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ÚVOD 

 

Kantova filosofie přesouvá těţiště otázky svobody z oblasti metafyzické spekulace do 

sféry filosofie praktické. Teoretická část filosofie se přitom omezuje pouze na prokázání 

logické nerozpornosti ideje svobody, a to pomocí nauky o transcendentální distinkci. Nic víc 

totiţ s ohledem na kritiku čisté rozumové schopnosti ani nemůţe být vykonáno. 

Transcendentální idealismus nám ukazuje moţnost, jak lze pohromadě myslet přírodní a 

svobodnou kauzalitu, přičemţ důkaz té druhé Kant provádí aţ v souvislosti s lidským 

jednáním. Důkaz objektivní reality svobody z faktu rozumu je pak v první řadě důkazem toho, 

ţe člověk disponuje mohutností svobodně jednat, a kdyţ poté Kant v Kritice praktického 

rozumu řekne, ţe „…jednání patří s veškerou minulostí, která je určuje, k jednomu jedinému 

fenoménu jeho charakteru, který si sám zjednal a podle kterého si jako příčině nezávislé na 

veškeré smyslovosti sám přičítá kauzalitu oněch jevů,“
1
 znamená to, ţe vposled jsme 

svobodní co do získání našeho charakteru, jenţ je pro všechna jednotlivá rozhodnutí jejich 

posledním, byť ne jediným důvodem. Právě na tomto místě vyrůstají hlavní otázky této práce: 

Jak je v Kantově teorii moţné, ţe si konečná a v čase jednající bytost svobodně, a tudíţ 

nezávisle na časových podmínkách, volí svůj charakter? Trvá stále ona teoretická 

nerozpornost svobody, jak je načrtnuta v teorii transcendentálního idealismu, i kdyţ Kant 

tvrdí, ţe si svobodně „zjednáváme“ charakter? Jak tedy vlastně vypadá Kantova teorie tohoto 

svobodného získání charakteru? 

Abychom se však mohli věnovat řešení této otázky a srovnání na první pohled zcela 

odlišných interpretací Kantovy teorie, které představují dva současní kantovští badatelé, 

musíme se nejprve v naší práci pokusit vyloţit některé pojmy. První kapitoly jsou proto 

koncipovány jako úvodní, přičemţ obsah té první tvoří třetí antinomie spolu s jejím řešením, 

transcendentálním idealismem. Kapitola následující se věnuje důkazu reálné existence 

svobody z morálního zákona a také Kantovu ztotoţnění transcendentální svobody 

s autonomií. Otázka charakteru je pak poprvé tematizována v kapitole třetí, jeţ je jakýmsi 

přechodem k našemu stěţejnímu problému, kterým se zabýváme ve čtvrté kapitole. Zde jsou 

také předvedeny interpretace Allena Wooda a Henryho Allisona, s nimiţ se na závěr snaţíme 

vyrovnat. 

 

 

                                                           
1 Immanuel Kant, Kritika praktického rozumu (dále K.p.r.), přel. J. Louţil, Praha, Svoboda, 1996, str. 168. 
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1) TŘETÍ ANTINOMIE. TRANSCENDENTÁLNÍ SVOBODA 

 

Metafyzická snaha provést důkaz existence svobodné kauzality ve světě je z hlediska 

důsledků, k nimţ vede kritika čistého rozumu, nelegitimní. Kantovo zkoumání ukázalo, ţe 

chybou tradiční metafyziky bylo právě to, ţe si dovolovala soudit o věcech samých, čímţ se 

pouštěla daleko za hranice moţného poznání, jeţ se bez výjimky vztahuje pouze ke 

zkušenostním předmětům.
2
 Následkem tohoto přehnaného nároku na poznání je vţdy pouze 

taková situace, kdy rozum upadá do sporů se sebou samým, do antinomií, pro něţ je 

příznačné, ţe – namísto rozhodnutí sporu ve prospěch jednoho či druhého tvrzení – rozum 

přichází na to, ţe obě protikladná tvrzení je schopen podloţit stejně pádnými argumenty. 

Otázka svobody je tématem třetí antinomie, kterou tvoří navzájem zjevně si odporující 

tvrzení, ţe „na světě jsou příčiny ze svobody“ a ţe „není svobody, všechno je příroda“.
3
 

Naprosto nutnou a prokázanou podmínkou moţné zkušenosti je přitom dění podle přírodních 

zákonů
4
: „vše, co se děje, předpokládá nějaký předcházející stav, po němţ to podle určitého 

pravidla nevyhnutelně následuje.“
5
 Za této podmínky pak jedno tvrzení říká, ţe k určení všech 

dějů kauzalita přírody nestačí a ţe je třeba přijmout ještě jiný druh kauzality, transcendentální 

svobodu, „to, ţe řada jevů, která probíhá podle přírodních zákonů, je s to začít sama od 

sebe“
6
, tj. aniţ by k tomu byla determinována přírodním časoprostorovým děním. Antiteze, 

tedy tvrzení opačné, však taktéţ správně argumentuje, ţe v jednom světě není pro dvě 

kauzality místo, „neboť bychom o jednom jediném předmětu zároveň tvrdili i popírali totéţ, a 

to v témţe smyslu“
7
, a s přihlédnutím k podmínkám moţné zkušenosti ze světa svobodu 

vylučuje. 

Specifickým řešením tohoto sporu, jehoţ konkrétnější podobu tvoří otázka svobody 

lidského jednání
8
, je Kantova doktrína transcendentálního idealismu. Podle Kanta jsou vlastně 

obě tvrzení navzájem slučitelná a „proti sobě byla postavena jen nedorozuměním”
9
, za nímţ 

                                                           
2 Kant ukázal, ţe „nemáme ţádné rozvaţovací pojmy … dříve, neţ můţe být těmto pojmům dán odpovídající názor, a 

nemůţeme tedy poznávat ţádný předmět jako věc samu o sobě…“ Immanuel Kant, Kritika čistého rozumu (dále K.č.r.), přel. 

J. Louţil, Praha, Oikoymenh, 2001, str. 23, B XXV-B XXVI. 
3 Immanuel Kant, Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou (dále Prol.), přel. M. Sobotka, Praha, 

Svoboda, 1972, str. 164. 
4 „Správnost zásady o úplné souvislosti všech událostí smyslového světa podle neměnných přírodních zákonů je jistá uţ jako 

zásada transcendentální analytiky a nepřipouští ţádné zkrácení.“ K.č.r., str. 339, B 564/A 536. 
5 K.č.r., str. 292, B 472/A 444. 
6 Tamtéž. 
7 Prol., str. 170. 
8 Na tomto místě předpokládáme – především v souladu s pojetím ze Základů metafyziky mravů a Kritiky praktického rozumu 

– ţe Kant rozumí praktické filosofii jako morálce. Srv. M. Sobotka, Německá klasická filozofie, Praha, Karolinum, 1992, str. 

34, nebo s druhou kapitolou této práce. Otázkou vztahu transcendentální svobody a praktické svobody v K.č.r. se zabýval H. 

Allison. Srv. H. Allison, Kant´s theory of freedom, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, str. 54-65. 
9 Prol., str. 169. 
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stojí „klamný předpoklad absolutní reality jevů.“
10

 Jevy jsou totiţ ve skutečnosti pouhými 

představami vyvolanými lidským poznávacím aparátem, které samy musí mít nejevový 

základ, věci o sobě, bez nichţ bychom samu existenci našich smyslových dat jen těţko 

vysvětlovali. Kant tedy vedle empirické přírody postuluje existenci inteligibilního světa věcí o 

sobě, u nichţ je zároveň myslitelná na jevech nezávislá a zkušenostně nepřístupná kauzalita
11

 

– „ačkoli její účinky se jeví a mohou být určeny jinými jevy“
12

. „Účinek tedy můţe být, 

pokud jde o jeho inteligibilní příčinu, povaţován za svobodný, a přece zároveň, pokud jde o 

jevy, za jejich následek podle nutnosti přírody.“
13

 Aby pak dále objasnil, jak můţe být jeden a 

ten samý účinek následkem dvou druhů příčin, tj. aby objasnil, jak v oblasti lidského jednání 

dochází k „zasazení“ transcendentální svobody do jevového dění, zavádí Kant pojmy 

empirického a inteligibilního charakteru. Pojem svobodného jednání není rozporný, pokud 

člověka povaţujeme za „příslušníka dvou světů“, smyslového světa, v němţ podléhá 

přírodním zákonům, a světa rozvaţování, v němţ podléhá zákonům na přírodě nezávislým.
14

 

Subjekt smyslového světa tedy disponuje empirickým charakterem, kdy jeho jednání jakoţto 

jevu odpovídá přírodním zákonům, a jakoţto věc o sobě charakterem inteligibilním, vzhledem 

k němuţ je to samé jednání svobodné.
15

  

Kantova nauka nám tudíţ předvádí, jak můţe být účinek mezi jevy účinkem 

inteligibilní kauzality, aniţ by došlo k narušení nezbytné kauzality empirické, souvislosti 

přírodního dění. Neříká však, ţe transcendentální svoboda skutečně existuje a ani to, ţe je 

taková svoboda reálně moţná, nýbrţ tvrdí toliko teoretickou nerozpornost takové mohutnosti 

a přírody: „To jediné, co jsme mohli vykonat a na čem nám i výlučně záleţelo, bylo to, ţe se 

tato antinomie zakládá na pouhém zdání a ţe příroda přinejmenším neodporuje kauzalitě ze 

svobody.“
16

 Čistý teoretický rozum pojem transcendentální svobody „mohl vytyčit jen 

problematicky, tj. jako nikoli nemyslitelný, aniţ by mu zajišťoval objektivní realitu“
17

. To, ţe 

je svoboda objektivně reálná, se ukazuje v oblasti lidského jednání, a to skrze apodikticky 

jistou existenci morálního zákona.
18

 

                                                           
10 K.č.r., str. 339, B 564/A 536. 
11 Neznamená to ovšem, ţe by v základu naprosto kaţdého jevu (a tudíţ včetně jevících se hmotných věcí) byla věc o sobě, 

jíţ by byla vlastní inteligibilní kauzalita. Pro Kanta jsou však přinejmenším rozumové bytosti věcmi o sobě jakoţto monády, 

které disponují svobodnou kauzalitou. Srv. R. Zika, Principialita subjektu v souvislosti dějin, Praha, Togga, 2009, str. 95. 
12 K.č.r., str. 339, B 565/A 537. 
13 Tamtéž. 
14 Srv. Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů (dále Z.m.m), přel. L. Menzel, Praha, Svoboda, 1990, str. 114. 
15 K bliţšímu výkladu empirického a inteligibilního charakteru a jejich vzájemného vztahu se dostaneme v kapitole věnující 

se Kantovu pojetí lidského charakteru a dále v kapitolách tuto následujících. 
16 K.č.r., str. 350, B 586/A 558. 
17 K.p.r., str. 6. 
18 V poznámce v předmluvě ke druhému vydání K.č.r. Kant rozlišuje logickou a objektivní, tj. reálnou platnost. K.č.r., str. 24, 

B XXVIII. Teoretický rozum má v základu jevu povoleno myslet věc o sobě, jíţ přísluší inteligibilní kauzalita, pouze tehdy, 
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2) DŮKAZ REALITY TRANSCENDENTÁLNÍ SVOBODY. SVOBODA JAKO AUTONOMIE 

 

Na poli spekulativního rozumu bylo moţno dosáhnout toho, ţe idea svobody zůstala 

uchráněna před útoky skepticismu – nemoţnost provést její důkaz je totiţ stejně tak rovna 

nemoţnosti ji popřít. Definitivní rána pochybovačům je pak zasazena ve sféře lidského 

jednání.
19

 I ten nejprostší člověk si podle Kanta bezprostředně uvědomuje morální zákon,
20

 

který je „odedávna v rozumu všech lidí“
21

 a který mu jeho rozum předepisuje jako důvod 

k jednání, jenţ je zcela nezávislý na jakékoli smyslové podmínce. Ţe jde o mravní zákon, 

který se nám bezprostředně nabízí, je patrno právě z této nutnosti a nepodmíněnosti, s jakou 

ho před nás rozum staví.
22

 Přikazuje se nám, ţe nějak máme jednat, přikazuje se nám 

povinnost. Z vědomí této nekompromisnosti, s jakou při jednání podle zákona nakládáme se 

svými náklonnostmi, vyrůstá vědomí svobody, naprosté nezávislosti na jakémkoli důvodu 

jednání, který bychom ve smyslovém světě mohli najít. Vyrůstá z naší víry, ţe vskutku 

můţeme být takoví, jací máme být, ţe toto „máš“, jeţ vyslovuje morální zákon, zároveň 

implikuje „můţeš“,
23

 tj. schopnost nezávislosti lidské libovůle na všech sklonech a vášních 

smyslové přirozenosti člověka. Svoboda, kterou Kant nazve negativní svobodou, spočívá 

v „objevené“ schopnosti konat z povinnosti, z pouhé úcty k zákonu, která se dík morálnímu 

zákonu zjevuje toliko jako druhá reálná varianta při našem jednání (vedle té, kdy jsme závislí 

na smyslovosti). Oproti tomu pozitivní svoboda je právě mohutností jednat přiměřeně 

morálnímu zákonu, který nám předepisuje sám čistý rozum.  

Na tomto klíčovém místě souhlasíme s výkladem H. Allisona, který dochází k tomu, 

ţe svoboda, o níţ Kant hovoří jako o negativní, je spontaneitou Willkür, tj. vůle, která koná. 

