
Posudek diplomové práce Jacquese Josepha „Vědecký realismus a 

přirozený svět“ 

Diplomová práce se zabývá otázkami realismu, jenž je explicitně či implicitně obsažen ve vědeckých 

teoriích a jejich standardní intepretaci, a jeho vztahu k realitě každodenního světa. Diplomant probírá 

některé nejvlivnější kritiky realistické pozice, které v jeho čtení zahrnují především empirismus a 

konstruktivismus a různé relativizující trendy a pokouší se v návaznosti na práci Arthura Fina 

načrtnout vlastní postoj k uvedeným problémům, jenž se snaží zachovat jakési minimálně udržitelné 

jádro realistické pozice, které je imunní vůči uvedeným námitkám. Činí tak originálním způsobem 

konfrontací jazykového „idealismu“ Quinova a Davidsonova a jejich kritiky rozdílu smyslové hmoty a 

konceptuálního rámce, s Husserlovou diskusí vztahů (přírodo)vědeckého a přirozeného světa.  

Práce nejen splňuje, ale překračuje požadavky kladené na diplomovou práci. Je psána s mimořádným 

porozuměním pro věc a s nadhledem, který autorovi dovoluje diskutovat velmi obecná a těžká 

témata konkrétním a srozumitelným způsobem a zároveň vést nečekané a zajímavé paralely. Oceňuji 

také kultivovaný jazyk práce, přehledné členění a poznámkový aparát. 

□ 

Co se týče vlastního obsahu práce, nemám k jeho argumentační struktuře ani vyvozeným závěrům 

žádné zásadní námitky. Ve zbytku posudku bych proto uvedl jen dvě upřesnění, která mě při čtení 

napadla (body 1 a 2), a několik polemických poznámek (3, 4, 5), které mohou být užity v diskusi, ale 

nijak nesnižují mé pozitivní hodnocení a celkově dobrý dojem z práce. 

(1) Jako prominentní kritiky vědeckého realismu uvádí diplomant již v úvodu empirismus a 

konstruktivismus, přičemž poznamenává (s. 13), že mezi nimi – přes jisté odlišnosti – nebude dále 

rozlišovat, protože jsou si blízké. Tato blízkost je dále identifikována právě s kritikou realismu a 

pragmatickými kritérii pro přijímání vědeckých teorií. Ačkoli to nemá žádný větší vliv na korektnost 

dalších úvah (které jsou spojeny s konkrétními texty, jež autorovo čtení potvrzují), přijde mi takové 

ztotožnění zbytečné a matoucí, a to hlavně proto, že konstruktivismus (alespoń tedy ve filosofii vědy) 

sama sebe obvykle definuje v opozici k oběma, realismu i empirismu, jako doktrína, která odmítá 

přímočarost vztahu našich teorií a na nás nezávislé „skutečnosti“ tím, že mezi ně vsouvá určité 

konstrukce jako zprostředkující prvek. Otázka toho, do jaké míry jsou tyto konstrukce prakticky 

podmíněné a do jaké míry k nim existují alternativy, je podle mě otevřená, ačkoli autor (zdá se mi, že 

opakovaně) mezi nimi vidí vnitřní souvislost (viz třeba s. 38).  

Abych uvedl jednoduchý příklad: Kant je příkladem konstruktivisty (z hlediska filosofie matematiky 

dokonce prominentního), který není ani empiristou, ani relativistou a ani pragmatistou.  

(2) Na již zmíněné s. 38 autor explicitně říká, že konstruktivistická teorie chápe pravdivost vědeckých 

teorií pragmaticky jako užitečnost nebo úspěšnost. Za tímto tvrzením je ovšem podle mě jednak v (1) 

zmíněná nezdůvodněná souvislost mezi konstruktivismem a pragmatismem, jednak (2) přímočaré 

chápání pragmatismu jako doktríny, která operuje termíny užitku. To je podle mě mimořádně 

problematické a v širší souvislosti to může mít negativní vliv i na řešení realistického problému, a to 

z následujících důvodů.  



