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Abstrakt 

Cílem práce je představení kritiky pozitivismu ve společenských vědách. 

V první kapitole je pomocí různých zdrojů literatury ukázáno, co to vlastně 

pozitivismus je. S tímto pojmem je pak úzce spojen i pojem neopozitivismus a zároveň 

pojem „metafyzika“. Druhá kapitola se zabývá knihou Petera Winche  The idea of a 

social science and its relation to philosophy (Idea sociální vědy a její vztah k filosofii). 

Rozborem této knihy jsou ilustrována mnohá úskalí pozitivistického přístupu při 

zkoumání společnosti. Je zde představen Winchův koncept rozumění společnosti, který 

je založen na systému pravidel.  

Třetí kapitola se zabývá filosofií vědy Martina Heideggera. Pomocí 

Heideggerovy filosofie je nejdříve vysvětlen pojem metafyziky. Na tuto kapitolu pak 

navazuje rozbor významu vědy a techniky v moderní společnosti. Práce je uzavřena 

stručným porovnáním některých bodů Winchovy a Heideggerovy filosofie a načrtnutím 

možných témat, kterými by se sociologie mohla do budoucna zabývat.  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Abstract 

The aim of this thesis is to present a critique of positivism in social sciences. The 

first chapter is devoted to a presentation of what positivism is. We also learn that 

positivism is closely related to neopositivism and that in many definitons of these 

words, the word „metaphysics“ appears. Second chapter is devoted to Peter Winch’s 

book The idea of a social science and its relation to philosophy. Analysis of this book is 

presented and we are shown many dangers of positivistic approach regarding the 

investigation of society. A concept of understanding a society is introduced, which is 

based on understanding given society’s rules.  

Third chapter presents philosophy of sicence from Martin Heidegger. First, the 

notion of „metaphysics“ is explained. Then we move onto the explanation of the meaing 

of science and technology in modern society.  At the end of the thesis, we are presented 

with a short comparison of Winch’s and Heidegger’s philosophy. Conclusion includes 

new possible routes that sociology could take.   
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Kritika pozitivismu ve společenských vědách 

 

Ve své diplomové práci bych se rád zabýval kritikou pozitivismu ve 

společenských vědách. Toto téma bych uvedl knihou Idea sociální vědy a její vztah k 

filosofii od Petera Winche. Následně bych rád předvedl kritiku pozitivistického myšlení 

samotného jako myšlení tradičního, do jehož protipólu bych postavil fenomenologii, v 

mé práci zastoupenou Martinem Heideggerem. Prací bych chtěl ukázat kritiku 

pozitivistického přístupu jako nástroje, který nikdy neodkrývá svět v jeho úplnosti. 

 

 

Critique of positivism in social sciences 

 

 In my thesis, I would like to explore the critique of positivism in social sciences. 

I would present this theme by the Peter Winch’s The idea of a social science and its 

relation to philosophy. To follow up on this introduction, I would then present the 

critique of positivist thinking as a critique of traditional thinking. This thinking would 

be challenged by phenomenology, in my work represented by Martin Heidegger. By this 

thesis, Id like to show the positivistic approach as a tool, that never really uncovers the 

world in its wholeness. 
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Úvod 

 

Cílem této práce je představení kritiky pozitivismu ve společenských vědách. 

První kapitola je věnována popisu a rozboru toho, co je to pozitivismus. S tímto pojmem 

pak úzce souvisí i pojem neopozitivismu. Pomocí různých zdrojů si tyto pojmy nejdříve 

náležitě uvedeme. Ukážeme si, že jejich význam se v zásadě rovná pojmu „vědeckost“ a 

vysvětlíme si, jaký mají vztah k sociologii a společenským vědám. Když jsou tyto 

pojmy řádně uvedeny, přesuneme se ke kapitole druhé, ve které je představena kritika 

pozitivismu ve společenských vědách od Petera Winche.  

Pomocí originální verze knihy The idea of a social science and its relation to 

philosophy (Idea sociální vědy a její vztah k filosofii) si ukážeme mnohá úskalí 

pozitivistického přístupu při zkoumání společnosti a představíme si Winchův koncept 

rozumění společnosti, který je založen na systému pravidel. Společnost a lidské chování 

se v tomto pojetí neřídí ničím, co by bylo podobné přírodním zákonům, nýbrž vzájemně 

utvořenými pravidly. Tato pravidla jsou pak určující i pro naše porozumění toho, co 

vnímáme jako logické, racionální či smysluplné.  

Peter Winch se v kritice pozitivismu dostal velice daleko, aniž by se jakkoliv zabýval 

pojmem metafyziky. Pojem „metafyzika“ je však často přítomen v samotných 

definicích neopozitivismu z první kapitoly. Je zde prezentován jako něco, co se 

neopozitivistické myšlení snaží zavrhnout.  

Na začátku třetí kapitoly, která je věnována některým filosofickým textům 

Martina Heideggera, si tedy tento pojem pomocí přednášky Co je metafyzika? 

osvětlíme. Ukážeme si zde, že na metafyziku nemůžeme jednoduše zapomínat či ji 

zavrhovat, což nás pak přirozeně navede ke snaze o pochopení toho, co je to tedy 

vlastně věda. Vedeni vírou, že pokud pochopíme, co to věda je, tak pak lépe pochopíme 

i její vztah k sociologii, se budeme následně zabývat Heideggerovou přednáškou Věda a 

zamyšlení. Zde se mimo jiné dozvíme, že v podstatě vědy panuje technika. Na 

přednášce Otázka techniky si pak osvětlíme, co to ona technika je a tímto se nám otevře 

velké pole poznatků o moderním člověku, a tedy i o moderní společnosti. Od 

představení kritiky pozitivismu se tedy dostaneme až k důležitým poznáním o způsobu 

existence člověka a společnosti v moderní době.  
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Když plaveme proti proudu řeky, je každé další tempo těžší, když stoupáme do 

prudkého kopce, je každý další krok náročnější. V této práci je tomu pak podobně, 

jelikož se od textů vcelku jednoduše srozumitelných postupně přesouváme k textům 

velice složitým, u kterých je snaha o správné porozumění opravdovou výzvou. V 

kapitole o filosofii Martina Heideggera je tedy několik menších úvodů a dovysvětlení, 

která jsou převzata z knihy Jany Kružíkové Heideggerovo pojetí vědy.  
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1. Kapitola o pozitivismu 

 

Sociologický slovník od Jana Jandourka na slovo pozitivismus neobsahuje žádné 

heslo (a níže, z definice Malého sociologického slovníku, se dozvíme, proč tomu tak 

může být). Podívejme se tedy na heslo neopozitivismus:  

 

„Neopozitivismus: souhrnný pojem pro pozice zastávané v teorii poznání 

logickým pozitivismem a kritickým racionalismem (K. R. Popper). Považuje za 

nesmyslné takové otázky a výpovědi, které se nevztahují ke skutečnostem 

smyslově vnímatelným nebo pozorovatelným metodami přírodních věd. Do 

oblasti nesmyslných, zdánlivých a nevědeckých problémů tak patří např. celá 

oblast metafyziky. Filozofie je redukována na logické zkoumání jazykových 

útvarů. Označení neopozitivismus se často používá v kritickém smyslu. V rámci 

moderní vědeckoteoretické diskuse se neopozitivismus rozvinul natolik, že 

nemůže být považován za jednotnou vědeckou koncepci.“ [Jandourek, 2001: 

170]  

 

Podívejme se tedy do Malého sociologického slovníku. V této publikaci jsou hesla 

velice rozsáhlá, nebudu zde tedy citovat celý obsah tohoto hesla, ale pouze některé jeho 

důležité části: 

 

„...je směr ve vědě a ve filosofii, který tvrdí, že vědecké poznávání musí vycházet 

z toho, co je dané, skutečné, pozitivní. Poznávat tedy můžeme pouze to, co je 

přístupné naší zkušenosti. Naopak všechna tvrzení, která nejsou empiricky 

ověřitelná aparátem vědeckých technik a procedur, musí být odmítnuta jako 

metafyzická.  

Ačkoli některé prvky pozitivismu byly předjaty již antickou filosofií, např. 

sociálně politickými spekulacemi řeckých sofistů, vzniká pozitivismus jako 

soustavně formulovaná teoretická a metodologická koncepce rozvoje vědy teprve 

v první polovině 19. století.“ [Koudelka, 1970: 313] 

 

Zakladatelem pozitivismu byl dle Malého sociologického slovníku Auguste Comte. 

Pozitivismus po sociologii jako vědě požaduje, aby směřovala svůj vývoj podle 
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teoretického a metodologického modelu přírodních věd. Sociologie by tedy měla být 

jakousi fyzikou společnosti. Pokud má být exaktní vědou, měla by se vyhnout 

jakýmkoliv spekulacím o podstatách a prvních příčinách. Místo nich by mělo nastoupit 

exaktní pozorování a popisování „pozitivních fakt“ – jevů. Objektivita a 

neangažovanost jsou pak velice důležitou součástí tohoto přístupu. 

Jako pozitivní se dle slovníku chápe to, co je nepochybné, určité, jasné, zřejmé, 

skutečné a užitečné. Pozitivismus zavrhuje vysvětlování a hodnocení, zbožštěna jsou 

fakta a data. Dochází k relativizaci dosahu lidského poznání, vyzdvihnutí empirie proti 

teorii, experimentu proti logice, a korelaci proti kauzální závislosti. 

Ačkoliv Auguste Comte byl zakladatelem klasického pozitivismu, k jeho 

nejdůslednějšímu rozvinutí došlo po metodologické stránce pod perem Emila 

Durkheima (1858 – 1917), který je považován za skutečného zakladatele pozitivistické 

sociologie. 

V závěru hesla o pozitivismu se dozvídáme, že: 

 

„Pozitivismus není jednotnou teorií a metodologií vědy. V jeho vývoji se 

vystřídalo několik proudů, jež se od klasického pozitivismu v mnoha ohledech 

podstatně liší: tyto proudy především rezignovaly na encyklopedickou snahu 

odhalovat univerzální zákony vývoje a pokroku. Klasický pozitivismus již patří 

minulosti. Dnes jeho místo zaujaly různé koncepce novopozitivismu, rozšířené 

zejména v americké sociologii ve spojení s pragmatickými, technokratickými, 

operacionalistickými a jinými tendencemi.“ [Koudelka, 1970: 314] 

 

Věta „klasický pozitivismus již patří minulosti“ nám může dopomoci k pochopení toho, 

proč toto heslo v Sociologickém slovníku od Jana Jandourka chybí. Naši pozornost tedy, 

vedenou absencí tohoto hesla v Jandourkově slovníku, můžeme nyní obrátit k heslu 

neopozitivismus, které se v Malém sociologickém slovníku vyskytuje také. Heslo je ještě 

rozsáhlejší než heslo o pozitivismu, proto ho zde opět nebudu citovat celé, ale zmíníme 

si pouze citace a parafráze částí, které mají pro tuto práci význam. 

 

„Novopozitivistická sociologie je stále ještě jednou z nejvlivnějších 

myšlenkových orientací v soudobé západní, zejména americké sociologii, jakkoli 

její vliv a specifická váha v posledních letech výrazně poklesla, ostatně úměrně 

tomu (byť ne v přímé závislosti), jak se stávalo stále nereálnějším realizovat 
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základní kánony výstavby sociologie jako „přírodní vědy“, i tomu, jak podstatně 

byly tyto kánony „liberalizovány“ samotnými novopozitivisty.“ [Petrusek, 1970: 

248] 

 

Dle slovníku fakt, že všechna empirická šetření (ať mají jakýkoliv teoretický základ) se 

potýkají s problematikou, která je rozevřena na explicitní novopozitivistické bázi 

(problém formulace hypotézy, operativní definice, volby ukazatelů, verifikace apod.) 

svědčí o tom, že to není problematika neplodná a bezvýznamná, ačkoliv novopozitivisty 

navrhovaná řešení jsou velmi často nepřijatelná. 

Základním impulzem vzniku novopozitivistické orientace byla neuspokojenost 

stavem sociologického a teoretického myšlení v 19. století. Toto myšlení se dá 

v souladu s Mertonem charakterizovat nikoli jako snaha o kumulaci přesného vědění, 

ale boj o prosazení té či oné univerzální koncepce výkladu společenských skutečností. 

Otto von Neurath, který je ve slovníku citován a kterému se v této kapitole ještě 

budeme věnovat níže, v souvislosti s neopozitivismem napsal, že „sociologie nezkoumá 

lidi jinak než jiné reálné vědy zkoumají živočichy, rostliny a nerosty.“ [Neurath, 1931]
1
 

Parsons a Devereux podle slovníku charakterizují novopozitivismus jako 

„nekonečný redukcionismus“. Skupiny jsou podle nich rozloženy na individua, 

individua na komplexní organizace dendritů, neuronů a synoptických materiálů a tyto 

jsou pak dále rozloženy na fyzikálně-chemické reakce. 

R. Aron dle slovníku pokládá za novopozitivistu každého, do věří v možnost 

jednoty metod. George Andrew Lundberg (kterému se také ještě budeme věnovat níže) 

podtrhuje nutnost kvantifikace. Ideálním stavem pro něj je, když jsou sociologická 

tvrzení vyjadřována v podobě matematických formulí. Vědeckým zákonem by pak byla 

verifikace tvrzení ve tvaru statistické pravděpodobnosti v těch podmínkách, pro které je 

dané tvrzení formulováno. 

Snaha matematizovat sociologii vedla dle slovníku k fetišizaci čísla, což se 

projevilo převážně v empirických výzkumech. Zároveň ale inspirovala mnoho vědců ke 

snaze o vytvoření obecných matematických modelů společenských jevů. Toto pak dle 

slovníku umožnilo zvýšení stupně exaktnosti naší znalosti společenských procesů. 

Možnost formulace nějaké obecné dějinné zákonitosti a s tím spojené možnosti 

predikce makrostrukturálních procesů a změn dle slovníku nejvýrazněji odmítal Karl 

                                                 
1
 Převzato z PETRUSEK, Miloslav a další. Malý sociologický slovník. Praha: Svoboda, 1970 (str. 249). 
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Popper: „Víra v historický osud je prostým předsudkem a chod lidských dějin nelze 

předpovědět ani za pomoci vědeckých, ani jakýchkoli jiných racionálních metod.“ 

[Popper, 1949]
2
 Popper se také domníval, že že víra v empirickou existenci sociálních 

celků nebo kolektivů patří k něčemu, co nazýval naivním kolektivismem.  

Společenská funkce sociologie se dle slovníku v novopozitivistickém proudu 

nepodceňuje, dochází však k její redukci na problém toho, jak racionálně a efektivně 

dosahovat společenských cílů. Tyto cíle však nejsou nikde specifikovány. Sociologie 

tedy může sloužit všem společenským třídám, vrstvám či skupinám – je všeobecně 

aplikovatelnou. Pokud je takto dezideologizována, což je dle slovníku nutný 

předpoklad, pokud ji chceme „zexaktnět“, dostává se do podobné pozice, jakou mají 

přírodní vědy. 

Z hlediska empiricismu lze dle Poppera analyzovat sociální jevy jen v pojmech 

individuí, jejich činností a vztahů. Předmětem studia má tedy pak být otevřené  a 

manifestované chování těchto individuí, jejich činností a vztahů. Ve slovníku je 

v souladu s tímto tvrzením citován i George Andrew Lundberg:  

 

„To, co nalézáme  při výzkumu – to je množství lidských faktorů, láska, nenávist, 

žárlivost, předsudky, strach, naděje a kalkulace lidí. Víme o těchto faktorech to, 

co o nich víme díky pozorování lidského chování, a to, co potřebujeme znát nebo 

co potřebujeme znát lépe, musí být studováno tímto a ne jiným způsobem“ 

[Lundberg, 1939]
3
   

 

Jakákoliv analýza motivů lidského chování pak přesahuje možnosti sociologie a stejně 

tak psychologie. Snaha o hledání motivů je mystikou a mystifikací. Krajní 

behavioristický přístup dle slovníku metodologicky zjednodušil výzkum sociální 

skutečnosti. Tím že mnoho problémů prostě eliminoval, umožnil použít metodologické 

postupy, které se do té doby použít nedaly, a tedy nepoužívaly. V závěru hesla o 

neopozitivismu se dozvídáme, že následkem novopozitivistické sociologie dochází 

k atomizaci struktur a k důrazu na metodologické problémy sociologie. 

 

 

                                                 
2
 Tamtéž, str. 250. 

3
 Tamtéž, str. 250. 
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V našem pátrání po vysvětlení pojmu „neopozitivismus“ se dále můžeme 

podívat také do nedávno vydané knihy Dějiny sociologie, a to do kapitoly 

Neopozitivismus: ještě jeden pokus o exaktnost: 

 

„Začneme-li uvažovat o neopozitivismu v sociologii, ocitáme se v poněkud 

paradoxní situaci. Na jedné straně se setkáváme s názorem, že to v sociologii byl 

(a snad dokonce ještě stále je) velmi silný a vlivný proud, dokonce v jistém 

období dominantní. Takový názor formuloval a přinesl pro něj silné argumenty 

americký sociolog ruského původu Nicholas S. Timasheff (v roce 1955, ale 

opakoval jej ještě v roce 1966), na druhé straně se ve většině prací z dějin 

sociologie, ba dokonce ani v systematických příručkách soudobé sociologie 

nenajde na téma „neopozitivismus“ ani zmínka.“  

[...] 

„I když se v druhé polovině 20. Století na scénu vrátil pozitivismus, který se stal 

předmětem ostré kritiky, na neopozitivismus si nikdo ani nevzpomněl.“ [Szacki, 

2002: 784]
4
  

 

Autor zde píše, že ačkoliv se může zdát, že neopozitivismus nadobro upadl do 

zapomnění a byl vytlačen alternativní sociologií – tedy sociologií kvalitativní a 

interpretativní, nemůžeme jej jen tak vynechat. Důvodem je fakt, že ačkoliv 

neopozitivistická teorie patří nadobro minulosti, stále žije její dědic, kterým je 

standardní, kvantitativní empirický výzkum.  

 

„Skutečnost, že rutinní výzkumníci neznají genezi svého přístupu k sociální 

skutečnosti na jedné straně sice dokládá, že „bez dějin se žíti dá“, na druhé 

straně ale znamená odtržení od historických kořenů a současně pominutí 

kritických námitek, které vůči neopozitivismu byly vzneseny a z nichž většina 

dodnes nic neztratila na aktuálnosti.  

Proto právě Edmund Mokrzycki konstatuje, že tzv. empirická sociologie je 

směsicí neopozitivismu, většinou nevědomého, a premis zdravého rozumu.“ 

[Petrusek a kol., 2011: 139] 

 

                                                 
4
 Převzato z PETRUSEK, Miloslav a kolektiv. Dějiny sociologie. Praha: Grada, 2011 (str. 138). 
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Tři nejvýznamnější reprezentanti neopozitivismu byli podle autora Paul F. Lazarsfeld, 

Otto von Neurath a George Andrew Lundberg. Lazarsfeld byl v úzkém styku 

s Vídeňským kroužkem, což byla dnes velmi známá skupina matematiků a fyziků, kteří 

se zabývali problémy jazyka vědy, vědecké teorie, logiky, matematiky apod.  

Lazarsfelda, který byl před svou sociologickou dráhou studentem matematiky, 

výrazně ovlivnil sociologizující filozof Otto von Neurath a filozof Rudolf Carnap. 

Neurath zastával názor, že sociologie nemusí pomocí fyzikálních tvrzení vysvětlovat 

společenské jevy, ale že by měla akceptovat způsob poznávání světa, který je fyzice 

vlastní. Byl zastáncem behaviorismu, který dle autora redukoval na tezi, že „věda zná 

pouze takové chování, které se dá pozorovat a vědecky fotografovat“. [Neurath, 1973: 

361]
5
  

Neurath stejně jako všichni ostatní neopozitivisté odmítal metafyziku.
6
 Toto 

odmítání u něj nabralo konkrétní podoby odporu vůči německé chápající sociologii, 

která pro něj byla reprezentována především Weberem, Diltheyem a Sombartem. Dle 

autora k Weberově slavné knize o kapitalismu poznamenal, že sice existují protestanti, 

ale rozhodně není nic takového jako protestantismus.  

Pokud však chceme hledat opravdu původní kořen neopozitivismu, musíme se 

podívat do Ameriky, a to na dílo George Andrew Lundberga (1885 – 1976). Lundberga 

dle autora velmi ovlivnil fyzik Paul Bridgman, který zavedl pojem operacionální 

definice: „pojem má místo ve vědě tehdy a jen tehdy, jestliže dokážeme ukázat, jak je 

možné jej pozorovat nebo měřit a jaké operace k tomu můžeme použít.“ [Petrusek a kol., 

2011: 140] 

 

Otto von Neurath zastával názor, že věda se má snažit hlavně o predikce 

ověřitelných stavů věcí. Tento obrat znamená, že smyslem vědy je předpovídat a 

poskytovat takové předpovědi, které bude možno v průběhu času buďto potvrdit, nebo 

vyvrátit. Toto pravidlo by se mělo týkat celé vědy, a tedy všech vědních oborů. Pokud 

tedy budeme zjišťovat, zda se stalo či nestalo to, co jsme předpověděli, nezávisí na tom, 

                                                 
5
 Převzato z tamtéž (str. 139). Pokud se podíváme do původní knihy Empiricism and sociology: „Sociologie na 

materiálním základě řeší tedy jenom ty vzájemné vztahy lidí, které se dají pozorovat a vědecky “fotografovat”. 

Empatie není vědeckým nástrojem, speciální pozorumění není speciálním aspektem humanitní vědy. Takovéto termíny 

mají svůj původ v metafyzickém způsobu myšlení, a pokoušejí se přistupovat k lidské mysli, místo k lidskému 

chování.“ [Neurath, 1973: 361; přeloženo autorem] 
6 Tamtéž: „Co představuje moderní vědecký světonázor je toto: každé tvrzení, které bezrozporně nezapadá do celkové 

struktury zákonů musí být vyřazeno; každé tvrzení, které nevyplývá z formulací, které se vztahují k datům, je prázdné, 

je pouhou metafyzikou.“ [Neurath, 1973: 326; přeloženo autorem] 
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zda se bude jednat o správné fungování stroje, průběh a léčení určité nemoci, či 

postupný vývoj nezaměstnanosti. 

 

„Podmínka ověřitelnosti v běžném životě je jedním ze způsobů eliminace 

metafyziky, což byl významný myšlenkový pohyb první poloviny 20. Století. Do 

vědy nemají patřit žádné tajemné pojmy ani ideje, které nijak nevedou 

k předpovídání něčeho ověřitelného.  

I kdyby tyto pojmy nebo ideje sloužily k nejlákavějšímu a sebevíc strhujícímu 

porozumění nějakému tématu, pokud nepřinesou nové predikce, jsou k ničemu. 

Pokud je možné něco předpovědět s jejich pomocí i bez nich, pak jednoduše stačí 

se bez nich obejít. V sociologii to například znamenalo odstranění řečí o 

subjektu, duchu, motivech, osobnosti, protože v běžně ověřitelných predikcích 

půjde vždy o jednání, slova, gesta apod.“ [Petrusek a kol., 2011: 141] 

 

Cokoliv patří k životu, mělo by být dle autora i tématem vědy, jelikož jako takové to 

může být užitečné předpovídat. Brání-li tomu pak ve společnosti něčí strach, zvyky, 

instituce či zájmy, mělo by s nimi být nakládáno jako s překážkami, které brání i 

samotnému životu. Představa jednotné vědy byla věda, která patří životu a žádnou vyšší 

autoritu neuznává.  

Dle autora je pravdou, že umíme některé lidské jednání předpovídat a jiné ne. 