Tato Willkür má tedy dvě moţnosti, jak se rozhodnout, totiţ buď svou maximu jednání 

                                                                                                                                                                                     
kdyţ si přitom sám neprotiřečí (logická platnost). Logicky moţné je tedy řešení třetí antinomie, idea transcendentální 

svobody. K objektivnímu důkazu věci o sobě je však třeba připojit svědectví zkušenosti (objektivní platnost). To je poznatek 

Kantovy první Kritiky, který má chránit všechny nerozporné ideje před tradiční metafyzickou skepsí a který ho zároveň vede 

k jeho známým slovům, jimiţ je teoretický problém „reality idejí“ přesunut do praxe: „Musel jsem tedy zrušit vědění, abych 

získal místo pro víru…“ K.č.r., str. 25, B XXX. Úloha teoretických idejí je ovšem neméně důleţitá, spočívá totiţ v regulaci 

našeho poznání: „I kdyţ nás tedy transcendentální ideje pozitivně nepoučují, slouţí nicméně k tomu, aby rušily drzá a oblast 

rozumu zuţující tvrzení materialismu, naturalismu a fatalismu a zjednávaly tak prostor morálním idejím mimo oblast 

spekulace.“ Prol., str. 200. 
19 Následující důkaz svobody je důkazem z faktu rozumu, který Kant provádí ve druhé Kritice. H. Allison analyzuje tento typ 

důkazu v kontrastu s pokusem (teoreticky) vyvodit svobodu v Z.m.m. Právě tato neúspěšná snaha podle Allisona donutila 

Kanta změnit v K.p.r. strategii a – namísto postupu od pojmu racionální bytosti přes předpoklad svobody aţ k morálnímu 

zákonu – vyjít od nepochybného morálního zákona. Srv. H. Allison, Kant´s theory of freedom, kap. 12, zejména str. 227-228. 
20 „…znalost toho, co kaţdému přísluší dělat, a tím i vědět, je věcí kaţdého, i toho nejprostšího člověka. Nelze se dívat bez 

obdivu na to, ţe schopnost praktické soudnosti tolik předstihuje v prostém lidském rozumu schopnost teoretické soudnosti.“ 

Z.m.m., str. 67. 
21 K.p.r., str. 180. 
22 Srv. tamtéž, str. 49. 
23 Srv. D. Henrich, Pojem mravního nahlédnutí a Kantova nauka o faktu rozumu, in: Reflexe, č. 20, Praha, Oikoymenh, 1999, 

str. 31. 
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podřídit diktátu Wille, praktického rozumu, který předepisuje morální zákon, nebo můţe 

hlavním důvodem své maximy učinit nějaký objekt. První moţnost Kant nazývá autonomním 

jednáním, o němţ bude dále v této kapitole řeč a které jediné je prokázáno jako pozitivně 

svobodné, druhou pak nazývá jednáním heteronomním. Oba činy jsou sice svobodné, 

heteronomie však jen proto, ţe Willkür svou pozitivní svobodu nevyuţívá, tj. nejedná 

přiměřeně morálnímu zákonu. V pozitivním slova smyslu tudíţ svobodná není, nicméně 

mohla by být, a právě z tohoto důvodu je jí i heteronomní jednání připsáno.
24

 

Tímto způsobem tedy Kant „vyvozuje“ z mravního zákona, který je nám „dán takřka 

jako faktum čistého rozumu“
25

, jednak to, ţe čistý rozum je praktický,
26

 a následně i 

objektivní realitu transcendentální svobody: mravní zákon „je ve skutečnosti zákonem 

kauzality skrze svobodu“
27

, pozitivně definuje inteligibilní kauzalitu, která mohla být doposud 

v pojmu transcendentální svobody myšlena jen negativně.
28

 Potenciální kruhovitost důkazu, 

kdy na jedné straně z jednání podle mravního zákona vyplývá svoboda a na druhé straně 

takovéto jednání plyne ze svobody, Kant odstraňuje důleţitým rozlišením v poznámce. 

Morální zákon je dle něho důvodem poznání svobody, kdeţto svoboda je důvodem jeho 

jsoucnosti: „Kdyby však nebylo svobody, nebylo by moţné na morální zákon v nás vůbec 

narazit.“
29

 

V souvislosti s kritikou, kterou Kant provedl v oblasti spekulace čistého rozumu, je 

důkaz svobody z faktu rozumu nesmírně důleţitý. Je však třeba si uvědomit, ţe nejde o 

fakticitu v běţném smyslu, která odkazuje k empirické sféře (jelikoţ taková zkušenost by byla 

v rozporu se základní podmínkou moţné zkušenosti vůbec, kterou je dění podle přírodních 

zákonů
30

), nýbrţ o poznatek na základě mravního náhledu.
31

 Mravní zákon – třebaţe tedy 

jeho příklad v běţné zkušenosti nenalezneme – je apodikticky jistým faktem, a proto se můţe 

stát principem dedukce transcendentální svobody, jíţ je „zjednávána objektivní, a i kdyţ jen 

                                                           
24 Srv. H. Allison, Kant´s theory of freedom, str. 129-136. 
25 K.p.r., str. 80. 
26 Cílem druhé Kritiky bylo právě prozkoumat oblast praktického rozumu a zjistit, zda postačuje čistý rozum sám k tomu, aby 

určil vůli k jednání, nebo zda je zapotřebí – k tomu, abychom vůbec jednali – smyslové pohnutky. Není přitom pochyb o tom, 

ţe za všech okolností je při praktickém jednání rozum přítomen. K.p.r., str. 24. Srv. D. Henrich, Etika autonomie, in: Kantův 

kategorický imperativ, J. Chotaš a J. Karásek (vyd.), Praha, Oikoymenh, 2005, str. 46-47. Skutečnost morálního zákona je 

nyní důkazem moţnosti čistého praktického rozumu. 
27 K.p.r., str. 81.  
28 Srv. H. Allison, Kant´s theory of freedom, str. 244. 
29 K.p.r., str. 6-7. 
30 Vedle toho Allison připomíná, ţe u Kanta stále zůstává otevřena moţnost, ţe naše jednání mělo ve svém základu nějaký 

jiný podnět, neţ je morální zákon, a kterého si pouze nejsme vědomi. Srv. H. Allison, Kant´s theory of freedom, str. 246. 
31 Nahlédnutí se od empirického názoru odlišuje nutností, o níţ byla řeč. V empirickém názoru bychom nutnost či závaznost 

hledali marně, ta totiţ můţe pocházet pouze z rozumu. Srv. D. Henrich, Pojem mravního nahlédnutí a Kantova nauka o faktu 

rozumu, str. 30. 
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praktická, přece nepochybná realita“
32

. Nedochází proto k situaci, kdy rozum neoprávněně 

přepíná své síly, pojem svobodné příčiny totiţ zde (v praktickém ohledu) nezbytně potřebuje, 

a to nikoli z toho důvodu, aby poznával fungování svobodné kauzality, nýbrţ pro to, aby ji 

vůbec s ohledem ke člověku jakoţto věci o sobě určil. Za tím účelem je mu dovoleno myslet 

svobodnou kauzalitu prostřednictvím kategorií, které lze jinak (teoreticky) pouţít jen tehdy, 

je-li jim podloţen smyslový názor.
33

 K pozitivnímu rozšíření poznání dochází pouze v tom 

smyslu, ţe teoretický rozum je nyní nucen připustit existenci svobody, přičemţ stále zůstává 

v platnosti, ţe nikterak ji není schopen blíţe určit.
34

 Tímto způsobem Kant v praxi nachází 

onu hledanou podmínku, za níţ se skutečně pojí idea transcendentální svobody, kterou mohl 

rozum dosud pouze bez rozporu myslet, s věcí o sobě, a za níţ je překlenuta ona „nekonečná 

propast“ mezi smyslově podmíněným a nadsmyslovým v našem poznání přírody: „pojem 

svobody tvoří nyní … svorník celé budovy systému čistého, dokonce i spekulativního, 

rozumu“.
 35

 

Jak jiţ bylo řečeno, svobodné vůli, tj. vůli jednající přiměřeně mravnímu zákonu, 

přísluší jedině princip autonomie, vlastního zákonodárství, dík němuţ je svobodou 

v pozitivním slova smyslu.
36

 Jednání podle kategorického imperativu nedokáţeme vysvětlit, 

pokud budeme za zdroj morálních poţadavků pokládat nějaký objekt vůle.
37

 Heteronomie 

totiţ produkuje pouze hypotetické imperativy, a nedokáţe tudíţ vytvořit universální mravní 

pravidlo,
38

 a i kdyby se tak náhodou stalo, jednání by sice bylo zákonné, ale nikoli jiţ mravní, 

nepocházelo by z čistého rozumu. Vzhledem k tomuto nedostatku by pak chyběla i pro 

mravní zákon poţadovaná závaznost, kterou je schopen zaručit jen apriorní určující důvod 

vůle, tj. zákonodárná forma maxim. Z těchto důvodů Kant dochází k tomu, ţe pouze 

autonomie je vlastností transcendentálně svobodné vůle, přičemţ právě tento pojem svobody 

opakovaně podtrhává a rezolutně odmítá, ţe by svoboda byla psychologickou vlastností, a 

                                                           
32 K.p.r., str. 84. 
33 Srv. tamtéž, str. 233. 
34 Ideje spekulativního rozumu jistým způsobem rozšiřují teoretické poznání, ovšem pouze do té míry, do jaké se vztahují 

k jistému morálnímu zákonu. Jen vzhledem k tomuto zákonu, praktickému jednání „se stávají imanentními a konstitutivními, 

jelikoţ jsou to důvody moţnosti uskutečnit nutný objekt čistého praktického rozumu (nejvyšší dobro), kdeţto bez toho jsou 

transcendentní a jsou pouze regulativními principy spekulativnímu rozumu…“ Tamtéž, str. 232. 
35 Tamtéž, str. 6. 
36 Rozborem podmínek jednání podle nejvyšších mravních pravidel, tj. analýzou dobré vůle, se zabývají příslušné pasáţe 

Z.m.m. (zejména II. část) a Analytika K.p.r. Na obou místech Kant postupuje v zásadě stejně, kdyţ poukazuje na nemoţnost 

zaloţení mravních pravidel v principu heteronomie. 
37 Jak informuje D. Henrich, tento Kantův poznatek je výsledkem jeho prvního – a méně známého – kopernikánského obratu 

z roku 1765, kdy se kvůli neúspěchům vysvětlování mravnosti z předmětů vůle pokusil předpokládat, ţe předměty pocházejí 

z vůle samé. Srv. D. Henrich, Etika autonomie, in: Kantův kategorický imperativ, J. Chotaš a J. Karásek (vyd.), str. 50. 
38 „Co máme dělat podle principu autonomie libovůle, nahlíţí i nejprostší rozvaţování zcela lehce a bez rozpaků; co je třeba 

dělat za předpokladu její heteronomie, je těţké a vyţaduje znalost světa…“ Povinnost zkrátka rozpoznáváme kaţdý, kdeţto 

prospěšným se kaţdému jeví něco jiného a navíc při jeho realizaci mnohokráte záleţí na fyzických dispozicích apod. K.p.r., 

str. 62. 
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z toho důvodu stejně zachází i s tradičním komparativním pojmem svobody: „…kdyby 

svoboda naší vůle nebyla ţádná jiná neţ … psychologická a komparativní … pak by nebyla 

lepší neţ svoboda mechanického roţně, který, byl-li jednou nataţen, vykonává také své 

pohyby sám od sebe.“
39

  

Jestliţe přihlédneme k předchozímu výkladu, bude nám zřejmé, proč se H. Allison 

domnívá, ţe hlavní příčinou toho, ţe Kant připisuje vůli vlastnost autonomie, je právě jeho 

poţadovaný předpoklad, aby byla vůle mravná, tedy to, ţe ztotoţňuje svobodu s morálkou.
40

 

Pouze tehdy, bude-li vůle poslušna morálnímu zákonu, můţeme být transcendentálně 

svobodní, sami sobě zákonodární. Nezbytnou (negativní) charakteristikou autonomie jakoţto 

zdroje motivace sice je její „neempiričnost“, a proto by i vůle jednající v souladu s 

nepodmíněným praktickým pravidlem byla zákonodárná,
41

 nicméně nebyla by 

transcendentálně svobodná: takovéto jednání je sice legální, tj. přiměřené mravnímu zákonu, 

ale pouze náhodně. V takovémto chtění podle praktického předpisu postrádáme pozitivní 

svobodu, která tkví v souhlasu s daným předpisem, v tom, ţe se jím řídíme právě kvůli tomu, 

ţe jsme si ho sami vybrali, odsouhlasili ho jako obecný zákon pro všechny rozumové 

bytosti.
42

 Tímto souhlasem však není nic jiného neţ onen morální přídavek, který se po nás 

poţaduje, aby naše jednání mělo morální hodnotu: „Musíme mít možnost chtít, aby se maxima 

našeho jednání stala obecným zákonem: to je kánon jejího morálního posuzování vůbec.“
43

 

Princip autonomie se tak nevyhnutelně pojí s transcendentální svobodou pojímanou pozitivně 

jako morálka. Jestliţe tedy Kantovi jde o transcendentální mohutnost svobody, jde mu 

zároveň o morálku: „svobodná vůle a vůle podřízená mravním zákonům znamená totéţ.“
44

 Za 

jednání zaloţená heteronomně jsme s ohledem na tuto naši spontaneitu rovněţ zodpovědní a i 

takováto jednání si přičítáme,
45

 morálně hodnotné a vskutku svobodné jsou ovšem jedině ty 

činy, u nichţ skutečně chceme, aby náš postup byl universální, u nichţ naše vůle projevuje 

svou autonomii. V tomto boji mezi heteronomií a autonomií, mezi tím, kdy se necháváme 

                                                           
39 K.p.r., str. 166. Tradiční komparativní pojem svobody spočívá v tom, ţe věc činí něco „ze sebe“, tj. bez vnějších příčin. 

Kant ovšem upozorňuje na to, ţe i vnitřní psychické pohnutky, které vyvolávají jednání, jsou součástí přírodní kauzality. 

