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Úvod 

 

Úkolem této práce je pojednat o cíli a metodě asi nejznámější Hegelově knihy 

Fenomenologie ducha.  Abychom se dostali k tomu, co Hegel napsáním knihy sledoval a jak 

toho dosahuje, musíme se seznámit s jeho filosofií a z tohoto důvodu jsem se rozhodl první 

část věnovat představení základních obrysů celku jeho filosofie, které jsou až příliš často 

zahaleny změtí pojmů, komplexních představ a někdy téměř nestravitelných souvětí. Mojí 

snahou je na základě sekundární literatury co nejsrozumitelněji vyložit Hegelovu filosofii, 

která je jak věřím tvořena několika málo principy, které se v knize neustále objevují, ale jsou 

běžnému myšlení dosti vzdálené. Aby se projevila jejich pravá povaha, jsou pojednávány 

z různých stanovišť a ukázány v různých kontextech a tedy jejich smysl se vyvíjí. Především je 

to princip absolutna. Hegelova filosofie je jím prodchnuta a na něm, jako na základech stojí 

celá soustava jeho myšlení. Je alfou a omegou, počátečním účelem i konečným výsledkem. 

Tato část tematicky trochu přesahuje do Hegelovy Logiky, ve které se v první řadě zaobírá 

rozumovými strukturami absolutna, ale mě jsem dojem, že práce si to žádá. Druhá část se 

má zabývat cílem Fenomenologie ducha. V ní se má ukázat čeho chce kniha dosáhnout, co je 

jejím cílem a předvést koncepty které jsou pro pochopení Hegelových filosofických 

předsevzetí stěžejní. V této části je věnován prostor teleologickému pohybu vědomí k vlastní 

skutečné existenci i místu filosofa v dosahování tohoto cíle. Ukazuje, že lidské vědomí musí 

nutně jednou dojít sebepoznání, protože jej k tomu pudí jak jeho vlastní pojem tak 

i absolutno ve formě předmětu, který je uzpůsoben tak aby byl poznán. Celý tento pohyb je 

pohybem absolutna ve své jinakosti k sebepoznání, kterého výrazem je teprve sebepoznání 

lidského vědomí. Ve třetí části je pojednávána metoda, jež má vytyčených cílů dosahovat jak 

v rovině všeobecné tak konkrétní. Vědomí pomocí dialektiky vznikání a zanikání svého vědění 

nabývá plnosti svého pojmu, ve kterém se rozpoznává a ruší tuto jinakost. Tato metoda je 

představena na modelu přechodu vědomí od podoby smyslové jistoty, kde je vědomí 

kladeno proti předmětu poznání k podobě vnímání, kde se už chápe předmět a vědomí jako 

něco podobného. Hegelův přínos vidím právě v tom, že vytvořil velkou teorii. Jednotlivé její 

části se utvářeli staletí různými mysliteli, ale Hegel v nich uviděl nějakou souvislost, které 

nakonec věnoval celý svůj život a dílo. A právě tyto souvislosti jsou tím, co dělá z Hegela 

důležitého filosofa. 
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Interpretace Hegelovi filosofie 

 

Absolutno 

 Začneme tak trochu neskromně vůdčím principem Hegelovi filosofie absolutnem. 

Absolutno je vše - veškerenstvo. Celek světa i s tím jak se děje a zjevuje. Poznání skutečné 

pravdy o tom jak funguje, proč je taký jaký je a proč žijeme my lidi a spousty dalších 

podobných otázek jsou vlastně vždy nějakým způsobem otázkami po tomto absolutnu. 

Jakékoliv poznání je poznání světa. I poznání úplné triviality, je poznáváním světa, poněvadž 

je jenom jedno a v něm je vše, i ta trivialita. Nedá se myslet mimo tenhle celek, protože 

i naše myšlenky se odehrávají v tomhle celku, ve kterém je rozmanitost všech jeho možných 

obsahů tak veliká, že jenom samotný fakt, že jsou pospolu, je dostatečně široký, aby je 

všechny pojal. Hegel rozeznává abstraktní a realizované absolutno. Abstraktní absolutno je 

svět rozumových struktur všeho jsoucího a realizované absolutno je vše jsoucí – svět. Na 

„počátku“ je absolutno abstraktní, prázdné ale dokonalé, a aby se naplnilo, realizuje se. Na 

konci realizačního procesu je absolutno ještě pořád dokonalé, ale je taky dokonané, 

naplněné a tedy až tehdy skutečné, protože je realizované - existuje. O miliardu let bude 

vesmír vypadat úplně jinak a i přesto se absolutno v principu nezmění, ještě stále bude 

poskytovat domov veškerým svým obsahům. Absolutno v principu je abstraktní absolutno. 

Neproměnlivost absolutna je podobná principu perpetuum mobile. Uvnitř se všechno kroutí 

a hýbe a sám tento pohyb udržuje toto zařízení tím čím je. Absolutno, stejně jako perpetuum 

mobile, zůstává tím čím je, jenom když se všechny jeho jednotlivé součásti neustále hýbou 

a plní svoje funkce. To znamená, že i proti totální proměně všeho jsoucího tady zůstává něco 

nedotčeno a nepozměněno. Jsou to principy udržování jsoucího o sobě. A to je Hegelovo 

abstraktní absolutno. Teď jsme ale řekli, že absolutno jako bytí je tím čím je jenom pokud se 

vše jsoucí mění. Naznačuje nám to, že tato proměnlivost je jaksi bytostná. Pohyb konstituuje 

bytí. Pohyb je tvořen dialektikou bytí a nebytí.  Základní pohyb všeho jsoucího je přece 

změna a ta je ve své podstatě stáváním se něčím jiným. To znamená, že stará forma umírá 

a nová se rodí. Na tomto základě můžeme říct, že pohyb, nebo změna je konstituována bytím 

a nebytím. Připodobněme si to s magnetismem. Absolutno, stejně tak jako magnetická síla 

nemůže být bez polarity. Absolutno i magnetizmus se projevuje jako protiklady. 

U magnetismu jsou to pozitivní a negativní náboj, u absolutna bytí a nebytí. Aby abstraktní 
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absolutno mohlo být, potřebuje projev- realizované absolutno, které se děje prostřednictvím 

dialektiky bytí a nebytí „Právě že je forma pro bytnost tak bytostná jako bytnost pro ni samu, 

nelze bytnost pojmouti a vyjádřiti pouze jako bytnost, tj. jako bezprostřední substanci či ryzí 

sebenazírání božstva, nýbrž právě tak je třeba ji pojmouti a vyjádřiti jako formu a v celém 

bohatství formy, jež je rozvinuta; tím je bytnost teprve zachycena a vyjádřena jako 

skutečno“1. Bytí i nebytí jsou vždy pohromadě a nacházíme je ve všech jsoucích 

jednotlivostech. V abstraktním absolutnu jsou bytí a nebytí taky, ale nejsou realizovány, 

nemají podobu. Důležité je říct, že abstraktní absolutno potřebuje realizaci. Je jeho povahou 

projevovat se. Takže jenom samo bez realizace je nekompletní, až v realizaci nachází svoje 

naplnění. V projevu nachází svoje naplnění svoji skutečnost. Řekněme, že abstrakce 

a realizace bez sebe nemůžou být, protože jedno v druhém nachází sebe. Abstraktní 

absolutno jako principy udržování bytí je jako recept, až polívka je to oč jde. Polívka je 

realizované absolutno.  A samotná příprava a vaření je proces realizace, kdy se přechází 

jednotlivými stádii až k výsledku. Začátek - onen recept, je tu kvůli tomu, aby jednou byla 

polívka, a polívka je tu díky tomu, že tady byl nějaký recept.  Celý proces je 

zprostředkovatelem mezi těmito momenty a tedy ani bez něj by to nešlo.  A tento recept by 

taky nebyl, kdyby nebylo polívky. Vlastně se to dost podobá na známou otázku: co bylo dřív? 

Vejce, nebo kuře?  Problém je v tom, že je kladena způsobem, že odpověď musí vyzdvihnout 

jedno nad druhé. A odpověď je podle Hegela jednoduchá. Předpokládají se a kde je jedno, 

musí být i druhé i když proces je vždy jednosměrný, od abstraktního k realizovanému.  A 

právě tato charakteristika, dělá z absolutna ducha „Duchovno jediné jest skutečné; jest (a) 

bytnost či to, co jest o sobě, (b) to, co vstupuje ve vztah a má určení, jinakost a bytí pro sebe – 

a (c) to, co v této určenosti či ve svém bytí mimo sebe zůstává v sobě samém; čili jest o sobě a 

pro sebe“2. 