(a) Úspěch a užitek nejsou maximy pragmatismu, ale utilitarismu v relativně specifickém, etickém 

kontextu, byť jsou pragmatismu lidově připisovány (což ale připomíná ztotožnění idealisty se 

snílkem). Vezmeme-li třeba klasické pragmatisty, počínaje Peircem, přes Jamese po Deweyho, o 

užitku či úspěchu v utilitaristické smyslu u nich zpravidla nenajdeme nic. Pragmatismus je spíše 

založen na obecnějším předpokladu, že otázky teoretického poznání nelze oddělit od otázek 

praktických, tedy otázek jednání, hájí tedy primát praktična (know-how) před teoretičnem (know-

that), a pokouší se to druhé vysvětlit z prvního. Ve specifickém případě klasického pragmatismu pak 

poznání není chápáno jako stav mysli, ale proces naší pozvolné „adaptace“ na prostředí skrze 

vzájemnou interakci obou. To mj. řeší problém vztahu vědeckých teorií a světa, protože ony teorie 

nejsou chápány jako popisy světa (našeho nebo ideálního), ale jisté návody k jednání, a odpadá tedy 

jako v konstruktivismu potřeba něco zprostředkovávat. Tím nechci říct, že pragmatismus nemá své 

problémy, jen že je letmý odkaz k němu nebezpečný a může být i symptomatický pro výše zmíněné 

nerozlišování mezi konstruktivismem a empirismem. 

(b) Úspěch či užitek jsou samy o sobě komplikované, teoretické pojmy, jimiž je obtížné založit 

jakoukoli epistemickou pozici, protože to vypadá, jakoby bylo možné objektivně změřit či vysvětlit, co 

je a co není úspěšné či užitečné. To by ale znamenalo, že jsou tyto pojmy nějak dány už předem a 

realismus, proti kterému byly primárně užívány, vlastně nepřímo vítězí. Podobně, a významněji, se to 

má se vztahem pragmatismu k instrumentalismu, který je v práci rovněž několikráte zmíněn: říci, že 

naše teorie jsou jen nástroje k řešení určitých cílů, předpokládá, že zde existuje nějaká objektivní 

zásobárna toho, co cíl je, a takto pojatý pragmatismus tedy není realismu žádným konkurentem, 

protože ho opět předpokládá.  

(3) Podle autora (s. 42-43) je Tarského definice pravdy v souladu s „přirozenou“ realistickou pozicí, 

aniž by realismus implikovala (s. 45). V rozporu s tím, včetně Tarského vlastních prohlášení, podle 

nichž je jeho teorie „ontologicky“ neutrální, se domnívám, že je silně realisticky zatížená, a že je jí, jak 

autor rovněž navrhuje (s. 44), nelze smířit Wittgensteinovou koncepcí pravdivosti. Vezmu-li  

zmíněnou a zdánlivě ontologicky nezatíženou, protože triviální větu 

(a) „klavíry existují“ je pravda tehdy a jen tehdy, když klavíry existují, 

je zřejmé, že ze zvoleného korespondenčního pohledu platí jen tehdy, když uvedená slova znamenají 

to, co mají znamenat, tj. když slovo „klavíry“ označuje klavíry a „existovat“ znamená existenci, jinak 

by totiž mohlo platit klidně i to, že  

(b) „zajíci běží“ je pravda tehdy a jen tehdy, když klavíry existují, 

kdyby totiž „zajíci“ znamenalo klavíry a „běžet“ existenci. Atd. Z toho plyne, že bez dodatečných, 

realistických podmínek nedává formulace (a) smysl, protože může říkat v podstatě totéž, co (b).  

Právě s ohledem na tyto komplikace Wittgenstein tvrdí, že vztah věty (teorie) a skutečnosti „interní“, 

čímž se myslí právě to, že ho nejde teoreticky založit na definicích podobných té Tarského, u nichž již 

jejich samotná forma (oznamovací věty) vede k neadekvátní, realistické interpretaci. Ve 

Wittgensteinově případě je interní vztah realizován prakticky, tj. příslušná projekce je založena v tom, 

že se věta jistým způsobem používá, ale námitka je, zdá se mi, platná obecně. 