Oproti tomu transcendentální svoboda „musí být myšlena jako nezávislost od všeho empirického, a tedy od přírody vůbec…“ 

Tamtéž, str. 165. 
40 Srv. H. Allison, Kant´s theory of freedom, především kap. 11. 
41 Toto Allison označuje jako morálně neutrální pojetí autonomie: autonomní vůle je vůle nezávislá na smyslových 

potřebách, řídí se universálním rozumovým postupem. Srv. tamtéž, str. 98. 
42 Srv. tamtéž, str. 213. 
43 Z.m.m., str. 86. 
44 Tamtéž, str. 109. Totéţ pak Kant opakuje i v K.p.r.: „Svoboda a nepodmíněný praktický zákon tedy na sebe navzájem 

střídavě odkazují.“ K.p.r., str. 48. Odtud pochází pojmenování jedné z hlavních myšlenek H. Allisona: „…tvrzení, ţe 

moralita a svoboda jsou reciproční pojmy, dále označované jako „reciproční teze“.“ („…the claim that morality and freedom 

are reciprocal concepts, henceforth termed the „Reciprocity Thesis“.“) H. Allison, Kant´s theory of freedom, str. 201. 
45 „…rozum neuznává ţádný rozdíl času a táţe se jen, zda ta událost patří jako čin mně … ţivot smyslů má, pokud jde o 

inteligibilní vědomí jeho bytí (svobody), absolutní jednotu fenoménu, který, pokud obsahuje pouze jevy smýšlení, kterých se 

týká morální zákon (jevy charakteru), musí být posuzován … podle absolutní spontaneity svobody.“ K.p.r., str. 169. 
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řídit něčím vnějším a vposledku neodpovídajícím lidské podstatě, a naší vlastní svobodou, 

hraje klíčovou roli charakter kaţdého člověka. Právě ten totiţ rozhoduje o tom, jakým 

způsobem budeme jednat – proto je otázka charakteru zásadním problémem Kantovy etiky.
46

 

 

3) LIDSKÝ CHARAKTER 

 

Naznačili jsme jiţ, ţe Kantovo charakteristické řešení otázky, jak můţe být jedno 

jednání determinované přírodní kauzalitou a současně svobodné, spočívá v jeho teorii 

transcendentálního idealismu a s ní související distinkci empirický / inteligibilní charakter. 

Nyní budeme postupně tematizovat oba tyto charaktery, posléze krátce moţnost jejich 

slučitelnosti a vposled se budeme zabývat problematikou charakteru, který se vztahuje 

k mravnímu jednání člověka.
47

 

„Kaţdá působící příčina … musí mít určitý charakter, tj. zákon své kauzality, bez 

něhoţ by vůbec nebyla příčinou,“
48

 píše se v první Kritice, přičemţ některé příčiny včetně 

člověka mají hned charaktery dva. V člověku jakoţto „subjektu smyslového světa bychom tak 

shledali, za prvé, empirický charakter, jímţ by jeho jednání jakoţto jevu veskrze souvisela 

s jinými jevy podle stálých přírodních zákonů a mohla by z nich být jako ze svých podmínek 

odvozena, a ve spojení s nimi by tedy tvořila členy jedné jediné řady přírodního pořádku.“
49

 

Jestliţe bychom tedy nahlíţeli racionální jednání nějakého člověka na této jevové rovině, 

spatřili bychom striktní (psychologický) determinismus,
50

 „kdybychom mohli prozkoumat 

všechny projevy jeho libovůle aţ do samého základu, neexistovalo by jedno jediné lidské 

jednání, které bychom z jeho předcházejících podmínek nedokázali s jistotou předpovědět a 

poznat jako nutné.“
51

 Vzhledem k této moţnosti vyčerpávajícím způsobem určit toto jednání 

z jeho předchozích příčin a předpovídat další jednání do budoucna vůbec nemůţe být řeč o 

svobodě.
52

 Přesto však člověka, např. pachatele nějaké trestné činnosti, káráme a obviňujeme, 

                                                           
46 Srv. s výkladem F. Munzel: „…v jádru Kantova morálního myšlení je bytostná starost o moţnost, povahu a utváření 

morálního charakteru.“ („…at the heart of Kant´s moral thought is a fundamental concern with the possibility, nature and 

formation of moral character.“) G. Felicitas Munzel, Kant´s conception of moral character: the „critical“ link of morality, 

anthropology, and reflective judgment, Chicago, The University of Chicago Press, 1999, str. XI. 
47 Pod tímto pojmem „charakteru“ máme na mysli onen „poslední“ důvod našeho rozhodnutí. Tento charakter můţe být buď 

dobrý, tedy morální, nebo špatný, který v této práci budeme nazývat také „nemorálním charakterem“. Ke Kantovu striktnímu 

rigorismu, kdy všechny skutky dělí toliko na dobré či špatné srv. poznámku 76 této práce. 
48 K.č.r., str. 340, B 567/A 539. 
49 Tamtéž.  
50 Srv. H. Allison, Kant´s theory of freedom, str. 31. 
51 K.č.r., str. 346, B 577-B 578/A 549-A 550. Podobně i K.p.r., str. 170. 
52 H. Allison dodává, ţe o takové svobodě nemůţe být řeč právě v Kantově nekompatibilním pojetí svobody, v němţ je 

transcendentální svoboda odlišnou kauzalitou, neţ je kauzalita přírodní. V jiném případě však můţe být koncept empirického 

charakteru dobrým základem pro teorii svobody, totiţ pro kompatibilní teorii, která dovoluje psychologické vysvětlení 
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přestoţe nám jeho empirický charakter nabízí jasné vysvětlení činu, spočívající v nešťastném 

dětství a špatné výchově výtrţníka. Připadá nám totiţ, ba dokonce jsme si tím téměř jisti, ţe 

toto vysvětlení je nedostatečné, ţe zde byl na straně viníka dostačující prostor se onomu 

odsouzeníhodnému jednání vyhnout. V člověku tudíţ vedle empirického charakteru 

předpokládáme „ještě inteligibilní charakter, díky němuţ je sice příčinou oněch jednání 

jakoţto jevů, ale který sám nepodléhá podmínkám smyslovosti, ani sám není jevem.“
53

 

Jestliţe se první charakter váţe k člověku jednajícímu jako jev, pak je tento druhý 

charakterem člověka jednajícího jakoţto věc o sobě, který se zkušenosti zcela skrývá.  

U viditelného jednání tedy sice trváme na tom, aby se konající zodpovídal, ovšem 

míru této odpovědnosti není moţno zjistit.
54

 Další (konceptuálně nutnou) vlastností 

svobodného jednání je časová nepodmíněnost: „Kauzalita rozumu nevzniká v inteligibilním 

charakteru, nebo snad ani nezačíná v určitém čase, aby vyvolala nějaký účinek … Jestliţe 

rozum můţe mít kauzalitu vzhledem k jevům, pak je mohutností, jíž ponejprv začíná 

smyslová podmínka nějaké empirické řady účinků.“
55

 Pokud by tomu tak nebylo a rozumový 

akt by se udál, tj. stal by se v čase, znamenalo by to, ţe by byl podmíněn nějakým aktem, 

který se taktéţ udál v čase před ním. Svobodná kauzalita by pak nebyla ničím jiným neţ 

kauzalitou přírodní a svoboda by na světě neexistovala. Přes paradoxní (třebas nutný) Kantův 

závěr, ţe svobodné jednání nesmí být časově podmíněno, se dostáváme k úkolu zdá se ještě 

nemoţnějšímu, totiţ otázce, jak oba charaktery smířit.
56

 Vzhledem k tomu, ţe naše 

odpovědnost za činy je nutně spjata s inteligibilním charakterem, říká o něm Kant následující: 

„Pokud jde o inteligibilní charakter, jehoţ je empirický charakter pouze smyslovým 

schématem … kaţdé jednání je bez ohledu na časový vztah k jiným jevům bezprostředním 

účinkem inteligibilního charakteru čistého rozumu, který tudíţ jedná svobodně…“
57

 

                                                                                                                                                                                     
jednání. Psychologickou teorii svobody však Kant jednoznačně odmítá, jak jsme viděli v pozn. 39. Srv. H. Allison, Kant´s 

theory of freedom, str. 34. 
53 K.č.r., str. 340, B 567/A 539. 
54 „Vlastní moralita jednání (odměna a vina) – dokonce i moralita našeho vlastního chování – nám proto zůstává zcela skryta. 

Otázky naší odpovědnosti se mohou týkat jen empirického charakteru. Kolik z toho je čistým účinkem svobody a kolik je 

třeba připsat na vrub pouhé přírodě a nezaviněné vadě temperamentu, nebo jeho šťastné podobě (merito fortunae), nemůţe 

nikdo zjistit, a proto ani zcela spravedlivě posoudit.“ K.č.r., str. 347, B 579/A 551. Citovaná pasáţ, obzvláště část o 

odpovědnosti vyvozované z empirického charakteru, můţe vzhledem k řečenému působit zmateně (tvrdili jsme, ţe odpovědní 

můţeme být pouze vzhledem k inteligibilnímu charakteru). V následujícím textu se však dozvíme, ţe Kant pojímá empirický 

charakter jako „smyslový znak“ inteligibilního, pročeţ jsme i za empirický charakter zodpovědní. Klidně se ovšem můţe stát, 

ţe empirické jednání, tedy ono neštěstí, které se přihodilo, jde zcela na vrub přírodním nešťastným okolnostem a všemi 

obviňovaný pachatel to „takto nechtěl“. Případ zkrátka nelze spravedlivě posoudit, jak Kant uzavírá. 
55 K.č.r., str. 347, B 580/A 552. 
56 Kantovu pojetí nečasového či časově nepodmíněného jednání, stejně jako otázce smíření obou charakterů, se budeme 

věnovat v následujících kapitolách, a to jiţ v souvislosti s hlavním problémem této práce. Zde proto bude celý problém 

sloučení dvou charakterů pojat jen velmi krátce. 
57 K.č.r., str. 348, B 581/A 553. 



 
14 

 

Empirický charakter jednání, tj. jednání, jak se před námi viditelně odehrálo, chápe tedy Kant 

jako inteligibilní charakter, jak se projevuje v časoprostorovém světě, tj. na rovině jevů. 

Jistý zlom v této koncepci přichází spolu s Kantovým důkazem transcendentální 

svobody z faktu rozumu a zejména s analýzami nejvyšší mravnosti. Transcendentální svoboda 

nejenţe je nyní prokázána jako objektivně reálná, ale bere na sebe podobu autonomie, je 

ztotoţněna s morálkou.
58

 Tyto změny s sebou přináší i jisté konceptuální posuny. Nás 

především zajímá pojem inteligibilního charakteru v K.p.r., který je v kontrastu s vymezením 

z první Kritiky jaksi rozšířen
59

, a to o morální „povahu“ kaţdého jednajícího, kterou Kant 

označuje rovněţ jako charakter. Celý etický koncept smýšlení (Gesinnung) je pojat jako 

odkazující právě k tomuto trvalému charakteru, dispozici, která je podloţím jednotlivých 

rozhodnutí jednajícího.
60

 Inteligibilní charakter se tak v tomto kontextu jeví jako teoretický 

prostor jak pro dobrý morální charakter, tak i pro charakter špatný a nemorální. Současně 

nicméně platí, ţe pouze morální jednání je skutečným „projevem“ naší inteligibilní 

přirozenosti, pročeţ ţádoucí povahou člověka je samozřejmě charakter morální. Dík faktu 

mravního zákona jsme sice ujišťováni o naší inteligibilní přirozenosti a odtud si přičítáme 

všechna svá jednání. V ţádném případě to ale neznamená, ţe všechna budou transcendentálně 

svobodná ve smyslu autonomie. Kantovo zkoumání přece dospělo k tomu závěru, ţe vskutku 

svobodná jsou toliko ta jednání, při nichţ vůle uţívá svou autonomii, při nichţ je řízena 

nejvyšším mravním pravidlem. Transcendentální svoboda je z tohoto pohledu vlastností, která 

stojí jaksi na začátku kaţdého rozhodování, zda naše jednání bude vycházet pouze z vlastního 

zákonodárství, nebo se bude řídit nějakým „vnějším“ objektem.
61

 Zde právě přichází na scénu 

morální či nemorální charakter jednajícího. Člověk, který disponuje tím prvním, volí za 

pohnutku mravnost, jedná z úcty k zákonu a jeho jednání je svobodné. Nejenţe tedy ze 

svobody vychází, ale dokonce ji i jaksi „potvrzuje“. Myšlenku nám nejlépe osvětlí Kantovo 

(zdánlivě nepříliš důleţité) rozlišení autonomie jako vlastnosti vůle a autonomie jako principu 

jednání. Vedle toho, ţe je autonomie prokázána jako schopnost vůle, tj. schopnost 

rozumových bytostí, tvoří i obsah třetího praktického principu,
62

 a to právě z toho důvodu, ţe 

                                                           
58 Srv. s druhou kapitolou této práce. 
59 Srv. H. Allison, Kant´s theory of freedom, str. 140. 
60 Srv. tamtéž, str. 136. Allison tamtéž dále cituje definici z Náboženství v mezích pouhého rozumu: charakter je „nejzazší 

subjektivní základ přijetí maxim“ („the ultimate subjective ground of the adoption of maxims“). 
61 Lépe řečeno, objektem můţe být i vnitřní objektivní rozumový pojem, např. pojem dokonalosti. „Tato dokonalost jakoţto 

vlastnost člověka, následovně vnitřní, není nic jiného neţ talent a obratnost, která talent posiluje nebo doplňuje … Jestliţe 

nám tedy musejí být nejdřív dány účely, vzhledem k nimţ se jedině můţe stát pojem dokonalosti … určujícím důvodem vůle, 

avšak účel jakoţto objekt, který musí předcházet určení vůle v podobě praktického pravidla a obsahovat důvod moţnosti 

takového pravidla, tudíţ látka vůle pojímaná jakoţto její určující důvod je vţdycky empirická a můţe tudíţ slouţit jako 

epikurejský princip nauky o blaţenosti, nikdy však jako čistý rozumový princip mravouky a povinnosti.“ K.p.r., str. 70. 
62  „…idea vůle každé rozumné bytosti jako obecně zákonodárné vůle.“ Z.m.m., str. 93. 
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u člověka – přestoţe tuto schopnost má – není autonomní jednání nikterak samozřejmé. 

Autonomie je takto nejen předpokladem moţnosti kategorického imperativu, ale následně i 

samým významem tohoto příkazu
63

: „Svoboda je tedy zároveň základem, z něhoţ cíl vychází, 

i cílem, který si klade; coţ je sama podstata myšlenky autonomie vůle, na které Kant zaloţí 

svou morální teorii.“
64

 Tímto cílem, o němţ hovoří J. Patočka, není nic jiného neţ morální 

jednání, totiţ to, aby naprosto kaţdé jednání bylo morální. Cílem proto není nic jiného neţ 

morální charakter. 