 

Dějiny 

Celý běh světa i lidstva jsou realizací tohoto ducha. Od počátku světa přechází 

absolutní duch různými fázemi, které jej pozdvihují na vždy vyšší úroveň organizace. Nejprve 

je to organizace hrubé hmoty, pak vznik života a živé přírody až se dostane do současného 

stavu, k lidem a k jejich sociální organizaci. Na každé z této úrovní se realizuje jiná část 
                                                           
1
 Hegel, 1960, str. 62 

2
 Hegel, 1960, str. 64 
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absolutního ducha, přičemž platí, že čím vyšší úroveň, tím jemnější a sofistikovanější stránka 

absolutna se realizuje. Důležitou úlohu v tomto vývoji hraje lidské vědomí, jakožto jedna 

z těch nejjemnějších projevů absolutního ducha. To se v dějinách různě mění a taky přechází 

stádii, která analogicky kopírují vývoj celého ducha - od hrubších struktur k jemnějším 

a komplexnějším. Lidé žili zpočátku víc jako zvířata a jejich duchovní život byl toho odrazem, 

ale postupem času se naučili využívat své přednosti- především myšlení a vytvářeli různé 

společenské formace, které jim zabezpečovali kvalitnější život. Tak vznikaly instituce, které 

proměnili divocha v civilizovaného člověka. Poznání, že člověka dělá člověkem společnost, je 

pro Hegela výchozí a proto je forma institucí konstituujících společnost velmi důležitá. Těmi 

největšími institucemi jsou stát, náboženství, věda apod. Instituce se vytvořili v dějinách 

mravenčí prací každého jednotlivce a zpětně pak ovlivňují jednotlivce další generace. Takto 

člověk sám sebe formuje. Vše se ale děje ne na úrovni jednotlivce, ale celého lidstva. Hegel 

když mluví o vědomí má na mysli ne individuální vědomí jednotlivce, ale vědomí „obecného 

individua“ tj. vědomí lidstva. V celku lidství se vyvíjí i absolutní duch a nachází v něm svůj 

výraz. Samozřejmě Hegel uznává i silné individuality, které sehrávají klíčovou roli v progresu. 

Jsou to buďto různí politický vůdci, jakým byl Napoleon, nebo mysliteli prostřednictvím 

kterých se změní lidské vědění. Hlavně se však Hegel zaměřuje na práci každého člověka, 

protože všichni se zúčastňují na tvorbě dějin. Různé společenské formace, které lidství 

podstoupilo, ještě nedovedli člověka – obecného jednotlivce k plnému rozvinutí jeho 

potenciálu a tedy k plné realizaci jeho lidství.  

Duch 

Plné rozvinutí lidství znamená i realizaci absolutního ducha, vždyť základem všeho 

jsoucího, i člověka, je absolutní duch. Ale až v lidství se duch projevuje jakožto duch. Na 

úrovni přírody, či už živé nebo neživé se o sebevědomí dá mluvit jen stěží, i když tu určité 

náznaky jistě jsou. Člověk je velice emancipovaná bytost a sám sebe chápe jako individuum, 

věří, že je samostatný, i když nikdy zcela nezávislý. Člověk jako jediný tvor dokáže jít proti své 

přírodní složce. Na individuální úrovni se dokáže postit, pouštět se do života nebezpečných 

situací atd. a na společenské úrovni vytváří kulturu, která člověka formuje. Právě tento 

nedostatek instinktivního řízení chování je distingujícím znakem lidství. Tento vzniknutý 

prostor zůstává nezaplněn, a tedy se on sám musí rozhodnout, jak s ním naloží. A většinou 

ten prostor zaplní pomocí rozumu. Tak vznikají různá pravidla a rady jak se má člověk v určité 
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situaci zachovat. Těchto pravidel je potřeba, právě proto, že člověk závisí ne na instinktech 

ale na svém svobodném rozumu. A právě tento akcent na autonomnost člověka je projevem 

autonomního charakteru ducha. 

Jakmile se člověk naučil přežít a zaopatřit své základní potřeby jeho činnost se 

přesunula do duchovní oblasti. V civilizacích s velikou dělbou práce vzkvétala kultura a stále 

větší počet lidí se mohlo zaměstnávat duchovní činností.  Člověk se naučil samostatně 

myslet, poznával okolní svět a ptal se. Dřív, či později muselo dojít i k tomu, že se bude ptát 

sám na sebe. Tato schopnost usměrnit pozornost na sebe je to, co dělá člověka výjimečnou 

bytostí.  Člověk má sebevědomí. Právě toto uvědomění, že člověk dokáže myslet sám sebe je 

pro Hegela velice důležité. Je konstitutivní pro to co znamená být člověkem a tedy pro 

realizaci lidství a je klíčové pro pochopení toho co je to duch. Duch je toto sebevědomí, toto 

uvědomění vlastní subjektivity a zaopatření se. A právě tato charakteristika, dělá z absolutna 

ducha. 

Absolutno Hegel chápe jako absolutního ducha. Ne náhodou si Hegel zvolil zrovna 

tento pojem pro absolutno. Řekli jsme, že absolutno je v pohybu realizace. Tato realizace 

něčemu slouží, není jen tak. Hegel to chápe tak, že absolutno vyvíjí určitou aktivitu- zjevuje 

se.  Zjevuje se, aby bylo viditelné, aby bylo poznatelné. To předpokládá někoho, kdo ještě 

poznání nemá, jinak by zjevování bylo nesmyslné. Absolutní duch se zjevuje, aby z pozice 

tohoto zjevu (lidstva) poznal sám sebe. Dává se nám ve své podobě dynamického, 

proměnlivého světa. Fakt, že i my lidi máme ducha, že si takhle rozumíme je podle Hegela 

projevem absolutna jako ducha. Naše vlastní sebevědomí je modelem pro pochopení 

absolutního ducha. Připodobněme si teda naše sebevědomí k absolutnímu duchu. Znamená 

to, že absolutní duch si je nějak vědom sám sebe. Způsob jakým se toto sebevědomí 

absolutna děje lze pochopit skrz zmiňovanou aktivitu absolutna. Absolutno se zjevuje, aby se 

skrze svůj zjev, totiž nás samé, poznalo. Když jej vskutku pochopíme jako ducha, bude toto 

novovzniknuté poznání sebevědomím absolutna. Absolutní duch se tak prostřednictvím nás 

lidí zjeví jako sebevědomé absolutno, ba dokonce si bude v tu chvíli přes nás vědomo sebe.  

Poznání 

Důležitým momentem v realizaci jako takové je poznání. Pokusím se znázornit základní 

schéma realizace na triviálním příkladu. Člověk v přírodě pozoruje nějaký proces a zjišťuje, že 

se v něm nachází nějaká posloupnost, která se vždy opakuje. Vyabstrahuje co je vždy stejné, 
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nějakou zákonitost, například princip páky. Tato zákonitost funguje v přírodě i bez člověka 

ale teď je i v mysli člověka, který toto zjistil. Podle této zákonitosti pak postaví rameno nad 

studnou, které mu pomáhá dostat vodu ze studny. Toto zařízení je ztělesněním, realizací 

tohoto poznání. Když je poznání dobré a zařízení funguje, rozšíří se jak ta myšlenka tak to 

zařízení a lidstvo se posune o krůček dál. 

 Když se na to podíváme optikou Hegelova absolutního ducha, stalo se následovné. 

Připomeňme si, že vše jsoucí má základ v absolutnu, protože absolutno je bytí. Okolitý svět 

tedy má svou podstatu v absolutnu. My lidé taky jsme a taky máme svůj základ v absolutnu. 

To, že my poznáváme přírodu, je jakoby jsme řekli, že jedna část absolutna poznává jinou 

část absolutna, a tedy že je to sebepoznávání absolutna. Děje se to ale bez vědomí, že je to 

právě sebepoznávání. Když poznáváme okolitý svět nemáme při tom přeci na mysli tuto 

jednotu nás a poznávané věci, právě naopak člověku je mnohem přirozenější vnímat objekt 

jako něco absolutně cizího. U Hegela vidíme, že ve svém základu nic není cizí ničemu. Tato 

jednota v jinakosti tedy ještě nevstoupila do našeho vědomí, a tedy není realizována. Až když 

si člověk uvědomí, že objekt i subjekt mají svou nejhlubší podstatu v samotném bytí - 

absolutnu a tedy že jsou jedním, se bude moci poznávání světa jmenovat sebepoznáváním 

absolutna. Toto uvědomění jednoty v jinakosti je jen výrazem sebevztažného charakteru absolutna. 

Až v lidském uvědomění je toto sebevztahování pochopeno jako sebevztahování. Dívat se na svět 

onou optikou blíž absolutnu, jako garantu jednoty všeho, by podle Hegela mělo být vůdčím principem 

filosofie jako vědy, pokud má odhalit jedinou pravdu. Tento nárok ukotvit poznání v absolutnu byl 

přítomný i v středověku, ale pak ho vystřídala věda nárokem evidence, tedy ukotvením ve 

vědecké metodě, měřitelnosti a ověřitelnosti.  Hegel se vrací k tomuto nároku ne z důvodu 

víry, jak tomu bylo ve středověku, ale z vyhrocení nároků vědy založit vědění v jistotě. Podle 

Hegela je největší jistotou právě založení všech věcí v absolutnu „…Hegel vyhrocuje 

požadavek evidence, jímž novověká věda nahradila dřívější požadavek absolutního založení 

poznání, v ambici ‚pochopení‘ zkoumané věci z jejího ‚pojmu‘, tj. jejího absolutního základu“3. 

Proto chce všechny věci vysvětlovat z jejich pojmu, což je právě jejich duchovní podstata, 

jejich tvar, z kterého byli realizovány. Ten je nahlédnutelný jenom myšlením, nakolik je 

pojem sám substancí duchovní povahy „…předmět se pozvolna vyjevuje jako obecná 

struktura a to struktura pohybu, který se uskutečňuje překonáváním protikladů. Tím se 

                                                           
3
 Sobotka, V jakém smyslu je Hegelova Fenomenologie ducha "prvním dílem" "vědy", tj. filosofie?, 2007, str. 30 
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ukazuje předmět jako něco, co je ‚o sobě‘ identické s myšlením vědomí“4. Jinak řečeno pojem 

je abstraktní a tedy je možné se k ní dostat jedině pomocí naší schopnosti myslet abstraktně. 