(4) Obecně bych řekl, že je problematické stavit spor realismu a anti-realismu jako spor o to, „co 

skutečně je“, a snažit se případně najít nějaký minimalistický soubor přesvědčení, na kterém se 



všichni shodnou a k nimž si pak každý něco přidá, protože žádná z líčených epistemických pozic není 

anti-realistická v tom smyslu, že by snad chtěla tvrdit, „jak to skutečně není“. Osten kritiky vědeckého 

realismu tak, zdá se mi, nemá být namířen proti skutečnosti či neskutečnosti toho, co popisuje, ale 

spíše přímočarému způsobu, jímž své teorie vykládá.  

Nejpádnějším argumentem proti této přímočarosti je diplomantem opakovaně zmiňovaný fakt toho, 

že se vědecké teorie vyvíjejí, a přímočaře realistická koncepce významu by tak byla vlastně 

opakovaně vyvracena, resp. prokázána jako jalová. Na tom mohou sotva něco změnit zdánlivě 

skromné verze realismu, v nichž se, jako v Popperově falibilismu, tvrdí, že sice definitivní pravdu 

zachytit nejsme, ale této pravdě se aspoň objektivně přibližujeme, protože toto přiblížení v důsledku 

není možné změřit bez nějakého přímého vztahu k realitě samé, která je v něm takto předpokládána 

(Popperovi se, jak známo, také žádná nearbitrární kritéria toho, kdy je jedna teorie 

„pravděpodobnější“ než druhá podat nepodařilo).  

Do jaké míry lze dynamiku vztahu mezi teorií a skutečností řešit třeba na pragmatické bázi, která mě 

osobně přijde jako jediná možná, je otázka, která přesahuje rámec práce, i když je v ní příležitostně 

uvažována, možná by ale stálo za obecnou úvahu, v jakém ohledu lze třeba samotný realismus 

považovat za teoretické přesvědčení na úrovni konkrétního systému fyziky a v jakém ohledu lze 

argumentovat pro to, zda je pravdivý či nepravdivý. To, k čemu dochází diplomant, třeba na s. 36 a 

v různých dalších částech práce, by totiž spíše odpovídalo Wittgensteinovu tvrzení, že se nejedná o 

epistemickou teorii, ale vlastně praktický postoj, k němuž nelze dodat skutečně nic víc, než 

„bouchnout do stolu“. Ten, kdo věří v reálnou existenci fyzického světa, by se měl chovat jinak, než 

solipsista, jenž se domnívá, že předměty mizí poté, co se k nim obrátí zády – jakýkoli z těchto postojů 

lze ale sotva přeměnit v testovatelnou hypotézu, protože už její formulace vlastně předpokládá to, co 

chce dokázat. V zásadě je to podobné situaci, v níž chceme zdůvodnit zákon sporu další argumentací, 

která ho ale fakticky už předpokládá, takže ve výsledku se musíme vlastně spokojit jen s tím, že ten, 

kdo ho popírá, zaujímá prakticky neudržitelný postoj někoho, kdo si povolil říkat, co chce, zatímco od 

nás vyžaduje, abychom se řídili zásadami, které popírá.  

(5) Autorova závěrečná reinterpretace Husserlova rozdílu přirozeného a vědeckého světa 

v Quinových a Davidsonových termínech dvou jazykových systémů mi přijde mimořádně zajímavá a 

originální, původní problém ale podle mě neřeší, tedy alespoň tehdy, pokud má být rozdíl mezi 

oběma světy založen na uvedeném příkladu řeckého rolníka měřícího pole. Pak totiž rozdíl mezi 

měřením velikosti pole pomocí větve a pomocí metru nespočívá v ideálnosti druhého, neboť metr je 

definován také pomocí jistého druhu větve, ale v odlišnosti způsobu zacházení s ní, které v druhém 

případě zohledňuje to, že se tato větev může opotřebovat nebo poškodit. To, zdá se mi, nemá co do 

činění s vědeckostí či přirozeností, ale s rozdílem mezi normativním a naturalistickým vysvětlením, a 

problém vztahu ideálního a přirozeného světa by vlastně spočíval v tom, že se ten ideální snažíme 

naivně naturalizovat a poté nějak naroubovat na ten přirozený.  