Ideálem praktické filosofie je trvalá poslušnost vůle mravnímu zákonu, tj. situace, kdy 

je objektivní pravidlo subjektivně praktické, kdy je rozumový příkaz maximou konajícího. 

Pro člověka, jenţ je vedle své inteligibilní přirozenosti současně bytostí smyslovou, je ovšem 

tato situace pouhou ideou. Lidská bytost je sice schopna čisté vůle, tj. jednat z úcty k zákonu, 

svatá ale není, protoţe zákonu dokáţe i odporovat.
65

 „Tato svatost vůle je nicméně praktickou 

ideou, která musí nutně představovat pravzor, jemuţ se do nekonečna přibliţovat je to jediné, 

co přísluší všem rozumným bytostem…“
66

 – a která je vyjádřením absolutního smyslu 

morálního charakteru. Takovýto pohled na morální charakter nám nabízí druhá Kantova 

Kritika a Základy metafyziky mravů, kde jsou zkoumány nejvyšší, tj. objektivní podmínky 

morality. Dobrý charakter tu v prvé řadě vystupuje jako specifická povaha dobré vůle, 

jediného nepodmíněného dobra na světě, jehoţ vznešenost pramení v konání z povinnosti: 

„Právě zde začíná hodnota charakteru, který je morální a bez jakéhokoli srovnávání nejvyšší, 

totiţ ţe koná dobro nikoli z náklonnosti, ale z povinnosti.“
67

 Takřka definiční pasáţ morálního 

charakteru pak nacházíme v K.p.r.: jedině čistá morální pohnutka zakládá morální charakter, 

„praktický důsledný způsob myšlení (Denkungsart) podle neměnných maxim“
68

. Podle 

interpretace G. Felicitas Munzel protíná termín Denkungsart všechny moţné aspekty, v nichţ 

se pojem dobrého charakteru u Kanta vyskytuje. Kde je o něm řeč, tam jde o „vedení“ či 

„směrování“ ţivota k jeho jednotě, úkolu, účelu.
69

 Proto je uţitečné mít přitom na paměti, ţe 

ono spojení s dobrou vůlí je pouze jedním moţným pohledem na problematiku charakteru, 

                                                           
63 Srv. H. Allison, Kant´s theory of freedom, str. 105. 
64 J. Patočka, Doslov ke Kantově Kritice praktického rozumu, in K.p.r., str. 291-292. 
65 Svatá, boţská vůle je mravnímu zákonu trvale přiměřená. Vůle konečné rozumové bytosti má oproti ní i jiné pohnutky, a to 

smyslové, pročeţ musí být k dodrţování zákona nucena imperativem. 
66 Tamtéž, str. 55. Podobné pasáţe nacházíme i v Z.m.m., kde se ona „ideálnost“ upřesňuje, kdyţ se mluví o „říši účelů“, a to 

jako o zvláštním typu „neuskutečnitelného“ účelu: „Protoţe však v případě ideje vůle, která je bez jakékoli omezující 

podmínky (tj. dosaţení toho či onoho účelu) naprosto dobrá, se musí abstrahovat zcela od všech účelů, jeţ se mají uskutečnit 

(ty by činily kaţdou vůli pouze relativně dobrou vůlí), pak je nezbytné myslet zde účel nikoli jako účel, který se má 

uskutečnit, nýbrţ jako účel samostatný, a tudíţ jen negativně. To znamená, ţe nikdy se nesmí jednat v rozporu s ním a ţe se 

nesmí nikdy hodnotit pouze jako prostředek, nýbrţ v kaţdém chtění vţdy zároveň jako účel.“ Z.m.m., str. 99-100. 

V souvislosti s tím, ţe je říše účelů pouze moţná, hovoří Kant o paradoxu v základu morálky. 
67 Tamtéž, str. 62. 
68 K.p.r., str. 259. 
69 Srv. G. Felicitas Munzel, Kant´s conception of moral character, str. 28. 
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který je sice samou esencí celé Kantovy koncepce, nicméně dobrá vůle není vším, k čemu 

pojem „charakteru“ odkazuje.
70

 Otázka charakteru totiţ vedle nejvyšších podmínek dobra 

zahrnuje i všechny podmínky niţší. V této souvislosti ostatně není náhodou, ţe ona definice 

z K.p.r., jak jsme ji označili, uvozuje závěrečnou část knihy, jeţ se týká metody,
71

 a tedy 

„nejsubjektivnější“ oblasti celé praktické filosofie. Jak široce můţe být toto „subjektivní“ 

myšleno a kam aţ tedy problematika charakteru sahá, naznačuje sám Kant: „Rozvaţování, 

důvtip, soudnost, a jak se ještě nazývají talenty ducha, nebo odvaha, rozhodnost, vytrvalost 

v záměru jako vlastnosti temperamentu, jsou bezpochyby v mnohém ohledu dobré a ţádoucí, 

ale mohou být i krajně zlé a škodlivé, jestliţe vůle, která má pouţívat tyto dary přírody, a jejíţ 

specifická povaha se proto nazývá charakter, není dobrá. Stejně tak je tomu i s dary Štěstěny. 

Moc, bohatství, čest, ba i zdraví a všechen zdar, jakoţ i spokojenost se svým stavem, jeţ 

nazýváme blaţeností…“
72

 Proto F. Munzel postupuje ve svém kritickém výkladu ještě o něco 

dále a tvrdí, ţe vysvětlení morálního charakteru tvoří jakýsi spojovník rozumu a 

smyslovosti,
73

 vlastně bychom řekli, spojovník celého systému Kantovy etiky, morálky a 

antropologie.
74

 Jde tu o přizpůsobení smyslové bytosti morálnímu cíli, „směrování“ jejího 

ţivota s ohledem na morální potřebu, na to, ţe úkolem člověka je utvoření morálního 

charakteru.
75

 

Na světě nicméně nepozorujeme pouze tento soulad, ba dokonce naopak se nám zdá, 

ţe je spíše výjimkou, nebo přinejmenším stejně tak častým „úkazem“, jako jsou špatná či zlá 

jednání, která mají svůj poslední důvod v nemorálním, špatném charakteru. Jestliţe jsme 

morální charakter definovali jako souhlas subjektivní maximy a objektivního mravního 

zákona, pak špatný charakter se oproti tomu projevuje v odklonu či odpadnutí od morálního 

předpisu. Právě z tohoto důvodu je otázka charakteru klíčová: všechna morální jednání, ať uţ 

jsou dobrá, nebo zlá,
76

 mají svůj poslední důvod v lidském charakteru. A jelikoţ jsme 

s ohledem na naši transcendentální svobodu za všechna jednání zodpovědní, nutně z toho 

                                                           
70 Srv. tamtéž, str. 23-25. 
71 „Naukou o metodě se … rozumí způsob, jak lze zákonům čistého praktického rozumu zjednat přístup do lidské mysli, vliv 

na její maximy, tj. jak učinit objektivně praktický rozum také subjektivně praktickým.“ K.p.r., str. 257. 
72 Z.m.m., str. 57. Takřka totoţnou pasáţ cituje F. Munzel z Reflections on Athropology: „Charakter je v lidských bytostech 

obecně vládnoucím principem pouţití jejich talentů a vlastností. Proto [spočívá] v povaze jejich vůle a [je buď] dobrý nebo 

zlý.“ („Character is the general governing principle in human beings of the use of their talents and attributes. Therefore it 

[consists in] the constitution of their will and [is either] good or evil.“) G. Felicitas Munzel, Kant´s conception of moral 

character, str. 25. 
73 Srv. tamtéž, zejména kap. 5 a epilog. 
74 Připomeňme zde, ţe Kant provádí v předmluvě Z.m.m. rozlišení dvou sloţek etiky, které obě pojednávají o zákonech 

svobody: racionální sloţka je nazvána morálkou, empirická sloţka praktickou antropologií. Srv. Z.m.m., str. 52. 
75 Srv. G. Felicitas Munzel, Kant´s conception of moral character, str. 28. 
76 Kant všechny morální skutky dělí na dobré nebo zlé a podle Allisona je tento jeho nekompromisní a provokující rigorismus 

nezbytný pro soulad celé morální teorie: přijetí jakékoli jiné pohnutky, neţ je úcta k zákonu, je nutně odpadnutím od zákona, 

tj. zlem, a jelikoţ je tato volba zapříčiněna charakterem jednajícího, tak i on je označen za zlého, za člověka se špatným 

charakterem. Srv. H. Allison, Kant´s theory of freedom, str., str. 148. 
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podle Kanta vyplývá, ţe jsme zodpovědní i za náš charakter. Z takovéhoto pojetí a takto 

definovaného charakteru
77

 však jiţ vysvítají některé moţné nejasnosti, mezi nimiţ se objevuje 

i hlavní otázka této práce: jak je u Kanta teoreticky moţné, ţe si konečný člověk svobodně 

volí svůj charakter, čili jak lze smířit onen úkol konečné rozumové bytosti s koncepcí 

transcendentální svobody, jejímţ hlavním rysem je časová nepodmíněnost? 

 

4) SVOBODNÁ VOLBA CHARAKTERU 

 

V souvislosti se zmíněným Kantovým rozdělením etiky na dvě sloţky lze problém 

nahlíţet jako otázku, jak je moţno teoreticky „sloučit“ antropologii s morální filosofií. Viděli 

jsme totiţ, ţe teoretickou podmínkou morálního jednání, a tedy včetně volby charakteru, která 

je nám v Kantově filosofii přičítána, je noumenální svoboda, jejímţ podstatným rysem, díky 

němuţ je ve světě vládnoucí přírodní kauzality vůbec svobodou, je její naprostá nezávislost na 

čase a smyslovosti. Abychom udrţeli koherentnost celé teorie, je podle Allena Wooda nutno 

tvrdit, ţe veškerá naše morální jednání jsou volena „nečasově“, tj. ţe si charakter vybíráme 

v nečasové volbě. 

 

WOODOVO POJETÍ NEČASOVÉ VOLBY CHARAKTERU 

 

Přírodní nutnost se týká jednajícího člověka jakoţto jevu, „avšak týţ subjekt, který je 

si na druhé straně vědom sebe sama také jako věci o sobě, zkoumá svou existenci, pokud 

nepodléhá podmínkám času, sebe sama jen jako určitelného zákony, které si sám dává pomocí 

rozumu, a v této jeho existenci nepředchází nic jeho určení vůle, nýbrţ na každé jednání, a 

vůbec na kaţdé v souladu s vnitřním smyslem se měnící určení jeho existence, dokonce i na 

celou řadu následků jeho existence jako smyslové bytosti, se musíme dívat u vědomí jeho 

inteligibilní existence jen jako na následek, nikdy ale ne jako na určující důvod jeho kauzality 

jako noumenonu. V tomto ohledu pak můţe rozumná bytost o kaţdém protizákonném jednání, 

kterého se dopustila, třebaţe bylo jako jev dostatečně určeno v tom, co bylo, a potud je 

                                                           
77 Srv. definici charakteru u F. Munzel: „Morálně je charakter stálým závazkem ke ctnosti, který je plněn skrze důsledný 

způsob myšlení (Denkungsart), které je morálně dobré … Antropologicky je to tvořivý úkol specificky rozumové bytosti, jíţ 

jsme, tj. rozumové lidské bytosti ve vztahu k její konečné povaze. Esteticky je to úkol vyhotovit umělecké dílo na pozadí 

svobody … Ontologicky je to dosaţení jednoty přírodního a morálního řádu v jednotlivci, jednoty, která je završena 

konkrétní realizací morálního zákona ve světě.“ („Morally speaking, character is the steadfast commitment to virtue that is 

realized through a resolute conduct of thought (Denkungsart) that is morally good … Anthropologically speaking, it is the 

formative task of the specific rational being we are, that is, of the rational human being in relation to living nature. 

Aesthetically speaking, it is the task of producing, on the ground of freedom, the work of art … Ontologically speaking, it is 

the achievement of the unity of the natural and moral orders in the individual, a unity that results in the concrete actualization 

of the moral law in the world.“) G. Felicitas Munzel, Kant´s conception of moral character, str. 2. 
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nevyhnutelně nutné, právem říci, ţe je tento subjekt mohl nespáchat; neboť toto jednání patří 

s veškerou minulostí, která je určuje, k jednomu jedinému fenoménu jeho charakteru, který si 

sám zjednal a podle kterého si jako příčině nezávislé na veškeré smyslovosti sám přičítá 

kauzalitu oněch jevů.“
78

 Citovaná pasáţ z K.p.r. bývá uváděna na podporu tvrzení, ţe 

všechno, co člověk ve světě činí, si sám svobodně vybral prostřednictvím volby svého 

charakteru, a svůj hlavní výklad s ní uvozuje i Allen Wood.
79

 Vzhledem k tomu, ţe události 

v čase jsou determinované událostmi, které jim předchází, tak je – kvůli naší morální 

odpovědnosti – nezbytné, abychom si všechna svá časová jednání zvolili 

prostřednictvím jediné nečasové volby inteligibilního charakteru, jeţ je s nimi „souběţná“. 