Právě myšlením se totiž dostáváme nejblíž k věčnému, k nečasovému. Abstraktní absolutno 

je tedy absolutní pojem, a abychom se dostali k pravdě, je nutné myšlení. 

 

Fenomén 

Všechno jsoucí je fenomén, má formu jevu a je tudíž duchovní povahy.  Jev nemá 

u Hegela podřadné postavení pouhého zdání, naopak. Pro něj je tím jak se věc sama jeví a je 

její pravým výrazem. Sám pojem věci se jeví, ve svém jevu nachází svoji skutečnost- svoji 

realitu a jenom v něm zůstává tím čím je. Jev je tedy zprostředkováním pojmu – zjinačením 

„Neboť zprostředkování není nic jiného než soběrovnost, která se pohybuje, či reflexe v sebe 

sama, moment já existujícího pro sebe, čistá zápornost, či převedeno na čistou abstrakci, 

jednoduché vznikání“5. V horizontu absolutna se v realizovaném jevu pojem ukazuje jak 

skutečně je-  jako nezprostředkovaný i když sám jev je zprostředkováním tohoto původního 

pojmu. Tímto pohybem je zachována ona zprostředkovanost jevu, ale taky je překonána tím, 

že se pojem v jevu ukazuje jako jednoduchý, tj. nezprostředkovaný. Jako hra puzzle, kdy se 

fakt, že všechny díly tvoří jeden obrázek, ukáže až, když jsou všechny díly pohromadě a na 

svých místech i pojem se ukáže, že je jasný a celistvý až když je plně realizován.  

 

Nemožnost jiných alternativ 

Absolutno svou funkci „udržovatele“ bytí vždy stoprocentně vykonává, a kdyby 

přestalo, tak by stejně nebylo nikoho, kdo by si to mohl všimnout. Co nejestvuje to se myslet 

nedá. To ostatně řekl už Parmenides. Když už přijmeme tuto představu, určitě nás napadne 

jedna velice důležitá otázka. Proč ta neustálá změna? Kdyby funkce absolutna byla prostě 

být, tak proč jenom tak nehybně nesedí a jenom je? Nemusela by se vynakládat všechna ta 

energie na tvorbu galaxií a ani já bych nemusel ráno vstávat a jít něco dělat. Prostě bych 

jenom byl. Svět by byl jako fotografie, všechno by zamrzlo jako v nějakém sci-fi filmu. Mělo 

by to ale jeden háček. Kdybychom byli důslední, tak to by nám ani nemohlo tlouct srdce 

a vlastně bychom vůbec ani nemysleli, protože myslet se dá taky jedině v čase. A kdyby 

                                                           
4
 Sobotka, Proces vzdělávání vědomí v Hegelově Fenomenologie ducha, 1973, str. 358 

5
 Hegel, 1960, str. 62 
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všechno takhle stálo, v bodě nula, jenom stěží bychom to nazvali bytím, protože mnohem 

více by to vlastně bylo nebytí, vždyť by se nic nehýbalo, nic by se nedělo, nemohl bych nic 

poznávat ani si nic uvědomovat a přesně to je přece nebytí-smrt. Anebo to můžeme vzít 

z druhého konce a představit si, že pohyb bude, ale bude jakoby instantní a vše se bude dít 

jakoby v jednom momentě. Naráz by se děl začátek i konec světa, znovu a znovu, a to vše 

v jediném bodě. Takže pohyb by byl, ale čas ne. Bylo by to, ale vůbec dění? Vždyť by to byl 

vlastně zas úplně statický stav. A takovýto stav je pro člověka nemyslitelný, protože myšlení 

se děje v čase a je nemožné v takém stavu být, takže nám nezůstává nic jen přijmout pohyb, 

jak ho známe za nutnou součást bytí6. Bytí a tedy i absolutno se děje, je v pohybu. Je 

každému člověku jasné, že vše se mění a že základní známkou života je nějaký pohyb nebo 

změna. Lidi a zvířata se hýbou, rostliny rostou, kameny zvětrávají a všichni jednou umírají. 

Tady je ale spíš podivuhodné, jak to, že život jako taký nějak přetrvává? Jak to, že i proti 

trvalé pomíjivosti a neustálého umírání má neustále co umírat? Co je to za princip, který 

pomáhá životu přetrvávat? Reprodukce. Znovu-vznikání. Věčný život nespočívá 

v nesmrtelnosti, ale právě v smrtelnosti. Pomíjivost je něco s čím život jakoby počítá 

a zařizuje si to tak, že jí dokáže odolat. 

 

Vůle – účel a výsledek 

To zní jako by absolutno něco chtělo, jakoby o něco usilovalo a taky, že tomu u Hegela 

tak je. Fakticita jevu tj. jsoucnost jsoucího je Benyovszkým  interpretována jako přitomnost 

„Přitomnost je (vzhledem k její ontologické interpretaci) vnímána jako ‚agere‘ ‚actus‘, 

actualitas‘ po způsobu reflexivního ‚před-sebe-stavění‘, je vnímána jako ‚vůle‘“7.  Absolutno 

je subjekt, protože dění jako takové je někam směrováno, má nějaký smysl, je tady kvůli 

něčemu, chce něčeho dosáhnout. Absolutno je v pohybu a tento pohyb směřuje k realizaci 

a následnému uvědomění a sebeuvědomění „To *vědění o sobě+ tkví v pohybu 

‚zprostředkování sebe se sebou’, jehož cílem je ‚poznat se, být pro sebe’ “8. Když si 

představíme proces realizace jako úsečku, tak na začátku můžeme vidět účel. Ten je už 

zmiňovaným receptem na polívku. V tomto stádiu se polívka nedá jíst a absolutno se nedá 

                                                           
6
 Takto nějak si Hegel představuje sebediferenciaci pojmu. Ten se sice rozkládá ve své momenty, ale zůstává ve 

svém abstraktním živlu a je tudíž nečasový. Nerealizuje se. 
7
 Benyovszky, 1999, str. 53 

8
 Kuneš, 2007, str. 54 
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poznávat. Je v něm však zamýšleno, aby se jednou mohlo. A protože absolutno je přece 

jenom něco jiného než polívka, opustím tuto metaforu. U absolutna je tomu tak, že účel je 

něco jako potenciál. Má v sobě jistou sílu, která je určena na realizaci, na zjevení se. Ta se 

v procesu postupně vyčerpává a jak se schyluje ke konci, je jí míň. Ale to jen proto, že se už 

realizovala a je fixována ve formě jevu. Jako výsledek je onen jev.  Ten je připraven k poznání 

(ke konzumaci). Dovršení celého procesu je poznání jevu což naplňuje původní účel.   

 

Rozum 

Když něco je, tak celek, do kterého se vše zasazuje je absolutno a tedy je celým bytím. 

To co spojuje veškerenstvo je při té neuvěřitelné diverzitě všeho jsoucího holý fakt 

inteligibilní existence a proto je absolutno právě tím. Vejde se takto do všech forem bytí, ať 

už je to nějaká hrubohmotná planeta nebo nějaká efemérní představa snílka. Když je celým 

bytím tak je skutečně celým bytím, beze zbytku. Takže je i v uvažování a našich myšlenkách. 

Absolutno vlastně musí vědět úplně všechno co je k vědění. Když je absolutno bytí a moje 

myšlenky jsou, tak je absolutno u nich právě tak jako já. Je všude tam, kde jsem já i všechny 

ostatní já.  

Hegel to myslí nějak tak, že protože všechny možné formy bytí jsou rozumně 

organizovány, musí být něco jako světový rozum a právě tím se řídí všechen ten pohyb. 

A když pak člověk, jako bytost schopna rozumné uchopit vidí ve světě toto inteligibilní řízení, 

docela snadno přijde na to, že existuje nějaký „řád“ tj. rozum. To možná zní jako tautologie, 

ale všimněme si, že v okolitém světě se dějí věci, které my lidé pokládáme za rozumné. To 

znamená, že tato rozumnost světa se projeví sama o sobě až u nás v našem vědomí. Sice i ve 

volné přírodě působí, fyzikální zákony platili i před tím než vznikl člověk, ale až člověk jim dal 

jasněji vystoupit. U člověka se rozum zbavuje původní roztříštěnosti a nachází svou 

celistvost. Člověk je totiž schopen vyabstrahovat z pozorování přírody určitou zákonitost, což 

je struktura, která nemá hmotnou existenci- je duchovní. A protože Hegel chápe svět jako 

zjevování se bytí, přičemž je tento jev vždy už v našem vědomí, abstrakce těchto zákonitostí 

je abstrakcí nikoli z vnějšího světa, ale z toho jak se tento svět vykazuje v našem vědomí9. To 

znamená, že každé pozorování se děje na poli, kterého součástí jsme my i jevy. Tento jev 

neboli fenomén pochází se stejného zdroje jako my sami a tudíž je takováto forma poznávání 

                                                           
9
 Sobotka, Proces vzdělávání vědomí v Hegelově Fenomenologie ducha, 1973, str. 358 



 
 

12 
 

adekvátní a platná, třebaže poznatky takto získané nejsou nevyhnutně přesné nebo 

pravdivé. Vývojem se vychytají mouchy, odstraní špatné představy a dobereme se 

pravdivějších představ.  Tímto se vyvíjí celé lidstvo neboť stavění a bourání i celých soustav 

představ o světě je prací mnoha jedinců, který těmto věcem věnovali svůj čas. A právě vývoj 

je garancí toho, že jednou se musíme dostat k pravdě. Takto se mění náš duchovní život. 