Stejné je to ostatně s přírodou – něco pomocí vědy předpovědět dokážeme, a něco 

prostě ne. Položíme-li například otázku, zda má plánované hospodářství za určitých 

podmínek a v určitých kontrolovatelných ohledech lepší výsledky než hospodářství 

tržní, nemůže být dle autora odpověď žádnými hodnotami ovlivněna. Pokud bychom 

pak položili otázku jinou, byla by i odpověď jiná. 

 

Vraťme se nyní ještě k Paulu F. Lazarsfeldovi a jeho jazyku proměnných. 

Lazarsfeld dle autora velmi rozvinul a zastával metodu vědecké práce pomocí práce 

s proměnnými. Pokud sledujeme proměnné, jedná se o zvláštní způsob měření. Jakmile 

v sociologii můžeme sledovat hodnoty proměnných, můžeme používat matematické 

postupy, které jsou vlastní celé vědě. Jen tímto se pak můžeme v sociologii přiblížit 

tomu, aby spadala pod onen model vědy, které se v anglojazyčných zemích říká 

„science“. Opakem tohoto modelu jsou pak měkké vědy – „humanities“. 
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Aby však bylo možno s proměnným pracovat, musí být nejprve nějak vytvořeny. 

A v tomto ohledu se dle autora doopravdy jedná o tvorbu. Sociolog musí zkoumaný 

společenský jev nahlédnout jako otázku po vztazích proměnných. Toto nahlédnutí není 

ani snadné, ani samozřejmé a měla by mu dle autora být věnována zvýšená pozornost.  

Podívejme se nyní ve zkratce na čtyři kroky takové tvorby proměnných, jak ji popsal 

Lazarsfeld: 

 

1. Musíme vytvořit obraz daného společenského jevu. Obraz bude nejspíše 

vágní a neostrý a bude dosti závislý na zájmech a životních zkušeností 

autora. Důležité však je, že ho bude možno nějak popsat a dále upravovat. 

Pokud tedy například zkoumáme soudržnosti nějakého společenství, bude 

prvním krokem vytvoření obrazu této soudržnosti. 

 

2. Tento vytvořený obraz rozložíme na části, kterým se říka dimenze. Tyto 

vzniknou tak, že daný jev začneme chápat jako složení určité kombinace 

dílčích jevů, které jsou jasnější. Po tomto kroku bude jednodušší s obrazem 

pracovat. Obraz společenství tedy můžeme například rozložit na dimenzi 

kulturní (vztahy platných norem) a osobní (vztahy lidí). 

 

3. Pro jednotlivé dimenze následně vytvoříme indikátory – způsob zjišťování 

stavu jednotlivých dimenzí. Je tedy potřeba najít časové nebo prostorové 

věci a události, které nám ukáží, jak se to s dimenzemi má. Takto můžeme 

pak obraz spojit s ověřitelností reálného života. Pokud se vrátíme 

k předchozímu příkladu, tak vztahy platných norem (kulturní dimenze) 

můžeme hledat v krásné literatuře nebo soudních rozhodnutích, a vztahy lidí 

v jejich každodenní interakci. 

 

4. Posledním krokem je pak tvorba proměnných, která probíhá za pomocí 

indikátorů z třetího kroku. Tyto musíme různě seskupovat a spojovat. Je pak 

třeba vymyslet nějakou jednoduchou proměnnou, jejíž stav můžeme určovat 

pomocí stavů indikátorů tak, abychom mohli např. porovnávat stupně 

soudržnosti jednotlivých společenství. Toto závěrečné seskupování a 

spojování indikátorů můžeme také udělat mnoha způsoby a záleží jen na nás, 

jak k tomu budeme přistupovat. 
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Toto jsou tedy stručně čtyři základní kroky při tvorbě proměnných.
7
 Autor uvádí, že 

toto pojetí sociologie, která je pojatá jako součást jednotné vědy pomocí rozvinutí 

proměnných, je projektem velmi rozsáhlé a nesporně užitečné práce. Tento projekt však 

doposud příliš naplněn nebyl.  

Autor uvádí, že v 19. Století uvažoval G. W. F. Hegel o „lsti rozumu“. Jednou 

takovou lstí je, že neopozitivismus byl podroben ostrým kritikám z několika často 

odlišných perspektiv, a tyto kritiky se dnes čtou častěji než spisy, které byly kritizovány. 

Na závěr je uvedeno, že rutinní výzkum (obvzláště pokud jde o veřejné mínění) je 

v sociologii určitě nutný a bez statistiky se neobejde. Problémem však je, že tyto 

výzkumy dávají malé skupině lidí moc nad obrovským množstvím peněz, které jsou na 

tyto výzkumy vyhrazeny. Tím pak dávají této skupině moc ovládat celý obor, celou 

sociologii a tedy i celé společenské vědy. Dle autora je to rozhodně kritika přísná, ale za 

zamyšlení stojí. V závěru kapitoly si můžeme ještě přečíst Lundbergův citát, kde tento 

zakladatel neopozitivismu výstižně shrnuje svou filosofii:  

 

„Doktrína, která hlásá, že člověk je výjimečným objektem, jehož chování nemůže 

být vysvětleno v tomtéž rámci jako všechno ostatní, je stará a hodná úcty. Moje 

kniha Foundations of Sociology však vychází z absolutně opačného předpokladu. 

Z mého hlediska kus papíru hnaný větrem je interpretován jako předmět 

s určitými vlastnostmi, jehož chování je reakcí na určité podněty. Stejným 

způsobem pohlížíme i my na chování člověka a davu, papíru a větru.“ 

[Lundberg, 1939]
8
 

 

Peter Winch, jehož myšlenkám je věnována následující kapitola, se nikde přímo 

k pozitivismu či neopozitivismu nevyjadřuje. Pojem vědeckosti ve společenských 

vědách chápal v mnohem širším významu a pokoušel se, inspirován Wittgensteinovou 

filosofií, o myšlenkové proniknutí za limity tohoto přístupu.  

Podívejme se na závěr kapitoly ještě na stručné, ale výstižné vyjádření k 

pozitivismu od Martina Heideggera, kterému je v této práci v souvislosti s filosofií vědy 

věnován také nemalý prostor: 

                                                 
7
 Původně v textu P. F. Lazarsfelda Main Trends in Sociology (str. 12 – 22). Převzato z Dějiny sociologie (str. 143 – 

144). 
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„Když vědu pochopíme jako možnost pobytu, tak z ideje vědy vůbec se dá ukázat, 

že existují nevyhnutelně dvě základní možnosti vědy: vědy o jsoucnu, ontické 

vědy a věda o bytí, ontologická věda, filosofie.  

Ontické vědy tematizují vždy už přítomné jsoucno, které je už jistým způsobem 

odhalené před vědeckým odhalováním. Vědy o přítomném jsoucnu, o positu, 

nazýváme pozitivními vědami.“  [Heidegger, 1990: 315]
9
 

 

„Vědou jako možností pobytu“ můžeme rozumět způsob, kterým dnes moderní člověk 

žije – věda a vědecké pojetí světa se stalo základním prvkem, který určuje způsob lidské 

existence. 

Heideggerův jazyk se může nezasvěcenému člověku zdát poněkud nesrozumitelný a 

složitý. Vysvětlení tohoto jazyka a Heideggerově filosofii se budeme věnovat v této 

práci později, v kapitole k tomu určené.  Prozatím nám tedy tento citát může sloužit 

jako zajímavý kontrast ke způsobu popisu pozitivismu, který je uveden výše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
8
 Převzato z PETRUSEK, Miloslav a kolektiv. Dějiny sociologie. Praha: Grada, 2011 (str. 147). 

9
 Převzato z KRUŽÍKOVÁ, Jana. Heideggerovo pojetí vědy. Praha: Togga, 2010 (str. 37). 
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2. Kapitola Peter Winch 

 

Kniha Petera Winche Idea sociální vědy a její vztah k filosofii byla v době svého 

vydání velmi významným dílem. Winch zde zformuloval kritiku logického pozitivismu, 

kterou následně vztáhnul na společenské vědy a sociologii. Kniha byla vydána v roce 

1958 a mnoho z jejích myšlenek již bylo nějakým způsobem zváženo a v rámci 

možností vtáhnuto do sociologie. Mnoho důležitých myšlenek a poznatků však bylo 

také zamítnuto a s postupem času zapomenuto. Zahrnutí interpretace Winchovy knihy a 

jejích důležitých částí do této práce můžeme tedy chápat jako jakousi snahu knihu 

připomenout, jelikož její myšlenky jsou i dnes stále aktuální a neztrácejí na své váze.  

Připomeňme si zmínku z knihy Dějiny sociologie, kterou jsme si zmínili v předchozí 

kapitole:  

 

 „Skutečnost, že rutinní výzkumníci neznají genezi svého přístupu k sociální 

skutečnosti na jedné straně sice dokládá, že „bez dějin se žíti dá“, na druhé 

straně ale znamená odtržení od historických kořenů a současně pominutí 

kritických námitek, které vůči neopozitivismu byly vzneseny a z nichž většina 

dodnes nic neztratila na aktuálnosti.  

Proto právě Edmund Mokrzycki konstatuje, že tzv. empirická sociologie je 

směsicí neopozitivismu, většinou nevědomého, a premis zdravého rozumu.“ 

[Petrusek a kol., 2011: 139] 

 

Už jen toto konstatování nám může být dostatečným důvodem, abychom se knihou 

znovu zabývali a některé myšlenky možná opět zvážili. Je však nutno si uvědomit, že 

Winchova kniha není pouze kritikou logického pozitivismu a vědeckosti ve 

společenských vědách, ale Wittgensteinem inspirovaným zamyšlením nad logikou 

samotnou a jejími hranicemi a srázy, které číhají v místech, kde jsme ochotni se na ni 

bez hlubšího zamyšlení spoléhat a brát ji jako pevnou a absolutní věc. Ačkoliv se tedy 

některé myšlenky v této knize mohou dnes zdát samozřejmé nebo překonané, u jiných 

tomu tak rozhodně není. V tomto ohledu je pak užitečná jak empirickému 

výzkumníkovi, tak etnometodologovi, jelikož nás nutí zamyslet se nad věcmi, které 

můžeme i se sociologickým vzděláním brát jako samozřejmé. 
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2.1 Základy Winchovy filosofie 

 

V úvodu Winch píše, že společenské vědy možná ještě nenalezly svého 

Newtona, který by vše změnil. Zastává se však názor, že by se měly co nejvíce řídit 

metodami přírodních věd, aby dosáhly jakéhokoliv pokroku. Winch by rád tuto 

koncepci napadl, ne ovšem jako zpátečník, který se pokouší vrátit zpět v čase.  

Problém, kterým se chce zaobírat, uvádí jako válku na dvou frontách. V první řadě jde o 

kritiku neutuchajících představ o podstatě filosofie, a v druhém případě o kritiku 

neutuchajících představ o podstatě společenských věd.  

Winch napadá myšlenku, že filosofie se od ostatních věd a umění odlišuje 

hlavně metodou, spíše než objektem svého zájmu. Toto špatné pochopení podstaty 

filosofie vede dle Winche k představě, že filosofie nemůže dosáhnout porozumění světa 

sama ze sebe, a že je tedy pouze dalším kumulativním prvkem v celkové kupě věd. 

V tomto ohledu odkazuje na koncepci „underlabourera“ (dalo by se přeložit jako 

kopáč, dělník), jejímž autorem je John Locke. Ten zastával názor, že ne každý filosof 

může být skvělý a že někteří jsou prostě jen „kopáči“, konající řemeslnou práci. Touto 

prací je pak např. odstraňování kontradikcí a problémů diskurzů jiných disciplín. 

Winch uvádí, že zatímco vědec studuje přírodu, kauzalitu, příčiny a dopady 

skutečných věcí, filosof se zabývá podstatou skutečnosti samotné. Pokud se ptáme, zda 

je skutečnost srozumitelná, pochopitelná (intelligible), ptáme se po vztahu mezi 

myšlenkou a skutečností. A pokud budeme uvažovat o podstatě myšlenek, tak nás tyto 

úvahy jistě dovedou k úvahám o podstatě jazyka. Dle Winche nemůžeme říci, že 

problémy filosofie jsou zakotveny v jazyce spíše než ve světě, jelikož pokud o jazyku 

filosoficky diskutujeme, diskutujeme zároveň o tom, co má samo ve světě své místo a 

patří do něj. Mnoho důležitých teoretických problémů společenských věd náleží spíše 

filosofii než vědě, a musí být tedy vyřešeny a priori konceptuální analýzou, spíše než 

empirickým výzkumem. Pokud se tedy snažíme vyrovnat s otázkami tohoto původu, 

nemůžeme jednoduše čekat, co nám přinese empirický výzkum, je to totiž věc 

vysledování důsledků konceptů, které používáme.  

Vše doposud zmíněné stojí dle Winche na předpokladu, že to co je doopravdy 

důležité pro filosofii je otázka, zda a jak je možno pojmout skutečnost či ji porozumět. 

Co to tedy znamená něčemu porozumět, něco pojmout?  
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Vědec se dle Winche snaží udělat svět více srozumitelným, o to samé se ale 

snaží i historik, náboženský prorok nebo umělec, stejně tak i filosof. A ačkoliv můžeme 

aktivitu všech těchto myslitelů popsat jako snahu o porozumění světu, je zřejmé že 

v mnoha důležitých směrech se jejich cíle liší.  

 

„Tvrdit, že věda, umění, náboženství, a filosofie jsou všechny zaujaté snahou o 

vysvětlení skutečnosti dává asi takový smysl jako tvrdit, že fotbal, šachy a panák 

jsou všechno hry. Ale zrovna jako je pošetilé tvrdit, že všechny tyto aktivity jsou 

části jedné velké hry, jen pokud bychom byli dost chytří, abychom přišli na to, 

jak ji hrát, tak je pošetilé předpokládat, že výsledky všech výše zmíněných 

disciplín se nakumulují do jedné velké teorie světa.“ [Winch, 2003: 19]  

   

Namísto koncepce kopáče od Johna Locka, je naopak smyslem těchto filosofických 

zkoumání, přispět k našemu porozumění toho, co to vlastně znamená něčemu rozumět, 

takže pak můžeme lépe pochopit, co to znamená nazývat skutečnost srozumitelnou, 

pochopitelnou. Pokud se zamyslíme nad tím, co to znamená porozumět světu, je třeba se 

i zamyslet nad tím, jaké má toto porozumění vliv na život člověka, který se o toto 

porozumění pokouší.  

Společenské vztahy člověka a jeho druhů jsou prostoupeny jeho představami o 

světě. Winch uvádí, že tuto myšlenku můžeme vzít ještě dále – společenské vztahy jsou 

výrazivem představ o světě. Jako příklad si můžeme představit život mnicha – ten má 

jisté charakteristické vztahy s ostatními mnichy a s lidmi mimo klášter, avšak bylo by 

nemožné dát jiné než povrchní svědectví o těchto vztazích, pokud nevezmeme v potaz 

náboženské myšlenky, kolem kterých se život mnicha točí. Winch uvádí, že tato 

koncepce je například velmi konfliktní s Durkheimem:  

 

 „Přijde mi velice plodnou představa, že společenský život by neměl být 

vysvětlován na základě pojmů těch, co se ho účastní, ale na základě mnohem 

hlubších příčin, které jsou běžným vědomím nepostřehnutelné. Tyto příčiny by se 

měly hledat převážně na základě způsobu, podle kterého se přidružení 

jednotlivci seskupují. Jednom tímhle způsobem se může historie stát vědou a 

sociologie tedy vůbec existovat.„ [Durkheim, 1897]
10

 

                                                 
10

 Převzato a přeloženo z WINCH, Peter. The idea of a social science and its relation to philosophy. Taylor & Francis 
e-Library, 2003 (str. 24). 
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Zároveň je také konfliktní s koncepcí Leopolda von Wieseho: „Úkolem 

sociologie by mělo být podat svědectví o společenském životě, nevšímaje si však 

kulturních cílů v jednání jednotlivců, za účelem toho, abychom mohli studovat jejich 

vzájemné působení jednoho na druhého pouze jako důsledek komunitního života.“ 

[Wiese]
11

 Winch uvádí, že jak je vůbec toto možné si představit či provést, je rozhodně 

velkou otázkou.  

 

Představme si, že uvažuji v jakém roce byl pokořen Mount Everest. Představme 

si také, že tuto myšlenku vyslovím. Otázka pak zní: co na mém vyřčení slov „Mount 

Everest“ umožňuje to, že těmi slovy doopravdy myslím onen konkrétní vrchol 

v Himalájích? 

Přirozená odpověď by dle Winche nejspíše byla, že mi význam slovního spojení 

„Mount Everest“ někdo definoval – popsal, ukázal na mapě, nebo dokonce ukázal 

z letadla. Jaké je tedy ale spojení mezi tím, že mi byl nějakým způsobem v minulosti 

vysvětlen význam slovního spojení „Mount Everest“ a tím, že teď toto sám vyslovím? 

Na základě čeho mohu tvrdit, že se jedná o tutéž věc? Jak se rozhodnu, že způsob 

kterým používám slovního spojení „Mount Everest“ je stejný, jako je popsáno v definici 

tohoto slovního spojení? Winch uvádí, že nemůžeme vědět, zda lze považovat dvě věci 

za stejné, dokud nám někdo nesdělí kontext této otázky. Že dvě věci jsou stejné, 

můžeme tedy říci pouze v případě následování nějakého pravidla. 

 

Z výše zmíněného tedy dle Winche vyplývá, že pokud se ptáme, co to znamená, 

že má slovo nějaký význam, musí nás toto tázání nutně dovést k otázce: co to znamená, 

když někdo následuje nějaké pravidlo? 

Odpovědí, která by nás pravděpodobně napadla jako první, by bylo: někdo 

následuje pravidlo, pokud se vždy chová stejně ve stejné situaci. Tato odpověď nás ale 

dle Winche nikam neposouvá, jelikož právě až při aplikaci nějakého pravidla získává 

slovo „stejné“ nějaký význam. Slovo „pravidlo“ a „stejné“ jsou spolu totiž spojeny 

stejně, jako slova „tvrzení“ a „pravdivé“.  

Co to tedy znamená, chovat se podle nějakého pravidla? Jakkoliv důrazně budu 

dle Winche ukazovat na Mount Everest před sebou a jakkoliv důrazně při tom budu 

                                                 
11

 Převzato a přeloženo z tamtéž. Odkaz na text Leopolda von Wieseho není v knize přítomen. 
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říkat „Mount Everest“, nebude to mít žádný význam, pokud nebude mé rozhodnutí 

danou horu takto pojmenovat použito i v budoucnu. Žádný vzorec nám dle Winche 

nemůže pomoci vyřešit tento problém. Vždy se totiž dostaneme do bodu, kdy budeme 

muset vypovídat, podat svědectví o aplikaci takového vzorce.  

Jaký je tedy rozdíl mezi člověkem, co se nějakým pravidlem řídí a člověkem, 

který se jím neřídí? To že interpretujeme nějaké jednání jako následování pravidla totiž 

vůbec neznamená, že se jím pozorovaný člověk také řídí. Jako dobrá ilustrace tohoto 

problému nám může posloužit následující příklad s číselnou řadou. 

 

Představme si, že máme dva lidi – A a B. A píše na tabuli číselnou řadu, která 

jest – 1  3  5  7. Pak poprosí B, aby ji doplnil, a ten docela automaticky dopíše 9  11  13  

15. A mu však poví, že ji doplnil špatně a že řada má pokračovat 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 13 

15 9 11 13 15. Poté opět poprosí B, aby v ní pokračoval. B má teď na výběr z více 

možností, tak jednu zkusí, ale A mu opět odpoví, že jeho varianta je špatná. Toto 

pokračuje až do bodu, kdy B poví, že se A rozhodně žádným matematickým pravidlem 

neřídí (ačkoliv vše, co zatím A doplnil, by se možná dalo za nějaké komplexní 

matematické pravidlo považovat). A se však pravidlem řídil. Jeho pravidlem ale bylo 

pokračovat v řadě vždy jinak, než jak to navrhne B. A ačkoliv je to skvělé pravidlo, do 

aritmetiky nepatří.  

Z tohoto příkladu si dle Winche můžeme vzít ponaučení, že nestačí pouze brát 

v potaz jednání člověka, kterého pozorujeme. Musíme si všímat i reakcí ostatních na to, 

co dělá. Platí tedy, že pouze v situaci, kdy může někdo odhalit, jakým pravidlem se 

řídím, můžeme mluvit o tom, že se nějakým vůbec řídím. Výše zmíněné se pak dle 

Winche netýká jen matematických formulí, ale i používání slov jako „Mount Everest“ a 

„hora“: při jistém tréninku, procvičení, budu tato slova používat stejně jako kdokoliv 

jiný.  

Koncept následování pravidla je logicky neoddělitelný od konceptu chyby. 

Pokud tedy o někom chci říci, že následuje nějaké pravidlo, musím být také schopen 

říci, zda to dělá správně či ne. Chyba je dle Winche porušení toho, co je založeno jako 

správné, a v tomto případě musí být tedy rozpoznatelná jako takovéto porušení.  

Standard chování, nebo následování pravidla – konvenci - nemůžeme založit ve 

společnosti jednoho. Toto jde jen ve skupině, jelikož jen skupina dokáže kontrolovat, 

zda se ostatní řídí podle pravidel.  
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Dle Winche tedy nemá smysl předpokládat, že si někdo založí čistě osobní 

standard chování, pokud nikdy nepřišel do kontaktu s lidskou společností a jejími 

společensky ustanovenými pravidly.  

 

Představme si člověka, který žije na opuštěném ostrově. P. F. Strawson, kterého 

Winch kritizuje v souladu s tímto příkladem, tvrdil, že tento člověk by si určitě časem 

mohl vyvinout vlastní jazyk. Následně si můžeme představit pozorovatele, který ho 

navštíví a pokouší se tomuto ostrovanovi porozumět. Strawson dle Winche zastával 

názor, že po nějaké době se to danému návštěvníkovi určitě může podařit.  

To že můžeme u daného ostrovana pozorovat, jak se hýbe, co dělá za zvuky a 

jak reaguje na své okolí, a že bychom příklad takového chování mohli najít i v naší 

společnosti a v našem kontextu, ovšem neznamená, že stejně tak můžeme popsat i jeho 

chování. Celá podstata Wittgensteinova argumentování leží dle Winche v tom, že 

jednání samotné neospravedlňuje k použití kategorií jako „jazyk“ nebo „význam“. 

Pouze až když vidíme společenský kontext tohoto jednání, můžeme dané kategorie 

použít.  

Představa, že jazyk byl vynalezen nějakým jednotlivcem, je tedy dosti 

nesmyslná. Můžeme si ale představit jisté jednání mezi dávným lidmi, které by se 

nedalo považovat za jazyk, jak ho dnes vnímáme. Jakmile pak toto jednání naroste 

jistého stupně sofistikovanosti – a nedá se přesně říci jakého – můžeme o tomto jednání 

mluvit jako o používání jazyka. Nicméně představa, že někdo jako první vynalezl jazyk 

je dle Winche stejně bláznivá jako představa, že existoval nějaký jednotlivec, který se 

jako první podílel na bitvě. 

 

„Představme si tabulku (cosi jako slovník), která existuje jen v naší 

představivosti. Slovník lze použít k ospravedlnění překladu slova X slovem Y. 