Naše činy se tedy podle Wooda sice skutečně odehrávají v čase, jak se domníváme 

z běţné zkušenosti, ovšem s nimi jsou zcela „souběţné“ činy nečasové, které jsou jaksi 

„širší“
80

 a oproti těm viděným v čase jsou svobodné.
81

 Pro kaţdou volbu inteligibilního 

charakteru, prostřednictvím níţ si tato konkrétní jednání volíme, jsou k dispozici všechny 

moţné světy, tj. takřka nekonečné mnoţství moţných empirických charakterů, z nichţ si ve 

své svobodné volbě vybíráme.
82

 O kaţdém špatném jednání ve světě pak tudíţ platí, ţe by se 

nestalo, pokud by měl jednající jinou nečasovou volbu, a to navzdory tomu, ţe nyní jako jev 

přesně zapadá do přírodního řetězce a děje se zcela nevyhnutelně.
83

  

Přesto by právě myšlenka přírodní kauzality mohla podle Wooda vést ke značnému 

paradoxu v celé teorii, před nímţ je třeba Kanta chránit. Jelikoţ je empirický charakter 

kaţdého člověka nutně determinován všemi jemu předcházejícími příčinami jedné řady, a 

přesahuje tedy velmi značně celý lidský ţivot, tak zřejmě i nečasová volba musí sahat daleko 

za volbu empirického charakteru. Extrémní následky takové teorie domýšlí Ralph Walker: 

„Můţu být obviňován za první světovou válku a za lisabonské zemětřesení, kterého se tolik 

zděsil Voltaire. Za zvěrstva ugandského diktátora není Gándhí o nic méně vinen neţ Amin.“
84

 

                                                           
78 K.p.r., str. 167-168. Zdůraznil P.P. 
79 Allen W. Wood, Kant´s compatibilism, in Kant´s Critique of pure reason: critical essays, Patricia Kitcher (vyd.), Oxford, 

Rowman & Littlefield, 1998, str. 239-263. 
80 Myslíme tím, ţe něčím přesahují činy, jak je vnímáme v čase. Přesahují je právě tím, ţe byly svobodně zvoleny, coţ je 

však našim smyslům nepřístupné. 
81 Srv. se slovy A. Wooda: „Věříme, ţe jsme svobodní „v časovém bodě, v němţ jednáme“, a nikoli nečasově, jak vyţaduje 

Kantova teorie.“ („We believe that we are free „at the point in time when we act“, and not timelessly, as Kant´s theory 

requires.“) Tamtéž, str. 259. 
82 Srv. tamtéž, str. 254. 
83 Podporujícím tvrzením se zdají být Kantova slova z K.č.r.: „Nějaký jiný inteligibilní charakter by byl totiţ způsobil nějaký 

jiný empirický charakter…“ K.č.r., str. 349, B 584/A 556. 
84 „I can be blamed for the First World War, and for the Lisbon eartquake that so appalled Voltaire. Gandhi is no less guilty 

than Amin of the atrocities of the Ugandan dictator.“ Citováno podle Allen W. Wood, Kant´s compatibilism, str. 255. 
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Od této odpovědnosti za celé světové dějiny Wood Kanta správně osvobozuje,
85

 avšak 

argumentuje přitom velmi nepřesvědčivě tím, ţe v prvé řadě rozhodujeme o svém empirickém 

charakteru, ţe si volíme fundamentální maximu, podle níţ budeme jednat, a tak – třebaţe 

volba nějakým způsobem ze světa válek a jiných konfliktů vychází – je přece rozumné vinit 

člověka jen za aktuální běh věcí, za jeho empirický charakter.
86

 Přestoţe se tedy Wood 

pokouší Kanta před absurdními Walkerovými námitkami bránit, přesto se stejně jako on 

domnívá, ţe by Kant musel připustit, ţe jeho teorie nějak implikuje události prostorově a 

časově našemu ţivotu vzdálené. Veškeré takové myšlenky ve svém komentáři k Woodovu 

článku naopak zcela odmítá Jonathan Bennett a především upozorňuje na to, ţe pro variantu, 

v níţ si volíme kauzální řetězec, vůbec neexistuje ţádná přímá textová evidence a Kant vše 

mohl myslet tak, aby mu takové důsledky vůbec nehrozily: „Můţe to být tak, ţe to, co 

provádí, kdyţ popisuje jako „účinek inteligibilní kauzality“ nikoli tento kauzální řetězec, ale 

„tuto empirickou kauzalitu“ (B 572, zdůraznil J. B.), je návrh, ţe to, co si svobodně vybírám, 

nejsou kauzálně navzájem spojené články, ale spíše kauzální vztah, který je spojuje.“
87

 

Podle Wooda jsme tedy odpovědní jen za události našeho empirického charakteru. 

Námitkou proti tomu by mohlo být Kantovo tvrzení, ţe o přesné souvislosti inteligibilní volby 

a světových událostí nemůţeme nic vědět,
88

 tj. nemůţeme vědět, které události jsme si zvolili. 

Wood k tomu říká, ţe to jsou zřejmě „ty události, za něţ si běţně připisujeme morální 

zodpovědnost.“
89

 K tomu ovšem nutno dodat, ţe inteligibilní sloţku, a proto i naší vlastní 

míru viny (je-li vůbec nějaká) ani u těchto jednání spravedlivě posoudit nelze.
90

 Zde nám 

tudíţ Woodův postup opět nepřijde příliš zdařilý, nicméně sám Wood si je vědom 

nepřesvědčivosti své argumentace a zdůrazňuje, ţe Kantovi v jeho teorii vůbec nejde o 

prokázání morální odpovědnosti za naše jednání, nýbrţ pouze navrhuje moţnost, jak sloučit 

morální odpovědnost s přírodním mechanismem.  

Daleko váţnějším nebezpečím, s nímţ se Woodovo rozvinutí Kantovy metafyzické 

teorie musí vyrovnat, se však zdá být potenciální fatalismus, jenţ by byl zcela v rozporu 

                                                           
85 V tomto případě máme na mysli dvojsmysl: Wood jednak brání Kantovu teorii, jednak ovšem i samotného Kanta. I Kant 

by byl totiţ zodpovědný za všechno světové dění, a to nejen za historii jiţ odplynulou, nýbrţ i za současnost a budoucnost 

světa. 
86 Srv. tamtéž. 
87 „That may be what he is doing when he describes as „an effect of intelligible causality“ not this causal chain but „this 

empirical causality“ (B 572, italics added), suggesting that what I freely choose are not the causally interrelated items but 

rather the causal relation that links them.“ J. Bennett, Kant´s theory of freedom (a commentary on Allen Wood´s Kant´s 

Compatibilism) [online], [citováno 30.5.2010], dostupné z http://www.earlymoderntexts.com/jfb/kantwood.pdf, str. 2.  
88 Srv. s další pasáţí z K.č.r.: „Proč však inteligibilní charakter poskytuje za stávajících okolností právě tyto jevy a tento 

empirický charakter, to natolik překračuje veškerou mohutnost našeho rozumu na takové otázky odpovídat, ba i veškeré jeho 

oprávnění takové otázky byť jen klást…“ K.č.r., str. 349-350, B 585/A 557. 
89 „…those events for which we normally regard ourselves as morally responsible.“ Allen W. Wood, Kant´s compatibilism, 

str. 255. 
90 Srv. s poznámkou 54. 

http://www.earlymoderntexts.com/jfb/kantwood.pdf
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s jádrem Kantovy etiky, kterým je morální progres.
91

 Člověk jakoţto rozumná bytost 

smyslového světa sice nemůţe docílit svaté vůle, nicméně „v  progresu do nekonečna k oné 

naprosté shodě“
92

 jako by toho skutečně dosahoval. To, ţe je moţný morální vývoj, je tedy 

fundamentem celé praktické filosofie, bez něhoţ by nebyl účel, který Kant člověku přiřkl, 

nijak dosaţitelný. Proto je hrozící fatalismus hrozbou váţnou, zdá se, ţe předurčenému 

jednání by se člověk mohl vyhnout pouze tehdy, kdyby si ve věčnosti vybral jiný inteligibilní 

charakter. Zdá se, ţe „jak můj charakter (zlovolného lháře), tak mé budoucí lhaní jsou mi 

nějak předurčeny. Moţná za ně jsem v jistém smyslu vinen, ale nemohu na sebe pohlíţet jako 

na schopného je změnit nebo se jim vyhnout.“
93

 I Schopenhauer vidí v Kantově teorii tento 

fatalismus, ovšem namísto jeho odsouzení v něm spatřuje „největší a nejskvělejší zásluhu o 

etiku“
94

 a o člověku říká: „Měl by moci být jiný a v tom, co je, leţí vina i zásluha.“
95

 Podle 

něho si tedy člověk v Kantově teorii volí svou přirozenost a právě v tom spočívá jeho 

svoboda, v tom, ţe by jeho jednání mohlo být jiné, kdyby byl někým jiným.  

Vypadá to však, ţe takovýto výklad je v přímém rozporu s morálním progresem, 

čehoţ si vedle Wooda všímá R. McCarty, jenţ je zastáncem Woodovy teorie: „Jestliţe jsou 

naše jednání předurčena skrze naše charaktery, jeţ v reakci na předchozí události ve světě 

určují kaţdý náš pohyb, jak se můţeme svobodně rozhodnout pro to, co poznáváme, ţe 

bychom měli dělat? A jestliţe máme zlepšovat naše charaktery, jak toho můţeme docílit?“
96

 

McCarty si přitom dobře uvědomuje, ţe změna inteligibilního charakteru, věci o sobě, by byla 

rozporem, a je tedy jasné, ţe se od člověka očekává změna empirického charakteru. Wood 

v této souvislosti poznamenává, ţe je tudíţ třeba provést jistou revizi pochopení Kantovy 

etiky a uvědomit si, ţe jakoţto bytosti svobodné mimo čas se k lepšímu či horšímu doslova 

měnit nemůţeme. Změna je logicky moţná toliko v čase.
97

 McCarty tedy uzavírá, ţe jakýkoli 

viditelný morální postup je sice vţdy závislý na přírodním dění, pročeţ to, zda se člověk stane 

morálně lepším, stejně závisí pouze na osudu, i přesto ale o ţádný fatalismus nejde, jak tvrdí, 

protoţe to, co se (nevyhnutelně) stane, ať je to jakákoli překáţka morálního vzestupu včetně 

                                                           
91 Srv. H. Allison, Kant´s theory of freedom, str. 139. Další Allisonova kritika Woodovy teorie bude náplní další podkapitoly. 
92 K.p.r., str. 209. 
93 „…that both my character (as a malicious liar) and my future act of lying are something fated for me. Perhaps I am in some 

sense to blame for them, but I cannot view myself as now able to alter or to avoid them.“ Allen W. Wood, Kant´s 

compatibilism, str. 256. 
94 A. Schopenhauer, O základu morálky, in O vůli v přírodě a jiné práce, Praha, Academia, 2007, str. 477. Abychom byli 

přesní, onou „zásluhou o etiku“ nazývá Schopenhauer vůbec celou Kantovu teorii o slučitelnosti svobody s přírodní nutností, 

nicméně právě tu o něco dále vykládá takto fatalisticky. Srv. tamtéž, str. 480. 
95 Tamtéž. 
96 „If our actions are fated through our characters determining our every move in response to prior events in the world, how 

can we freely choose to do what we recognize we ought to do? And if we ought to improve our characters, how can we do 

that?“ R. McCarty, Kant´s Theory of Action, New York, Oxford University Press, 2009, str. 154. 
97 Srv. Allen W. Wood, Kant´s compatibilism, str. 259. 
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špatné výchovy či chudoby, si člověk svobodně vyvolil: „…fatalismus by měl kontrolu nad 

mým morálním vývojem v případě něčeho mimo mě … takţe Kantův názor není fatalistický, 

protoţe říká, ţe tento morální vývoj mého empirického charakteru je stanoven mým 

svobodným, noumenálním aktem.“
98

  

V tomto má McCarty jistě pravdu, přesto se nelze ubránit dojmu, ţe i svobodně 

zvolený osud zůstává stále osudem. Z toho důvodu také Woodovi nestačí, aby zde Kantova 

teorie končila. Proto oproti McCartymu zdůrazňuje, ţe nečasová volba sice opravdu zahrnuje 

všechny změny empirického charakteru, avšak „zda k takovým změnám dojde ve skutečnosti, 

není moţné a priori v metafyzice poznat.“
99

 Zkrátka, i kdybychom věděli, ţe vše je jiţ naší 

volbou stanoveno, nevěděli bychom, jak je to stanoveno. Takováto intepretace zřejmě vskutku 

můţe být úspěšná, a to z jednoho stěţejního důvodu: ponechává totiţ prostor pro Kantem tolik 

vyzdvihovaný „ţivot“, který odkazuje k charakteristickému postavení konečných rozumových 

bytostí, s nímţ se přímo pojí pojem povinnosti, základ vší morality. Kant o této otázce hovoří 

v poněkud jiném kontextu, kdyţ říká, ţe kdyby člověk disponoval takovými teoretickými 

schopnostmi, ţe by byl schopen dokázat Boha, nesmrtelnost duše atd., všechno jeho jednání 

by probíhalo ze strachu, a tudíţ nikoli z povinnosti, v níţ tkví veškerá hodnota jednání: 

„Chování lidí by se tedy změnilo … v pouhý mechanismus, kde by jako na loutkovém divadle 

všechno dobře gestikulovalo, avšak ve figurách by nebylo moţné zastihnout ţádný ţivot.“
100

 

Takové důsledky z teorie nečasové volby charakteru Wood vylučuje a dodává, ţe ze znalosti 

svého empirického charakteru a situace sice jednající opravdu můţe předpovědět, co udělá, 

z čehoţ na druhou stranu nijak neplyne, ţe by neměl schopnost udělat to jinak, ţe by 

nedokázal zabránit tomu, aby z jeho úst unikla zlovolná leţ: „Vím, jak silná je má zášť 

k oběti, a znám se dostatečně dobře na to, abych si byl naprosto jistý, ţe vytrvám ve svém 

rozhodnutí pomluvit jí, ţe ţádná hanba, ţádný soucit s ní a ještě méně ţádné morální zábrany 

mě neodradí od uskutečnění mého zlověstného úmyslu … Na druhou stranu, ačkoli jsem si 

jistý, ţe budu lhát, nejsem o nic méně přesvědčen, ţe jsem stále schopen to neudělat.“
101

 

                                                           
98 „…fatalism would place the control of my moral development in something outside me … So Kant's view is not fatalistic, 

because it says that the moral development of my empirical character is determined by my free, noumenal act.“ R. McCarty, 

Kant´s Theory of Action, str. 160-161. 
99 „…whether there are such changes in fact cannot be settled a priori on metaphysical grounds.“ Allen W. Wood, Kant´s 

compatibilism, str. 257. 
100 K.p.r., str. 252. 
101 „I know how strong my grudge against the victim is, and I know myself well enough to be quite certain that I will persist 

in my resolve to slander him, that no sense of shame, no pity for my victim, still less any moral scruples, will dissuade me 

from carrying out my sinister intention … On the contrary, althought I am certain that I will tell the lie, I am no less 

convinced that I can still refrain from telling it.“ Allen W. Wood, Kant´s compatibilism, str. 257. 
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Wood proto uzavírá:  „Kantova teorie ho tudíţ s ohledem na naše budoucí jednání nezavazuje 

k fatalismu.“
102

  

Tímto způsobem tedy Allen Wood brání morální progres před osudovostí a vůbec 

celou Kantovu nauku nečasové volby charakteru.
103

 S ohledem na morální progres, coţ byl 

jistě hlavní cíl, se mu to vskutku (jak se domníváme) daří, nicméně jistému typu osudovosti se 

asi stejně nakonec nevyhnul. I kdyţ totiţ naší noumenální volbu znát nebudeme, platit pro nás 

bude tak jako tak. A potíţ zdá se přetrvává, i kdybychom vzali v úvahu podle Allisona 

Woodův nejzásadnější argument proti fatalismu,
104

 tj. to, ţe svobodná nečasová volba je 

„souběţná“ s kaţdým naším časovým jednáním a ţe je tedy svoboda v kaţdém časovém 

jednání uplatňována vţdy „znovu“. Zde nám totiţ připadá, ţe je naprosto nutné, aby byla 

uplatňována stále stejně, a proto by naše svobodně volené časové jednání jiţ bylo 

předznamenáno ve volbách předchozích,
105

 jak vyţaduje definice jediné nečasové volby, u níţ 

by jakákoli změna byla rozporem. Na druhou stranu tento náš výklad vede k jistému 

paradoxu: jestliţe je inteligibilní volba na pozadí různých časových jednání vţdy stejná, jak je 

moţné, ţe některá časová jednání jsou špatná a jiná dobrá, jak je na empirické rovině moţný 

morální progres?
106

 Tento paradox se však jeví být ve shodě s Kantovým tvrzením, ţe o 

vztahu inteligibilního a empirického charakteru nic nevíme. Proto by Woodova teorie 

nakonec opravdu mohla být tím, co zamýšlel Kant, jelikoţ se zdá, ţe není v rozporu s jeho 

základními předpoklady a ani logicky není rozporná.  