Stále jsem ale nedokázal, že táto forma poznávání je vskutku adekvátní a vede ke 

skutečnému vědění. Hegel to myslí tak, že sám svět je stejné stavby jako naše představy 

a teda že spolu nějak musí komunikovat. Hegel je přesvědčen, že fyzický svět je stavěn 

pomocí duchovních principů a odůvodňuje to tím, že jsoucna podléhají zákonitostem 

(například pomíjivosti), které jsou duchovní povahy a tedy je konstituují. V čase se 

uskutečňuje a tím pádem zjevuje onen duchovní princip.  Zdání pevnosti se uvědoměním 

pomíjivosti rozplyne spolu s věcí, kterou ohlodá zub času a její bytí se promění v nebytí. 

Právě tato struktura pomíjivosti je duchovní stavba hmotného světa a k ní máme jako 

duchovní bytosti přístup. „Proces korekce ‚vědění‘ vědomí o předmětu má svou specifickou 

stránku v tom, že předmět se pozvolna vyjevuje jako obecná struktura, a to struktura pohybu, 

který se uskutečňuje překonáváním protikladů. Tím se ukazuje předmět jako něco, co je 

‚o sobě‘ identické s myšlením vědomí.“10 Absolutno tedy organizuje své útroby pomocí 

duchovní struktury, která je konstruována logickými principy. Z tohoto by se dalo odvodit, že 

pravda o tom, jak funguje svět, je logická, protože byla vytvořena pomocí logiky neboli 

rozumu božské mysli. A my lidé jsme adekvátně vybaveni na takové chápání světa, protože 

náš vlastní rozum je zjevem onoho božského. Tímto Hegel zároveň odpovídá agnosticismu, 

který na adekvátní přístup ke světu nevěří, protože svět je podle něj nestejné podstaty, že 

lidské vědomí a svět jsou něco absolutně nestejného a že proto poznání je jen jakýmsi 

médiem a tedy nemůže postihovat svět tak jak v skutečnosti je.  
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 Sobotka, Proces vzdělávání vědomí v Hegelově Fenomenologie ducha, 1973, str. 358 
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Cíl Fenomenologie ducha 

 

Po úvodu bychom měli mít základní představu o tom, jakýma očima se Hegel dívá na 

svět. V návaznosti na to teď můžeme přejít k pojednání o cíli Fenomenologie ducha. Základní 

otázkou bude: co Hegel napsáním knihy sledoval, čeho má kniha dosáhnout? Samozřejmě 

tady nebudeme rozebírat Hegelův osobní život a jeho osobní důvody proč knihu napsal. 

Budeme se zabývat filosofickými důvody a já se budu snažit ukázat, že Fenomenologie ducha 

takový důvod má.  

 

Zkušenost vědomí 

Hegel byl a je filosofem změny a pohybu. V soustavě jeho myšlení mají „neměnné“ 

racionální konstrukce své místo jen jako fenomény v procesu a nemají statut neměnnosti. 

Těmi konstrukcemi mám na mysli různé mínění a představy o tom jak funguje svět. V historii 

se totiž různí lidé už mnohokrát domnívali, že dosáhli pravdy a pak už z tohoto stanoviska 

nikdy neustoupili. Přinejlepším jsou jakousi konzervativní silou, která brání život před silou 

záporna, které rozkládá a zpochybňuje. Nikdy neplatí za to, za co se často vydávají, za 

neměnnou pravdu. Každá jednou podlehne síle otázek, na které neumí odpovědět, nebo jsou 

její odpovědi neuspokojivé. Každá soustava paradigmat bude přestavěna anebo zvrhnuta 

a její místo nahradí jiná soustava, která bude mít své hranice možností posunuty. I tím se 

jakoby celý koncept neměnné pravdy zpochybňuje a proto neměnnou pravdu Hegel vůbec 

nehledá. Hegel má jiný koncept. Pravda je spíš něco dynamického, co se člověku pomaloučku 

odkrývá než nějaký fixní obraz, který se odkryje a je hotovo. Pravda se vyvíjí. Přesněji řečeno 

jev pravdy se vyvíjí. Pravda o sobě je jenom jedna, ale povědomí o ní se vyvíjí. A každé 

povědomí je vždy jenom jevem a tedy nemůže zůstat nedotčeno. Bodem obratu je když si 

člověk toto uvědomí. Tehdy už nemůže ulpět na nějaké soustavě definitivně, ale jen pokud 

to má smysl. To znamená, že každá soustava má svoje místo ale hlavně má taky svůj čas. To 

co bylo včera pravdivé, dnes už nestačí, ale nemá smysl, abych se snažil postavit se na vlastní 

ramena a dělal to, co by mělo smysl až zítra. Snahou Hegela je nezaspat na vavřínech ale taky 

nepředbíhat „Na jedné straně je nutno snést délku této cesty, neboť každý její moment je 
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nutný; z druhé strany je nutno pozdržet se u každého z nich…11“. Tato proměnlivá struktura 

má opět podobu dialektiky. Objeví se otázka, na kterou se hledá odpověď. Každá odpověď 

ale přináší další otázky, které jsou už ale jiné a potřebují tudíž jiné odpovědi.  „Po nás, 

chceme-li pochopit stanovisko, na němž ‚duch vědomý sebe sama stojí v přítomnosti‘, se 

požaduje, abychom se oddali ‚ ‚vnitřnímu životu a svéhybnosti‘ tohoto procesu“12. My lidé 

jakožto jediné sebevědomé bytosti jsme totiž součástí tohoto ducha a když máme vedle 

přírodnosti i složku odehrávající se v oblasti vědomí a myšlenek, musí být svět těchto 

myšlenek taky součástí absolutna. Jenom lidé mají schopnost uvědomovat si své Já a být si 

vědomi toho, že jsou si vědomi. Tato schopnost je jedinečností lidského pokolení.  A proto, 

že jsme, že se podílíme na bytí, které v sobě objímá všechno, co jest, musí se v člověku zračit 

nějaká velice specifická vlastnost tohoto bytí. To co se dozvíme o sobě, dozvídáme se tedy 

i o absolutnu, vždyť jsme jeho součástí. A taky to znamená, že bytí neboli duch, se skrze nás 

poprvé uvědomuje. Člověk přináší vědomí, ve kterém bere za svůj předmět nejrůznější věci 

materiálního i mentálního charakteru (tedy je zpočátku intencionální, je vždy vědomím 

něčeho). Teď už můžeme říct, že světový duch takto vlastně pozoruje sebe sama ve svých 

formách. A tento pohyb je aktem sebeuvědomování ducha. Z pohledu člověka se příroda 

nebo věci zdají být objekty, ale z perspektivy absolutna jako subjektu je to poznávání sama 

sebe. Absolutno tak má v sobě svůj přirozený subjekt jako poznávající oko, ale i předmět, 

neboli objekt, na který se dívá je zase jen ono samo. Tohoto si je samozřejmě vědomo, je si 

vědomo své subjekt-objektové jednoty, kde už není ani jedním ani druhým, protože je už 

něčím mimo tohle rozdělení.  Toto uvědomění se ale může dít jenom na platformě člověka 

a právě toto uvědomění je cílem Fenomenologie ducha. Hegel vidí vývoj světa v tomto 

rozšiřování a prohlubování sebevědomí a je proto i jeho cílem.  
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 Hegel, 1960, str. 67 
12

 Sobotka, V jakém smyslu je Hegelova Fenomenologie ducha "prvním dílem" "vědy", tj. filosofie?, 2007, str. 34 
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Věda jako pravda 

„Spolupracovati na tom, aby se filosofie přiblížila formě vědy – aby mohla odložiti své 

jméno lásky k vědění a byla věděním skutečným – toť, co jsem si předsevzal.“13 

Tenhle výrok je na prvních stránkách předmluvy a docela jasně vyjadřuje Hegelovu 

ambici. Podívejme se ale blíž k tomu co tím myslel. Na chvíli se přidržím laického konceptu 

vědy, aby pak ostřeji vystoupil kontrast s Hegelovým pojetím. Je přinejmenším podivuhodné 

udělat s filosofie vědu. Vždyť filosofické problémy se nedají zkoumat tak jako vědecké, věda 

přece musí mít v rukou to, co zkoumá a filosofie je jenom samé přemýšlení o něčem, 

co reálně ani neexistuje. Nedá se to chytit, měřit, vážit, strčit pod mikroskop ani hodit o zeď 

a pozorovat, tak jaká věda? Hegel moc dobře ví, že „materiálem“ filosofie není nic hmotného 

a tedy, že se to nedá takovýmto způsobem zkoumat. Naopak se domnívá, že lpění na 

materiálním (…mysl je tak pevně zakořeněna v pozemskosti…14), jak to dělá věda je omylem 

a aby se stala skutečným věděním, bude muset nějak s duchovnem počítat. Ignorace 

nemateriální stránky života a tedy vědomí a absolutna je vážným omylem. O co mu ale jde, 

když říká, že filosofie se má stát vědou? Chce získat takovou metodu poznávání, která by do 

sebe inkorporovala duchovno, protože jedině tak může být kompletní. Tedy už nejde o vědu 

v běžném smyslu. Aby legitimizoval pokus a tedy reálnou možnost dosáhnout takové vědy, 

která má rozhodnout vše, obrací se proti mínění, které je k takové vědě skeptické. Ukazuje, 

že tato skepse má základ v nesprávném a nereflektovaném předpokladu, že poznání je od 

pravdy zásadně odlišné a tato bariéra že je nepřeklenutelná. Bariéra tkví buďto v tom, že 

poznání je nástrojem, který svůj předmět vždycky pozmění a tedy nemůže vidět pravdu v její 

původnosti anebo, že je poznání médiem, které sice pravdu zprostředkuje, ale taky zkresluje 

a tedy znova nepřináší pravdu v čirosti. Tento názor sám činí pravdu nedostupnou 

a znemožňuje si přístup k ní. Když ale tvrdí, že poznání nedosahuje pravdy a přesto tvrdí, že 

je pravdou, že je nemožné pravdu dosáhnout, diskvalifikuje se, protože tvrdí, že má pravdu 

a zároveň, že ji nikdy nemůže dosáhnout. Hegel hledá způsob jak tuto bariéru překonat 

a nechce se nechat vtáhnout do těchto sebeomezení. Reflexe těchto omezujících 

předpokladů a pochopení, že jsou vskutku omylem, pobízí vědomí k hledání nové cesty. 