Avšak můžeme mluvit o ospravedlnění, lze-li takovou tabulku konzultovat jen 

v naší představivosti? – „Vlastně ano, je to pak subjektivní ospravedlnění.“ – 

Jenže ospravedlnění sestává z toho, že se odvoláváme k něčemu nezávislému. – 

„Avšak jistě se mohu odvolat od jedné vzpomínky k druhé. Například nevím, zda 

jsem si správně zapamatoval čas odjezdu vlaku, a abych si ho ověřil, představím 

si, jak vypadala stránka jízdního řádu. Není to totéž?“ – Není, protože 

výsledkem takového procesu musí být vzpomínka, která je ve skutečnosti 

správná. Kdyby správnost duševního obrazu jízdního řádu nemohla sama být 
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ověřena, jak bychom mohli ověřit správnost původní vzpomínky? (Jako kdyby si 

někdo koupil několik výtisků ranních novin, aby se ujistil, že to, co se v nich píše, 

je pravda.) 

Vyhledat si v představivosti tabulku není vyhledáním tabulky o nic více, než je 

představa výsledku pokusu, který si představuji, výsledkem pokusu.“ 

[Wittgenstein, 2009: 100]
12

  

 

Tento Wittgensteinův citát dle Winche poukazuje na jednu důležitou věc – každý akt 

identifikace nepotřebuje nekonečné ospravedlňování jenom kvůli tomu, že nikdy 

nemůžeme spočinout spokojeni se svým úsudkem. Není to ani možno a nikdo se tím 

v běžném životě nezabývá. Proč tomu tak však je?  

Wittgenstein tvrdil, že všechna ospravedlňování musí někde skončit. A tato 

právě dle Winche končí u pravidel, která jsme si stanovili. 

 

 

2.2 Co je to smysluplné chování? 

 

Zatímco filosofie vědy, umění, historie apod. se snaží objasnit původ věcí, které 

nazýváme věda, umění, historie apod., epistemologie se zabývá původem věcí 

samotných.  

Někteří lidé si dle Winche myslí, že sociologie by měla být společenskou vědou 

par excellance – vědou která by syntetizovala výsledky ekonomie, politologie apod. do 

jedné velké společenské teorie. Někteří lidé zase vidí sociologii pouze jako obor na 

úrovni ostatních společenských věd, který by se měl zabývat jen úzkým spektrem věcí. 

Jakkoliv ale na tuto problematiku nahlížíme, můžeme se těžko vyhnout diskuzi o 

původu fenoménů jako takových. Toto se dle Winche ukázalo býti cílem epistemologie. 

 

Pro mnoho výzkumníků je jazyk a to co s ním jde ruku v ruce – význam, 

srozumitelnost, apod., brán jako samozřejmost, něco nad čím není třeba ztrácet moc 

času a zabývat se tím. Dle Winche ale lidé první negeneralizují a poté tyto generalizace 

                                                 
12

 Převzato z WINCH, Peter. The idea of a social science and its relation to philosophy. Taylor & Francis e-Library, 

2003 (str. 38). Přeložil Tomáš Suchomel.  
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uchycují v konceptech, ale jsou schopni generalizovat právě proto, že v první řadě již 

mají nějaký koncept.  

Winch toto ilustruje na příkladu z prostředí politických voleb. Představme si, že 

je o jistém pánovi N řečeno, že v posledních volbách volil labouristy, protože to povede 

k zachování průmyslového míru. Toto by znamenalo, že N před volbami zvážil pro a 

proti této volby a vědomě se rozhodl, že bude volit labouristy, protože jeho hlas povede 

k zachování průmyslového míru. Toto Winch popisuje jako paradigma jednání 

prováděného za nějakým účelem.  

Představme si nyní,  že pozorovatel O nabízí vysvětlení jednání N, který volí 

labouristy. Síla tohoto vysvětlení leží na tom, že mu musí rozumět nejen O, ale i N. 

Můžeme předpokládat, že N jedná tak, aby zachoval industriální mír. V tomto případě 

by však N musel vědět, co to industriální mír znamená. Pokud však N tomuto konceptu 

nerozumí, ačkoliv se nám toto vysvětlení může zdát jako nejrozumnější vysvětlení jeho 

jednání, nemůžeme o něm dle Winche říci, že takto volil kvůli zachování průmyslového 

míru. Předpokládejme že N volí labouristy bez jakéhokoliv důvodu a že jednoduše 

následuje příklad jeho otce a dědy, kteří také volili labouristy. Ačkoliv se teď N 

nechová rozumně, pořád se chová smysluplně. To, co dělá, není jednoduše zaškrtnutí 

kolonky na kusu papíru, on dává hlas. Kategorie smysluplného chování však dle 

Winche platí i pro jednání, pro které daný agent nemá žádný „rozumný“ důvod nebo 

motiv. Co tedy dává jeho jednání tento smysl oproti tomu, kdyby se jednalo o hraní hry 

nebo náboženský rituál? Podle jakých kritérií soudíme, které jednání dává smysl a které 

ne? 

Tato otázka dle Winche platí i pro jednání mnohem osobnějšího charakteru. 

Pokud dá např. N mezi stránky knihy záložku, můžeme říci, že „používá záložku“ pouze 

v případě, že pracuje s představou se ke knize někdy v budoucnu vrátit. To samozřejmě 

neznamená, že to doopravdy musí někdy v budoucnu udělat, ale že pokud takto neučiní, 

je na místě nějaké specifické vysvětlení – jako že například zapomněl, rozmyslel si 

následné čtení, nebo ho kniha přestala bavit.  

Z tohoto dle Winche opět vyplývá, že můžu být do budoucna zavázán tím, co 

v přítomnosti dělám, pouze tehdy, následuji-li nějaké pravidlo. Ve vztahu k předchozí 

kapitole je pak toto možné pouze tehdy, když má mé jednání vztah k nějakému 

společenskému kontextu. Toto pak dle Winche musí platit i pro nejzazší druh osobního 

jednání, pokud ho chceme nazývat smysluplným.  
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V souvislosti s tímto problémem můžeme uvést i dost moderní a aktuální 

příklad: představme si, že jsem obyvatel jedné ze zemí, ve které nedávno proběhla 

změna politického režimu a přišla tím do mého života pravidla západní demokracie. 

Jelikož jsem se na ní nikdy dříve nepodílel, nemusí mít výsledek voleb (ačkoliv se řídily 

stejnými pravidly, jako jakékoliv jiné demokratické volby) vůbec stejnou váhu a 

význam pro „ukotvení demokracie“, jako by měl v zemích kde je toto jednání tradiční. 

O anarchistovi můžeme říci, že se řídí pravidly stejně, jako to můžeme říci o mnichovi 

z kláštera. Anarchistův způsob života je dle Winche prostě způsob života. 

Ukažme si toto i na jiných příkladech, např. postupné učení se jazyku. Když se 

učíme psát česky, existuje mnoho vcelku jasných pravidel, která si musíme osvojit. Jako 

že je např. špatné následovat podstatné jméno množného čísla slovesem v čísle 

jednotném. Lidé mohou mít mnoho literárních stylů, ale v rámci jistých pravidel mohou 

psát pouze gramaticky správně, nebo gramaticky špatně. Bylo by ale chybou uvažovat, 

že literární styl se žádnými pravidly neřídí: je to něco co se dá naučit, o čem se dá 

diskutovat. A to, že je možno se mu naučit a dá se o něm diskutovat, je esenciální pro 

naši koncepci o něm.  

 

Dle Winche existuje mylná představa, že racionalita lidského chování přichází 

odněkud zevnějšku – z funkcí intelektu, které operují podle vlastních pravidel a jsou 

nezávislé na aktivitách, ve kterých jsou aplikovány. Charakteristické aktivity lidských 

společenství pak vznikají ze souhry tohoto rozumu a lidské vášně (Winch zde odkazuje 

na známy Humeův citát „rozum je pouze otrokem vášní“). Náboženský mystik může 

být pochopen pouze někým, kdo je obeznámen s náboženskou tradicí v daném kontextu; 

vědec který říká, že se snaží rozpůlit atom, může být zase pochopen pouze někým, kdo 

je obeznámen s fyzikou.
13

  

Ke ztrátě důvěry v neprůstřelnost logiky nám může posloužit velice elegantní 

příklad v podobě povídky Co řekla želva Achillovi (What the Tortoise said to 

Achilles)
14

, kterou napsal Lewis Carroll: 

 

                                                 
13

 Winch v souvislosti s těmito tvrzeními kritizuje Michaela J. Oakeshotta, který dle něj sice mnoho věcí myslel 

dobře, ale nebyl schopen překonat běžnou představu logiky jako něčeho univerzálního, za čímž se dle Winche 
rozkládá oblast následování pravidel. 
14

 Převzato a přeloženo z WINCH, Peter. The idea of a social science and its relation to philosophy. Taylor & Francis 
e-Library, 2003 (str. 55 - 57). 
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Achilles a želva diskutují o třech tvrzeních – A, B a Z. Ty jsou propojeny tak, že 

Z vychází z A a B. Želva Achillea žádá, aby považoval A i B za platné, ale aby 

ještě nebral v úvahu hypotetické tvrzení že C: Pokud A a B platí, tak platí i Z.  

 Achilles si tedy zapíše: A 

     B 

     C (pokud platí A i B, pak platí i Z) 

     Z 

 

Achilles pak želvě poví „pokud přijmeš A a B a C, pak musíš nutně přijmout i 

Z“. Když se želva zeptá proč, Achilles odpoví „protože to z nich logicky 

vyplývá“. Želva tedy řekne, že pokud jsou A a B a C pravdivé, Z musí být taky 

pravdivé (a toto můžeme nazvat tvrzením D). Želva tedy souhlasí, že přijme D, 

pokud to Achilles opět sepíše.  

 

 „Teď, když přijímáš A a B a C a D, jasně že musíš přijmout Z!“  

„Musím?“ řekne želva. „Předpokládejme, že přijmu A i B i C i D, ale přesto 

odmítnu přijmout Z.“ 

„Pak tě logika chytí pod krkem a donutí tě to přijmout!“ Řekne vítězně Achilles. 

„Logika ti poví, že si nemůžeš pomoct. Pokud jsi přijala A i B i C i D, tak prostě 

musíš přijmout Z. Takže nemáš na vybranou, jak vidíš.“ 

„Cokoliv mi logika říká, je určitě dobré si zapsat.“ Řekla želva. „Takže zapiš (E) 

Pokud A a B a C a D platí, Z musí také platit. Dokud nepřijmu tohle, nemusím 

samozřejmě přijmout Z. Takže je to docela důležitý krok, nemyslíš?“ 

„Chápu.“ řekl Achilles, a v jeho hlase byl cítit jistý smutek.  

 

Winch uvádí, že skutečný proces důkazu, jenž je srdcem logiky, nemůže být 

nikdy sám za sebe reprezentován nějakým vzorcem. Pokud budeme trvat na nějakém 

dalším dokazování, neznamená to, že jsme o to více obezřetní, ale znamená to, že 

nerozumíme tomu, co to „důkaz“ znamená. Naučit se dokazovat neznamená naučit se 

explicitním logickým vztahům mezi tvrzeními, znamená to naučit se něco dělat. 

Principy, přikázání, definice, vzorce – tyto všechny odvozují svůj smysl z kontextu 

mezilidského jednání, ve kterém jsou aplikovány. Učit se něco dělat ovšem neznamená 

jen kopírovat to, co dělá někdo jiný. Může to tak začít, ale výsledkem má být právě 

schopnost dělat věci, které kopírovat nemůžeme.  
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Žák se musí dle Winche naučit nejen zvyku následovat učitelův příklad, ale také 

tomu, že některé způsoby následování jsou správné a některé špatné. Musí se naučit 

nejen tomu, dělat věci stejně jako jeho učitel, ale také tomu, co se počítá jako dělání 

stejných věcí.  

Představme si například, že nějakého psa učíme trik. Pokud ho pes opakuje, 

můžeme říci, že trik provedl správně nebo nesprávně. Musíme si ale uvědomit, že se 

jedná o antropomorfní způsob vyjádření – tzn. je potřeba reference  lidským aktivitám a 

normám, které jsou v tomto případě aplikovány na zvířata. Je to ale pouze v případě 

psova vztahu k člověku, kdy má smysl říci, že se pes naučil nějaký trik. Co ho naučím a 

jak mluvím o tom, co jsem ho naučil a co jsem odpozoroval, vychází z našeho 

vzájemného vztahu. Pes sám o sobě, bez mého pozorování a učení, by takto popsán být 

nemohl.  

Pokud je mi řečeno, ať pokračuji v řadě přirozených čísel nad 100, budu 

pokračovat určitým způsobem na základě mého předchozího tréninku. V porovnání 

případu se psem se ale dle Winche jedná o poněkud rozdílnou věc – zatímco pes byl 

naučen reagovat jistým způsobem, ja vím jak reagovat na základě toho, co jsem byl 

naučen. Stejně tak rozumím tomu, co to znamená jednat poctivě do takové míry, jak 

rozumím tomu, co to znamená jednat nepoctivě. To je dle Winche důvod, proč jednání 

které je výsledkem porozumění, a pouze tento druh jednání, je jednáním, ke kterému 

existuje alternativa. 

 

 

2.3 Společenské studie jako věda (?) 

 

Jaké problémy tedy nastávají, pokud se ke společenským vědám pokoušíme 

přistupovat jako k vědám přírodním? Winch v tomto ohledu uvádí některé myšlenky 

Johna Stuarta Milla. 

Mill se domníval, že stav společenských věd je jako puchýř na tváři vědy. Pokud 

řekneme, že po A následuje B, tak jsme tím neobjevili žádné mystické spojení mezi A a 

B. Ani jsme nevysvětlili původ tohoto spojení. Jednoduše jsme objevili, že výskyt 

události A je z naší zkušenosti následován událostí B. Mill se dle Winche domníval, že 

všechna vysvětlení podléhají stejné logické struktuře. Toto je pak základem pro jeho 

víru, že nemůže být žádný základní logický rozdíl mezi principy, podle nichž 
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vysvětlujeme přírodní zákony od principů, podle nichž vysvětlujeme společenské 

změny. Toto pak tedy nutně vede k představě, že filosof by měl být z celého procesu 

vyřazen, protože postačí empirický přístup „wait-and-see“ na otázku, co mohou 

společenské vědy přinést. 

Tento problém však dle Winche není ani zdaleka empirickým. Není otázkou, co 

může empirický výzkum přinést, ale co filosofická analýza odhalí jako něco, o čem má 

smysl mluvit. Představa lidské společnosti zahrnuje schéma konceptu, který je logicky 

nekompatibilní s vysvětleními ve stylu přírodních věd. Dá se to dle Winche přirovat 

k Hegelovu principu transformace kvantity, která vede ke změně v kvalitě. Ve vědě 

máme experimentálně stanoveno, o kolik stupňů musíme snížit teplotu kýble vody 

k tomu, aby se proměnila v led. Avšak pokud chceme vědět, kolik zrn dělá hromadu, 

musíme se na tom domluvit. Kritéria podle kterých rozlišujeme, co je voda a co už je 

led, jsou docela jasná. Ovšem kritéria podle kterých rozlišujeme hromadu od toho co 

hromada ještě není, jsou vesměs vágní.  

Kočka co je těžce raněná, se svíjí. Její velice komplexní pohyb můžeme popsat 

čistě mechanickými termíny, pouze za použití časoprostorových koordinant. Tohle je 

dle Winche jistým způsobem stejný popis toho, co se děje, jako když říkáme že se 

kočka svíjí. Ale oním mechanickým vyjádřením bychom nikdy nemohli nahradit větu 

„kočka se svíjí“. Tvrzení, které obsahuje koncept „svíjení se“ říká něco, k čemu by se 

žádné jiné tvrzení, jakkoliv detailní a propracované, nemohlo nikdy přiblížit.  

 

„Kdokoliv kdo by si myslel, že studiem mechaniky pohybu živých zvířat osvítíme 

koncept zvířecího života, by se stal obětí konceptuálního neporozumění.“ 

[Winch, 2003: 74]  

 

Winch se ptá: bylo by inteligentní snažit se vysvětlit Romeovu lásku k Julii stejným 

způsobem, jakým popisujeme krysu, jejíž sexuální potřeba ji žene přes elektricky 

nabitou síť, aby se dostala ke svému druhovi? Nepopsal to přeci jen Shakespeare lépe? 

Dle Winche bychom se často měli zamyslet, zda nám použití onoho vědeckého popisu 

pomáhá v osvětlení něčeho více, než když se to pokusíme popsat normálně. 

 

S vědeckým způsobem popisu pak souvisí i možnost vysvětlit jednání pomocí 

kauzálních vztahů. Winch toto ilustruje na rozdílném přístupu Theodora M. Newcomba 

a Johna Stuarta Milla. Zatímco Newcomb se snaží přizpůsobit motivy (bolest zubů) 
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stavům organismu (díra v zubu), Mill trvá na tom, že tyto věci jsou rozdílné a že se ještě 

musí prokázat, zda každý motiv (bolest zubů) koresponduje se specifickým stavem 

organismu (trouchnivění zubů). Vysvětlit jednání, které vyplývá z nějakého motivu není 

stejné jako říci, že se sklo rozbilo, protože do něj uhodil kámen. Ale že sklo se rozbilo, 

když do něj uhodil kámen, protože bylo křehké.  

Dle Winche není možno aplikovat kauzální vztahy na jednání ve společenských 

vědách. Předpokládejme že N, který je učitelem na univerzitě, řekne že ruší všechny 

přednášky příštího týdne, protože chce jet do Londýna. Tady máme tvrzení o úmyslu, 

pro které je dán důvod. Ale spíše, než by tato situace byla kauzální, N svůj záměr 

ospravedlňuje. Jeho tvrzení nenese formu „existují takové a takové kauzální faktory, 

takže dojde k tomuto vyústění“, nebo formu „mám takovou a takovou dispozici, která 

vyústí v to, že udělám toto“, ale „ve světle těchto úvah je to nejrozumnější jednání“. 

Když například řekneme, že N zabil svou ženu ze žárlivosti, tak rozhodně nebudeme 

tvrdit, že jednal rozumně. Můžeme ale říci, že jeho jednání bylo srozumitelné v rámci 

chování, které je naší společnosti vlastním (povědomým, se kterým je obeznámena...). 

Učení se tomu, co je to motiv patří dle Winche do učení se standardům vládnoucím 

životu ve společnosti, ve které se nacházím. A toto celé pak opět patří do procesu učení 

se žít jako společenská bytost. 

Někdo, kdo není obeznámen s procesy a procedurami jaderné fyziky, by nic 

nezískal přítomností na pokusu jako je např. Cockroft-Waltonovo bombardování lithia 

vodíkem. Pravidla tohoto pokusu, stejně jako všechna ostatní pravidla, leží ve 

společenském kontextu společného jednání. Abychom tedy dle Winche porozuměli 

jednání individuálního výzkumníka, musíme vzít v potaz dva druhy vztahů: 1. jeho 

vztah k jevům, které zkoumá, 2. jeho vztah k ostatním vědcům, kteří se na výzkumu 

podílí. Pokud zde navíc mluvíme o tom „že se na výzkumu podílí“, neznamená to nutně 

nějaký přímý kontakt nebo přímou komunikaci mezi jednotlivými vědci. Co je důležité 

je to, že se všichni podílejí na stejném druhu činnosti, kterou se všichni podobným 

způsobem naučili. Z toho vyplývá, že jsou pak schopni mezi sebou komunikovat o tom, 

co dělají. To co každý z nich dělá, je tedy nějakým způsobem srozumitelné těm 

ostatním.  

 

Koncepty a kritéria, podle kterých sociolog soudí, že se ve dvou případech stala 

tatáž věc (nebo že byla provedena stejná akce) musí být pochopeny v souvislosti 

s pravidly, která vedou sociologický výzkum. Co sociolog studuje, stejně jako jeho 
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studování dané věci, je lidská aktivita a probíhá tedy podle pravidel. I když je legitimní 

mluvit o něčím porozumění společenské aktivitě jako o znalosti zákonitostí, původ této 

znalosti musí být rozdílný od znalosti např. fyzikálních zákonitostí. 

Pokud bychom tedy chtěli přirovnat studenta společenských věd např. 

k inženýrovi, bude dle Winche lepší ho přirovnat k učenci inženýrství, který se teprve 

učí co to inženýrství – aktivita „inženýrování“ – vlastně znamená. Porozumění 

společenským fenoménům je lépe přirovnatelné ke snaze o porozumění toho, co 

inženýři dělají, než k inženýrově snaze o porozumění mechanickým systémům, které 

má studovat. Sociolog různých odvětví musí dle Winche zároveň daným odvětvím 

rozumět, musí se s nimi umět sžít – stejně jako historik umění musí do nějaké míry 

oplývat uměleckým citem.  

Když se bude psychoanalytik snažit pacientovi vysvětlit jeho stav, použije určitě 

hodně termínů, které pacient nezná. Všechny se ale budou vázat na naši kulturu – např. 

na kult otcovství, na rodinné vztahy, které jsou naší kultuře vlastní apod. Pokud by ale 

tento psychoanalytik chtěl popsat neurózy u obyvatel Trobriandských ostrovů, nemohl 

by tyto kategorie použít, jelikož jsou vázány na naší kulturu. Musel by nejprve 

vyzkoumat, zdali je v této kultuře vůbec stejně vnímáno např. otcovství nebo jiné 

faktory, které jsou důležité pro Freudovskou psychologii, ze které tento analytik 

vychází. Jakmile je studovaná kultura vzdálená té naší, praktické implikace používání 

všech kategorií, které jsou vlastní pouze nám, začínají být velice výrazné.  

 

Schopnost předpovídat hraje ve vědě velmi důležitou roli (vzpomeňme si na citát 

z první kapitoly této práce: „Do vědy nemají patřit žádné tajemné pojmy ani ideje, které 

nijak nevedou k předpovídání něčeho ověřitelného.“ [Petrusek a kol., 2011: 141] 

Winch se tedy ptá, zdali je možno dosáhnout nějakých smysluplných předpovědí ve 

společenských vědách.  

Pokud chce O předpovědět, jak se bude N chovat v jistých situacích, musí 

nejprve pochopit koncepty, skrze které N dané situace nahlíží. Pokud se mu to podaří, 

může se mu s velkou pravděpodobností podařit i předpovědět, jak bude N jednat. Pokud 

se však N zachová jinak, neznamená to, že O udělal chybu ve svých kalkulacích. Jelikož 

celý smysl rozhodování leží právě v tom, že daný set kalkulací může vést ke 

kterémukoliv z možných výsledků. Toto je velice rozdílné od systému přírodních věd, 

kde falešná předpověď vždy předpokládá chybu na straně výzkumníka, ať už početní, 

nebo teoretickou. 
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I když budeme mít dle Winche předem daný set možností, nebudeme nikdy 

schopní předvídat např. vývoj historického trendu. Jelikož pokračování tohoto trendu 

závisí na lidských rozhodnutích, která jsou determinována předchozími podmínkami 

v kontextu, ve kterém má smysl nazývat je „rozhodnutími“. 

Představme si např. souhru ortodoxie a herecie ve vývoji náboženství, nebo 

způsob jakým se revolucionalizovalo rugby tím, že někdo zvedl míč a rozběhl se. Tyto 

změny by rozhodně nebylo možno předpovědět na základě předchozího stavu hry, 

stejně jako by nebylo možno předpovědět Humeovu filosofii na základě jeho 

předchůdců. Humphrey Littleton dle Winche jednou na otázku, kam směřuje jazz, 

odpověděl: „kdybych to věděl, tak už tam jsem“. 

Předpovědět vývoj básnictví nebo nový vynález znamená - podílet se při tomto 

předpovídání na tvorbě nové básně nebo vynálezu. Dle Winche se nemůžeme stavět a 

priori k čistě empirickým možnostem. Klíčové koncepty, pomocí nichž se snažíme 

porozumět naší společnosti, jsou tedy nekompatibilní s koncepty vědeckých předpovědí.  