Jiţ vzhledem ke komentáři J. Bennetta
107

 však v našem soudu musíme být opatrní. 

Bennett si je zkrátka téměř jist, ţe existují další varianty k Woodovu výkladu a z tohoto 

důvodu bychom vzhledem k jeho případnému neúspěchu přinejmenším neměli zavrhovat 

celou teorii Kantovu: „Nepochybuji o tom, ţe pokud Kant měl jednotnou teorii noumenální 

svobody, byla to ta, jíţ mu připisuje Wood, totiţ, ţe naše mínění o svobodě není logicky 

rozporné s determinismem; ţe determinismus by měl trvat a ţe tato mínění budou přesto 

pravdivá, je logicky moţné. Ovšem namítám, ţe tato moţnost není hodna toho, aby ji [Kant] 

                                                           
102 „Kant´s theory, therefore, does not commit him to fatalism about our future actions.“ Tamtéž, str. 259. 
103 Na tomto místě musíme poznamenat, ţe výklad Woodovy interpretace Kanta bude zcela dokončen aţ v následujících 

podkapitolách a v závěru této práce. 
104 Srv. H. Allison, Kant´s theory of freedom, str. 50. 
105 Máme samozřejmě na mysli, ţe ve své inteligibilní sloţce, v oné svobodné volbě. 
106 Morální progres jsme spolu s Woodem v předchozím textu odsunuli na empirickou rovinu, protoţe na té inteligibilní by 

byl rozporem. 
107 Srv. s Bennettovou výtkou na str. 16 této práce. 
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přijal, jak můţeme vidět ze skutečnosti, ţe Kantova teorie svobody nabízí jako moţné i 

nekonečné mnoţství odlišných výkladů.“
108

 

 

ALLISONOVO POJETÍ SVOBODY JAKO REGULATIVNÍ IDEJE 

 

To, ţe si vybíráme maximy svého jednání a právě za ně jsme zodpovědní, je 

nepochybné, ovšem Kant dokonce tvrdí, ţe stejné je to i naším charakterem. Charakter je 

posledním důvodem našeho přijetí jakékoli maximy, a proto i za něj musíme nést 

zodpovědnost. Aby tomu tak mohlo být, musí Kant oproti běţné intuici říct, ţe ho přijímáme 

nečasovým svobodným rozhodnutím. H. Allison se i přesto domnívá, ţe „nečasovost“ není 

nezbytnou podmínkou svobodného jednání
109

 a Kantovu koncepci dvou lidských charakterů 

vykládá nikoli jako odkazující ke dvěma ontologicky odlišným světům, nýbrţ ke dvěma 

stanoviskům, z nichţ můţeme pozorovat jevící se jednání konečné rozumové bytosti. Nahlíţí 

tedy jiným způsobem sám základ Kantova pojetí, transcendentální idealismus. S Allisonovou 

interpretací transcendentálního idealismu je spjat pojem „epistemická podmínka“ („epistemic 

condition“): nezbytnou podmínkou reprezentace předmětů jsou prostor a čas a právě (a pouze) 

odtud Allison rozlišuje věci těmto podřízené a věci na nich nezávislé, tj. nezávislé na poznání, 

které jsou ovšem přesto myslitelné, a to jako objekty boţí mysli.
110

 Za zavedením Kantovy 

myšlenky „nečasovosti“ tudíţ Allison vidí pouze úmysl regulovat naše běţné pojímání 

empirického jednání, a to tím, ţe jednajícího pozorujeme jako nezávislého na čase. Podívejme 

se na jeho interpretaci blíţe.  

U člověka, jemuţ připisujeme za jeho konání odpovědnost, předpokládáme duševní 

způsobilost, tj. to, ţe je při jeho jednání přítomen rozum.
111

 Jinými slovy, jednající má 

v našich očích schopnost být nezávislý „na donucování ze strany smyslovosti“
112

. Veškeré 

jeho činění, a to včetně takového, kdy postupuje podle hypotetického imperativu za nějakým 

cílem, sledujeme jako svobodně zvolené. Připisujeme mu mohutnost, díky níţ jeho jednání 

                                                           
108 „I do not dispute that insofar as Kant had a single doctrine about noumenal freedom it was the one Wood attributes to him, 

namely, that our beliefs about freedom do not logically conflict with determinism; that determinism should obtain and yet 

those beliefs be true is logically possible. But I protest that this kind of possibility is not worth establishing, as may be seen 

from the fact that endless other sets of opinions are also shown by Kant‟s theory of freedom to be possible…“ J. Bennett, 

Kant´s theory of freedom (a commentary on Allen Wood´s Kant´s Compatibilism), str. 3. 
109 I kdyţ nezávislost na podmínkách času ano. Třebaţe se můţe zdát, ţe nečasovost a nezávislost na podmínkách času je 

totéţ, Allison upozorňuje, ţe pouze to druhé dovoluje vyloţit koncepci inteligibilního charakteru jako „regulativní“, aniţ 

bychom museli popřít časovost našeho jednání. Více o tomto Allisonově pojetí viz dále v textu. Srv. H. Allison, Kant´s 

theory of freedom, str. 52. 
110 Srv. tamtéž, str. 3-4. 
111 Bylo zmíněno, ţe rozum je při lidském jednání za předpokladu duševního zdraví vţdy pouţíván. Srv. pozn. č. 26 této 

práce. 
112 K.č.r., str. 338, B 562/A 534. 
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nutně nemusí vycházet pouze z důvodů spatřovaných ve smyslovém světě, čímţ ale není 

nikterak řečeno, ţe by vůbec nemohlo mít smyslovou pohnutku. I v případě takové 

náklonnosti nicméně u rozumově jednajícího předpokládáme, ţe byla jako vhodný základ 

jednání schválena. Allison tuto myšlenku souhrnně pojmenovává jako „inkorporační tezi“ 

(„incorporation thesis“), která je zaloţena na tom, ţe ţádný podnět nemůţe určovat vůli, 

dokud není jednotlivcem zařazen do maximy jednání, tj. rozumového pravidla, jeţ přikazuje 

řídit se tímto podnětem, např. náklonností.
113

 Allison tedy zásadně odmítá, ţe by jednání bylo 

doslova způsobené rozumem: svobodným jednáním je akt jednajícího, který začleňuje 

pohnutku do maximy jednání a který se odehrává v čase. Tímto způsobem tak chápeme jevící 

se aktivitu jednajícího, vzhledem k epistemické podmínce mu připisujeme schopnost jednat 

jakoţto věc o sobě. 

Jak tvrdí Allison, Kant rozhodně nikde neříká, ţe kaţdé jednání je svobodné, nýbrţ 

pouze to, ţe dostupné empirické vysvětlení (empirický charakter) nijak nebrání tomu, aby 

bylo za svobodné povaţováno, tj. není vyčerpávající.
114

 Není tomu ani tak, ţe bychom 

prostřednictvím empirického charakteru pozorovali nějakou nepravdu, cosi jako zcela 

nereálný výplod našich ošálených smyslů, zatímco skutečné (svobodné) jednání by probíhalo 

zcela jinak a jinde. To, co máme ve zkušenosti před sebou, je skutečné jednání, třebas 

probíhající v jevovém světě, a tak se vskutku událo. Nám přístupný obraz jednání by ovšem 

mohl být neúplný, to říká podle Allisona Kant v Kritice čistého rozumu. Právě vzhledem 

k tomu, abychom sebe i jiné mohli povaţovat za racionálně konající, si kromě empirického 

charakteru připisujeme charakter inteligibilní.
115

 Myšlenka transcendentální svobody a 

inteligibilního charakteru je tudíţ regulativní ideou, coţ znamená, ţe nám pouze brání v tom, 

abychom povaţovali lidské racionální jednání za plně vysvětlitelné z předcházejících jevů.
116

 

Regulativní smysl pak dává Allison i celé koncepci „nečasové volby“ charakteru: 

„Rozdíl je jednoduše ten, ţe to, co je nyní ,regulováno„ či ,tvarováno„, není jenom to, jak se 

chápeme jakoţto rozumově jednající vůbec, ale spíše to, jak se chápeme jakoţto autonomně, 

                                                           
113 V této souvislosti pak ještě Allison uvádí analogii s Kantovou teoretickou filosofií, přesněji analogii transcendentální 

apercepce a racionálního jednání: stejně jako spontaneita rozvaţování a rozumu vytváří ze smyslových dat „mé“ představy, 

tak i praktická spontaneita dělá z náklonnosti prostřednictvím jejího přijetí „mou“ náklonnost – pouhé „chování“ tím tedy 

mění na „jednání“. Srv. H. Allison, Kant´s theory of freedom, str. 36-37, 40. 
114 Srv. tamtéž, str. 42. 
115 Srv. tamtéž, str. 45: „…pokud sebe i ostatní pokládáme za racionálně jednající a existující ve světě smyslů, jsme nuceni 

připisovat našemu jednání jak empirický, tak inteligibilní charakter.“ („…insofar as we take ourselves and others to be 

rational agents existing in the world of sense, we are constrained to attribute both an empirical and an intelligible character to 

our agency.“) 
116 „Pojem světa rozvaţování je tedy jen stanoviskem, které rozum povaţuje za ţádoucí zaujmout mimo sféru jevů, aby sama 

sebe myslel praktickým…“ Z.m.m., str. 120. 
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morálně jednající, kteří jsou podřízeni poţadavkům kategorického imperativu.“
117

 

„Nečasovost“ získání charakteru je tedy regulativní ideou, kterou si musíme připisovat, 

abychom se mohli vnímat jako morálně jednající.  

Podle Allisona si nijak nelze myslet, ţe by Kant se svým důrazem na morální progres 

mohl přijmout teorii nečasové volby.
118

 Mimoto, v takovém pojetí je jeden zásadní nesoulad. 

Jakákoliv volba totiţ předpokládá smýšlení, předpokládá charakter, a proto není moţné, aby 

sám tento charakter byl volen.
119

 Kdyţ tedy Kant píše, ţe smyslový ţivot je jedním 

fenoménem charakteru,
120

 má v Allisonově výkladu na mysli pouze a jedině to, ţe jsme 

odpovědní za všechny naše činy. Tvrzením, které celý přístup podporuje, by mohla být další 

pasáţ z druhé Kritiky, v níţ je řeč o svobodné kauzalitě, která „od raného dětství [vyjadřuje] 

svůj charakter ve svých jevech (jednáních), jeţ odhalují prostřednictvím jednotvárnosti 

chování určitou přirozenou souvislost, která však nečiní nutnou zlou povahu vůle, nýbrţ je 

spíše následkem dobrovolně přijatých zlých a neměnných zásad, které činí jen o to 

zavrţeníhodnějším a trestuhodnějším.“
121

 Kant se tu podle Allisona evidentně přiklání k tomu, 

ţe charakter není vrozenou záleţitostí a ţe si ho naopak svobodně vybíráme, s čímţ také 

souvisí, ţe za něho přebíráme odpovědnost. Současně s tím také Allison tvrdí, ţe tato volba 

není volbou přirozenosti,
122

 ale svobodnou volbou neměnných zásad: „…jakoţto vybrané 

musí být toto Gesinnung chápáno jako maxima, ačkoliv jednoho z nejvyšších řádů, která 

směruje či orientuje morální ţivot jednajícího viděný jako celek.“
123

  

Z toho také konečně vyplývá, jaký bude vztah charakteru, tj. oné základní maximy 

smýšlení, a jednotlivých konkrétních rozhodnutí jednajícího. Allison jiţ dřívě ve své knize 

zkoumal pojem maximy a došel k tomu, ţe maximy sice diktují typ určitého jednání, ale 

nikoli konkrétní jednání samo,
124

 přičemţ mezeru zaplňuje praktická soudnost, svobodné 

rozhodnutí jednajícího, zda a jakým způsobem podle dané maximy v konkrétní situaci jednat. 