Uvědoměním špatností našeho dosavadního vědění se vědomí posouvá. Tím dalším krokem 

a rozřešením problému nedostupnosti pravdy je zrušení oné bariéry.  Samotné provedení 
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tohoto kroku je vysvětleno v další části této práce (věnované metodě), ale neuškodí již teď 

naznačit, jak se toto rušení děje. Poznávání je aktem vědomí a tedy je dobré vědět, jaké jsou 

poznávací schopnosti vědomí. Vědomí tedy zkoumá samo sebe. Má samo sebe za předmět 

zkoumání. Když je něco předmětem vědomí, tak toto vědomí se k předmětu vztahuje a 

zároveň se od něj odlišuje. Jenomže když zkoumáme samotné vědomí, tak se od něj nelze 

odlišit a tedy nejde vytvořit onu distanci, protože právě vědomí ono zkoumání provádí. 

Pravda neboli bytí o sobě je to oč jde, takže je předmětem. Jenomže já, které chce tohoto 

předmětu dosáhnout, je oním předmětem. Z toho vyplývá, že vědomí má dokonalý přístup 

k poznání sebe. „Ryzí sebepoznání v absolutní jinakosti, tento ether jako takový, jest základ a 

živná půda vědy čili je vědění ve své obecnosti“15. Toto uvědomění, že vědomí je pro sebe 

dokonale přístupné k poznání, je modelem a základním principem vědy jako skutečného 

poznání. Věda jako skutečné vědění se řídí tímto vzorem a má přinést nový pohled na svět, 

novou perspektivu, z níž se věci ukážou v pravém světle „Věda ze svého stanoviska klade na 

sebevědomí požadavek, aby se již pozvedlo do tohoto etheru, aby mohlo žíti s vědou a ve 

vědě a aby s ní a v ní žilo“16. Věda má být novým výrazem ducha, definitivní cestou k pravdě. 

Musím zdůraznit, že vědomí se poznáním sebe dostává do stavu své pravé existence, že 

teprve pak se zbaví všech falešných zábran, které jej do té doby drželi v nepravé podobě. Ale 

protože vědomí poznává sebe skrz dialektiku předmětu a subjektu a protože víme, že 

předmět je projevem vůle absolutna být námi poznáno, můžeme říct, že absolutno se na 

sebepoznávání vědomí důležitým způsobem podílí. V tomto sebepoznání vědomí shledává, 

že absolutno je aktérem, hybatelem tohoto procesu sebepoznávání a tedy je 

sebepoznáváním nejen lidského vědomí, ale taky samotného absolutna „Aktivitu vědomí 

takto můžeme charakterizovat jako aktivitu, která se uskutečňuje za přispění jiné aktivity, 

totiž absolutna“17. Stanovisko sebevědomí má vývoj chápat jako sebepoznávání absolutna, 

které se děje prostřednictvím lidského vědění jako jeho zjevu. Teprve když se lidstvo bude 

chápat jako jev absolutna a tedy jako jeho jsoucno a jeho vědomí, může absolutno pokročit 

v realizaci svého vlastního pojmu, až ke konečnému dovršení v jsoucí dokonalosti. 

Fenomenologie ducha má představit pojem vědy jako nové úrovně pravdy. Úrovně, v níž si 

duch už nevystačí ani s vírou a odvážnými výroky o bohu, ani mudrováním. Vyžaduje 

                                                           
15

 Hegel, 1960, str. 65 
16

 Hegel, 1960, str. 65 
17

 Kuneš, 2007, str. 52 



 
 

17 
 

patřičnou hloubku i šířku projevu, ve kterém se jí dostane zadost. Pojem se musí dít a vznikat 

aby se naplnil. Proto je prvním cílem Fenomenologie překročit omezení intencionálního 

vědění a zavést vědění, které by bylo položeno na základě sebepoznávání absolutna. 

Absolutno je totiž vším, a když pozná ve svých jednotlivých jsoucnech sebe, tak toto poznání 

je realizací jeho pojmu, jeho účelu. A protože už víme, že vědomí je bezprostřední realizací 

absolutna jako ducha, je důležité, aby vědomí poznávalo sebe jako ducha a oprošťovalo se 

od omezení, které mu zabraňují v tom, aby bylo tím, čím je.  

Hegelova věda nemá zájem v nějakém specifickém okruhu jsoucen, jak je tomu u vědy 

v našem běžném smyslu. Je spíše modem poznávání, perspektivou. Jsoucno poznává ne 

pozorováním ale ontologicky, z jeho základu. Není nic jistějšího, než poznání jsoucna z jeho 

absolutního základu, z pojmu a vysvětlit jej v těchto intencích, jakoby zevnitř je skutečné 

poznání. To neznamená, že se nezajímá o objektivní příčiny, nebo podmínky, spíš to 

znamená, že věří, že věc se dá pochopit jenom v kontextu celého  procesu seberealizace 

absolutna. Abychom poznali nějakou jsoucí jednotlivost, třeba tužku na stole, nestačí nám 

aktuální náhled této tužky, protože náhled zachovává onu strukturu odcizenosti předmětu. 

Je třeba poznat ji tak, jako je o sobě i pro sebe a to jde jenom v kontextu a z pozice 

absolutna, které je vším. Teprve když vědomí pozná, že ono samo i tužka jsou ve své 

podstatě tímtéž, je poznání dokonané. Kontext i historie té věci, kde byla vyrobena, proč se 

takové věci vyrábí, jak se sem dostala a další množství na sebe navazujících informací, končí 

v posledku u absolutna. Teprve tak přesně vystihneme tu konkrétní jednotlivost a rozlišíme ji 

od jiných. Poznání věci jako procesu je pro Hegela velice důležité. Pro věc je konstituující, jak 

vznikla, proč a co ji zformovalo do momentální podoby, protože to ji udělalo tím, čím je, 

a tudíž patří k ní, jako ke svému výsledku. Musíme chápat věci v jejich „konkrétnosti“ tj. jak 

se stali tím, čím jsou. To co aktuálně vidíme jako tužku na stole, je pouhým výsledkem celého 

procesu vytváření tohoto jevu. A tento proces patří k tomuto výsledku jako dětství 

k dospělosti.  

Co mají vědci i filosofové společné je že hledají pravdu, třebaže to dělají úplně jinak. 

To, co ale filosofům na rozdíl od vědců chybí, je spolehlivost výsledků. Mezi různými 

filosofiemi je tolik rozdílů, že se navzájem ruší nebo jsou jinak nekompatibilní. Ale když je 

pravda jenom jedna, tak to tak nemůže být „Tak jako rozum je jen jeden a tak jako nemohou 
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existovat různé rozumy, tak existuje jen jedna filosofie, i když v různých podobách“18. 

A z povahy pravdy vyplývá, že jich nemůže být víc. A tak se musela někde stát chyba. Když je 

filosofie cesta za pravdou tj. k jedinému cíli a dva o sobě vyhlašují, že toho cíle dosáhli, ale 

jsou na jiných místech, někdo z nich nebo možná oba museli šlápnout vedle. Existuje příliš 

mnoho pohledů na věc a mnoho obrovských soustav, Hegel ale chce tyto rozdíly překonat 

myšlenkou vývoje vědění a zasazením jednotlivých filosofií do historického kontextu. 