 

 

2.4 Winchova kritika některých koncepcí Vilfreda Pareta a Maxe 

Webera 

 

Winch své pojetí společenských věd dále rozvíjí na kritice konceptu, 

předneseného Vilfredem Paretem v knize Mysl a společnost (Mind and Society). Pareto 

se zde pokoušel empiricky dokázat, že představy které mají lidé v souvislosti s tím, jak 

se chovají, ovlivňují původ a výsledek jejich chování mnohem méně, než je běžně 

myšleno. V důsledku tohoto si pak dle Pareta sociolog musí vyvinout vlastní koncepty a 

věnovat se představám participantů co nejméně.  

Paretův systém dle Winche vypadá takto: 1. Logické a nelogické jednání; 2. 

Rezidua a derivace. 

 

1. Logickým jednáním je jednání, u kterého si agent uvědomuje, že bude mít 

nějaký výsledek a je činěno za účelem onoho výsledku; kdy následně má 

výsledek který si agent představoval; agent má dobré (logicko-

experimentální) základy pro svou víru; výsledek ve který agent doufá musí 

být toho druhu, který je možno nějak identifikovat.  
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Zde dle Winche nastává několik problémů. Nazvat nějaké jednání nelogickým 

nějakým způsobem předpokládá chybu v logice, avšak nazvat něco nelogickým hlavně 

znamená popřít, že se na to kritéria logiky vůbec vztahují. Např. systém magie má ve 

společnosti, ve které se používá, svou vlastní, důležitou roli a řídí se podle svých 

vlastních pravidel. To samé platí dle Winche např. i pro obchodní aktivitu. Kritéria 

logiky nejsou dána od boha, ale vznikají ze způsobu společenského života a jsou 

srozumitelná pouze v jeho kontextu. Pareto se dle Winche snaží říci, že věda je 

způsobem logického jednání par excellance, zatímco náboženství ne. A toto dle Winche 

nemůžeme přijmout.  

Pokud si uvědomíme, že srozumitelnost (možnost porozumění) má mnoho 

různých forem, musíme si zároveň uvědomit, že ke skutečnosti neexistuje žádný klíč. 

Pareto tvrdil, že věda má klíč ke skutečnosti. Věda je však dle Winche (narozdíl od 

filosofie) uzavřena ve svém vlastním způsobu toho, jak dělat věci srozumitelnými 

(porozumitelnými) s tím, že všechny ostatní vynechává.                

Tato nefilosofická a ne-sebe-vědomá koncepce je ve většině případů dobrá ke 

zkoumání přírody (až na výjimky, jako byl dle Winche třeba Albert Einstein), ale je 

velmi destruktivní pro výzkum lidské společnosti, jejíž podstatou je sestávat z mnoha 

rozdílných způsobů života, kde každý nabízí jinou možnost porozumění světu. 

Podívejme se nyní na Paretův koncept reziduí a derivací. 

 

2. Rezidua jsou opakující se jevy ve společnosti, pokud vynecháme všechny 

proměňující se rysy. Jsou dle Pareta dobrým základem pro vědecké 

generalizace. Měnící se prvky jsou pak derivace. Tyto Pareto údajně objevil 

empiricky a jedná se o teorie, kterými se lidé zpětně snaží vysvětlit své 

jednání. Dle Winche by se koncept derivací dal přirovnat k Marxovým 

ideologiím či Freudovým racionalizacím. 

 

Problém Paretovy teorie dle Winche leží v tom, že myšlenky nemohou být 

vytrženy z kontextu – myšlenka dostává svůj smysl na základě role, kterou hraje ve 

společenském systému. Je nesmyslné vzít několik systémů myšlenek, najít v každé 

nějaký element, který se dá vyjádřit ve stejné verbální formě a pak tvrdit, že jsme 

nalezli myšlenku společnou všem systémům.  
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Kdybychom tvrdili, že Aristotelský a Galieovský koncept používá stejný pojem 

síly, protože pojem „síla“ se vyskytuje v obou konceptech, dočkali bychom se od Pareta 

dle Winche nemalého vynadání. Pareto se však dopouští stejné chyby, když porovnává 

společenský vztah mezi americkým milionářem a obyčejným Američanem se vztahem 

Inda z vysoké kasty s Indem z nízké kasty. 

Pouze ve vztahu k systému idejí nebo způsobům života mají myšlenky nějakou 

existenci jako intelektuální nebo společenské události. Pokud je tedy výzkumník chce 

brát jako společenské události, musí brát vážně i ta kritéria, která jsou používána pro 

rozlišení jak rozdílných způsobů jednání, tak také k rozlišení toho, jaké jednání hodláme 

považovat za identické.  

Křesťan by dle Winche např. rozhodně odmítal, pod jakoukoliv váhou 

argumentů, že rituály křestu jsou ve skutečnosti to samé, co pohanské polévání vodou. 

Akrobat bude rozumět tomu, co jiný akrobat dělá, mnohem lépe než člověk, který si 

přečte slova „salto, skok, stojka“, aniž by cokoliv takového kdy zkoušel. Žádné aktivitě 

nejde plně porozumět bez toho, aniž by se do ní člověk alespoň nepokusil aktivně 

zapojit.  

Jistým paradoxním způsobem pak Pareto dle Winche vlastně nebere svůj 

empiricismus dost daleko. Jelikož co je sociologovým smyslům doopravdy 

prezentováno, co je prezentováno jeho smyslům, nejsou lidé co mají jisté teorie, víru 

apod., ale lidé, co dělají jisté pohyby a zvuky. Dokonce i popisovat je jako lidi je možná 

moc unáhlené, a možná proto je v sociologii a sociální psychologii tak populárním 

termín „organismy“. Dle Winche ovšem organismy, oproti lidem, nevěří tvrzením nebo 

nepřijímají teorie.   

K porozumění společnosti nemůžeme tedy dojít pomocí pozorování a 

experimentování v jednom široce uznávaném smyslu. Diskurzu musíme nejprve 

rozumět, chceme-li mluvit o teoriích a tvrzeních, která se uvnitř něj nachází a která by 

nám mohla poskytnout data. Krásný příklad takovéhoto unešení vědou nám dle Winche 

poskytuje Durkheim ve své práci Sebevražda – slovo sebevražda zde totiž definoval 

v úplně jiném smyslu, než který neslo ve společnostech, které studoval. 

 

Svůj koncept Winch dále ilustruje i na rozboru a kritice některých Weberových 

myšlenek. Weber se domníval, že koncept verstehen (porozumění) je nekompletní a 

potřebuje doplnit nějakou jinou metodou, konkrétně sběrem statistik. Winch však 

namítá, že někdo kdo misinterpretuje magické rituály nějakého kmene jako špatnou 
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formu vědy, bude těžko opraven pomocí statistiky v tom, co budou členové tohoto 

kmene dělat při různých příležitostech. Sociologové, kteří misinterpretují cizí kulturu 

jsou dle Winche jako filosofové, kteří se dostávají do problémů kvůli otázce užívání 

jejich vlastních konceptů.  

K ilustraci tohoto problému a k nastavení zrcadla vlastním konceptům, nám 

může posloužit následující příklad od Wittgensteina. Ten nás žádá, abychom si 

představili společnost prodávající dřevo následujícím způsobem: 

 

 „(příslušníci této společnosti, pozn. autora) naskládali dřevo do hromad o 

libovolné délce, a potom je prodávali za cenu odpovídající ploše, kterou 

hromada pokrývala. Co kdyby své počínání ospravedlňovali slovy: ‚Samozřejmě, 

když koupíte více dřeva, musíte více zaplatit„?“ [Wittgenstein, 2009: 142 – 

151]
15

  

 

Důležitou otázkou pro nás pak je, za jakých okolností by někdo byl schopen říci, že 

tomuto jednání rozumí. Tento rozdíl je dle Winche stejný, jako když se snažíme 

formulovat statistické zákony o pravděpodobnosti výskytu jistých slov v jazyce a když 

se snažíme porozumět tomu, co říká někdo, kdo daným jazykem mluví. To druhé 

nemůže být nikdy zjednodušeno na to první. Pojem významu by tedy měl být dle 

Winche velice opatrně odlišený od pojmu funkce. 

Weber měl představu jednání, které je smysluplné a pak jednání, které je 

smysluplné a zároveň společenské. Podle Winche je však toto rozdělení hloupost, 

jelikož všechno smysluplné jednání musí být společenské. Jednání může být smysluplné 

pouze pokud je řízeno pravidly, a pravidla předpokládají společenský základ. 

V jednom svém známém příkladu popisuje Weber továrnu a dělníky, kteří v ní 

pracují. Dle Winche však nepoužívá pojmy, které by byly vhodné pro interpretativní 

porozumění situaci. Místo aby tvrdil, že pracovníci v továrně jsou placeni penězi a 

utrácejí je, říká že dostávají kusy kovu, tyto kusy dávají dalším lidem a od nich za to 

dostávají jiné věci. Neříká, že policisté ochraňují lidský majetek, ale mluví o lidech 

v helmách, kteří přicházejí a dávají pracovníkům kusy kovu, které jim jiní lidé vzali.  

Ve zkratce dle Winche adoptuje externí pohled na věc a zapomíná na „subjektivní 

smysl“ jednání, o kterém mluví. Snaží se oddělit společenské vztahy pracovníků od 

                                                 
15

 Převzato a přeloženo z WINCH, Peter. The idea of a social science and its relation to philosophy. Taylor & 
Francis e-Library, 2003 (str. 115). 



   

 

32 

  

idejí, které jsou jejich jednání vlastní, jako např.: peníze, policie, majetek, nákup a 

prodej apod. Jejich vzájemné vztahy existují jen skrze tyto ideje, a tyto ideje existují 

zase jen díky jejich vzájemným vztahům.  

Tato externalizace má dle Winche samozřejmě i svůj smysl, ale ten je pouze 

jediný – přitáhnout pozornost ke známému a běžnému (jasnému). Ale to neznamená, že 

to běžné a známé je k našemu poznání postradatelné.  

Tyto metody jsou totiž zároveň velice nebezpečné – jejich uživatel může získat 

dojem, že jeho způsob nahlížení na věci je nějakým způsobem více reálný, než ten 

běžný. Koncepty, podle kterých rozumíme našim vlastním mentálním procesům a 

chování, musí být dle Winche naučeny, a tím pádem tedy i společensky založeny. 

 

 

2.5 Koncepty a jednání 

 

Společenské vztahy a ideje, které v sobě lidské jednání nese, je dle Winche tatáž 

věc nahlížená z různých úhlů pohledu.  

Když např. nějaký lékař objeví nový druh bacila, jedná se možná o velký objev, 

ale je to objev v již existujícím rámci idejí – v rámci konceptu bacilů. Představme si 

však, že to srovnáme s prvním uvedením teorie o bacilech jako takové – tento objev 

vede ke změně provozu medicíny jako celku. Úvaha, jak byly společenské vztahy v 

medicíně ovlivněny tímto konceptem, musí zahrnout úvahu o konceptu samotném. 

Koncept bacilů je nesrozumitelným mimo lékařské prostředí – doktor který by tvrdil, že 

přijímá koncept bacilů jako nosičů nemoci, dále by tvrdil že jeho cílem je snížit výskyt 

nemocí, ale přitom kompletně ignoroval potřebu izolovat infikované pacienty, by 

rozhodně působil nesrozumitelně a protiřečil by si. 

Winch tedy uvádí, že pokud chceme vysvětlit význam nějakého slova, musíme 

popsat, jak se používá. A pokud chceme popsat, jak se používá, musíme popsat 

společenské jednání, ve kterém se dané slovo vyskytuje. Elektrické bouře a hromy 

existovaly jistě dlouho předtím, než po světě začali chodit lidé, kteří vytvořili koncepty 

o jejich vzájemné souvislosti. Nemá však smysl tvrdit, že lidé mohli vydávat příkazy a 

řídit se jimi předtím, než si vytvořili koncept příkazu a poslušnosti. Jelikož provádění 

těchto aktů je dle Winche samo o sobě manifestací toho, že rozumí těmto konceptům.  
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Někdo si může pravidla logiky představovat jako danou, rigidní strukturu, které 

se člověk s větším či menším úspěchem snaží přizpůsobit ve své jazykové aktivitě a 

společenském styku. Může si myslet, že tvrzení jsou něco éterického, něco co právě 

díky svému éterickému, ne-fyzikálnímu původu k sobě může pasovat mnohem pevněji, 

než by člověk z masa a kostí byl kdy schopen vymyslet. Dle Winche ovšem nesmíme 

zapomínat, že právě díky svému zakotvení v interakci lidí z masa a kostí mají tyto 

systémy vůbec nějakou existenci.  

Karl Popper tvrdil, že společenské instituce jsou jen vysvětlující modely, které 

zavedl společenský vědec pro své vlastní účely. Jedním z takových příkladů je dle 

Poppera idea války. Ta však dle Winche nebyla jednoduše vymyšlena lidmi, co chtěli 

vysvětlit co se děje, když se společnosti dostanou do konfliktu.  

Je to idea, která poskytuje kritéria toho, jaké chování je vhodné pro členy 

společností, které se v daném konfliktu naházejí. Jelikož pokud je má země ve válce, 

jsou jisté věci které je vhodné dělat, které vhodné dělat není, a které dokonce dělat 

nesmím. Mé chování je vedeno mým konceptem sama sebe jako člena válčící země. 

Koncept války tedy esenciálně patří do mého chování. To se však dle Winche nedá říci 

např. o gravitaci, která esenciálně nepatří do „chování“ jablka, co zrovna padá na zem. 

Spíše patří do fyzikova vysvětlení tohoto jevu.  

Společenská interakce může být dle Winche mnohem lépe a přínosněji 

přirovnatelná k výměně nápadů v konverzaci, než k interakci sil ve fyzikálním systému. 

Neexistuje žádná pevná hranice mezi chováním, které vyjadřuje diskurzivní ideje a 

chováním, které je nevyjadřuje. Ale i když by se mohlo v některých případech zdát 

nepřirozené říci, že daný druh společenských vztahů vyjadřuje ideje diskurzivní povahy, 

stále to bude dle Winche blíže k této obecné kategorii než k interakci fyzikálních sil. 

Lidská válka, stejně jako všechny ostatní lidské aktivity, je vedena konvencemi. A kde 

člověk jedná s konvencemi, tam také jedná s interními vztahy.  

 

Winch tuto myšlenku ještě krátce ilustruje na příkladu srovnání společenských 

věd a historie. R. G. Collingwood tvrdil, že cílem historika je myslet stejné myšlenky, 

které byly jednou myšleny, stejným způsobem, jakým byly myšleny v daném 

historickém momentě, na který se tážeme.  

Problémem však je, že ačkoliv mohou být vymřelé způsoby myšlení 

znovuzachyceny historikem, způsob jakým on sám myslí, bude zabarven faktem, že 
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musí použít historiografické metody, aby tyto myšlenky znovu zachytil. Středověký 

rytíř však tyto metody použít nemusel, aby mohl svou milou vidět způsobem uhlazené 

lásky. Prostě o ní takto uvažoval.  

Historický průzkum nám může pomoci dosáhnout nějakého porozumění toho, co 

bylo zahrnuto v tomto způsobu myšlení. Neudělá nás však dle Winche otevřené tomu, 

abychom takto také uvažoval o svých vlastních láskách. Historické vysvětlení není 

aplikací generalizací a teorií na jednotlivé případy, je to sledování vnitřních vztahů. Je 

to jako používat znalosti jazyka k tomu, abychom rozuměli konverzaci, spíše než 

používání znalostí mechaniky k tomu, abychom porozuměli fungování hodinek.  

Stejně jako může být obtížné, zachytit idiom řecké myšlenky Platónského dialogu 

v překladu do moderní angličtiny, tak může být zavádějící přemýšlet o chování lidí ve 

vzdálených společnostech v rámci chování, na které jsme zvyklí ve společnosti naši.  
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Závěr 

 

Než se v této práci posuneme dále, podívejme se ještě jednou na některé důležité 

myšlenky této knihy. Winch se domníval, že mnoho důležitých teoretických problémů 

společenských věd náleží spíše filosofii než vědě, a musí být tedy vyřešeny a priori 

konceptuální analýzou, spíše než empirickým výzkumem. Pokud se tedy snažíme 

vyrovnat s otázkami tohoto původu, nemůžeme jednoduše čekat, co nám přinese 

empirický výzkum, je to totiž věc vysledování důsledků konceptů, které používáme. 

Proti jakési představě racionálního a logického chování staví Winch chování 

smysluplné, které je smysluplným tehdy, když má lidské jednání vztah k nějakému 

společenskému kontextu a řídí se pravidlem z tohoto kontextu vzešlým. Dle Winche 

existuje mylná představa, že racionalita lidského chování přichází odněkud zevnějšku – 

z funkcí intelektu, které operují podle vlastních pravidel a jsou nezávislé na aktivitách, 

ve kterých jsou aplikovány. Pokud se budeme snažit aplikovat logický systém důkazů 

na lidské chování a při každé nejasnosti budeme trvat na nějakém dalším dokazování, 

neznamená to, že jsme o to více obezřetní, ale znamená to, že nerozumíme tomu, co to 

„důkaz“ znamená. Naučit se dokazovat neznamená naučit se explicitním logickým 

vztahům mezi tvrzeními, znamená to naučit se něco dělat. Krásnou ilustrací k tomuto 

tvrzení nám mohla být zmíněná bajka Lewise Carrola Co řekla želva Achillovi.  

V první kapitole této práce jsme si uvedli, že smyslem vědy je předpovídat a 

poskytovat takové předpovědi, které bude možno v průběhu času buďto potvrdit, nebo 

vyvrátit. Winch se domníval, že předpovědět však např. vývoj básnictví nebo nový 

vynález (což jsou oba důsledky lidského chování) znamená, podílet se při tomto 

předpovídání na tvorbě nové básně nebo vynálezu. Nemůžeme se tedy stavět a priori 

k čistě empirickým možnostem. Klíčové koncepty, pomocí nichž se snažíme porozumět 

naší společnosti, jsou tedy dle Winche nekompatibilní s koncepty vědeckých 

předpovědí.   

Jednou ze základních myšlenek, která prostupuje celou Winchovou knihou, je 

představa, že kritéria logiky nejsou dána od boha, ale vznikají ze způsobu 

společenského života a jsou srozumitelná pouze v jeho kontextu. Pokud si uvědomíme, 

že srozumitelnost (možnost porozumění) má mnoho různých forem, musíme si zároveň 

uvědomit, že ke skutečnosti neexistuje žádný klíč. Věda je dle Winche (narozdíl od 

filosofie) uzavřena ve svém vlastním způsobu toho, jak dělat věci srozumitelnými 
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(porozumitelnými) s tím, že všechny ostatní vynechává. Pokud budeme chtít být dle 

Winche opravdu empiričtí, pak musíme nutně dojít k závěru, že co je sociologovým 

smyslům doopravdy prezentováno, co je prezentováno jeho smyslům, nejsou lidé co 

mají jisté teorie, víru apod., ale lidé, co dělají jisté pohyby a zvuky. Dokonce i popisovat 

je pak jako lidi je možná moc unáhlené, a možná proto je dle Winche v sociologii a 

sociální psychologii tak populárním termín „organismy“. Organismy ovšem, oproti 

lidem, nevěří tvrzením nebo nepřijímají teorie. 

Dle Winche si musíme uvědomit, že fenomény jako elektrické bouře a hromy 

existovaly jistě dlouho předtím, než po světě začali chodit lidé, kteří vytvořili koncepty 

o jejich vzájemné souvislosti. Někdo si může pravidla logiky představovat jako danou, 

rigidní strukturu, které se člověk s větším či menším úspěchem snaží přizpůsobit ve své 

jazykové aktivitě a společenském styku. Může si myslet, že tvrzení jsou něco 

éterického, něco, co právě díky svému éterickému, ne-fyzikálnímu původu k sobě může 

pasovat mnohem pevněji, než by člověk z masa a kostí byl kdy schopen vymyslet. Dle 

Winche ovšem nesmíme zapomenout, že právě díky svému zakotvení v interakci lidí 

z masa a kostí mají tyto systémy vůbec nějakou existenci. 
16

 

 

Pomocí Petera Winche jsme se dozvěděli o jednom způsobu, jak prolomit 

zdánlivou nespornost a absolutní platnost logického pozitivismu. Díky tomuto 

prolomení jsme byli schopni logický pozitivismus nahlédnout zevnějšku a získat jej zpět 

pro jiný způsob pochopení. Pochopení, které nám umožňuje nenechat se jím pouze slepě 

vést, ale s nadhledem si uvědomovat jeho mnohá úskalí.  

Toto nám Peter Winch ukázal, aniž by se jakkoliv dotknul metafyziky. Pojďme 

tedy nyní v naší cestě ještě dále a předejme tuto štafetu Martinu Heideggerovi. Jelikož 

tam, kde myšlenková cesta Petera Winche končí, ta Heideggerova teprve začíná. 

                                                 
16

 Jistou podobu s některými Winchovými východisky můžeme najít u sociologa Anthonyho Giddense, v knize New 

Rules of Sociological Method (Nová pravidla sociologické metody). Východiska knihy Giddens shrnuje ve čtyřech 

bodech: „1. Sociologie se nesetkává s předem daným unviverzem objektů, ale s univerzem které je konstituováno a 

vyprodukováno aktivním jednáním subjektů. Produkce a reprodukce společnosti musí být tedy chápána jako 

kvalifikovaný výkon ze strany jejich členů. 2. Svět lidského jednání je svázaný. Lidé vytvářejí společnost, ale dělají to 

jako historicky umístění aktéři, ne v podmínkách které si sami zvolili. Struktura nesmí být konceptualizovaná 

jednoduše jako uvádění omezení na lidské jednání, ale jako umožňování. Procesy strukturalizace zahrnují mezihru 

významů, norem a moci. 3. Sociologický pozorovatel si nemůže zpřístupnit společenský život jako pouhý fenomén 

hodný pozorování. Ponoření se do daného způsobu života je nutný a jediný možný způsob, jak se dá tento život 

správně charakterizovat. 4. Primární úkoly sociologické analýzy jsou tedy tyto: hermeneutické vysvětlení a 

zprostředkování rozdílných způsobů života  v rámci popisných metajazyků společnských věd; vysvětlení produkce a 

reprodukce společnosti jako všestranný výsledek lidského jednání.“ (zkráceno a přeloženo z knihy GIDDENS, 

Anthony. New Rules of Sociological Method. Cambridge: Polity Press, 1994 (str. 168 – 170). Podobnost s východisky 

Petera Winche je však pouze matná, touto knihou se tedy v této práci zabývat nebudeme. 
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3. Kapitola Martin Heidegger 

 

Jak jsme si v závěru předchozí kapitoly uvedli, Peter Winch se dostal 

v zamýšlení se nad vědeckostí a logikou tak daleko, jak jen to jde, pokud se nechceme 

zabývat metafyzikou. Jakékoliv zamýšlení nad metafyzikou je u Winche nahrazeno 

konceptem pravidel, který aplikoval na některé tehdejší a často dodnes přetrvávající 

problémy společenských věd. Lidské chování je v tomto pojetí určováno pravidly, která 

jsou tvořena „za chodu“ a která podkládají a určují pro mnohé zdánlivě pevnou a 

nezlomnou strukturu logického uvažování.  

 

Martin Heidegger byl jedním z nejvýznamnějších myslitelů 20. Století. Některá 

východiska jeho filosofie nebyla nepodobná těm, která můžeme najít u Winche. Pořád 

zde však stejně jako u výše zmíněné metafyziky platí, že tam, kde Winch některá témata 

pouze naznačil a dále se jimi nezabýval, Heidegger svou myšlenkovou cestu teprve 

začíná. Velkými tématy, prostupujícími celou jeho prací, bylo bytí člověka ve světě a 

způsob, jakým toto bytí ovlivňuje věda a technika.  