                                                           
117 „The difference is simply that what is now being „regulated“ or „modeled“ is not just the conception of ourselves as 

rational agents uberhaupt but rather the conception of ourselves as autonomous moral agents subject to the requirements of 

the categorical imperative.“ H. Allison, Kant´s theory of freedom, str. 140. 
118 Srv. s předchozí podkapitolou, kde jsme se spolu s Woodem naopak snaţili ukázat, ţe se nečasová volba charakteru dá 

jistým způsobem sloučit s poţadavkem na morální progres. 
119 Srv. tamtéž, str. 139. Allison se domnívá, ţe tato nekoherence je způsobena snahou kombinovat v jedné teorii dva 

neslučitelné motivy, a to trvalý charakter, který je nutným podloţím všeho rozhodování, s morální potřebou odpovědnosti za 

tento charakter a moţností radikálně ho změnit. Charakterová trvalost osoby je dle Allisona v příkrém rozporu s radikální 

svobodou. 
120 Srv. s citací z K.p.r., str. 167-168 (str. 14-15 této práce). 
121 K.p.r., str. 171. Zdůraznil P.P. 
122 „…pro Kanta je [přirozenost] ve velkém rozsahu funkcí faktorů, jako je temperament nebo způsob vnímání (Sinnesart), 

nad nimiţ má jednotlivec poměrně malou kontrolu.“ („…for Kant, [the nature] is to a large extent a function of factors such 

as temperament or “way of sensing” (Sinnesart), over which a person has relatively little control.”) H. Allison, Kant´s theory 

of freedom, str. 141. 
123 „…as chosen, this Gesinnung must itself be conceived as a maxim, albeit one of the highest order, that provides a 

direction or orientation for the moral life of the agent viewed as a whole.“ Tamtéž. 
124 Srv. tamtéž, především str. 90. 
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A „jestliţe je Gesinnung či fundamentální maxima z definice praktickým principem krajní 

obecnosti, jenţ spíše neţ specifický postup jednání předepisuje základní směřování vůle, pak 

podle všeho to samé platí i o něm. Důkladně analyzované Kantovo pojetí Gesinnung tudíţ 

nezahrnuje, přesně řečeno, pouze jeden svobodný akt.“
125

  

Allison se tedy domnívá, ţe jednotlivá jednání by neměla být chápána jako kauzální 

účinky charakteru, ba dokonce ţe ani nejsou z Gesinnung vyvoditelná: „Jestliţe je vztah mezi 

maximou jakoţto nějakým ,obecným určením vůle„ a konkrétnějšími praktickými pravidly a 

jednotlivými jednáními, které pod ni spadají, logický spíš neţ kauzální, pak vztah mezi 

základní volbou Gesinnung a jednotlivými volbami, které racionálně jednající ve světle svých 

Gesinnung činí, je obdobně široce logický spíš neţ kauzální.“
126

 Charakter je nám tudíţ 

jakousi nejvyšší hodnotou, k níţ přihlíţíme, kdyţ se rozhodujeme v konkrétní situaci jednání, 

není však nějakým pevným habitem, který by kauzálně podmiňoval naše rozhodnutí, lépe 

řečeno, není jejich jediným důvodem.
127

 

Takováto intepretace, dodává Allison, má vposled značné následky vzhledem ke 

Kantovu vyţadování morálního progresu, protoţe umoţňuje radikální svobodnou změnu 

smýšlení, tj. onoho řídícího principu (nikoli přirozenosti), která jakoţto relativně „vzácná 

událost“ zároveň nijak nepodkopává trvalost osobnosti.
128

  

Charakter či Gesinnung ovšem není obyčejnou maximou, přičemţ jejich zásadní rozdíl 

Kant podle Allisona vyjadřuje právě prvkem „nečasovosti“. Nemyslí tím ovšem „věčnou 

volbu“, ale spíš jakousi apriorní podmínku celého morálního vývoje. Allison zde opět 

poukazuje na podobnost praktické a teoretické filosofie. Představy času, prostoru a čisté 

rozvaţovací pojmy nejsou vrozeny a zároveň nejsou ani odvozeny ze zkušenosti, ale vznikly 

v operacích mysli, v nichţ je zkušenost konstituována.
129

 A podobně je tomu s charakterem, 

se smýšlením, které „není získáváno ,v čase„, čímţ je míněno v průběhu morálního či 

,duchovního„ vývoje, jelikoţ je předpokladem samé moţnosti takového vývoje či vlastně 

ţivota myslitelného v morálních kategoriích (přesně tak, jako jsou prostor, čas a kategorie 

                                                           
125 „Since a Gesinnung or fundamental maxim is, by definition, a practical principle of the utmost generality, dictating a basic 

orientation of the will rather than a particular course of action, the same presumably applies to it as well. Thus, properly 

construed, Kant´s conception of Gesinnung does not entail that there is, strictly speaking, only one free act.“ H. Allison, 

Kant´s theory of freedom, str. 142. 
126 „Since the relationship between a maxim as a „general determination of the will“ and the more specific practical rules and 

particular actions falling under it is logical rather than causal, the relationship between the fundamental choice of Gesinnung 

and the particular choices that rational agents make in light of their Gesinnung is likewise broadly logical rather than causal.“ 

H. Allison, Kant´s theory of freedom, str. 142. 
127 Srv. tamtéž, str. 143. 
128 Srv. tamtéž. 
129 Srv. tamtéž, str. 144. 
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předpoklady moţné zkušenosti).“
130

 Gesinnung je v Allisonově výkladu neoddělitelné od 

konstituce člověka jakoţto morální bytosti, je nezbytnou podmínkou lidské morality. Pokud 

tedy Kant hovoří o „nečasovosti“ jako o podmínce získání charakteru, je to pouze nutný 

konceptuální prvek: „…spíše neţ aby nabízel metafyzické vysvětlení, vznáší Kant 

konceptuální poţadavek.“
131

 

 

„DVA SVĚTY“ VS. „DVĚ STANOVISKA“ 

 

Allen Wood povaţuje nečasovost, tj. noumenální svobodu za naprostý fundament 

celého Kantova pojetí, bez něhoţ není moţné morální jednání. Henry Allison se oproti tomu 

domnívá, ţe ţádný nečasový akt ve skutečnosti nekonáme, naše jednání se přesně podle 

běţného vnímání odehrává v čase a teorií nečasového získání charakteru Kant vyjadřuje jen 

zásadní roli smýšlení pro náš morální ţivot. Zásadní rozdíl obou přístupů vyjádřil Allison, 

jenţ se pokouší vypořádat s metafyzickými námitkami Wooda: tyto námitky „jsou 

metafyzickým čtením Kantových tvrzení, které ignoruje jejich praktický kontext…“
132

 Na 

obranu Wooda musíme dodat, ţe se ke svému teoretickému přístupu nejen hlásí, ale dokonce 

ho sám jaksi zpochybňuje. Příčina se sama nabízí, stačí si jen připomenout Kantův vlastní 

postoj k transcendentálnímu idealismu, který jsme krátce zmínili v první kapitole: „To jediné, 

co jsme mohli vykonat a na čem nám i výlučně záleţelo, bylo to, ţe se tato antinomie zakládá 

na pouhém zdání a ţe příroda přinejmenším neodporuje kauzalitě ze svobody.“
133

 Tím 

jediným, na čem Kantovi záleţelo, bylo tedy to, ţe se svoboda a příroda dají sloučit, ţe 

můţeme být svobodní, aniţ bychom popírali přírodní kauzalitu, nezbytnou to podmínku 

moţné zkušenosti. Wood k tomu výstiţně dodává: „Kantova role vzhledem ke svobodě je cosi 

jako role obhájce vzhledem k jeho mandantovi … Mimoto, při obhajování naší svobody Kant 

vymýšlí metafyzickou teorii, která – pokud je pravdivá – zachraňuje naši praktickou svobodu, 

a to navzdory skutečnosti, ţe naše jednání jsou determinována přírodními příčinami. Kant 

nemusí prokazovat, ţe je tato metafyzická teorie správná; ve skutečnosti upřímně přiznává, ţe 

to nedovede. Ale stejně tak, tvrdí, ani jeho protivník nedovede tuto teorii vyvrátit.“
134

  

                                                           
130 „…is not acquired „in time,“ meaning thereby in the course of moral or „spiritual“ development, because it is a 

precondition of the very possibility of such a development or, indeed, of a life conceivable in terms of moral categories (just 

as space, time, and the categories are preconditions of the possibility of experience).“ Tamtéž. 
131 „…Kant is making a conceptual claim rather than offering a metaphysical explanation.“ Tamtéž. 
132 Tamtéž, str. 142. 
133 K.č.r., str. 350. 
134 „Kant´s role regarding freedom is somewhat like a defense attorney´s role regarding his client … Likewise, in defending 

our freedom, Kant concocts a metaphysical theory which, if true, saves our practical freedom despite the fact that our actions 

are determined by natural causes. Kant does not need to show that this metaphysical theory is correct; indeed, he frankly 
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Ze samotného Woodova hodnocení vlastní teorie by se mohlo zdát, ţe se bez 

metafyzického vysvětlování Kantova konceptu obejdeme a ţe má vlastně Allison pravdu, 

kdyţ u Kanta zdůrazňuje praktický zájem. Musíme však zůstat na pozoru, a to proto, ţe 

Allisonův přístup na některé klíčové otázky moţná neodpovídá dostačujícím způsobem. Právě 

odtud čerpá svou sílu R. McCarty, s níţ podobně jako Wood neúnavně bojuje za 

metafyzickou teorii dvou světů, která je v současném kantovském diskursu upozaďována, a to 

právě na úkor přístupu, jenţ je reprezentován mj. Allisonem
135

: „Je snadné pochopit, proč by 

tato ontologicky hubenější interpretace transcendentální distinkce jako ,dvou stanovisek„ byla 

přitaţlivější neţ robustní a zdánlivě nereálná teorie dvou světů. Přesto si myslím, ţe pouze ta 

druhá zachycuje to, co sám Kant zamýšlel.“
136

 To, co podle McCartyho Kant jistě zamýšlel, je 

předvedení toho, jak je moţné morální jednání v determinovaném smyslovém světě. Pro tento 

účel Allisonův výklad opravdu asi nepostačuje a je třeba přijmout, ţe svobodné jednání 

probíhá v jiném světě. Jinými slovy, interpretační teorie „dvou stanovisek“ zdá se neřeší 

problém morálního odůvodnění jednání,
137

 přičemţ důvod tohoto neúspěchu McCarty 

shrnuje: „Argument bude v zásadě ten, ţe v těchto interpretacích jsou východiska pro 

vysvětlení jednání omezena na empirické stanovisko. Proto v té míře, v jaké praktický rozum 

poskytuje ne-empirické odůvodnění jednání, přichází tyto interpretace zkrátka. Nedovedou 

ukázat, co by ne-empiricky zdůvodnilo jednání…“
138

  

McCartyho kritika však není spravedlivá. Ani teorie dvou světů nedisponuje nástrojem 

k tomu, aby ukázala, ţe konkrétní jednání bylo svobodné. Jakmile totiţ bude tvrdit, ţe toto 

empirické jednání sice vnímáme jako nevyhnutelně následující předchozí stav, ovšem s ním 

„souběţné“ jednání v jiném nečasovém světě je svobodné, nemá se o co opřít. Pokud si svou 

metafyzickou teorii obhájí, znamená to pouze to, ţe svoboda je logicky nerozpornou ideou, 

nikoli však reálně existující lidskou mohutností. Oba přístupy tedy vyţadují skutečný důkaz 

                                                                                                                                                                                     
admits that he cannot. But neither, he claims, can the opponent of freedom refute the theory.“ Allen W. Wood, Kant´s 

compatibilism, str. 248. 
135 V předchozí podkapitole jsme hovořili o Allisonově „epistemické podmínce“, vzhledem k níţ je ona distinkce vykládána 

jako rozdíl předmětů, které jsou podřízeny nutným poznávacím formám prostoru a času, a předmětů, jeţ jsou na nich 

nezávislé. Nejdůleţitější odlišnost oproti teorii dvou světů je ta, ţe při „epistemické podmínce“ se jevy a věci o sobě 

nenachází v ontologicky odlišných světech a diferenci mezi nimi má na svědomí pouze náš poznávací aparát. Jedná se tedy 

vlastně o jednu věc, která je jakoţto námi poznávaná jevem a jakoţto nezávislá na poznání, tj. námi nepoznatelná, a přesto 

myslitelná, věcí o sobě, o níţ si myslíme, ţe se nachází v boţí mysli. Jestliţe se pak při jednání pokládáme za svobodné, 

zaujímáme stanovisko, při němţ se „pozorujeme“ jako věc o sobě, tedy jako věc nezávislá na vší smyslovosti, přesto ale 

jednáme ve světě jevů. V teorii dvou světů se však jev a věc o sobě ontologicky liší, přičemţ svobodní jsme tehdy, kdy 

jednáme ve světě věcí o sobě, kdy se z jevového světa přírodní kauzality přenášíme do světa jiného. 
136 „It is easy to see why this ontologically leaner, “two-standpoints” interpretation of the transcendental distinction would be 

more attractive than the robust, and seemingly fantastic, two-worlds interpretation. Yet I think that only the latter captures 

what Kant himself intended.“ R. McCarty, Kant´s Theory of Action, str. 131. 
137 Srv. tamtéž, str. 139-143. 
138 „The argument here will be, basically, that on these interpretations, the resources for explaining action are limited to the 

empirical standpoint. So to the extent that practical reason presents non-empirical justifications for action, to that extent these 

interpretations come up short. They cannot show how what would justify action, non-empirically…“ Tamtéž, str. 139-140. 
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reálné existence svobody a ten Kant přináší v souvislosti s naukou o faktu rozumu. Jelikoţ 

sama jeho existence podle Kanta dosvědčuje, ţe máme schopnost jednat v souladu s ním, 

jsme vskutku svobodní.
139

 Stále sice zůstává v platnosti námitka, ţe nikdy nemůţeme být 

zcela přesvědčeni, ţe jednáme toliko ze zákona, nicméně to naši svobodu neohroţuje. 