Vysvětluje je jako různá stádia tohoto vývoje „Tyto formy se od sebe nejen liší, nýbrž též 

jedna druhou zatlačuje jako navzájem neslučitelné. Ale jejich plynulý ráz činí je zároveň 

momenty organické jednoty“19. Naznačuje, že vývoj vědění procházejíc různými stanovisky 

nutně směruje k pravdě a jednou ji nutně dosáhne. Tato sjednocující a integrující myšlenka 

vývoje k pravdě je ale jenom cílem Hegelovi vědy, jejím pojmem. Jak jsem už naznačil, pojem 

je pouze počátek, jakýsi předobraz, podle kterého se samotné jsoucno tohoto pojmu 

realizuje. Protože absolutní pojem, tedy Pravda20 – abstraktní absolutno, je ve své celistvosti 

logicky organizován, musí být pravda logikou odhalitelná. Logikou zde myslím ne formální 

vědu o výrocích, ale fundamentální operace světového rozumu, které dávají světu jeho 

rozumnou strukturu. My lidé máme schopnost odhalovat tyto struktury, protože jsme podle 

nich stavěni. To co už odhalené je, jsou zatím jenom jakési fragmenty, které jsou navzájem 

často neslučitelné a proto nějak neúplné. Vědomí v celku lidstva zatím nedosáhlo své jednoty 

a různá vědění se v něm objevují jako jeho momenty. Přivedením koncepce jednotné vědy, 

tedy prvního pojmu jednotné vědy, který by ukázal vědomí jako celek, se Hegel jako filosof 

snaží o svůj „přídavek“21. Má v úmyslu tuto koncepci dovršit. Tato koncepce spočívá v celé 

jeho filosofii absolutního ducha. Právě ukotvenost všeho na jediný základ dává naději na 

jedinou pravdu, a tedy musí být právě toto cestou správním směrem. Hegel, myslím správně 

shledal rozumné bytí, jako to nejuniverzálnější společné. Bytí se dá najít všude, a tedy musí 

být vůdčím principem jednotnosti vědy. Je jedna realita, ve které se vyskytují nejrůznější 

pohledy na tuto jednu realitu a proto ten, kdo dosáhne pravdy, musí dokázat nějakým 

způsobem překlenout ony rozdíly a vysvětlit v čem jsou i tyto v jednotě.  
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Přídavek filosofa 

Teď se ale musíme podívat na onu jednotu a na konkrétní Hegelovu představu o tomto 

sjednocujícím faktoru. Řekli jsme už, že rozum je principem, podle něhož se organisuje svět 

a že tedy pravda je logická. Hlavním problémem je „podloží“ a myslím tím představu, která 

by byla u základu všech ostatních dílčích představ a které by jednotně vysvětlila. Teorii, která 

se týká samotného základu našeho světa a je z ní možno vysvětlit vše. Proto je Hegelovým 

vůdčím principem absolutno jako tento základ. To je z principu vším a je klíčem k pravdě, 

které se chtějí všichni hledající dobrat. Jak jsme dříve naznačovali v první části, absolutno má 

charakter ducha, který se chce projevem realizovat a přivézt tak sebe k vědomí o sobě skrz 

nás lidi. To znamená, že pravda chce vyjít najevo, že historie je odvíjením této snahy vyplout 

na povrch a dokladem toho, že se to daří, je právě vývoj lidského poznávání, které ví dnes 

o světě víc, než vědělo včera. Hegelův „přídavek“ má být přelomovým bodem, „kvalitativním 

skokem“22. Stejně tak jako ohřívaná voda začne vřít až na 100°C a dostane se až po tomto 

bodě do jiného skupenství i vědomí se vyvíjí postupně, až dojde bodu kvalitativní proměny. 

V konkrétním provedení jde o systematické představení dosavadního vývoje vědomí. Hegel 

nám chce shrnout a převyprávět příběh dějin vědomí jak se sám odvíjel. Popisuje jednotlivá 

stanoviska, jejich vzájemné přechody a vysvětluje tak, jak jsme se dostali do situace, ve které 

jsme, a kam nás tato cesta přivádí. Systémem chce být proto, že nachází ve vývoji určitou 

systematičnost, či rozumnost a tedy představení tohoto vývoje má být podán adekvátním 

prostředkem, kterým je systém. Dějinný vývoj podle Hegela naakumuloval dostatek 

zkušeností s dosavadní situací a jednotící tendence ohlašuje soumrak staré doby a příchod 

nové etapy. Hegelova filosofie chce být definitivním systémem, „vědou“, která má zvládnout 

tuto úlohu sjednotit lidské poznání a jednotným způsobem uchopit vše jsoucí.  Tenhle cíl 

Hegel provádí tím, že se pokouší takovýto systém vytvořit. Jeho základy stojí na principu 

ducha, jenž se realizací dostává do stavu jinobytí, které je ale prostředkem k zpětnému 

návratu k sobě, k sebeuvědomění. V jeho filosofii absolutní duch poznává ve svém jinobytí, 

v lidském vědomí sebe jakožto ducha a tento kvalitativní skok v chápání nás i světa je oním 

přelomovým bodem.  
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Vývoj k pravdě 

Řekli jsme už, že vývoj lidského poznání směruje k stanovisku, ve kterém absolutní 

duch pozná sám sebe. Absolutno se vyvíjí a v našem vědomí se postupně dostává 

k sebevědomí. Člověk zkoumá svět a nejprve ho vnímá jako něco v esenci absolutně cizího, 

jako předmět. Vědomí je v tomto stavu intencionální a stojí jako protiklad k poznávanému. 

Tento předmět, protože je jevem, je bytím pro nás. Jak jsme už řekli, jev je snaha věci o sobě 

být u nás (přitomnost) a v konečném důsledku snaha absolutna být u nás. Lidské vědomí jako 

subjekt, když pochopí předmět (věc o sobě) jako jev, stává se předmět vlastnictvím 

a součástí vědomí (bytí pro vědomí) a mění tedy svou bytnost. Předchozí bytí o sobě 

uvědoměním, že bylo pro vědomí (vědění) mizí a na jeho místo nastupuje nové „o sobě“, 

které je pro vědomí. Přitom však to první „o sobě“ zůstává v novém předmětu zachováno 

jako součást, není už ale jako bytnost. Takto se předmět obnovuje a proměňuje vědění. Jev 

a subjekt jsou oba duchovní povahy a jsou rozdílnými momenty vědomí. Duch ve svém 

bezprostředním jsoucnu – vědomí, rozprostírá své momenty (věc o sobě a věc pro vědomí, 

pravda a vědění) a ty se stávají jeho přívlastky, jeho podobami. Zkušenost o vzájemné 

interakci (dá-li se tak poznávání nazvat) těchto momentů je předmětem studia „vědy 

o zkušenosti“23. Duch takhle studuje sám sebe, a jakmile spatří, že pravda a vědění jsou 

jenom momenty vědomí, pochopí směr svého vývoje. Paradoxně je právě ono kladení 

protikladných momentů vědomí tím, co konstituuje dialektiku vzdělávání vědomí a zajišťuje 

jeho cestu k jediné pravdě. Pohyb kladení momentů je vlastní něčemu vyššímu než je lidské 

vědomí, klade je absolutní duch, ale lidské vědomí musí vykonat onu práci uvědomění, že to 

tak je.  

Sebevědomí absolutna je možné jen ve vědě o „zkušenosti vědomí“ jak Hegel nazývá 

dialektiku momentů vědomí. Teprve to je stanovisko, kde si lidské vědomí může uvědomit, 

že je součástí dějícího se celku absolutního ducha. Musí splnit onu podmínku uchopování 

sebe jako ducha, tj. samostatné entity, která je o sobě, která je pro sebe a ví o tomto dvojím 

charakteru svého bytí a proto zůstává celistvou. Chápání lidského vědomí jako ducha je 

zjevem, projevem absolutna jako ducha. Fenomenologie ducha představuje vědomí 

procházející přes jednotlivá stanoviska v systematické formě a zpřítomňuje tak tento pohyb, 

aby si ho čtenář, tedy lidské vědomí mohlo uvědomit a pomoct tak absolutnímu duchu 

k sebepoznání. Toto uvědomění svého vlastního pohybu, jako pohybu absolutního ducha 
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v živlu lidského vědomí je pojmem vědy. Pojem je prvním krokem na nové cestě, v nové 

etapě vývoje lidského vědomí k pravdě. Jako pojem by měl být kompletní stejně jako embryo 

je kompletní, když jsou v něm zárodky všech budoucích orgánů. V tomto pojmu by mělo být 

vše potřebné na to, aby mohlo lidstvo nastoupit éru vědomé spolupráce s absolutním 

duchem, kde by se samo teprve stalo tím, čím od začátku bylo. Od tohoto okamžiku by šlo 

o realizaci sebevědomí absolutna, o rozšiřování a prohlubování vědění stavěného na základě 

sebevědomí, tj. spatřovaní sebe v jinakosti. 
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Metoda Fenomenologie ducha 

 

Rekonstituce bytí o sobě 

Důležitým momentem Hegelova chápání vývoje poznání je myšlenka, že předmět 

o sobě se poznáním změní „Avšak v konfrontaci s překonávanou představou se mění i 

předmět, a to tím způsobem, že ty jeho momenty, v nichž staré vědění předmětu 

neodpovídalo, se stávají reflektovanými“24. Poznání probíhá podle Hegela tak, že člověk 

srovnává svoji představu o předmětu s tím, jak se předmět ve vědomí skutečně vykazuje- 

tedy s jevem. Jenomže jakmile je tento jev poznán jako jev, může se stát, že nebude už 

vnímán jako předmět o sobě, ale jako blud, který nemá s věcí o sobě a tedy s pravdou nic 

společného.  Jenomže to zavrhne celý svět, protože všechno co o světě víme, pramení 

z tohoto zdroje a založení poznání z absolutního subjektivismu se ukázalo absurdní, nakolik si 

takhle člověk vymýšlí jak to se světem je, bez toho, aby se na něj co i jen podíval. 