Filosofie Martina Heideggera, způsob vyjadřování a jeho jazyk může mnohým 

nezasvěceným připadat velice složitý a nesrozumitelný. Než se tedy dostaneme k hlavní 

argumentaci, je třeba si toto myšlení dostatečně uvést a vysvětlit. K tomuto nám 

dopomůže jak nastínění Heideggerovy rané filosofie, tak uvedení některých myšlenek 

jeho předchůdců, kterými se inspiroval.  

Od Winchovy kritiky sociologie jako vědy se tedy přesouváme k rozboru vědy 

samotné na základě Heideggerovy filosofie. Pokud dokážeme lépe pochopit, co to 

vlastně věda je, můžeme pak snad i lépe pochopit její vztah k sociologii.  

 

 

3.1 Úvod k Heideggerově filosofii 

 

Edmund Husserl, zakladatel fenomenologie a Heideggerův učitel, se domníval, 

že založení věd nemůže být nikdy vykonáno vědami samými, nýbrž je úkolem filosofie. 

Filosofií zde pak myslel fenomenologii, která se v jeho představě měla stát přísnou 
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vědou. Nezávisle na vědním oboru jsou dle Husserla všechny vědy provozovány 

s jistými předporozuměními a interpretacemi. Pouze vyloučením všech předběžných 

mínění a spolumínění se tedy můžeme dostat k věcem tak, jak jsou nám bezprostředně 

dány. Jedině tak se tedy můžeme dostat k věcem samým, fenoménům.  

 

Heidegger nechtěl fenomenologii provozovat jako přísnou vědu, avšak na hodně 

Husserlových myšlenek, alespoň ve své rané filosofii, navázal. Domníval se, že teorie 

vědy neumožňuje dospět k vnitřnímu založení vědy. 

Antická a středověká filosofie hledala dle Heideggera metafyzickou podstatů 

jevů a zkoumala jejich skryté příčiny. Galileo Galilei však uvedl koncept vědy jako 

něčeho naprosto odlišného. Antické a středověké zkoumání přírody by při zkoumání 

jevu, jako je např. volný pád, postupovalo tak, že by se prostřednictvím jednotlivých 

případů volného pádu snažilo pochopit, co je všem těmto jevům společné. Odtud by se 

pak usoudilo na podstatu volného pádu.  

Galileo Galilei však nevycházel z jednotlivých pozorování volného pádu, ale 

z všeobecné hypotézy, která zněla: tělesa padají tak, že jejich rychlost roste úměrně 

času. Pokud tento výrok parafrázujeme: tělesa padají rovnoměrně zrychleným pohybem. 

Z této hypotézy Galilei odvodil rovnici pro dráhu volného pádu, a tu následně na 

konkrétních případech ověřoval.  

Tato nová metoda s sebou dle Heideggera přináší dvě zvláštnosti – 1. Je kladen 

nějaký předpoklad, který má všeobecnou platnost (zahrnuje všechny jevy nějaké oblasti, 

tzn. i ty, které jsme nepozorovali), 2. Tento předpoklad nevysvětluje jevy žádnou 

skrytou příčinou či kvalitou, ale je založen na matematicky pochopitelných a 

změřitelných vztazích mezi jednotlivými jevy.  

Postupem času se ve všech oblastech fyziky projevila snaha, popsat všechny 

probíhající jevy a vztahy pomocí rovnic. Cílem moderní fyziky je pak dle Heideggera 

redukce všech jevů na matematicky vyjádřitelné zákony pohybu. Pohyby jako předměty 

fyziky se pak dají měřit jen pomocí času, a čas je ve fyzice chápán jako homogenní a 

uspořádaný – je škálou, parametrem.
17

  

 

 

 

                                                 
17

 Úvod převzat a zkrácen z KRUŽÍKOVÁ, Jana. Heideggerovo pojetí vědy. Praha: Togga, 2010 (kapitola Logický pojem 
vědy). 
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3.2 Heideggerova raná filosofie 

 

Věda je poznávání, které se vztahuje k poznávanému jsoucnu tak, že toto 

poznávané jsoucno odhaluje, přičemž poznáním myslí Heidegger chování člověka. 

Věda je tedy způsobem bytí člověka, způsobem bytí pobytu, existence.  

Věda je způsob existence, a tedy způsob „bytí ve světě“, který odkrývá či 

odemyká jsoucno. Lidský pobyt (v originále dasein, da-sein můžeme přeložit a chápat 

jako bytí-tu) je jsoucno, o které svému bytí jde, které se ke svému bytí vztahuje, 

kterému na svém bytí záleží. Dle Heideggera existují také jsoucna pouze se vyskytující, 

což jsou např. materiální přírodní věci či užitkové věci, a pro ta výše zmíněné neplatí. 

Tato jsoucna totiž nemají svět a nemohou se k němu vztahovat, pouze se vyskytují. 

Pobyt se jako bytí ve světě nějakým způsobem vztahuje ke svému nitrosvětskému 

jsoucnu. Tímto vztahováním se pak ono nitrosvětské jsoucno zároveň odhaluje. Toto 

vztahování k nistrosvětskému jsoucnu se však nejčastěji neděje jako poznávání tohoto 

jsoucna, ale jako zacházení s ním, jako obstarávaní. Nejčastěji se dle Heideggera 

k nitrosvětskému jsoucnu vztahujeme tak, a odkrýváme ho tak, že ho používáme jako 

prostředku. Veškeré naše chování ke jsoucnu a zacházení ve světě je pak umožněno 

právě rozuměním způsobu bytí jsoucna.  

Když se proměnilo předvědecké bádání ve vědecké, proměnilo se praktické 

obstarávání příručního jsoucna v bádání o nitrosvětském jsoucnu. Avšak představa, že 

teoretické bádání vzniká z praktického zacházení s prostředky tak, že se toto obstarávání 

zdrží jakéhokoliv zacházení, je dle Heideggera mylná. Absencí praxe a pouhým 

hleděním kolem sebe ještě žádné teoretické bádání nevznikne. Pro předvědecké i 

vědecké bádání je dle Heideggera společné to, že je jako poznání odhalováním, 

odkrýváním skrytého. Rozdělení na subjekt/objekt (já, poznávající/svět okolo mně) 

nemá význam, jelikož člověk je vždy již primárně ve světě. Člověk a svět nejsou 

oddělená jsoucna, mezi kterými by se až druhotně utvářel nějaký vztah, jako například 

poznání. Co tedy zakládá vědecké chování, pokud to není absence praxe a vyzdvižení 

teorie? 

 

“Strukturním momentem, který umožňuje odhalování jsoucna jedině kvůli 

jsoucnu v jeho odhalenosti je – zpředmětňování. Zpředmětňování (učinit něco 
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předmětem) je tedy takové jednání, které zakládá vědecké chování.” [Kružíková, 

2010: 33] 

 

Co je to však ono zpředmětňování? Tím, že se jsoucno stane předmětem, se změní naše 

porozumění jsoucnu. Jsoucno se časově i prostorově uvolní, omezí se pouze na 

přítomnost, dojde k přehlížení umístění a místa jsoucna a tím se jsoucno stane 

lhostejným. Lhostejným v tom smyslu, že se po tomto zpředmětnění nebude nijak 

odlišovat od ostatních bodů v prostoru.  

Novověká matematická přírodní věda bývá často a s oblibou charakterizována 

jako věda o faktech, věda, která je experimentální a měřící. To rozhodující a podstatné 

však na novověké vědě dle Heideggera je, že prostřednictvím zpředmětnění nám 

umožňuje nahlížet na přírodu jako na souvislost změn míst materiálních těles v čase. 

Novověká věda tedy nově nahlíží na bytí jsoucen přírody – způsob, jakým jsoucna 

v přírodě jsou. Provádí matematický rozvrh, díky němuž jsou jsoucna přírody 

vymezitelná a pojmově určitelná. Těmito vymezenými základními pojmy se stávají 

např. těleso, pohyb, rychlost, místo či čas. Díky tomuto zpředmětnění a pojmovému 

vymezení je pak možno na přírodu nahlížet jako na soubor fakt, a podrobovat ji tak 

měření a novověkému experimentování. 

Jistým charakteristickým rysem vědy je akumulace vědění – hromadění 

výsledků. Pokrok ve vědách však nebývá spojen s hromaděním výsledků, ale s tázáním 

se po základní skladbě toho kterého oboru. Toto tázání je pak nejčastěji vyvoláno jako 

reakce na onu narůstající znalost věcí. Vlastní pohyb věd se tedy dle Heideggera 

odehrává v revizi základních pojmů. Pro přírodu jsou těmito pojmy např. výše zmíněné 

těleso, pohyb, rychlost, místo či čas. Ve fyzice je definováno, co se myslí tělesem, 

pohybem či časem, avšak podstatu těchto pojmů fyzika nezkoumá, nikde zde nenalezme 

zamyšlení nad postatou pohybu či času. Důvodem dle Heideggera jest, že základní 

pojmy jsou pro vědu neuchopitelné, jakékoliv metody zde selhávají, vědy tedy chápou 

základní pojmy jako neuchopitelné všeobecnosti. Zatímco tedy jsoucno samé a jeho 

souvislosti vědy zkoumají, bytí jsoucna nejsou s to svými vědeckými metodami 

pojmout.  

 

Ve filosofii, která Heideggerovi předcházela, měla dvě často používaná slova – 

ontologie a ontika, poněkud jiný význam než jaký jim dal Heidegger. Podívejme se 
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tedy, co tato (pro pochopení Heideggerovy filosofie vcelku stěžejní) slova v novém 

pojetí znamenají: 

 

„Veškeré ontologické tázání zpředmětňuje bytí jako takové, veškeré ontické 

tázání zpředmětňuje jsoucno.“ [Heidegger, 2004: 40]
18

  

 

Ontologické tázání je tedy takové, které se ptá po bytí, zatímco ontické je to, které se 

ptá na jsoucno. Ontologická otázka je tedy otázka po bytí, zatímco ontická otázka je 

otázka po jsoucnech. Pokud se vrátíme k citátu, který jsem zmínil v první kapitole: 

 

„Když vědu pochopíme jako možnost pobytu, tak z ideje vědy vůbec se dá ukázat, 

že existují nevyhnutelně dvě základní možnosti vědy: vědy o jsoucnu, ontické 

vědy a věda o bytí, ontologická věda, filosofie.  

Ontické vědy tematizují vždy už přítomné jsoucno, které je už jistým způsobem 

odhalené před vědeckým odhalováním. Vědy o přítomném jsoucnu, o positu, 

nazýváme pozitivními vědami.“ [Heidegger, 1990: 315]
19

 

 

Heidegger se tedy domníval, že existují dva druhy věd – věda jak ji známe a která nám 

je dnes velice blízká, ontická věda, věda o jsoucnech; a filosofie, ontologická věda, věda 

o bytí.
20

  

Založení jakýchkoliv věd se tedy dle Heideggera děje jako ontologie a odehrává 

se ve filosofii. Výše zmiňované „všeobecnosti“, které věda uchopit nedokáže a rozhodla 

se tedy jimi nezabývat, dle Heideggera uchopitelné jsou, a to filosofií. Ostatně 

Heidegger poukazuje na fakt, že všechny jednotlivé vědy se rozvinuly z filosofie a 

v antice se nazývaly jednotlivými filosofiemi.
21

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Převzato z KRUŽÍKOVÁ, Jana. Heideggerovo pojetí vědy. Praha: Togga, 2010 (str. 36). 
19

 Převzato z KRUŽÍKOVÁ, Jana. Heideggerovo pojetí vědy. Praha: Togga, 2010 (str. 37). 
20

 Toto rozdělení patří do Heideggerovy rané filosofie, kdy chápal filosofii jako vědu o bytí. Této myšlenky se později 

vzdal a budeme se tomu věnovat níže, avšak za účelem pochopení jeho filosofie vědy je nutné zmínit i jeho ranou 
filosofii. 
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3.3 Co je metafyzika? 

 

V první kapitole této práce jsme si mohli všimnout, že ve všech heslech a 

popisech o pozitivismu a neopozitivismu se objevuje silné odmítání metafyziky. Pro 

příklad si je zde ve zkrácené formě opět uvedeme. Sociologický slovník Jana 

Jandourka:  

 

„Považuje za nesmyslné takové otázky a výpovědi, které se nevztahují ke 

skutečnostem smyslově vnímatelným nebo pozorovatelným metodami přírodních 

věd. Do oblasti nesmyslných, zdánlivých a nevědeckých problémů tak patří např. 

celá oblast metafyziky.“ [Jandourek, 2001: 170] 

 

Malý sociologický slovník: 

 

„Naopak všechna tvrzení, která nejsou empiricky ověřitelná aparátem vědeckých 

technik a procedur, musí být odmítnuta jako metafyzická.“ [Koudelka, 1970: 

313] 

 

Dějiny sociologie: 

 

 „Podmínka ověřitelnosti v běžném životě je jedním ze způsobů eliminace 

metafyziky, což byl významný myšlenkový pohyb první poloviny 20. Století. Do 

vědy nemají patřit žádné tajemné pojmy ani ideje, které nijak nevedou 

k předpovídání něčeho ověřitelného.“ [Petrusek a kol., 2011: 141]  

 

Co je to však ona metafyzika? A proč se jí věda a jakýkoliv jiný obor, který má být 

považován za dostatečně vědecký, pokouší zbavit, zamítnout, odsunout? Odpověď na 

tuto otázku můžeme nalézt v Heideggerově přednášce „Co je metafyzika?“, kterou se 

nyní budeme zabývat. 

 

                                                                                                                                               
21

 Úvod k Heideggerově rané filosofii převzat a zkrácen z KRUŽÍKOVÁ, Jana. Heideggerovo pojetí vědy. Praha: Togga, 
2010 (kapitola Existenciální pojem vědy). 
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Otázka „Co je metafyzika?“ dle Heideggera budí očekávání, že budeme mluvit o 

metafyzice. Místo toho je však třeba probrat jistou metafyzickou otázku, jelikož tím se 

do metafyziky bezprostředně vpravíme a dáme ji tak možnost, aby se nám představila 

sama. Každá metafyzická otázka objímá vždy problematiku metafyziky v jejím celku a 

ten, kdo ji klade, je přávě tím, že ji klade, v otázce již spoluzahrnut.  

Náš pobyt je dle Heideggera určen vědou, věda se nám stala vášní. Člověk, který 

je jsoucnem mezi jinými jsoucny, provozuje vědu. Toto provozování pak probíhá tak, že 

jsoucno zvané člověk vpadává do celku jsoucna, a při tomto vpádu se jsoucno rozevírá a 

ukazuje, čím je a jak je. V základu této trojí charakteristiky vědy – vztah ke světu, 

postoj a vpád, pak hraje ústřední roli jsoucno samo a jinak Nic. 

 

„To, k čemu tento vztah ke světu směřuje, je jsoucno samo - a jinak nic. 

To, odkud bere tento postoj své vůdčí postavení, je jsoucno samo - a dále nic. 

To, s čím se v tomto vpádu badatelsky vyrovnáváme, je jsoucno samo - a nadto 

nic.“ [Heidegger, 1993: 39] 

 

Dle Heideggera je však pozoruhodné, že jak se vědec ujišťuje tím co je mu 

nejvlastnější, mluví vlastně o něčem jiném. Probádané má být pouze jsoucno a jinak – 

nic,  jedině jsoucno a dál  - nic, a výhradně jsoucno a nadto - nic. Jak se to tedy má 

s tímto Nic? 

Avšak proč se vůbec o toto Nic staráme? Věda ho přece odmítá jako to, co je 

nicotné. Avšak pokud se ho takovým způsobem vzdáváme, neznamená to pak, že ho 

vlastně připouštíme? A můžeme vůbec mluvit o nějakém připouštění, když se jedná o 

Nic? Heidegger píše že takto se brzy můžeme dostat do prázdného slovíčkaření, proti 

kterému musí věda opět zdůraznit svou vážnost a střízlivost, a totiž že ji jde jedině o 

jsoucno. O Nic nechce věda tedy nic vědět. Tam, kde se však věda pokouší vyslovit o 

své vlastní bytnosti (zkoumat jsoucno a jinak nic), volá si Nic na pomoc. Nic je tedy 

vědou uznáno a věda se ho vzdává jako toho, co „není“.  

Co je tedy to Nic? 

Dostáváme se zde do problému, jelikož při jakémkoliv zodpovězení otázky 

klademe Nic jako něco, co „jest“, jako jsoucno. Pokud řekneme, co Nic „je“, zvracíme 

dotazované v jeho protiklad. Tuto otázku dle Heideggera ruší už i obyčejné užití 

základního pravidla myšlení vůbec, zásady bezrozpornosti, která je zásadou obecné 
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logiky. Pokud by totiž mělo myšlení, které vždy myslí o něčem, myslet nic, jednalo by 

proti své povaze.  

 

„Protože nám takto zůstává veskrze zapovězeno učinit Nic předmětem, jsme již s 

naším tázáním po Ničem u konce - ovšem za předpokladu, že „logika" je v této 

otázce nejvyšší instancí, rozum prostředkem a myšlení cestou k tomu.“ 

[Heidegger, 1993: 43] 

 

Můžeme se však dotknout vlády logiky? Copak není rozum v otázce po Ničem 

skutečně pánem? Přeci jen s jeho pomocí jsme byli dle Heideggera schopni postavit a 

určit Nic jako problém, ačkoliv je tento problém sebestravující. Nic je popřením všeho 

jsoucího, popírání je ale dle  vládnoucího určení logiky akt rozumu. Je to tedy tak, že 

Ne – zápor, je vyšším určením, pod které spadá Nic jako zvláštní druh popřeného? Nebo 

se naskýtá popírání a Ne jen proto, že se naskýtá Nic? Tato otázka ještě dle Heideggera 

nebyla rozhodnuta a řádně formulována, nicméně budeme v souladu s jeho výkladem 

tvrdit, že Nic je původnější než Ne a popírání.  

Je-li tato teze oprávněná, pak rozum musí nějakým způsobem na Nic záviset. 

Máme-li se však na Nic ptát, musí být nejdříve nějak dáno, musí být možnost se s ním 

nějak setkat. Jak však Nic hledat? Když hledáme, tak většinou předpokládáme, že se 

hledané nějak vyskytuje. Hledaným je však nyní Nic. Neexistuje však hledání, kterému 

přísluší čisté nalézání? Ať je to dle Heideggera jakkoliv, Nic známe. I když pouze jako 

to, o čem každodenně sem tam hovoříme.  

 

„Nic je naprosté popření veškerosti jsoucna. Nenaznačuje nakonec tato 

charakteristika směr, odkud nás může Nic jedině potkat? Veškerost jsoucna musí 

být napřed dána, aby jako taková mohla propadnout naprostému popření, ve 

kterém by se pak mělo ohlásit Nic samo.“ [Heidegger, 1993: 45] 

  

Jak si však můžeme, jako konečné bytosti, zpřístupnit celek jsoucna sám o sobě a v jeho 

veškerosti? Dle Heideggera můžeme např. myslet celek jsoucna v ideji a tento 

myšlenkový konstrukt popřít a myslet jako popřený. Tím pak sice získáme formální 

pojem vykonstruovaného Nic, nikdy ale takto nezískáme Nic samo.  

Vypadá to, že jsoucno vcelku uchopit nemůžeme, jelikož jsme jsoucna sami 

součástí. V každodenním shonu se navíc často upínáme k tomu či onomu jsoucnu a 
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ztrácíme se v jednotlivých jsoucnech. Ať nám však den přijde jakkoliv roztříštěný, 

obsahuje vždy ono jsoucno „v celku“. Toto „v celku“ nás pak může přepadat, dle 

Heideggera, například v opravdové nudě.  

 

„Pravá nuda propuká, až když je nám tak, že „všechno je nuda". V hluboké 

nudě, jež se jako hustá mlha mlčky válí v propastech pobytu, slévají se všechny 

věci a lidé, i my sami s nimi do podivné lhostejnosti. Tato nuda zjevuje jsoucno v 

celku. Jinou možnost takového zjevení nese v sobě radost z přítomnosti 

nikoli pouhé osoby, nýbrž existence milované bytosti. Naladěnost, to, že člověku 

tak a tak „je", situuje nás – tímto jsoucnem naladěné - do jsoucna v celku.“ 

[Heidegger, 1993: 47]  

 

Naladěnost nám tedy umožňuje vidět jsoucno vcelku. Ale právě když takto vidíme 

jsoucno vcelku, je nám skryto Nic, které hledáme. Máme tedy dle Heideggera ještě 

méně důvodů doufat, že popření jsoucna v celku, jak nám ho zjevují nálady, nás postaví 

před Nic. Toto by šlo pouze, pokud by existovala nálada, jejímž nejvlastnějším smyslem 

by bylo – zjevovat Nic. Existuje však takovéto naladění? Dle Heideggera ano a stává se 

tak, i když velmi vzácně, v okamžicích základní nálady úzkosti.   

Tuto úzkost však musíme odlišovat od strachu. Strachujeme se vždy před něčím, 

o něco. Člověk se v takové situaci stává nejistým a ztrácí hlavu. Pravá úzkost však dle 

Heideggera vznik takové strachu nepřipouští, spíše je prostoupena zvláštním klidem. 

Neurčitost toho, před čím a o co pociťujeme pravou úzkost, však není dána pouhým 

nedostatkem určitosti, ale přímo nemožností určitelnosti. Říkáme, že čověku je v pravé 

úzkosti nějak divně, nemůžeme však říci z čeho je mu divně. Je mu prostě divně tak 

nějak v celku. Jsoucno se nám vymyká, nezbývá nám žádná půda pod nohama, žádná 

opora, a to nás skličuje. A jak se nám jsoucno vymyká, zůstává nám pouze ono „žádná“. 

Úzkost zjevuje Nic.  

Pravá úzkost nám bere půdu pod nohama, jelikož přivádí jsoucno v celku 

k vymknutí. Nemůžeme tedy dle Heideggera pak říci, že „mně je tak divně“ či „tobě je 

tak divně“, protože člověku samotnému tak je. Jediné co pak zbývá, když nám úzkost 

sebere půdu pod nohama, je čisté bytí-tu.  
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„Že úzkost odhaluje Nic, potvrzuje člověk sám bezprostředně poté, co úzkost 

ustoupila. V jasnosti pohledu, který je nesen čerstvou vzpomínkou, musíme říci: 

to, před čím a oč jsme cítili úzkost, nebylo „vlastně" - nic. Vskutku: bylo tu Nic 

samo - jako takové.“ [Heidegger, 1993: 51] 

 

Abychom dostali odpověď na otázku „Co je to metafyzika?“, musíme dle Heideggera 

spoluvykonat proměnu člověka na bytí-tu, která se s námi odehrává v každé úzkosti. 

Nic se v této úzkosti odhaluje, avšak ne jako jsoucno či předmět. Zároveň Nic v úzkosti 

nijak neuchopujeme. Nic se stává zjevným skrze úzkost, a setkáváme se s v ním 

v úzkosti spolu s vymykajícím se jsoucnem v celku.  

V úzkosti prožíváme jistou potřebu couvnutí před..., která však dle Heideggera 

není snahou o útěk, ale fascinovaným klidem. Jelikož se nám jsoucno v úzkosti vymyká, 

zjevuje se nám Nic a před tímto Nic couváme. Toto odmítavé couvání, které odkazuje 

zpět k vymykajícímu se jsoucnu, je způsobeno tím, že je pobyt v úzkosti obklíčen 

bytností Ničeho – nicotněním. V tomto stavu úzkosti, ve kterém se nám zjevuje Nic, se 

nám však zároveň zjevuje jsoucno v celku. A to jako něco naprosto podivného a jiného 

vůči Ničemu. Až teprve v jasné noci onoho Nic, které se objevuje v úzkosti, nám 

vyvstane původní zřejmost jsoucna jako takového: že je to jsoucno -  a ne Nic. Ono „a 

ne Nic“, které v řeči dodáváme, však dle Heideggera neznamená nějaké dodatečné 

vysvětlení, nýbrž je předchůdným umožněním zřejmosti jsoucna vůbec. Původně 

nicotnící Nic tak tedy teprve přivádí bytí-tu před jsoucno jako takové.   