Problematické v tomto kontextu přijdou také autorovy (s. 57) příklady vět jako  

(a) toto jablko je červené, 

(b) v koši je pět jablek, 

(c) délka pole je padesát metrů, 



které se podle něj liší mírou ideality, kdy v případě (b) již údajně „potřebujeme takové koncepty, jako 

jsou množiny a přirozená čísla“, zatímco v případě (c) se plně dostáváme do světa idealit. V případě 

(b) ale nepotřebuji vůbec žádný koncept čísla, podobně jako v případě tvrzení typu  

(d)  ve džbánu je 3/2 litru mléka 

nepotřebuji čísla racionální, natož množiny! Takovýmito obraty, jak známo, operovala i egyptská 

matematika, která aritmetiku chápala čistě prakticky, jako soubor pravidel, která by v uvedených 

případech šlo chápat ve smyslu: (c) přilož ke každému symbolu v řadě vedoucí k 5 jedno jablko a celek 

dej do košíku, případně (d) vezmi měrnou nádobu odpovídající polovině standardní (tuto polovinu 

zde reprezentuje tzv. kmenový zlomek, pro nějž měli Egypťané speciální znak) a nalij ji do džbánu 

třikrát. V tomto smyslu patří i věty (c) i (d) ještě do světa bez idealit, jež se konstituují až tehdy, když 

se výrazy jako 5 či 3/2 neobjevují jen v kontextu nějaké míry či jednotky (výrazy jako „5 jablek“ či „3/2 

litru“ jsou známy jako tzv. pojmenovaná čísla), ale samostatně ve větách jako 

(e) 5 je prvočíslo, 

jako samostatné objekty úvah, jimž lze připisovat nějaké vlastnosti a jež se vyskytují ve specificky 

aritmetických vztazích. Teprve jejich vztah ke skutečnosti začne být komplikovaný, protože ideálně se 

sice 1+1=2, ale prakticky (abych uvedl Fregův příklad) jedna kapka spojená s druhou dá často jen 

jednu (byť větší) a ne dvě kapky. Tento vztah lze ale na rozdíl od příkladů z geometrie stěží vysvětlit 

tak, jak to podle autora (s. 56) Husserl dělá, totiž odkazem na „nekonečný krok, kterým jsme se od 

smyslových aproximací dostali k idealitám“, protože na rozdíl od geometrie zde nelze vůbec o něčem 

jako aproximaci hovořit.  

Při jistém interpretačním úsilí by šlo samozřejmě odkaz k „nekonečnému kroku“ vysvětlit právě jako 

odkaz ke kvalitativnímu rozdílu mezi normou a deskripcí, což by ovšem zmíněnou „přirozenost“ 

posouvalo kamsi směrem k staroteutonskému světu vodních víl a obrů ještě před tím, než do něj 

Wotan svým kopím vnesl nějaký řád. Předpokládám ale, že onen přirozený, každodenní svět už nějak 

normativně strukturovaný je, což pak ale zase dělá rozdíl vědeckého a přirozeného celkově 

problematický. 

□ 

Jak jsem zmínil úvodem, všechny tyto komentáře a výhrady jsou míněny jako podněty k diskusi a nic 

nemění na mimořádných kvalitách odevzdané práce, kterou hodnotím jako výbornou a doporučuji ji 

tímto k obhajobě. 

V Lipsku dne 12. 6. 2012 

Doc. PhDr. Vojtěch Kolman, PhD. 