Fenomenologie přišla s myšlenkou, že jevy nejsou bludy, ale právě promluva věci k nám a že 

člověk má aspoň zprostředkovaný obraz o tom, jak se to má s věcí o sobě. Takhle se poznání 

vrátilo zpět k jevu, i když opatrněji. Hegelem je tento vztah konstituován znovu. Původní 

mínění, že to co vidíme, je věc o sobě, se promění pod tlakem nové zkušenosti na „mysleli 

jsme si, že vidíme věc o sobě, ale ve skutečnosti to bylo tak pouze pro nás“. Ale když 

pojímáme věc jako pro nás a nezahodíme ji proto, je tento pro-vědomí charakter věci 

součástí nové koncepce věci „o sobě“. Věc o sobě už není pevně daná, jak jsme se domnívali 

předtím, teď je věcí která se může ve vztahu k nám měnit. Její nové bytí „o sobě“ je bytím „o 

sobě pro nás“. Věc o sobě je pro sebe vždy stejná a je jedinou pravdou „...jedině absolutno je 

pravdivé…“25. Je ale taky zdrojem jevů, se kterými my teprve srovnáváme svoji představu o 

této věci. Když se naše představa věci o sobě změní, je tato nová představa konfrontována 

opět s věcí o sobě, jak je pro sebe. V dalších krocích se pak toto nové „o sobě“ znovu 

rekonstituuje. Bytností věci je, že k nám chce promlouvat, že se nám chce ukazovat. Jenomže 

když se teď podíváme do minulosti, kdy jsme si mysleli, že to, co vidíme, jsou věci o sobě 

a nereflektovali jsme jejich jevovou povahu, nebo jsme je zavrhovali právě proto, že jsou to 

jenom jevy a neposlouchali jsme je, můžeme vidět, že věci k nám promlouvali celou dobu 

a tedy jejich absolutní, ale nám nezřejmé o sobě bylo stejné, akorát my jsme o tom nevěděli. 
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Zas se mění jenom naše představa o tom co je věc o sobě. Co na tom, že předtím jsme tomu, 

čemu dnes říkáme jev, říkali věc o sobě. Hegel tento problém řeší důvodem, že protože dnes 

již víme, že věci k nám promlouvají a momentálně se nám jeví jako promlouvající-k-nám, 

můžeme říct, že to bylo tak i předtím, ale tehdy jsme to nereflektovali a proto jsme si i my 

mysleli něco jiného. Znamená to, že lidské vědomí odhalí pravdu všude, kam usměrní svou 

pozornost a reflektuje, pokud se oddává oné svéhybnosti a neulpívá na nějakém svém 

stanovisku jen proto, že se bojí jít dál. Každým krokem se takhle neustále vyřazují představy, 

které nejsou pravým uchycením věci o sobě a možnosti se zužují. Zároveň se ale tyto 

představy stávají součástí našeho poznání a i když nejsou přesné, mají svoje místo ve vývoji 

jako překonané a už nemůžou postup vědomí brzdit. Každý další fragment z pravdy je 

pokrokem a postupně se dějinami dostáváme ke kompletnějšímu obrazu. To je ale jako 

bychom zase věřili na pravdu jako statický obraz, akorát že ten je jenom někde na konci času 

a tedy že je zas ve své dokonalosti nepřístupný. Nezbývá, jen čekat až nastane ten čas 

a pravda se ukáže. Tohle ale v žádném případě u Hegela nestačí. Člověk se musí oddat oné 

svéhybnosti, musí spolupracovat, poznávat a snažit se vytvářet zjevy pravdy, protože pouze 

přes ně se vědomí dobírá pravdy. Jinak je jenom blokem, které brzdí aktivitu absolutna 

a nedovoluje vědomí být ve své pravé podobě.  

 

Pojem vědění 

Přirozené vědomí je počátečním stavem vědomí, které ještě neví, že je na cestě vývoje. 

V něm vyvstávají ony zmiňované bariéry představ o poznání jako nástroje, či prostředku. To, 

že samo sobě zahrazuje vstup k pravdě, ovšem nevidí.  Jeho rozporná pozice, kdy tvrdí, že 

má pravdu, kterou ale nejde dosáhnout, je zdrojem jeho neklidu. Je to tušení, že něco není 

v pořádku. Vědomí se musí nějak s touto rozpolceností vypořádat. Často to však dělá tak, že 

se snaží onen rozpor zahladit a přesvědčuje sebe, že pravdu má. Bojí se pochybovat o své 

pravdě, protože je to jediná pravda, kterou má. Nechápe, že teprve přiznáním svého omylu 

se jí otevře cesta k pravdě a „Může tedy být považována za cestu pochybnosti, nebo ve 

vlastnějším smyslu za cestu zoufání“26. Postoj přirozeného vědomí je jenom zjevem vědění 

a „nerealizovaným pojmem“27. To znamená, že sice je na cestě k pravdě, ale zatím je 
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„nereálným věděním“28, pouhým náznakem pravdy. Teprve když se obrátí k pravdě jako 

k něčemu, co je třeba zjistit a nezůstane v domnění, že pravdu již má, nebo že ví, co to 

znamená, spatří, že je zatíženo představami, které je třeba překonat. Překonáváním těchto 

bariér ale postupně zjistí, že nutně směruje k pravdě, protože každá slepá ulička, do které se 

vědomí dostane, je výsledkem nesprávné představy a tedy když už se do jedné dostane, ví 

v čem je problém. Takto si obstará určitou formu jak s představami zacházet. Postupným 

skládáním těchto forem se realizuje pojem vědění. Toto skládání končí, až když bude pojem 

(pravda) odpovídat předmětu (vědění). Vědomí samo se k této cestě pudí tím, že každé 

stanovisko se ukáže být rozporným, nebo neúplným a vyžaduje další krok, který by tyto místa 

zacelil. 

 

Měřítko 

Aby se pohyb vědomí k pravdě mohl uskutečňovat, je zapotřebí měřítka. Je potřeba vědět co je 

pravdivé, aby se k tomu mohlo vědění přirovnávat a získávat tak povědomí o tom, je-li špatné, či 

správné. Když se vědomí podívá na vědění jako předmět, který chce poznat, vyvstanou určité 

zajímavosti. Vědění je věcí pro vědomí ale, když je předmětem poznání, jde přece o to, jak je vědění 

o sobě. Takže vědění jest o sobě i pro vědomí „Ve vědomí jest jedno pro jiné, čili vědomí má vůbec při 

sobě určení momentu vědění; zároveň je mu toto druhé netoliko pro ně, nýbrž taky mimo tento vztah, 

čili o sobě: moment pravdy“29. V tomto máme k dispozici skutečné vědění, kde je věc o sobě 

bezprostředně s námi. To nechť je měřítkem. Vědomí ví, že věc o sobě a jeho vědění o ní, jsou dvě 

rozdílné věci. Věc o sobě je tudíž věcí o sobě pro vědomí a vědění jest to, co si o věci představuje. 

Tyto představy se srovnávají s tím, jak je věc o sobě pro vědomí. Avšak když se změní vědění, změní 

se i věc o sobě jak je pro vědomí, protože vědění je věděním o předmětu a je s ním bytostně spjaté. 

Tedy se původní měřítko (věc o sobě), se kterým se srovnávali představy, jakoby přestěhuje. To, co se 

zdálo jako věc o sobě, se ukázalo jako věc o sobě pouze pro vědomí a tedy nemohlo zůstat měřítkem. 

Původní předmět o sobě se stává „nicotou“ předmětu dalšího, který nastoupí na místo měřítka, ale 

musí být taky pro vědomí, aby o něm vědomí mohlo mít pojem (věc o sobě se hledá jinde). Tato 

nutnost nutí vědomí k vývoji a postupnému sbírání zkušeností s různými formami předmětu i vědomí 

a tedy končí vědou, která teprve má určit jak se to má s pravdou. 
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Smyslová jistota 

Smyslová jistota je elementární stanovisko vědomí, nejzákladnější způsob poznávání, které 

však, podle Hegela, „nepojímá do sebe pravdu, protože její pravdou je všeobecno“30. Předmět je pro 

vědomí tím, co se vyskytuje v jeho dohledu, jenom čistým bytím, pouze „toto jest“ a vědomí se 

redukuje taky na pouhé „já“. V smyslové zkušenosti „toto“ existuje a „já“ existuji. Rozhoduje pouze o 

tom, jestli věci jsou nebo ne. Když je v zkušenosti tak je, když není v zkušenosti tak není. Problémem 

je co všechno může být v smyslové zkušenosti. Právě konkrétní možné obsahy smyslové zkušenosti 

působí dojmem obrovské možnosti výrazu. Hegel ale ukazuje, že opak je pravdou. Při jakémkoliv 

pokusu určit předmět v jeho jednotlivosti musíme užívat myšlenkových určení, které porušují onu 

jedinečnost. Poukázáním na nyní se toto nyní již zrušilo do minulosti, poukázáním na každé zde se 

toto zde rozplývá do všech ostatních možných zde. Jsou absolutně neschopny uchopit to, co je jimi 

míněno. Smyslová jistota vidí pouze to, co je „zde“ a „nyní“ a je u „já“. Do těchto kategorií se ale 

vejde všechno, s čím se vědomí může potkat, jsou všeobecné, „skutečná pravda smyslové jistoty jest 

tedy všeobecno“31. Žádný predikát smyslové jistoty, který věci přisoudíme, ji nevystihne 

v  jednotlivosti, pouze ji zařadí do širší kategorie, do které spadá vždy i něco jiného a tak zmizne její 

bezprostřední zkušenost s tímto jednotlivým a zůstane jenom tato abstraktní kategorie, která sama o 

sobě neznamená nic. Když poukážeme na nějakou bezprostředně nám se ukazující jednotlivost, 

řekneme „toto“. Míníme přitom tuto jedinečnou jednotlivost, ale nikdy ji v také formě nevyslovíme. 

Všechna rozmanitost jsoucích jednotlivostí se v smyslové jistotě vejde do kategorií „zde“ a „nyní“.  