Dle Heideggera právě pouze na základě původní zřejmosti ničeho může pobyt na 

světě ke jsoucnu nějak směřovat a dospět.  

 

„Být-tu znamená: držet se ve vyklonění do Ničeho. Tím, že se pobyt drží 

vykloněn do Ničeho, vykročil již vždy za jsoucno v celku. Toto vykročení za 

rámec jsoucna nazýváme transcendence. Kdyby pobyt v základě svého bytí 

netranscendoval, což nyní znamená, kdyby se již předem nedržel vykloněn do 

Ničeho, nemohl by se nikdy vztahovat ke jsoucnu, tedy ani k sobě samému.“ 

[Heidegger, 1993: 55] 

 

Náš pobyt, neboli zjednodušeně naše existování ve světě, je tedy již vždy vykloněno do 

ničeho, je transcendentní. Jelikož teprve pak se vůbec můžeme vztahovat ke jsoucnu 

jako takovému a k nám samým. Bez Nic bychom si nikdy nemohli uvědomovat 
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zřejmost jsoucna jako takového. Jestliže se však pobyt může vztahovat ke jsoucnu 

pouze pokud je vykloněn do Ničeho, neznamená to pak tedy, že musíme být ve stavu 

neustálé úzkosti, abychom vůbec mohli existovat? 

Dle Heideggera nemusíme, jelikož ačkoliv jsme již vždy do Nic vykloněni, je 

nám často ve své původnosti zastřeno. Důvodem této zastřenosti pak jest, že se plně 

vydáváme jsoucnu. Čím více se pak ve své každodenní existenci vydáváme jsoucnu, tím 

méně je necháváme, aby se vymykalo a tím více se pak od Nic odvracíme. Tímto 

způsobem pak tlačíme na veřejný povrch svého pobytu. Problém však je, že právě Nic 

ve svém nicotnění nás vůbec ke jsoucnu nějak odkazuje. Nic nicotní neustále, bez 

ustání, ať už si o tomto dění víme či ně. Dle Heideggera v našem pobytu pro 

všudypřítomnou zřejmost Ničeho svědčí zápor. Ne nevzniká z popírání, ale popírání se 

zakládá na Ne, které pochází z nicotnění onoho Nic. Jakkoliv je však naše myšlení často 

prostoupeno popíráním, toho popírání není jediným svědkem zřejmosti Ničeho, jelikož:  

 

„Propastnější nežli pouhá přiměřenost myšlenkového záporu je tvrdost vzdoru a 

ostrost hnusu. Zodpovědnější je bolest selhání a nešetrnost zakazování. Tíživější 

je trpkost postrádání.“ [Heidegger, 1993: 59] 

 

Tyto možnosti nicotnícího chování nejsou pouhými druhy popírání, to jim však dle 

Heideggera nebrání v tom, aby se pomocí Ne a záporem vyjadřovaly. Pobyt je 

prodchnut nicotnícím chováním, které pak dosvědčuje stálou, ale často zastřenou 

zřejmost Ničeho, které je jinak odhalováno pouze úzkostí. Tato úzkost je pobytem často 

zatlačována. Je zde neustále přítomna, ale spí. Její dech však pobytem dle Heideggera 

neustále prochvívá. Nejvíce pak prochvívá pobytem od základu odvážným. Takovým se 

pobyt může stát pouze na základě toho, pro co se celý nasazuje: 

 

„Úzkost odvážlivce nestrpí, aby byla stavěna do protikladu k radosti či dokonce 

k pohodlnému uspokojení poklidného přežívání. Stojí – stranou takových 

protikladů - v tajném svazku s radostí a štědrostí tvořivé touhy.“ [Heidegger, 

1993: 59] 

 

Jak jsme si již výše uvedli, vykloněním do ničeho, v čemž se pobyt drží na základě 

skryté úzkosti, je pobyt transcendentní, jelikož takto překračuje jsoucno v celku. Toto 

tázání po ničem nám mělo dle Heideggera předvést metafyziku samu. Slovo metafyzika 
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pochází z řeckého μετά τα υυσικά (metá ta fysiká), což bylo dle Heideggera později 

přeloženo jako vykročení za (metá) jsoucno jako takové. Metafyzické tázání je tedy 

takové tázání, které vykračuje za jsoucno jako takové, aby je získalo zpět v celku pro 

své pochopení. Takové vykročení za jsoucno se dle Heideggera děje v otázce po Nic. 

Otázka po Nic je tedy otázkou metafyzickou.  

Antická metafyzika chápala Nic jako protějšek jsoucna, jako nejsoucno, něco co 

se nemůže utvářet ve jsoucno mající tvar. Křesťanská dogmatika pak dle Heideggera 

později popřela pravdivost věty ex nihilo nihil fit (z ničeho pochází opět nic) a změnila 

ji na ex nihilo fit – ens creatum (z ničeho pochází stvoření). Tímto však nastává 

problém,  jelikož pokud dokáže bůh tvořit z ničeho, pak se musí umět nějakým 

způsobem k ničemu vztáhnout. Což ale nemůže platit, protože Bůh je absolutno, takže 

žádné nic znát nemůže. Heidegger tedy uvádí, že Nic nemůže zůstat protějškem 

jsoucna, ale musí se odhalit jako něco, co přináleží k bytí jsoucna.  

Bytí a nic tedy patří dohromady, jelikož bytí je ve svém bytování konečné a 

pouze v transcendenci pobytu, který se neustále drží vykloněn do ničeho, se toho bytí 

stává zřejmým. 

Otázka po Ničem proniká i celek metafyziky, jelikož nás nutí zvažovat původ 

záporu a tedy rozhodnout o oprávněnosti „logiky“ v metafyzice. Stará věta ex nihilo 

nihil fit tedy pak nabývá jiného smyslu, jenž dle Heideggera zní ex nihilo omne ens qua 

ens fit („z ničeho pochází veškeré jsoucno jakožto jsoucí“ [Heidegger, 1993: 63] ) – 

pouze na základě zřejmosti Ničeho si uvědomujeme jsoucno jako takové.  

 

Jak dalece se tedy týká otázka po Ničem našeho pobytu, který ji klade? V úvodu 

jsme uvedli, že náš pobyt se dá charakterizovat jako bytostně určen vědou. Otázka po 

ničem tedy tento pobyt dosti problematizuje – vědecký pobyt se ve své jednoduchosti a 

ostrosti totiž vztahuje ke jsoucnu samému, a jinak k ničemu. Co nám tedy přinese ono 

tázání po Ničem a proč náš pobyt, který je bytostně určen vědou, tak problematizuje? 

 

„(v tázání po ničem) se stává zřejmým, že tento vědecký pobyt je možný pouze 

tak, že se již předem drží do Ničeho vykloněn. Teprve tehdy porozumí sám sobě v 

tom, čím jest, když se onoho Nic nevzdá. Jestliže ono Nic nebere vážně, stává se 

domnělá střízlivost a převaha věd směšnou. Jen proto, že Nic je zřejmé, může 

věda učinit jsoucno samo předmětem zkoumání.“ [Heidegger, 1993: 63] 
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Jen pokud tedy věda existuje z metafyziky, plní dle Heideggera svůj bytostný úkol. 

Úkol, jímž není nekonečné hromadění a pořádání vědomostí, nýbrž odemykání pravdy o 

přírodě a dějinách. Odemykání, které je vždy třeba znovu vykonat.  

Do metafyziky se tedy nemusíme nijak vpravovat, v metafyzice již jsme, jelikož 

náš pobyt je vždy do Ničeho vykloněn, je vždy transcendentní. Pokud existujeme, tak 

již vždy v metafyzice stojíme.   

 

„Metafyzika náleží k „přirozenosti člověka". Není ani oborem školské filosofie, 

ani polem libovolných nápadů. Metafyzika je základním děním v lidském pobytu. 

Metafyzika je tento pobyt sám. Protože pravda metafyziky leží na tomto 

bezedném dně, je v těsném sousedství stále číhající možnosti nejhlubšího omylu. 

Přísnost vědy tudíž nikdy nedosahuje vážnosti metafyziky.“ [Heidegger, 1993: 

65] 

 

 

Tímto tázáním jsme tedy nalezli odpověď na naší otázku „Co je to metafyzika?“. 

Vědecké pojetí sociologie a jeho pozitivistické a neopozitivistické formy tedy nemohou 

odmítat metafyziku jako oblast nesmyslných, zdánlivých a nevědeckých problémů, jako 

„tvrzení, která nejsou empiricky ověřitelná aparátem vědeckých technik a procedur“ 

[Koudelka, 1970: 313], či jako „tajemné pojmy ani ideje, které nijak nevedou 

k předpovídání něčeho ověřitelného“ [Petrusek a kol., 2011: 141]. Pokud se budeme 

držet Heideggerova výkladu, pak je lidská existence už ve své podstatě metafyzická, a 

odmítání metafyziky tedy vede k neucelenému pochopení této existence.  

Podívejme se nyní zpětně do kapitoly o Peteru Winchovi, kde se vyjadřuje 

k Paretově filosofii. Můžeme zde najít podobnou charakteristiku vědy, jak nám ji 

představuje Heidegger:   

 

„Pokud si uvědomíme, že srozumitelnost (možnost porozumění) má mnoho 

různých forem, musíme si zároveň uvědomit, že ke skutečnosti neexistuje žádný 

klíč. Pareto tvrdil, že věda má klíč ke skutečnosti. Věda je však dle Winche 

(narozdíl od filosofie) uzavřena ve svém vlastním způsobu toho, jak dělat věci 

srozumitelnými (porozumitelnými) s tím, že všechny ostatní vynechává.“ 
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Tvrzení „věda je však uzavřena ve svém vlastním způsobu toho, jak dělat věci 

srozumitelnými (porozumitelnými) s tím, že všechny ostatní vynechává“ nám může přijít 

podobné s vyjádřením „vědu zajímá pouze jsoucno, a jinak – nic.“ Winch se však tímto 

tvrzením dále nezabývá a nijak ho později nerozpracovává.  

 

 

3.4 Úvod k Heideggerově pozdní filosofii 

 

V Heideggerově myšlení došlo v jisté části jeho života, zhruba od 30. dále, 

k obratu. Detailním rozborem tohoto obratu se zde zabývat nebudeme, jelikož není pro 

naši myšlenkovou cestu tak podstatným. Nastiňme si však některé nové myšlenky a 

koncepce s tímto obratem spojené, což nám pomůže lépe porozumět dalšímu textu.  

Dle Kružíkové se od sebe dají zjednodušeně oddělit dvě období – období kdy Heidegger 

vykládal vědecké myšlení na základě bytí pobytu a období, kdy vykládal vědecké 

myšlení na základě dějin Bytí. V prvním období proti vědě, stejně jako Edmund 

Husserl, stavěl filosofii, a v druhém období viděl alternativu k vědeckému myšlení 

v básnění či smyslu dbajícím myšlení (Besinnung). Tato proměna je pak spojena 

převážně s pojetím techniky.  

Pokud se tedy nebudeme bát jistého zjednodušení, dalo by se řici, že proti sobě 

Heidegger stavěl dva druhy myšlení - Betrachtung (kalkulující myšlení, myšlení vědy) a 

Besinnung (smysl zohledňující myšlení, smyslu dbající myšlení). Zatímco Besinnung 

nám umožňuje vstoupit do smyslu věcí a tedy i do smyslu bytí, Betrachtung je pouze 

kalkulující myšlení, toliko vlastní naší moderní době –  

 

„Počítání nenechá vzejít nic jiného, než co je počitatelné. Co je spočítané 

zajišťuje vždy další postup počítání. (...) Kalkulující myšlení se samo nutí do 

situace, v níž je pak z důslednosti svého postupu nuceno vše ovládnout. Nemůže 

tušit, že vše, co je pro kalkulaci spočitatelné, je již před všemi jejími spočítanými 

součty a součiny celkem, jehož jednota ovšem náleží tomu, co spočitatelné není a 

co se i svou děsivou divností všem fintám kalkulace vymyká.“ [Heidegger, 1993: 

77-79]
22

  

 

                                                 
22

 Převzato z KRUŽÍKOVÁ, Jana. Heideggerovo pojetí vědy. Praha: Togga, 2010 (str. 54). 
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Za základ novověké vědy již Heidegger nepovažuje člověka jako subjekt, ale domnívá 

se, že zde vládne nějaký vyšší úděl, který nazývá slovem Gestell. Novověká věda 

uchopovala jsoucno jako předmět (Gegenstand), v nejmodernější podobě novověké 

vědy (ve vědotechnice) se však jsoucno stává pouhým zdrojem energie a surovin, a tedy 

pouhým stavem (Bestand).  

Člověk se dříve chápal jako jistým způsobem autonomní, dnes je však 

v podstatné míře ovládán technikou, Gestellem. Vztah člověka k tomu, co  jej 

obklopuje, chápal Heidegger dříve jako zpředmětňování a představování. 

V nejmodernější podobě novověké vědy je to pak již pouhé zhotovování a stanovování.   

 

Uvedli jsme si, že proměna v Heideggerově myšlení je spojena převážně 

s pojetím techniky. Než se však k tématu techniky dostaneme, je třeba se nejdříve 

zabývat novým pojetím vědy. Toto pojetí nám osvětlí přednáška Věda a zamyšlení.  
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3.5 Věda a zamyšlení 

 

Oblast, v níž se odehrává duchovní a tvůrčí oblast člověka, nazýváme běžně 

pojmem „kultura“. Ke kultuře se počítá i pěstování vědy. Věda je tedy hodnotou, které 

si člověk cení a něčím, k čemu obrací svůj zájem. Pokud však budeme vědu, stejně jako 

umění, brát pouze v tomto kulturním smyslu, nikdy dle Heideggera nepostihneme její 

původ, ani její z tohoto původu vyplývající bytnost. Umění je dle Heideggera z pohledu 

bytnosti pokladem, v němž skutečné vždy nově obdarovává člověka svým skrytým 

leskem. V jasu tohoto lesku pak člověk jasněji vidí to, co ho v jeho bytnosti oslovuje. 

Věda je pak pouze kulturní činností zrovna tak málo, jako umění. Věda je jistý způsob 

toho, jak se nám podává to, co jest.  

Skutečnost, ve které se v moderní době pohybujeme, je do velké míry dána a 

spoluurčena tím, co známe pod pojmem „západní věda“. Věda rozvinula moc, která ve 

známých dějinách nemá obdoby a která se chystá rozprostřít po celé zeměkouli. Je však 

věda pouze lidský výtvor, kterého se budeme moci jednou pomocí lidského chtění a 

ustanovení komisí vzdát? Heidegger tvrdí, že tomu tak není, jelikož ve vědě panuje 

něco jiného, než jen člověk. Toto jiné, co ovládá všechny vědy, zůstává vědám skryto. 

Abychom dle Heideggera toto jiné spatřili, musí nám být nejdříve dostatečně jasné, co 

je to věda.  

Věda je teorií skutečného. 

Podstatným jménem „věda“ ve větě „věda je teorií skutečného“ se však myslí pouze 

novověká věda. Tato věta totiž neplatí pro vědu středověkou, ani pro vědu starověku. 

Heidegger uvádí, že od novověké teorie skutečného je středověká doctrina stejně tak 

bytostně odlišná, jako je doctrina zase odlišná od antické epistémé. Bytnost moderní 

vědy, která se ve svém evropském podání postupně stala planetární, se však v myšlení 

Řeků zakládá. Toto myšlení se od Platóna nazývalo filosofií.  

Náš dnešní svět je prodchnutý vůlí po vědění. Jakékoliv zamyšlení nad tím, co 

nyní jest, však dle Heideggera může přinést plody pouze tehdy, když pomocí rozhovorů 

s řeckým mysliteli zapustíme kořeny do základu našeho dějinného pobytu. Rozhovor 

s těmito mysliteli, a tedy i básníky, však nemá být žádnou moderní renesancí antiky. 

Zrovna tak nemá být nějakou historickou zvědavostí, která se týká něčeho, co již 

pominulo. Jelikož to, co bylo v řeckém starověku myšleno a básněno, je dle Heideggera 

stále přítomno. Bytnost tohoto myšleného, která byla řeckému starověku ještě skrytá, na 
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nás dle Heideggera všude čeká a ve všem nám přichází vstříc. Nejvíce pak ve vládě 

moderní techniky, která ač byla starověkému řecku naprosto cizí, má v ní svůj bytostný 

původ. Abychom však toto přítomnění dějin zakusili, musíme se dle Heideggera vzdát 

panující historické představy o dějinách. Tato nám dějiny představuje jako předmět, ve 

kterém probíhá nějaké dění, avšak ihned ve své proměnlivosti pomíjí.  

V samotné větě „věda je teorií skutečného“ zůstává dle Heideggera přítomným 

to, co bylo tak časně myšleno. Je však třeba tuto větu objasnit, a to hned ze dvou 

hledisek. První se musíme zeptat: co znamená „skutečné“? Následně je pak třeba se 

zeptat: co znamená „teorie“? 

 

Skutečné vyplňuje dle Heideggera oblast toho, co nějak působí. Působit pak 

znamená - něco dělat. Filologickým rozborem slova „dělat“ pak Heidegger ukazuje, že 

mu můžeme rozumět i jako - kladení, stanovení, postavení. Toto dělání však není 

myšleno pouze jako lidská činnost, jelikož i vláda přírody je v původním řeckém 

významu děláním. A to právě děláním ve smyslu kladení. Až teprve v pozdější době se 

dle Heideggera dostávají původní řecká slova pro vládu přírody a kladení do protikladu. 

Což je možno jen proto, že to co je určuje, je totéž – vláda přírody je kladením - ze sebe 

sama něco klást, předkládat, něco zhotovovat, něco sem před nás do přítomnosti skýtat. 

Působit tedy znamená sem před nás něco přinášet, skýtat, poskytovat výskyt. Ať už tak, 

že se něco samo od sebe skýtá v přítomnosti, nebo ono poskytnutí výskytu vykonává 

člověk.  

Skutečné je působící a způsobené, je to něco, co přítomnost poskytuje a to, 

k čemu je poskytována. Skutečnost je tedy dle Heideggera sebepředkládání, kterému je 

poskytována přítomnost, a zároveň v sobě se dovršující přítomnost sebeposkytování. 

Základní rys působení však nespočívá ve výsledku kauzality, ale v tom, že něco přichází 

spočinout a stanout do neskrytosti.  

Heidegger uvádí, že tam, kde Aristotelés mluvil o tom, co latiníci později 

nazvali příčinou účinnou (působící, hybnou) neměl nikdy namysli nějakou kauzalitu, 

vykonávání nějakého účinku. To co Aristotelés nazýval děláním, prací, co se v dělání či 

práci završuje, bylo tím, co je „vlastním a nejvyšším smyslu bytuje ve své přítomnosti.“ 

[Heidegger, 2004: 41] 

Právě proto pak dle Heideggera Aristotelés nazýval přítomnost toho, co je ve 

svém vlastním smyslu přítomné - uchovávání se v završenosti, uchováváni se 

v završené přítomnosti.  
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Aristotelské slovo pro přítomnost je tedy dle Heideggera správně přeloženo jako 

skutečnost pouze tehdy, když působení skutku myslíme ve významu: uvádět něco do 

neskrytosti, přinášet něco do přitomnosti, aby to bytovalo zde. Bytovat pak znamená 

totéž co prodlévat. Přítomnost je pak tedy myšlena jako prodlévání toho, co když vešlo 

do neskrytosti, v ní setrvává. 

Římským překladem se z toho, co bylo přineseno do přítomnosti a před námi se 

skýtá, stalo to, co se dle Heideggera dává jako výsledek nějaké činnosti. Výsledek 

vyplývá z nějaké akce jako to, co po ní následuje. Skutečným se tedy pak stává to, co po 

nějaké akci následuje jako její výsledek. A výsledek mohlo přivodit jen něco, co mu 

předcházelo – příčina. Skutečné se tedy ukazuje ve světle kauzality. Dle Heideggera je 

dokonce i bůh v teologii chápán jako první příčina.  

Vztah příčiny a účinku se nakonec prodírá do popředí v Kantově filosofii, kde 

Kant rozpoznává kauzalitu jako pravidlo časové následnosti. Ono způsobené se pak 

ukazuje jako něco, co se dostavilo v rámci nějakého konání. Skutkem takového konání 

je pak faktum – to, co je faktické, nepochybné a jisté.  

Skutečné je pak tedy ve smyslu výsledného faktu chápáno v protikladu proti 

tomu, co neobstojí, když se o tom chceme ujistit, a ukáže se jako pouhá domněnka. 

Skutečné se tedy podává jako výsledek. Když je přítomné výsledkem, tak dospělo do 

zajištěné stability a v této stabilitě se před nás staví, ukazuje se jako něco co nám stojí 

naproti, jako předmět. Heidegger uvádí, že ani středověké, a ani řecké myšlení si 

nepředstavovalo přítomné jako předmět. Přítomnost přítomného je tedy v novověku 

Heideggerem nazvána předmětností, a předmětnost je charakteristikou onoho 

přítomného samého.  

 

Jak se přítomné stalo předmětem před-stavování pak můžeme zjistit, když se 

zaměříme na druhou část věty „věda je teorií skutečného“. Položíme si tedy otázku: co 

v této větě znamená slovo „teorie“? 

Filologickým rozborem slova teorie, kterým tuto práci nebudeme zbytečně 

zatěžovat, dochází Heidegger k tomu, že ve svém původním řeckém významu 

znamenala teorie „popatřit na podobu, v níž se přítomné ukazuje, a prostřednictvím 

takového pohledu u ní ve vidění prodlít“. [Heidegger, 2004: 43] 

Řekové nazývali způsob života, který čerpá své určení z teorie, životem 

teoretickým. Takovýto život byl životem nazírajícím, životem toho, kdo zírá do 
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vyzařování zjevujícího se přítomného. Život praktický byl pak způsobem života, který 

se věnoval zhotovování a jednání.  

Život teoretický byl však pro řeky nejvyšším konáním, obzvláště pak ve své 

nejčistší podobě jakožto myšlení. Teorie je pak tedy sama o sobě, bez nějakého ohledu 

na k ní přistupující užitečnost, dovršenou podobou lidské existence. Teorie 

představovala nejvyšší možný způsob řeckého života. 

Rozbor původního řeckého slova pro teorii nám však odhalí ještě jednu věc, a to 

že v něm leží slovo neskrytost. Toto slovo dnes překládáme jako pravda. 

 

„Teorie ve starém, a to znamená časném, svěžím, nikterak zastaralém smyslu je 

opatrující zření pravdy.“ [Heidegger, 2004: 44] 

 

Co je však narozdíl od raného významu slova „teorie“, teorie ve větě „moderní věda je 

teorií skutečného“?  

Postupným překladem dle Heideggera toto slovo ztratilo mnoho ze svého 

původního významu a dnes tedy znamená - rozčleňující a rozpitvávající pozorování. Pro 

toto má Heidegger název Betrachtung (v češtině překládáno jako bádání či zkoumání). 

Betrachtung ve smyslu trachten znamená – k něčemu se dopracovávat, něco sledovat, 

klást něčemu nástrahy, abychom si to zajistili.  Betrachtung je tedy „nástrahy 

kladoucím a zajišťujícím zpracováním skutečného“. [Heidegger, 2004: 46]  

Co to tu však tvrdíme? Věda je přece teoretická, sama to o sobě hlásá a od 

nějakého zpracování skutečného přeci odhlíží – nezasahuje do něj, aby je změnila a 

prohlašuje se za „neúčelovou“. Dle Heideggera je však věda ve smyslu Betrachten 

(bádání) opravdu hrozivě zasahujícím zpracováváním skutečného.  

