektu. Je to právě 

Descartes, kdo zahajuje tzv. metafyziku subjektivity typickou pro moderní filosofii, 

když odvrací pozornost od poznání objektivní reality, resp. od struktury bytí 

jednotlivých jsoucen, a zaciluje ji výhradně na poznávající subjekt. Domnívám se, 

že v celých dějinách metafyziky neexistuje žádná tak zásadní změna paradigmatu, 

jakou tímto Descartes provedl. Navíc tím, že se Descartes ptá výhradně po 

odvoditelnosti a původu poznání, zakládá vlastně i jeho první teorii.

Další Descartův významný přínos spatřuji v jeho matematizaci poznání a 

uznání lidského rozumu za nejvyšší hodnotu a pravdu, neboť tyto jeho myšlenky se 

staly základem tzv. karteziánského racionalismu, jehož vliv v moderní filosofii je 

také nesporný.

V neposlední řadě mají pro moderní vědu velký vliv i Descartovy výzkumy, 

které učinil v matematice a přírodovědě, byť ty jsou již dnes v mnohém překonány.

V Descartově filosofii ovšem můžeme najít i řadu nedořešených či sporných 

momentů. Například se může zdát zvláštní, že radikalita pochybností o vnějších 

věcech je důkazem pravdivého Boha zlomena a Descartes najednou jakoby spěchá 

s tím, aby realitu vnějších věcí obnovil. Descartes také zcela opomíjí zkušenost, 

která nepochybně v našem poznávání určitou roli sehrává. Naposled i 

mechanistický výklad veškeré přírody, včetně živých tvorů v ní, a především pak 

Descartova myšlenka, aby se člověk stal jejím vládcem, může být vnímána jako 

vulgární: v tom smyslu, že člověku vlastně jakoby povoluje neřízené zneužívání 

přírody.

Dnes již víme, že Descartes přecenil matematiku a přírodovědu, a že jeho 

myšlenky mají i, jak se říká, „své mouchy“. Přesto není pochyb, že jeho příkaz 

„držet se vlastního rozumu a nepřijímat za pravdivé nic, co rozumově evidentně 

nenahlížím“ zůstává stále aktuální a je velkým poselstvím i pro člověka dnešní 

doby.
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Anotace

Ve své bakalářské práci, nazvané Descartova skepse, rozebírám základní 

myšlenky francouzského filosofa René Descarta. Práce má dvě jádra. Nejprve se 

soustředím na vysvětlení Descartova pochybování, které jeho filosofii zakládá. To 

pak porovnávám s klasickou řeckou skepsí. Druhé jádro tvoří srovnání dvou 

Descartových významných děl – Meditací o první filosofii a Rozpravy o metodě.

Annotation

In my Bachelor thesis entitled Descartes skepticism analyse the basic ideas 

of French philosopher Rene Descartes. The thesis has two gists. At first I 

concentrate on explanation of Descartes doubting that his philosophy is based. His 

doubting is then compared with classic Greek skepticism. The second gist is a 

confrontation of two important works by Descartes – Meditations on first 

philosophy and Discourse on the Method.
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