Znamená to jenom to, ţe o konkrétním jednotlivém jednání nikdy nemůţeme s jistotou říct, ţe 

bylo svobodné. A stále také platí, ţe toho není schopna ani teorie dvou světů. Veškeré teorie 

totiţ pouze ukazují, jakým způsobem bychom mohli být svobodní, tj. jakým způsobem by – 

teď jiţ jistá – svoboda mohla opravdu „fungovat“. Jsou to tudíţ pouhé spekulace.
140

 Proto 

jsou zdánlivě moţné různé teoretické výklady, jako například, ţe si všechny události patřící k 

našemu empirickému charakteru volíme ve věčnosti, nebo ţe si volíme pouze jejich kauzální 

spojení, anebo ţe k onomu spojení svobody a smyslového jednání dochází zcela jinak. Ţádný 

z nich však nelze označit za pravdivý, protoţe pravda je nám skryta, a tak jediným moţným 

kritériem hodnocení těchto teorií je jejich logická nerozpornost.
141

 

Abychom tedy uzavřeli naši úvahu, svoboda jako pouhá regulativní idea je pro 

morální zdůvodnění jednání nedostačující. Morální totiţ bude jen takové jednání, které bude 

doopravdy projevem jiného typu kauzality, neţ je ta přírodní. Metafyzicky bychom proto 

řekli, ţe morální jednání musí probíhat v jiném světě, a v tomto kontextu se jeví McCartyho 

připomínky k Allisonovu pojetí jako oprávněné. Abychom se s jistotou mohli povaţovat za 

morální bytosti, je naprosto nutné, abychom se skrze faktum rozumu přesvědčili o naší 

schopnosti svobodné kauzality.
142

 Pokud je tomu ovšem tak, ţe McCartymu jde o morální 

zdůvodnění konkrétního jednání, pokusili jsme se ukázat, ţe v tomto případě je jeho kritika 

nelegitimní, protoţe sám Kant opakovaně říká, ţe moralita jednotlivého jednání nám není 

přístupna. U konkrétního jednání nelze ţádným způsobem zjistit, zda bylo morální, i kdyţ 

sama schopnost člověka, ţe je morální bytostí, je vzhledem k faktu rozumu dokázána. 

 

 

 

 

                                                           
139 Srv. s druhou kapitolou této práce. 
140 V tomto kontextu se jeví poměrně pochopitelnými Bennettova ostrá slova, ţe Kantova teorie je ve svém rozvinutí u 

Wooda „bezcenná“. Srv. J. Bennett, Kant´s theory of freedom (a commentary on Allen Wood´s Kant´s Compatibilism), str. 1. 
141 Srv. s pozn. 18 této práce. 
142 Zajímavé je, ţe Allison stále trvá na svém regulativním pojetí, i kdyţ pomyslný vrchol jeho knihy tvoří Kantův důkaz 

objektivní reality svobody. Aktuálnost svobody v důkazu z faktu rozumu totiţ dle něho spočívá na vědomí svobody, svobodu 

„zakoušíme“ v zájmu o moralitu, a jelikoţ podle Allisona u Kanta vţdy zůstává moţnost iluzornosti našeho vědomí, 

vyvozuje z toho, ţe inkorporační teze zůstává nezbytnou regulativní ideou, i kdyţ někdo aktuálnost svobody v morálním 

zájmu odmítne. Srv. H. Allison, Kant´s theory of freedom, str. 249. 
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ZÁVĚR 

 

Hlavní otázkou této práce bylo, zdali Kantův transcendentální idealismus v otázce 

vztahu svobody a přírodního determinismu zůstává nerozporný i poté, co Kant zcela pod tíhou 

poţadavku své morální teorie musí tvrdit, ţe lidský charakter je svobodně volen. Takové 

tvrzení totiţ alespoň zdánlivě implikuje konflikt, spočívající v tom, ţe si konečný a časově 

jednající člověk svobodně, tj. nezávisle na jakýchkoli podmínkách smyslovosti včetně času, 

volí svůj charakter. Zajímalo nás tudíţ to, jak se Kantova teorie svobody vyrovnává s otázkou 

charakteru, a proto jsme se poměrně podrobně zabývali výklady Allena Wooda a Henryho 

Allisona, které se snaţí Kantově teorii porozumět a v případě Wooda ji dokonce konstruovat. 

Kant zřejmě takovou teorii explicitně nevytváří, coţ ovšem nikterak neznamená, ţe by 

ţádnou neměl. Mnohokrát ji totiţ naznačuje a právě tyto náznaky se nám staly kritériem pro 

posouzení snahy Wooda a Allisona. Metafyzická teorie nečasové volby inteligibilního 

charakteru, kterou vytváří Wood, není ničím jiným neţ pokusem o rozvinutí Kantovy 

transcendentální distinkce. To přístup H. Allisona je o poznání méně metafyzický, vlastně se 

bez celé metafyziky dokonale obejde. V tom je koneckonců hlavní rozdíl oproti koncepci 

Woodově: Allison se Kantova metafyzická tvrzení pokouší číst s ohledem na jejich praktický 

kontext. A to je také podle našeho názoru klíčový důvod celého způsobu jeho intepretace, 

v níţ představuje myšlenku nečasového získání charakteru toliko jako regulativní ideu. 

U obou interpretů však zároveň nacházíme stěţejní styčný bod, a tím je nutnost 

předpokládat inteligibilní charakter. Jak bylo řečeno, Wood povaţuje noumenální svobodu za 

základ Kantovy koncepce, bez něhoţ by nebylo moţné svobodné jednání, a stejně tak Allison 

vnímá inteligibilní svobodu jako nezbytný předpoklad toho, abychom se mohli povaţovat za 

svobodné bytosti. Naprosto zásadní rozdíl mezi nimi proto spatřujeme v tom, ţe oba ve svém 

výkladu hovoří o jiném charakteru. 

Allisonovy analýzy jsou nesmírně důleţité, protoţe ukazují, jak si Kant představoval 

jednání člověka, který disponuje empirickým charakterem a který je současně pokládán za 

svobodného, který je tudíţ příslušníkem světa smyslového i světa rozvaţování. Právě k němu 

se totiţ váţou úvahy pojící se s Allisonovou „inkorporační tezí“, podle níţ naše empirická 

jednání nejsou zcela kauzálně determinována rozumem. Příčinou jednotlivého jednání je 

oproti tomu svobodný akt začlenění pohnutky do maximy jednání, který je spontaneitou 

Willkür. Pouze tato „konající vůle“ rozhoduje o tom, zda naše jednání bude heteronomní nebo 

autonomní, přičemţ má před sebou jistou fundamentální maximu, Gesinnung, která 
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základním způsobem vůbec orientuje morální ţivot jednajícího jako celek. Zároveň jsme 

ovšem viděli, ţe toto smýšlení, nejvyšší hodnota či „meta-důvod“, jak jej pojmenovává 

Allison, není pro rozhodnutí Willkür dostačujícím důvodem. Přesto ale platí, ţe je nezbytnou 

podmínkou morálního vývoje samotného, a proto není jen obyčejnou maximou, nýbrţ 

maximou získavanou „nečasovým“ způsobem. Tím je ovšem v Allisonově výkladu myšleno 

pouze to, ţe Gesinnung je nezbytnou logickou podmínkou lidské morality. 

To, co Allison v prvé řadě Woodovi vytýká, je nesmyslnost tvrzení, ţe bychom si 

v jediné svobodné volbě volili všechna svá empirická jednání, a z toho důvodu provádí 

výklad, jenţ má své těţiště v „inkorporační tezi“ a jenţ ukazuje, ţe svobodný akt 

charakterizuje kaţdé jednání. Wood však podle našeho názoru hovoří o volbě inteligibilního 

charakteru, nikoli o volbě Gesinnung, a ve své metafyzické spekulaci se tak zřejmě dostává 

ještě o stupeň výš, kam Allison vzhledem ke svému praktickému přístupu ke Kantově teorii 

není ochoten vystoupat.
143

 Na druhou stranu, právě na této rovině se moţná nachází rozřešení 

naší otázky. Nesmírně důleţité je nicméně jistým způsobem zkorigovat Woodovo rozvinutí 

transcendentální distinkce. Domníváme se, ţe J. Bennett správně poukázal na to, ţe 

předmětem inteligibilní volby u Kanta nejsou ony řetězce empirické kauzality, a ţe sama 

teorie proto nutně nemusí vést k absurdním důsledkům. 

Jinak se nám ovšem Woodovo rozvinutí Kantovy teorie jeví jako vystihující hlavní 

Kantův záměr. Onen „druhý svět“ je totiţ nezbytným metafyzickým předpokladem naší 

odpovědnosti za veškerou volbu (tedy i za volbu smýšlení), která vedle empirických příčin 

vyţaduje příčinu inteligibilní. Wood celou otázku odpovědnosti konstruuje tak, ţe si 

v nečasovém rozhodnutí volíme inteligibilní charakter, vlastně to, jakou budeme věcí o sobě 

(a to včetně toho, jak reagujeme na různé empirické okolnosti a jak si volíme maximy), coţ je 

pro Kanta moţnost, jak ve světě vládnoucí přírodní kauzality zajistit svobodu. Zde je však 

nutné uvědomit si, ţe se nejedná o volbu jakoţto nějakou vědomou rozvahu, protoţe to, jakou 

budeme věcí o sobě, si nevybíráme, nýbrţ jde o naši individuální „přirozenost“. Říct, ţe si ji 

volíme, lze jen proto, ţe člověk jakoţto věc o sobě nemá příčinu mimo sebe. Takto má kaţdý 

člověk „svůj“ inteligibilní charakter, vzhledem k němuţ je svobodný a odpovědný, coţ zřejmě 

                                                           
143 Je tedy otázkou, proč se Allison vůbec vymezuje vůči Woodově koncepci. Hlavním důvodem je zřejmě Woodovo tvrzení, 

ţe by všechna naše jednání byla určena v jediné nečasové volbě. To se vskutku jeví podivně, nicméně na závěr se krátce 

pokusíme ukázat, ţe celá Woodova teorie (a tudíţ i teorie Kantova) pracuje s poněkud zvláštním pojmem svobody. Také se 

nám zdá, ţe další příčinou je pojem charakteru. Wood totiţ sice hovoří o volbě inteligibilního charakteru, avšak občas – jako 

například tehdy, kdyţ se pokouší bránit proti Walkerovým námitkám – tuto otázku komplikuje volbou Gesinnung, 

fundamentální maximy. Allisonovi by se tedy mohlo zdát, ţe Wood neadekvátně vykládá volbu fundamentální maximy. 
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Kant myslí, kdyţ říká, ţe „nějaký jiný inteligibilní charakter by byl totiţ způsobil nějaký jiný 

empirický charakter…“
144

  

Kdyţ tedy Wood reaguje na Walkerovy námitky a říká, ţe v inteligibilní volbě si 

primárně volíme fundamentální maximu, podle níţ budeme jednat, znamená to, ţe ona 

„přirozenost“ čili to, jakou jsme věcí o sobě, určuje i moţnost volby a změny smýšlení, tj. 

toho, co jsme nazvali morálním charakterem. Inteligibilní charakter však současně nelze 

povaţovat za jedinou příčinu moţné konverze. Klíčovou roli zde zřejmě hrají i empirické 

podmínky, jako například výchova. Budou-li tyto podmínky příznivé, dostane-li se nám 

vynikající výchovy a budeme-li mít takové štěstí, ţe budeme vyrůstat v republikánském 

zřízení,
145

 můţe se naše přirozenost projevit ţádoucím způsobem a můţeme si zvolit dobré 

smýšlení. Samozřejmě ale téţ záleţí na tom, zda je naše přirozenost alespoň částečně dobrá. 

Pokud je veskrze špatná a přidají-li se navíc špatné empirické podmínky, jednání bude vedeno 

naším zlým, nemorálním charakterem. 

Pod tímto tedy máme na mysli onen fatalismus, kterému se Wood nakonec nedokázal 

ubránit. Daří se mu to však s ohledem na klíčovou otázku morálního progresu, protoţe změna 

Gesinnung, která je empirickou změnou, je v jeho teorii moţná. Inteligibilní charakter totiţ 

naše smýšlení zcela nepodmiňuje. Jak jsme viděli, velmi tu záleţí na okolnostech našeho 

ţivota ve smyslovém světě. Jistá osudovost je tudíţ pouze v tom, ţe jakousi „reakci“ na vše, 

co nás v ţivotě potká, určuje vţdy naše přirozenost, náš inteligibilní charakter. Wood ovšem 

správně upozorňuje, ţe inteligibilní charakter je našemu poznání téměř naprosto skryt, pročeţ 

i ona reakce nám zůstává neznámou. Jedinou moţností, jak cosi zjistit o inteligibilním 

charakteru, je toliko empirický charakter, který je „smyslovým schématem“ charakteru 

inteligibilního. Zde však opět naráţíme na hranice svého poznání, protoţe „kolik z toho je 

čistým účinkem svobody a kolik je třeba připsat na vrub pouhé přírodě a nezaviněné vadě 

temperamentu, nebo jeho šťastné podobě (merito fortunae), nemůţe nikdo zjistit, a proto ani 

zcela spravedlivě posoudit.“
146

 

Shrňme tedy na závěr ještě jednou odpovědi na hlavní otázky naší práce. Jestliţe Kant 

tvrdí, ţe si volíme náš charakter, upozornili jsme na to, ţe je třeba odlišovat inteligibilní 

charakter a charakter jakoţto onen předpoklad naší morality, Gesinnung. To, ţe si volíme 

charakter inteligibilní, primárně znamená, ţe jsme svobodné a odpovědné bytosti. Zároveň 

s tím je nutné mít na paměti, ţe se nejedná o ţádné vědomé rozhodnutí, nýbrţ spíše o naši 

                                                           
144 K.č.r., str. 349, B 584/A 556. 
145 Právě republiku Kant řadí pod vhodné empirické podmínky vedoucí k dobrému charakteru. Srv. G. Felicitas Munzel, 

Kant´s conception of moral character, str. 343. 
146 K.č.r., str. 347, B 579/A 551. 
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přirozenost, která je kaţdému z nás vlastní a která vposled ovlivňuje naše konkrétní jednání. 

Proto by toto jednání mohlo být jiné, kdybychom byli někým jiným. Jednání ale zdaleka není 

určeno pouze tím, jakou jsme věcí o sobě, nýbrţ velmi záleţí také na empirických 

podmínkách, na které naše přirozenost „reaguje“. Tyto podmínky jsou tedy klíčovým prvkem 

i při volbě a při případné změně naší fundamentální maximy, tj. Gesinnung.  
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