 

„Věda ustanovuje (stellen) skutečné. Ustanovuje je takovým způsobem, (darauf 

hin stellen), aby se každé skutečné vždy před-stavovalo (darstellen) jako 

následek nějakého působení, tj. v přehledné posloupnosti účinků způsobených 

stanovenými příčinami. Skutečné se tak stává sledovatelným a přehledným 

jakožto posloupnost účinků. Skutečné je zajištěno ve své předmětnosti.“ 

[Heidegger, 2004: 47] 

 

Vše přítomné, jako člověk, dějiny, příroda, je  tedy zpředmětněno, vyvstává to jako 

skutečné pouze v předmětnosti. Věda se pak stává teorií, která toto skutečné 
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pronásleduje a jako předmětné je zajišťuje. Dle Heideggera by toto pojetí bylo pro 

středověkého člověka neskutečně podivné, pro starověkého řeka pak ohromující. 

Moderní věda ve smyslu teorie skutečného tedy není ničím samozřejmým, není pouhým 

výtvorem člověka a není ani vynucena oním skutečným.  

Teorie v moderním pojetí dle Heideggera vždy zajišťuje nějakou oblast 

skutečného jako svou předmětnou oblast. Jakýkoliv nový jev, který se v oblasti vědy 

vyskytne, je tak dlouho a pořádně zpracováván, až se podaří ho vpravit do předmětné 

souvislosti teorie. Tento základ předem určuje vědecké chování a vědecký postup. 

Tento základ je tedy dle Heideggera právě bytnost toho, co nazýváme „účelem“. 

Protože moderní věda je právě v tomto smyslu teorií, má ve všem jejím bádání 

rohodující slovo právě postup, jakým vše skutečné zajišťuje, jakým způsobem při tomto 

zajišťování postupuje – metoda.  

Způsob, jakým teorie skutečného vše zajišťuje, je počítání. Nesmíme však dle 

Heideggera toto počítání chápat jako nějaké operování s čísly, ale v širším smyslu – 

počítat s nečím jako brát něco v úvahu, na něco se spoléhat, něco očekávat. Tímto 

způsobem je pak veškeré zpředmětňování skutečného počítáním. Heidegger uvádí, že 

ani matematika sama, ačkoliv u ní bychom to čekali nejvíce, není pouhým operováním 

s čísly. Matematika je počítání, které již předem očekává vyrovnanost pořádkových 

vztahů, a pak také již předem počítá se základní rovnicí pro jakýkoliv možný řád. 

Jelikož moderní věda je jako teorie skutečného založena na předmětnosti, zajišťuje si 

své předmětné oblasti tím, že každou z oblastí vůči ostatním vymezí, a tím vznikají 

jednotlivé disciplinární obory. Specializace vědy tedy není znakem úpadku vědy, ani 

není nutným zlem. Specializace je dle Heideggera nutným a pozitivním důsledkem 

podstaty moderní vědy.  

Tuto podstatu vědy, její bytnost, jsme charakterizovali tím, že jsme původně 

položenou větu „věda je teorií skutečného“ objasnili z hlediska zodpovězení otázky po 

tom, co je to „skutečné“ a co je to „teorie“. Dle Heideggera to byla příprava pro druhý 

krok, v němž se ptáme: co je to ono nenápadné, co se skrývá v bytnosti vědy? 

 

Teorie v moderním významu tohoto slova dle Heideggera ustanovuje skutečné 

jako jednu předmětnou oblast. V případě fyziky se jedná o neživou přírodu. Příroda je 

však přítomná vždy sama od sebe. Zpředmětňování je odkázáno na přírodu a nemůže ji 

nijak obejít. I tam, kde se teorie již stává nenázornou, je odkázána na to, že se např. 

atomy ukazují našemu smyslovému vnímání. Jakkoliv je toto ukazování 
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zprostředkované nepřímo a pomocí různých technických aparátů. Teorie tedy nemůže 

přírodu nijak minout, a v tomto smyslu ji zároveň nemůže nijak obejít.  

 

„Příroda ve své předmětnosti je pro moderní přírodní vědu pouze jeden ze 

způsobů, jak se přítomné, které se odedávna nazývá υύσις (fýsis, pozn. autora), 

ukazuje a dává (stellen) vědeckému zpracování.“ [Heidegger, 2004: 52] 

 

  Vědecké představování tedy nikdy nemůže obsáhnout bytnost přírody, protože 

ona předmětnost je pouze jedním způsobem, ve kterém se nám příroda podává. Příroda 

tedy pro vědu zůstává tím, co nelze obejít. Toto dle Heideggera znamená dvojí – přírodu 

nelze obejít protože teorii nikdy nemůžeme od přítomného odpoutat; přírodu nelze 

obejít, jelikož její zpředmětňování zabraňuje tomu, aby ono představování a zajišťování 

kdy postihlo její bytnost, její bytostnou plnost.  

V předmětnosti přírody vládne tedy něco, co ve dvojím smyslu nelze nijak 

obejít. Jakmile jsme to dle Heideggera v nějaké vědě již zahlédli, uvidíme to velice 

snadno v každé jiné. Příroda ve fyzice, člověk v psychiatrii, dějiny v historii a řeč ve 

filologii jsou dle Heideggera pro uvedené vědy tím, co v rámci jejich předmětnosti nelze 

obejít. Jsou na to odkázány, ale prostřednictvím svého představování to nikdy nebudou 

schopny plně obsáhnout.  

V bytnosti vědy tedy vládne něco, co nelze obejít. Dalo by se tedy čekat, že věda 

toto „něco“ bude schopna v sobě najít, a jako takové to nějak určit. Dle Heideggera toto 

však není možno, jelikož aby v sobě vědy mohly najít to, co nelze obejít, musely by být 

schopny představit si svou vlastní bytnost. Fyzika jako fyzika nemůže činit žádné 

výpovědi o fyzice, všechny výpovědi totiž hovoří fyzikálně. Fyzika sama nemůže být 

předmětem fyzikálního experimentu. To samé můžeme např. říci i o filologii – jako 

dílčí teorie řeči a literatury nemůže být filologie sama nikdy předmětem filologického 

bádání. Totéž dle Heideggera platí pro každou vědu.  

Chceme-li tedy např. něco říci o matematice jako teorii, musíme opustit 

předmětnou oblast matematiky a způsob představování, který jí je vlastním. 

Matematický výpočet totiž nikdy nemůže stanovit, co je to sama matematika.  

 

„Není v silách věd představit si, postavit si před sebe prostřednictvím svých 

teorií a prostřednictvím způsobů, jimiž teorie postupuje, sebe samy jako vědy.“ 

[Heidegger, 2004: 55] 
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Vědy se tedy nikdy nemohou přiblížit tomu, co nelze obejít a co zároveň ovládá jejich 

bytnost. To co se v různých dílčích vědách nedá obejít (např. v oněch výše zmíněných 

příroda, člověk, historie, řeč), je tedy pro vědy a jejich prostřednictvím nepřístupné.  

Proč však nazýváme ono nepřístupné, které nelze obejít, „nenápadným věcným 

obsahem“? Jak mohl tento věcný obsah zůstat nepovšimnut? Dle Heideggera jeho 

nenápadnost nespočívá pouze v tom, že ho my nevidíme a že se nám nečiní nápadným. 

Jeho nenápadnost spočívá spíše v tom, že se on sám nečiní nápadným. Věcným 

obsahem, který prostupuje bytnost vědy jako teorii skutečného, je tedy „ono stále 

přehlížené nepřístupné, jež nelze obejít.“ [Heidegger, 2004: 57] Vědy samy pak v tomto 

nezjeveném věcném obsahu spočívají jako řeka v prameni.  

Čeho jsme tedy dosáhli? Dle Heideggera toho, že jsme se pro ono přehlížené, 

které je vědě jako takové nepřístupné, stali pozornými. Ono nepřístupné se nám ukazuje 

na předmětnosti, do níž se staví to, co je skutečné. Prostřednictvím předmětnosti pak 

teorie pronásleduje předměty, aby je zajistila pro představování v předmětných 

oblastech dílčích věd.  

 

Heidegger uvádí, že poukaz na tento nezjevný věcný obsah nám ukázal cestu, 

která vede k tomu, co je problematické, a tedy hodno otázky. Putování k tomu, co je 

hodno otázky, však není dobrodužnou cestou do neznáma, nýbrž návratem domů. 

Namířit si to směrem, kterým se nějaká věc sama ubírá, se v německém jazyce nazývá 

sinnan, sinnen. Znamená to také zaměřit oním směrem své myšlenky, přemýšlet o tom. 

Pokud se tedy zabýváme tím, jakým směrem se věci samy od sebe ubírají, pokud se 

zabýváme jejich smyslem (Sinn), nazveme tento druh myšlení Besinnung (bytnost 

zamyšlení, smysl zohledňující myšlení).  

Zamyslet se nad něčím však znamená více, než si to pouze uvědomovat. Pokud 

si něco pouze uvědomujeme, ještě se nad tím dle Heideggera nezamýšlíme. Zamyslit se 

znamená  

 

„uvolnit se a nechat se vést (Gelassenheit) k tomu, co je hodno otázky. ... 

V zamyšlení přicházíme k místu, z něhož se teprve otevírá prostor, v němž se 

pohybujeme při svém každodenním počínání.“ [Heidegger, 2004: 58] 
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Zamyšlení jakožto Besinnung má tedy dle Heideggera jinou bytnost než uvědomování si 

něčeho, než vědění o které jde ve vědě (Betrachtung), a také jinou bytnost než vzdělání 

(Bildung). Vzdělání nás staví před nějaký vzor, podle kterého zdokonalujeme a 

vzděláváme své jednání. Vzdělání tento předem zajištěný vzor potřebuje, aby sloužil 

jako vodítko a zabezpečené stanovisko. Společný ideál vzdělání a jeho vláda tedy dle 

Heideggera předpokládají neproblematické a po všech stránkách zajištěné postavení 

člověka. Tento předpoklad se pak musí zakládat na důvěře v neotřesitelnou moc rozumu 

a jeho principů. Zamyšlení nás pak naopak teprve přivádí na cestu k místu, na němž se 

zdržujeme.  

Nároku, který na nás klade tento světový věk, začneme tedy odpovídat až tehdy, 

když se zamyslíme. Až tehdy, když se vydáme na cestu, na kterou nás přivedl onen 

nezjevný věcný obsah, který panuje v bytnosti vědy, avšak nejen tam.  

Zamyšlení zůstává vůči své době předběžnější a shovívavější, než vzdělávání. 

Chudoba onoho zamyšlení je však dle Heideggera příslibem bohatství, „jehož poklady 

září v lesku oné neužitečnosti, která se nikdy nedá prokalkulovat.“ [Heidegger, 2004: 

60] Ačkoliv tedy vědy na svých vlastních cestách a svými prostředky nikdy nemohou 

proniknout ke své vlastní bytnosti, může se každý učitel, badatel a vědec, každý člověk 

co prochází vědou jako myslící bytost, na nějaké úrovni tohoto zamyšlení pohybovat a 

toto zamyšlení tak udržovat při životě. Avšak i tam, kde zamyšlení dosáhne nejvyššího 

stupně, se musí dle Heideggera spokojit s tím, že bude pouze připravovat pohotovost 

pro přijetí povzbuzujícího slova. Slova, kterého se dnešnímu lidskému pokolení moc 

nedostává. 

 

„Je nám třeba zamyšlení, ale ne proto, aby odstranilo nahodilou bezradnost 

nebo přemohlo nechuť k myšlení. Je nám třeba zamyšlení jakožto odpovídání, 

které v jasnosti neustálého tázání na nevyčerpatelný obsah toho, co je hodno 

otázky, samo na sebe zapomene a ve vhodném okamžiku ztratí charakter tázání a 

stane se prostou výpovědí.“ [Heidegger, 2004: 60] 
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Dle Heideggera jsme díky rozboru vědy dosáhli toho, že jsme se stali pozornými 

pro ono přehlížené, které je jako takové vědě nepřístupné. Nikde jsme si neuvedli, co 

onen nenápadný věcný obsah vědy vlastně je. Podívejme se však do poznámky pod 

čarou, kde se k němu Heidegger přesto nakonec vyjadřuje: 

  

„Přecházení nepřístupného, jež nelze obejít, se děje ve vědách a vědami samými. 

(...) To, co hýbe moderní vědou v její nejvnitřnější bytnosti, to, skrze co se děje 

(ereignet) naznačený nenápadný věcný obsah, můžeme dnes charakterizovat jen 

zcela nedostatečně, a také velmi snadno nesprávně, když to nazveme jménem 

„technika“. Bytnost moderní techniky je kromě toho ještě temnější než bytnost 

vědy – tak temná, že se možná ještě ani nedovedeme na moderní techniku 

správně zeptat.“ [Heidegger, 2004: 57] 

 

Onen nenápadný věcný obsah, který vědy přehlíží, tedy může spočívat v technice. Co je 

však tedy technika? Na to se nyní pokusíme zeptat a osvětlit to pomocí další 

Heideggerovy přednášky - Otázka techniky. 
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3.6 Otázka techniky 

 

Pokud hledáme bytnost techniky, musíme si uvědomit, že to není totéž co 

technika samotná. Pokud bychom totiž například hledali bytnost stromu, tak hledáme 

něco, co prostupuje každým stromem. A to, co prostupuje každým stromem, není strom 

samotný, který by se dal nalézt mezi ostatními stromy.  

Pokud se necháme vést tím, co máme před očima, pokoušíme-li se techniku 

nějak popsat, dojdeme k závěru, že technika je určitým zařízením, instrumentem. Toto 

určení je nesporně správné, avšak to co je správné ještě dle Heideggera nemusí být 

zároveň pravdivé. Ptáme se tedy: co je ono instrumentální samo? Instrumentum, 

instrument, zde chápeme jako prostředek, a prostředku používáme k docilování cílů. 

Kde sledujeme nějaké prostředky, cíle, kde vládne instrumentalita, tam také dle 

Heideggera vládne příčinnost – kauzalita. Příčinu člověk chápe jako to, co něco 

způsobuje. Něco způsobovat pak znamená: dosahovat výsledků, účinků či efektů.  

Filosofie dle Heideggera už po staletí učí, že existují čtyři příčiny. Jednou z těchto 

příčin byla příčina účinná - to co uskutečňuje účinek. 

Učení o příčinách vychází z Aristotela, pro řecké myšlení však dle Heideggera 

neměla kauzalita vůbec nic společného s působením a uskutečňováním. To, co v češtině 

nazýváme příčina, mělo v původním řeckém smyslu význam jako to, co něco jiného 

zaviňuje. To, co dnes nazýváme jako příčiny, byly tedy v Aristotelově době způsoby 

zavinění. V dnešní době jsme nakloněni chápat zavinění jako něco morálního, jako 

morální pochybení, či jako nějaký druh působení. Tímto si však dle Heideggera 

uzavíráme cestu k pochopení počátečního smyslu toho, co dnes známe pod pojmem 

kauzalita. 

 

Zavinění dle Heideggera nechává to, co ještě není přítomno, přicházet do 

přítomnosti. Tomu, když něco přejde z nepřítomnosti do přítomnosti, říkáme 

poskytování výskytu. Heidegger v této souvislosti cituje Platóna: 

 

“Každé dopuštění, které cokoli přiměje, aby přešlo z ne-přítomného do 

přítomnosti, je ποίησις (poiesis, pozn. autora), totiž poskytnutí výskytu.“ 

[Heidegger, 2004: 11] 
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Toto skýtání výskytu však musíme myslet v plné šíři, neboť nejde pouze o rukodělné 

zhotovování, nebo umělecké přivádění ke zjevu a do obrazu. I to, co vzchází samo od 

sebe, co je přítomno od přírody, skýtá výskyt samo od sebe a v sobě samém – dle 

Heideggera např. rozpuk květu při rozkvétání. To, čemu je pak poskytnut výskyt 

řemeslnou a rukodělnou tvorbou, nemá skýtání výskytu v sobě samém, ale v daném 

řemeslníkovi či umělci. Co je však ono skýtání výskytu? 

Skýtání výskytu spočívá dle Heideggera v přecházení ze skrytosti do neskrytosti, 

a toto přecházení spočívá v odkrývání. Řecké slovo pro odkrývání překládáme jako 

„pravda“, což nejčastěji chápeme jako správnost představování. 

 

Co má však bytnost techniky společného s odkrýváním? Dle Heideggera 

všechno, jelikož v odkrývání je založeno každé poskytování výskytu. Technika tedy 

není pouhý prostředek, pouhý instrument, ale jeden ze způsobů odkrývání. Co tedy 

znamená pojmenování „technika“? Toto slovo má opět svůj původ v řečtině – techné. 

Techné však nebylo pouze jménem pro rukodělnou činnost a dovednost, ale bylo také 

jménem pro vysoká a krásná umění. Techné tedy patří k poskytování výskytu, k tvorbě. 

To druhé, co se slovem techné souvisí, je dle Heideggera ještě závažnější – toto slovo 

totiž od raných dob až do Platóna souvisí se slovem epistémé, což se překládá jako 

vědění, znalost, věda, umění. Obě slova jsou tedy jmény pro poznání v nejširším 

smyslu, znamenají o něčem vědět, v něčem se vyznat, něčemu rozumět. Poznání něco 

otevírá, podává vysvětlení, a jako takové je odkrýváním. Aristoteles dle Heideggera 

rozlišoval mezi epistémé a techné s ohledem na to, co a jak odkrývají - techné je jeden 

ze způsobů odkrývání a odkrývá to, čemu má být poskytnut výskyt. 

Odkrývání, které vládne v moderní technice, je však něčím úplně jiným a nenese 

se ve smyslu poskytování výskytu. Odkrývání vládnoucí v moderní technice je dle 

Heideggera vymáháním – toho vymáhání požaduje od přírody, aby dodávala energii, 

která poté může být nějak hromaděna do zásoby a uskladněna k dalšímu použití. 

Můžeme namítnout, zda toto ale například neplatí i pro starý větrný mlýn? Dle 

Heideggera tomu však tak není, jelikož větrný mlýn energii vzduchu nehromadí – 

naopak je na ni bezprostředně odkázán, aby mohl fungovat.  

Jinak se dnes dle Heideggera ukazuje pole, které jednou obdělával sedlák, 

přičemž obdělávání tehdy znamenalo starání se a pečování. Tato činnost nepodrobovala 

selskou půdu vymáhání – když sedlák zasel, přenechal další věci silám přírody a pouze 
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dohlížel na to, aby se setbě dařilo. Nový druh odkrývání si však přírodu zjednává, 

stanovuje ji jako něco, co se podrobuje vymáhání. 

 

„Obdělávání půdy je nyní motorizovaný průmysl výživy. Vzduch je stanoven 

(gestellt), jako dodavatel dusíku, země jako dodavatel rudy, ruda, např. uran, 

jako dodavatel atomové energie, která může být uvolněna ke zkáze nebo pro 

mírové využití.“ [Heidegger, 2004: 15] 

 

Vodní elektrárna, co je postavena na Rýnu, tento vodní tok stanovuje jako dodavatele 

vodního tlaku, který pohání turbíny elektrárny, což vede k výrobě elektrického proudu. 

Pro ten jsou zjednány zemské centrály a rozvodná síť, která zajišťuje jeho dodávku. 

Tato vodní elektrárna není postavena jako starý dřevěný most, který by spojoval břeh s 

břehem. Spíše je dle Heideggera tok Rýna jistým způsobem zabudován do vodní 

elektrárny – Rýn je z bytnosti elektrárny chápán pouze jako dodavatel vodního tlaku. 

Jako další příklad si můžeme představit třeba dopravní letadlo. Můžeme samozřejmě 

namítnout, že takový stroj je přece předmětem. Pak se ale dle Heideggera to, čím a jak 

je, skrývá. Odkrytý stojí tento stroj na rozjezdové dráze pouze jako stav – jako něco, co 

bylo zjednáno, aby zajišťovalo dopravu. V tomto ohledu musí být tento stroj ve své 

celistvosti, v každé své součástce, zjednatelný – musí být připraven ke startu. Své stání, 

svůj stav, má tento stroj pouze jako něco zjednatelného. Kdo však vykonává všechno 

toto vymahatelné zjednávání, kdo je jeho strůjcem?  

Člověk, samozřejmě. Pouze když je člověk vyzván a je po něm požadováno, aby 

zjednával, může se teprve dít toto vymáhající zjednávání. Nepatří pak ale tedy i člověk, 

a to ještě původněji než příroda, k použitelnému stavu? Dle Heideggera pro to mluví 

dnes běžně používané výrazy, jako „lidský materiál“ či „klinický materiál“.  

 

„Hajný, který v lese měří poražené dřevo a zdánlivě stejným způsobem chodí 

týmiž lesními cestami jako jeho děd, je dnes, ať už o tom ví či neví, zjednán 

dřevozpracujícím průmyslem. Je zahrnut do objednávek celulózy, která je 

vymáhána potřebou papíru, jenž je dodáván novinám a ilustrovaným časopisům. 

Ty stanovují (stellen) veřejné mínění k tomu, aby vytištěné hltalo, aby se stalo 

zjednatelným k zjednanému usměrňování tohoto mínění.“ [Heidegger, 2004: 17] 

 



   

 

64 

  

Dle Heideggera avšak právě proto, že člověk je podroben zjednávajícímu vymáhání 

původněji, než jak jsou vymáhány přírodní energie – protože právě po člověku je 

vymáháno, aby byl tím, kdo tyto stavy použitelných zásob zjednává – nestává se nikdy 

on sám stavem použitelných zásob. Člověk je nárokován jistým způsobem odkrývání. 

Toto odkrývání po něm požaduje, aby se na přírodu obracel jako na předmět výzkumu, 

až i ona sama jako předmět zmizí do nepředmětnosti, až se i ona sama promění ve stav 

použitelných zásob. Kde tedy dochází k tomuto vymáhavému odkrývání, když jím není 

člověk sám? 

Heidegger se rozhodl nazývat tento vymáhavý nárok, který člověka vede k tomu, 

aby vše co se odkrývá zjednával jako použitelný stav zásob, slovem Gestell (v překladu 

jako ustanovující zjednávání).  

 

„Gestell znamená to, co shromažďuje všechna ta stellen, která člověka staví do 

pozoru a požadují po něm, aby skutečné odkrýval na způsob zjednatelného stavu 

zásob připraveného k použití. Gestell je způsob odkrývání, který vládne 

v bytnosti moderní techniky, přičemž sám není nic technického. ... V Gestellu se 

uděluje a je osvojována (eriegnet sich) neskrytost, v souladu s níž práce moderní 

techniky odkrývá skutečné jako použitelný stav.“ [Heidegger, 2004: 20 - 21] 

 

Novověká fyzika dle Heideggera není experimentální proto, že při svém výzkumu a 

kladení otázek přírodě používá aparatury. Je tomu právě naopak: fyzika, dnes již jako 

čistá teorie, stanovuje přírodu předem jako spočitatelnou souvislost sil. V přírodě pak 

nastražuje experimenty, kterými klade otázky, aby se dozvěděla, zda se pak  takto 

předem stanovená příroda ohlásí.  