Předmět nám moc pravdy nepřinese, protože nedokáže vystihnout bohatství svých možných obsahů 

a „já“ jest pravdou pouze pro mě. Jakmile se objeví jiné já, je všechno jinak. Když si tak představíme, 

všechny možné já, tak zase dostaneme jenom všeobecnost možných obsahů.  Smyslová jistota 

nemůže vyjádřit pravdu o tom, jak se děje svět. Ve své rozmanitosti a jednotlivosti „smyslové ‚toto‘, 

které je míněno, je nedosažitelné pro řeč, která náleží vědomí, totiž všeobecnu o sobě“32. Řeč sama 

tedy nemůže být adekvátním výrazem smyslové zkušenosti. Když se někoho zeptám „máš toto?“, 

můžu tím „toto“ mínit cokoliv, co to slovo pojme jako svůj obsah. Když ale zároveň s tím, jak to 

vyslovím, napřáhnu ruku a ukážu na tu věc, vyjádřím své mínění mnohem určitěji. Konkrétní čin je 

konkrétnějším výrazem smyslové zkušenosti, protože vyzvedne to jednotlivé „toto“ z vágní obecnosti 

a teprve takhle mi ten člověk porozumí. Ostatní možné „toto“ jsou vyloučeny. Představa, že bych se 

to někoho zeptal bez ukázání, je dosti absurdní, protože ta otázka by byla nicneříkající. Pokus 

artikulovat své vědění končí odhalením rozporu, že míní konkrétní jednotlivost, ale říká všeobecnosti. 
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Šíře možných obsahů takového poukázání (toto) vypovídá o „bezděčném shrnování“33 pohybu 

ukazování a nutí k vnímání, jako k řešení onoho rozporu. Nestačí chápat smysl, je potřeba být u toho 

a vnímat, co se nám ukazuje, abychom pochopili co se tím „toto“ myslí. 

 

Vnímání 

Proto, že smyslová jistota je příliš všeobecná, a pokusem fixovat jednotlivost je nucena na ni 

poukázat, je vněm nutností, vycházející ze smyslové jistoty. Jakmile chceme vyjádřit jednotlivost, 

vznikne potřeba vněmu, protože ten ji lépe zachytí. Jenomže ve vnímání nám ostřeji vystupuje 

protiklad vědomí a předmětu, protože pozornost se víc zdržuje při jednotlivosti, a vědomí si je 

vědomo rozdílu mezi sebou a předmětem. Snaží se blíž určit jednotlivost, a to dělá tím, že jí připisuje 

vlastnosti. Ty jsou sice konkrétnější, jako tomu bylo u smyslové jistoty, naráží ale na jiný problém. 

Vlastnost jako smyslové určení jest vymezením a jakkoli pozitivní charakter má, je vždy i negací jiných 

vlastností. Když je třeba auto modré, tak to znamená, že není červené. U vnímání se šíře všeobecna 

zužuje a snaží se jednotlivost zachytit užšími kategoriemi (vlastnosti). Takže, z „toto zde a nyní“ se 

stává „toto zelené a vysoké“. Smyslové určení, které byly věci přisouzeny, ji mají podávat 

v konkrétnějším vymezení a jsou vždy i vymezením vůči jiným smyslovým určením.  Vědomí zjišťuje, 

že sobě může připsat jiné určení než předmětu a rozdíl je tudíž ostřejší. Předtím jej s předmětem 

spojovala neustálá přítomnost v zkušenosti. Zároveň jakoby se vědomí pomalu přesouvalo ze 

smyslovosti do oblasti nesmyslové a spíš rozumové. Snaží se jednotlivost fixovat prostředky, které 

v smyslové jistotě vznikly bezděčně „Negace, která byla u smyslové jistoty vně vlastní bezděčné akce 

vědomí, se nyní stává součástí vědomého ‚shrnování‘“34 . V tom je překonání prvního stanoviska. 

Vědomí zjistilo, že pokus o zachycení jednotlivosti bezděčným ukazováním, v skutečnosti tuto 

jednotlivost převrací ve všeobecno a proto se teď snaží věc uchopit vymezením všeobecným.  

Jenomže jak se snaží co nejvíc věc vymezit připisováním vlastností, ztrácí se jednotlivost a jednota 

věci, protože jednotlivé vlastnosti nikdy nejsou přesně tou věcí. Opačným stanoviskem je hledání 

jednoho. Tu se už ukazuje konflikt, který ale řeší až rozvažování „Problémem ‚shrnování’, a tedy 

i problémem pojetí předmětu jako ‚věci‘ vnímání je zápor, neboť vědomí kolísá mezi určením věci jako 

‚také‘ či ‚společenství‘ mnoha vlastností, kde je zápor podřízen kontinuitě vlastností (tedy mnohosti), 

a mezi určením věci jako výlučného ’jedna‘, v něm je mnohost podřízena záporu“35. Při připisování 

vlastností se vědomí řídí určitými prioritami a jedny vlastnosti považuje za bytostnější, než jiné. Co je 

pro Hegela ještě důležité, je, že věc se svými vlastnostmi definuje jak pozitivně, tak negativně, jako 
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to, čím není. Paradoxně tak věc potřebuje věci, které nejsou jí, které jsou její nicotou, aby mohla být 

tím čím je. Taky ona je tady pro jiné jako jejich nicota. Věc tedy je pro jiné, aby mohla být sama sebou 

„je pro sebe, pokud je pro druhé, a je pro druhé, pokud je pro sebe“36. V tomto určení, kde se ukazuje 

vždy i jako bytí pro druhé, jako vztažené k nim, paradoxně svou samostatnost vyjadřuje i popírá. 

 

Přechod 

Na těchto podobách vědomí a zvlášť na přechodu od jednoho k druhému je potřeba 

ukázat jak se věc o sobě rekonstituuje. Nejdřív je tím, co bezprostředně vpadá do našeho 

vědění přes smysly. Věc o sobě pro nás má podobu smyslové jistoty, tj. „jest to, co smysly 

recipuju“. Naše vědění se vynoří, jakmile tuto věc chceme artikulovat a zjistíme, že je to 

problém, protože naše vědění nikdy přesně nevystihuje to, jak věc vnímáme jako o sobě. 

Naše vědění, které má formu pouhého ukázání na věc, se promění na představu, které jsou 

připisovány vlastnosti. Takhle se změní i věc o sobě jak je pro nás, protože se začne 

reflektovat její rozporná povaha jako mnohosti a jednoty zároveň. Vědomí může inklinovat 

k jednomu, nebo druhému extrému a rozpor brát za vlastní omyl. Chápe pak rozpor jako 

nedostatečnost vlastního poznání, po případě jako vůbec neschopnost poznávání uchopit 

věc o sobě. Vzniká tak bariéra mezi poznáváním a poznávaným a nedůvěra ve vlastní 

poznávací schopnosti. Přitom je jednota a mnohost a tento rozpor právě způsob, jak se nám 

věc nutně ukazuje, pokud ji vnímáme jako „podmíněné všeobecno“, teď je takhle pravdou. 
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Závěr 
 

V této práci byly ve třech částech pojednány cíl a metoda Hegelovi Fenomenologie 

ducha. V první části jsem se snažil ukázat absolutno jako vůdčí model Hegelovy filosofie 

a z různých hledisek ukázat jeho povahu. Víme, že Hegelovo absolutno je absolutním 

duchem, které je o sobě jako pojem a projevuje se jako jsoucí jsoucno, jako dění. V dění 

rozprostírá své momenty a připravuje si tak půdu, neboli živel, pro vlastní sebepoznání. 

Bezprostředním jsoucnem – projevem ducha je lidské vědomí a v jeho dějinách se ukazuje 

duchovní a sebevědomí charakter absolutna. Jak se lidské poznání vyvíjí a poznává stále víc 

o sobě, je absolutno, jako pojem ducha stále víc realizován, až dojde bodu, ve kterém 

nahlédne strukturu vlastního vývoje, a lidství samo sebe pochopí, jako součást vyvíjecího se 

celku k dokonalosti. Dosáhnutí tohoto bodu je Hegelovým cílem. Ve druhé části je cíl podán 

podrobněji. „Přídavek“ filosofa je tedy nahlédnutí systematického, rozumného 

a teleologického pohybu světového ducha. Podání této struktury má podobu systému vědy. 

Hegel vysvětluje, že tuto formu si určil samotný pohyb vývoje. Protože je absolutno 

světovým rozumem, je postupné rozvíjení se poznání řízeno nutností, ne nahodile. Ona 

nutnost spočívá v tom, že vědomí když poznává, vždy naráží na rozpory, které zakládají 

dialektiku, která je sama výrazem onoho světového rozumu. Cesta za pravdou je cesta 

zoufání, kdy se zdá, že konečná pravda vždy uniká, ale ve skutečnosti se jenom její zjev rozvíjí 

a dostává se tak vždy k novému stanovišti, které je vždy lepší než to předešlé, protože na 

něm staví a má se k němu jako ke svému dospívání. Pravda jako bytí „o sobě“ a vědění, jako 

zjev pravdy, jsou téměř nepřetržitě v rozporu, ale pochopením, že věc „o sobě“ je věcí 

„o sobě pro vědomí“ a korekcí vědění o tomto, se toto „o sobě“ přestěhuje do nové formy, 

která působí jako nové měřítko vědění, jako další stupeň, na který je třeba vystoupit, aby se 

dosáhlo konečného smíru pravdy se svým zjevem. Ten nastane, až když se absolutní duch 

dokonale pozná ve svém stvoření a jeho účel se tak naplní. Úlohou lidí v tomto cíle je podílet 

se na tomto pohybu, neulpívat na dosažených výsledcích, ale ani nespěchat, protože každé 

stanovisko je základem pro to další a netrpělivost se vyplácí vratkostí. 
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