Někdo by mohl namítnout, že moderní technika se přece mohla rozvinout až 

když se opřela o exaktní přírodovědu. Dle Heideggera by však, pokud myslíme dějinně, 

neměl pravdu. Novověká fyzikální teorie totiž nepřipravila cestu technice, nýbrž 

bytnosti techniky. Vyzývavě vymáhavé shromažďování všeho do zjednatelných stavů 

existovalo již ve fyzice, ale ještě se tam nestávalo výslovně zjevným. Novověká fyzika 

je tedy dle Heideggera předzvěstí příchodu Gestellu.  
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„O tom věděli již řečtí myslitelé, když říkali, že to, co je z hlediska ve všem 

vládnoucího vzcházení (fysis) časnější, stává se nám lidem zjevné teprve až 

později. Počáteční časnost (die anfängliche Frühe) se člověku ukazuje až 

naposled.“ [Heidegger, 2004: 22] 

 

Fyzika se dle Heideggera nemůže nikdy zříci jedné věci. Tou věcí je, že se jí příroda 

vždycky ohlašuje nějakým početně konstatovatelným způsobem a že je na ni nahlíženo 

(ve fyzice se však toto nahlížení mění v prostý pohled) jako na zjednatelný systém 

informací.  

 

Naše tázání nás tedy přivedlo k bytnosti moderní techniky, kterou je Gestell. 

Gestell není nic strojového, nic technického, nýbrž je to způsob, kterým se vše skutečné 

odkrývá jako použitelný stav. Toto odkrývání se neděje nikde mimo lidské chování, 

avšak neděje se dle Heideggera také ani pouze v člověku, či pouze jeho přičiněním.  

Bytnost moderní techniky uvádí člověka na cestu odkrývání, kde se více či méně všude 

stává použitelným stavem. Gestell tedy posílá člověka na určitou cestu odkrývání, a 

člověkem vždy nějaký úděl odkrývání vládne. Ale není to dle Heideggera vláda, která 

by nás k něčemu nutila. Jelikož člověk se stává svobodným teprve tehdy, když 

doopravdy náleží do oblasti údělu a je slyšícím, naslouchajícím, avšak ne poslušným. 

 

„Veškeré odkrývání vychází z oblasti toho, co je volné a svobodné, k volnému a 

svobodnému se ubírá a do volného a svobodného přivádí.“ [Heidegger, 2004: 

25] 

 

Bytnost moderní techniky spočívá v Gestellu, a Gestell patří k údělu odkrývání. Slovo 

úděl je poněkud jiné než slovo osud, které je často s technikou v dnešní době spojováno 

– technika dle Heideggera není osudem naší doby, osudem ve smyslu toho, co musí 

nevyhnutelně a nezměnitelně proběhnout. Když promýšlíme bytnost techniky, 

zakoušíme Gestell jako úděl odkrývání. Takto se můžeme podržet ve volnosti a svobodě 

toho, co je nám údělem sesláno, jelikož úděl nás neuzavírá do nějakého nátlaku, který 

by nás nutil techniku slepě provozovat, bezmocně se proti ní vzpouzet, či ji zatracovat 

jako ďábelské dílo. 

Ať už je však úděl odkrývání dle Heideggera jaýkoliv, vždy hrozí, že člověk se 

v neskrytém přehlédne a vyloží si je chybně. Nebezpečí je pak o to větší, panuje-li úděl 
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v podobě Gestellu. Jakmile se totiž člověka neskryté přestane týkat a stane se z něj 

pouze použitelný stav, a jakmile se člověk stane pouze zjednavatelem těchto 

použitelných stavů, hrozí, že i on sám sebe bude vnímat jako použitelný stav. Nicméně 

tomuto ohrožení se člověk ze své přirozenosti vzepře a začne se vypínat jako pán země. 

Tím se pak dle Heideggera šíří nebezpečné zdání, že vše, s čím se člověk setkává, 

existuje pouze pokud je to dílo člověka. Tato cesta klamů je pak dokonána dojmem, 

podle kterého to vypadá tak, jakoby člověk všude potkával už jen sebe sama. Opak je 

však pravdou, a člověk se se svou skutečnou bytností již dnes nesetkává nikde.  

Gestell však neohrožuje člověka pouze v jeho vztahu k sobě samému, ale ke 

všemu, co jest. Gestell posílá člověka dle Heideggera všude tam, kde se odkrývání děje 

na způsob zjednávání. A tam, kde se odkrývání děje na způsob zjednávání a kde 

zjednávání panuje, je jakákoliv jiná možnost odkrývání zapuzena.  

 

„Kde vládne Gestell, má veškeré odkrývání charakter spravování a zajišťování 

použitelného stavu. Tato správa nenechá už vyjít najevo ani svůj vlastní základní 

rys, totiž toto odkrývání jako takové.“ [Heidegger, 2004: 27]  

 

Gestell tedy neskrývá pouze odkrýváni jako poskytování výskytu, ale samo odkrýváni 

jako takové a s ním tedy i to, jak se uděluje neskrytost – pravda. Gestell tedy zastiňuje 

pravdu samotnou.  

Nebezpečná tedy dle Heideggera není technika. Technika není žádným 

démonem a žádná démonie techniky neexistuje. Existuje však tajemství bytnosti 

techniky, a bytnost techniky jako úděl odkrývání nebezpečím jest. Panování Gestellu 

člověka ohrožuje v tom, že mu odepírá možnost dostat se k původnějšímu odkrývání a 

zaslechnout tak počátečnější pravdu. Heidegger v této souvislosti cituje verše 

německého básníka Friedricha Hölderlina: 

 

    „Kde však je nebezpečí, 

    Vyrůstá také záchrana.“
23

 

 

Heidegger nás nabádá, abychom zvážili, co to znamená něco „zachránit“. Běžně si 

představujeme, že zachránit znamená - něco v krajním nebezpečí zachytit a zajistit to 

                                                 
23

 Převzato z HEIDEGGER, Martin. Věda, technika a zamyšlení. Praha: OIKOYMENH, 2004 (str. 28, odkaz na původní 
text chybí). 
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tak v jeho dosavadním trvání. Zachránit však dle Heideggera znamená něco více. 

Znamená to přivést něco, co je v ohrožení, zpět ke své bytnosti a umožnit tomu, aby se 

to v této své bytnosti zaskvělo. V jakém smyslu slova bytnost je tedy Gestell bytností 

techniky? Gestell nemůžeme chápat jako bytnost techniky ve smyslu nějakého rodu – 

aparáty a stroje jsou druhem Gestellu dle Heideggera právě tak málo, jako inženýr či 

muž u rozvodné desky. „Gestell je údělem seslaný způsob odkrývání, totiž způsob 

vymáhavý.“ [Heidegger, 2004: 29] Toto už jsme si sdělili, co je však tedy bytností 

Gestellu?  

Technika sama nás nutí, abychom nad slovem bytnost - podstata, uvažovali 

jinak, než normálně. Heidegger uvádí, že podstatné jméno bytnost je odvozeno ze 

slovesa wesen, což znamená bytovat. A bytovat je slovesně vzato totéž co prodlévat. 

Vše, co bytuje, tedy prodlévá. Jakožto bytování techniky je tedy Gestell prodléváním.  

Toto prodlévající pak vládne ve smyslu něčeho poskytujícího se, jelikož každý úděl 

odkrývání se dle Heideggera děje z poskytování a jakožto poskytování. Teprve 

poskytování dává člověku možnost účastnit se na odkrývání. Toto poskytování, které 

pak člověka do odkrývání posílá, je jako takové dle Heideggera tím, co ho zachraňuje.  

Gestell hrozí tím, že člověka strhne do zdánlivě jediného způsobu odkrývání – do 

zjednávání. Tímto ho dostává do nebezpečí, že se vzdá své svobodné bytnosti. Avšak 

právě v tomto nejkrajnějším nebezpečí vychází dle Heideggera najevo nejvnitřnější a 

nenarušitelná lidská přináležitost do onoho poskytujícího se. Avšak pouze za 

předpokladu, že budeme dbát bytnosti techniky. Až v tomto případě s sebou technika 

nese i možný vzestup záchrany. Tento vzestup musíme dle Heideggera střehnout a mít 

jej na zřeteli. Jak? 

 

„Přede vším ostatním tak, že zahlédneme na technice to bytující, místo abychom 

jen zírali na technické aparatury. Dokud si techniku představujeme jen jako 

instrument, zůstáváme vězet ve vůli být jejími pány. Ženeme se cestou, na níž se 

s bytností techniky míjíme.“ [Heidegger, 2004: 33] 

 

Bytnost techniky je dle Heideggera dvojznačná. Za prvé nás Gestell nutí nahlížet vše 

jako zjednatelný stav a ponořit se do zuřivého zjednávání, což ohrožuje naši vazbu 

k bytnosti pravdy. 
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Za druhé se však Gestell děje v onom poskytujícím, které člověka – v tuto chvíli 

nezkušeného, v budoucnu ale snad již zkušenějšího - nechává prodlévat jako potřebného 

ke schraňování pravdy. Odtud se pak může dít vzestup záchrany.  

O to, co přináší záchranu, musíme tedy v jeho růstu pečovat. V tomto pečování je pak 

zahrnuto, že budeme mít neustále na vědomí ono krajní nebezpečí.  Nebezpečí toho, že 

co je pro techniku bytostné, hrozí rozplynutím odkrývání v pouhé zjednávání a  

v odhalení všeho pouze jako použitelného stavu. Neexistuje tedy nějaké počátečněji 

poskytnuté odkrývání, které by nám mohlo ukázat cestu k záchraně? 

 

Jméno techné původně dle Heideggera nebylo vyhrazeno pouze technice. Techné 

původně pojmenovávala i to odkrývání, které do toho, co se jeví, vynášelo pravdu. 

Techné se také jmenovalo vynášení onoho pravdivého do krásného, techné 

pojmenovávala také tvorbu krásných umění. 

 

„Na začátku evropského údělu dosáhlo umění v Řecku nejvyšších výšin 

odkrývání, jaké bylo kdy umění poskytnuto. Umění umožnilo, aby se zaskvěla 

přítomnost bohů, umožnilo, aby se zaskvěl rozhovor mezi údělem bohů a lidí. A 

umění se jmenovalo pouze τέχνη (techné, pozn. autora). Τέχνη byla jediným, 

rozmanitým odkrýváním. Byla zbožná, πρόμος, tzn. podřizovala se vládě pravdy 

a starala se o to, aby pravda zůstávala pravdou.“ [Heidegger, 2004: 34] 

 

Umění dle Heideggera nepocházela z artistního, nesloužila k estetickému prožitku a 

nebyla sektorem kulturního provozu. Co bylo tedy po tuto krátkou, avšak velkou dobu 

umění? Umění bylo výskyt poskytujícím odkrýváním a patřilo tedy do rámce poiesis. 

Toto jméno se pak stalo jménem toho odkrývání, kterým je veškeré krásné umění 

prostoupeno – básnictvím.  

Friedrich Hölderlin psal, že „...básnicky bydlí člověk na této zemi.“
24

Básnické 

slovo přivádí dle Heideggera to, co je pravdivé, aby se zaskvělo jako to, co se nejryzeji 

skví. Každé umění a každé odkrývání, které to co bytuje, vynáší do jeho krásy, je 

prostoupeno básnictvím.   

 

                                                 
24

 Převzato z HEIDEGGER, Martin. Věda, technika a zamyšlení. Praha: OIKOYMENH, 2004 (str. 34, odkaz na původní 
text chybí). 
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„Zda bude umění uprostřed nejkrajnějšího nebezpečí poskytnuta  tato nejvyšší 

možnost jeho bytnosti, nemůže nikdo vědět. Přece však můžeme stanout v úžasu. 

Před čím? Před onou druhou možností, že by se totiž úplně všude rozmohlo 

řádění techniky, až by jednoho dne napříč vším technickým přece jen začala 

bytnost techniky bytovat v události (Ereignis) pravdy.“ [Heidegger, 2004: 34]  

 

Jelikož bytnost techniky není nic technického, musí se zamyšlení nad technikou a 

vypořádání s ní odehrát v oblasti, která je na jedné straně s bytností techniky příbuzná, a 

na druhé straně je od ní odlišná. Touto oblastí je umění.  

Že se tímto způsobem musíme po technice tázat, dosvědčuje dle Heideggera to, 

že pro samou techniku ještě nemáme zkušenost s bytností techniky, a že kvůli samé 

estetice už nedokážeme uchovat to, co bytuje jako bytnost umění. Čím více se však 

budeme na bytnost techniky tázat, tím tajuplnější se bude stávat bytnost umění.  

 

„Čím více se budeme blížit nebezpečí, tím jasněji budou probleskovat cesty 

k záchraně, tím naléhavěji se budeme tázat. Neboť tázání je zbožnost myšlení.“ 

[Heidegger, 2004: 35] 
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Závěr 

 

K čemu jsme tedy v kapitole o Heideggerovi dospěli? Zabývali jsme se zde 

postupně třemi významnými přednáškami – Co je metafyzika?, Věda a zamyšlení a 

Otázka techniky. 

 

Na přednášce Co je metafyzika? jsme si ukázali, jak nebezpečné může být pro 

lidskou existenci, určovanou vědou, na metafyziku zapomínat. Toho jsme dosáhli 

v otázce po Ničem. Jakkoliv nám tato otázka může přijít zvláštní, je po prostudování 

přednášky těžké neuznat, že v ní může spočívat mnoho pravdivého. Věda ve své snaze 

soustředit se pouze na jsoucno a jinak – nic, Nic vlastně uznává. Po detailním rozboru 

této otázky po Ničem jsme pak došli k závěru, že lidská existence je už ve své podstatě 

metafyzická, a odmítání metafyziky tedy vede pouze k neucelenému pochopení této 

existence.  

 

V rozboru přednášky Věda a zamyšlení jsme si ukázali, co je to vlastně 

novověká věda. Tuto jsme prezentovali jako teorii skutečného. Rozborem toho, co to 

v moderním pojetí znamená „teorie“ a „skutečné“ jsme pak došli k tomu, že novověká 

věda přistupuje ke světu a jsoucnu tak, že ho zpředmětňuje. Toto zpředmětněné jsoucno, 

ať je to člověk, dějiny či příroda, pak věda nějakým způsobem zajišťuje. Ono jsoucno 

pak vyvstává jako skutečné pouze tehdy, když je vědou zpředmětněno.  

Ukázali jsme si však také, že v předmětnosti vědy vládne něco, co věda sama 

nedokáže obejít. Fyzika se nemůže sama stát předmětem experimentu, matematický 

výpočet nemůže stanovit, co je sama matematika, filologie nemůže být předmětem 

filologického bádání. Totéž platí pro každou vědu. Vědy si nejsou schopny představit 

svou vlastní bytnost. To co tedy ovládá každou vědu, je prostřednictvím vědy samo 

nepřístupné. Heidegger toto nepřístupné pojmenoval jako „ono stále přehlížené 

nepřístupné, jež nelze obejít.“ [Heidegger, 2004: 57] a uvedl, že se nám ukazuje na 

předmětnosti, do níž se staví to, co je skutečné. Onen nenápadný věcný obsah, který 

vědy přehlíží, pak může dle Heideggera spočívat v technice.  

Na konci rozboru přednášky Věda a zamyšlení jsme se pak věnovali i onomu 

v názvu zmíněnému zamyšlení. Zamyšlení Heidegger pojmenoval Besinnung a chápal 
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ho jako odlišné od kalkulujícího vědění vědy (Betrachtung) a od vzdělání (Bildung). 

Zamyšlení ve významu Besinnung popsal Heidegger jako vůči své době předběžnější a 

shovívavější, než vzdělání. Jeho zdánlivá chudoba je však příslibem bohatství, jelikož 

jeho neužitečnost se nikdy nedá prokalkulovat. Jeho výpověď tak tedy může být 

pravdivější.  

 

Přes zmínku o tom, že oním nenápadným věcným obsahem, ležícím v základu 

každé vědy, může být technika, jsme se pak přirozeně dostali k rozboru přednášky 

Otázka techniky. Zde jsme si ukázali, že techniku musíme chápat hlouběji, než jako 

pouhý instrument. Technika je způsobem odkrývání skutečnosti, ve své moderní podobě 

je však odkrýváním vymáhavým. Tento nový druh odkrývání si přírodu zjednává a 

stanovuje ji jako něco, co je podrobováno vymáhání. Toto vymáhání pak např. od 

přírody požaduje, aby dodávala energii, která poté může být nějak hromaděna do zásoby 

a uskladněna k dalšímu použití.  

Tento vymáhavý nárok se Heidegger rozhodl pojmenovat slovem Gestell, což se 

překládá jako ustanovující zjednávání. Člověk je strůjcem tohoto vymáhání, jelikož to 

on v přírodě a ve světě pracuje způsobem, který tomuto vymáhání odpovídá. Sám však 

není jeho obětí ve smyslu, že by se mu nemohl nijak bránit. Ačkoliv by se nám dle 

Heideggera mohlo zdát, že člověk se také stal použitelným stavem, Gestell je člověku 

údělem, a ne osudem. Toto člověka ponechává ve volnosti a svobodě toho, co je mu 

údělem sesláno. Nemusí tedy techniku slepě provozovat, bezmocně se proti ní vzpouzet, 

nebo ji zatracovat jako ďábelské dílo.  

V Gestellu však spočívá velké nebezpečí, pokud se jím člověk nechá ovládnout. 

Jelikož Gestell posílá člověka všude tam, kde se odkrývání děje na způsob zjednávání. 

A tam, kde se odkrývání děje na způsob zjednávání a kde zjednávání panuje, je 

jakákoliv jiná možnost odkrývání zapuzena. Gestell pak tedy může zastiňovat i pravdu 

samotnou a dostává člověka do nebezpečí, že se vzdá své svobodné bytnosti.  

Gestell nás tedy nutí nahlížet vše jako zjednatelný stav a ponořit se do zuřivého 

zjednávání, což ohrožuje naši vazbu k bytnosti pravdy. Gestell se však zároveň 

poskytuje, není člověku osudem. V tomto poskytujícím-se pak nechává člověka – v tuto 

chvíli dle Heideggera nezkušeného, v budoucnu ale snad již zkušenějšího – prodlévat 

jako potřebného ke schraňování pravdy. 

Neexistuje tedy nějaké původnější odkrývání, než Gestell, které by nám 

pomohlo ukázat cestu k záchraně? Řecké slovo techné pojmenovávalo původně dle 
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Heideggera více, než jen techniku. Bylo slovem pro odkrývání, které do toho, co se jeví, 

vynášelo pravdu. Bylo také slovem pro krásná umění.  

Jelikož bytnost techniky není nic technického, musí se tedy zamyšlení nad 

technikou a vypořádání s ní odehrát v oblasti, která je na jedné straně s bytností 

techniky příbuzná, a na druhé straně je od ní odlišná. Touto oblastí je pak dle 

Heideggera umění.  
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4. Krátké porovnání Winchovy a Heideggerovy filosofie 

 

Na začátku kapitoly o Martinu Heideggerovi jsme si uvedli, že tam kde Peter 

Winch některá témata pouze naznačil a dále se jimi nezabýval, Heidegger svou 

myšlenkovou cestu teprve začíná. Jedno srovnání těchto dvou filosofií jsme si ukázali 

již na konci kapitoly „Co je metafyzika?“. Podívejme se tedy nyní na některé další 

podobnosti v myšlenkách Petera Winche a Martina Heideggera. 

V jednom bodě svého výkladu Winch uvádí:  

 

„Tvrdit, že věda, umění, náboženství, a filosofie jsou všechny zaujaté snahou o 

vysvětlení skutečnosti dává asi takový smysl jako tvrdit, že fotbal, šachy a panák 

jsou všechno hry. Ale zrovna jako je pošetilé tvrdit, že všechny tyto aktivity jsou 

části jedné velké hry, jen pokud bychom byli dost chytří, abychom přišli na to, 

jak ji hrát, tak je pošetilé předpokládat, že výsledky všech výše zmíněných 

disciplín se nakumulují do jedné velké teorie světa.“ [Winch, 2003: 19] 

 

Tomuto výkladu můžeme rozumět tak, že jednotlivé disciplíny (stejně jako jednotlivé 

hry) jsou od sebe natolik odlišné a řídí se natolik rozdílnými pravidly, že jejich 

spojením jednoduše nezískáme jednotného jmenovatele, pomocí kterého bychom 

najednou mohli všem těmto aktivitám porozumět. Podobná myšlenka prostupuje i celou 

Heideggerovou přednáškou Věda a zamyšlení. Heidegger však svůj výklad začíná 

rozborem toho, co to vlastně v moderní době znamená, když něco nazveme 

„skutečným“. Tímto se nám pak do jiného světla staví jak věda a umění, tak i filosofie 

(náboženstvím se zde Heidegger nezabývá). Ačkoliv pak tedy tento výklad probíhá na 

mnoha různých úrovních, můžeme v něm dojít k podobnému závěru – rozdělením světa 

na jednotlivé předmětné oblasti, jejich zkoumáním a kumulací znalostí z tohoto 

zkoumaní, nikdy nedojdeme k opětovnému spojení a nalezení nějakého určujícího 

prvku pro všechny tyto oblasti. Později si pak můžeme povšimnout tvrzení: 

 

„Kdokoliv kdo by si myslel, že studiem mechaniky pohybu živých zvířat osvítíme 

koncept zvířecího života, by se stal obětí konceptuálního neporozumění.“ 

[Winch, 2003: 74] 
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Winch v souvislosti s tímto tvrzením kritizuje dle jeho názoru často přehnaně vědeké 

zkoumání a popis některých jevů, které se zdají být mnohem jasnějšími, pokud je 

popíšeme způsobem nevědeckým. Proč bychom se však o toto snažili? Proč bychom 

vynakládali ohromné úsilí na vědecký výzkum něčeho, co se dá mnohem lépe a 

opravdověji osvětlit i jinak? Odpověď a jistou paralelu s tímto myšlením můžeme 

možná opět najít u Heideggera - jsoucno vyvstává jako skutečné pouze tehdy, když je 

vědou zpředmětněno.  

Jakkoliv bychom tedy sebelepším způsobem některé věci osvětlili i bez 

vědeckého přístupu, v době nadvlády vědy a vědecké metodiky bude toto osvětlení 

často bráno jako podružné onomu vědeckému. Nebude bráno jako skutečné v moderním 

významu tohoto slova.  

Jistou podobnost se sdělením přednášky Věda a zamyšlení pak můžeme najít i 

v tomto Winchově tvrzení - proces důkazu, jenž je srdcem logiky, nemůže být nikdy sám 

za sebe reprezentován nějakým vzorcem. Toto nám může připomenout závěrečnou část 

přednášky, kde Heidegger uvádí, že v bytnosti každé vědy panuje něco, co vědy samy 

nejsou schopny obejít.  

 

V jedné části své knihy se Winch zabývá pojmem smysluplného chování. Uvádí, 

že toto chování je jiné než racionální chování v běžném slova smyslu – smysluplné 

chování je pro Winche vždy takové, které se řídí nějakým pravidlem, ať už nám toto 

pravidlo může přijít jakkoliv iracionální. Jistou, avšak velice malou a matnou 

podobnost, zde můžeme vidět s Heideggerovým konceptem Besinnung (smysl 

zohledňujícího myšlení). Jak jsme si již v předchozích kapitolách uvedli, Besinnung 

Heidegger staví proti kalkulujícímu myšlení vědy (Betrachtung) a vzdělání (Bildung).  

 

V pasáži věnované Vilfredovi Paretovi Winch kritizuje některé jeho koncepty a 

uvádí, že Pareto vlastně nebere svůj empiricismus dost daleko. Jelikož co je 

sociologovým smyslům doopravdy prezentováno, co je prezentováno jeho smyslům, 

nejsou lidé co mají jisté teorie, víru apod., ale lidé, co dělají jisté pohyby a zvuky. 

Dokonce i popisovat je jako lidi je možná moc unáhlené, a možná proto je v sociologii a 

sociální psychologii tak populárním termín „organismy“. Dle Winche ovšem 

organismy, oproti lidem, nevěří tvrzením nebo nepřijímají teorie. Toto nám může 

připomenout Heideggerův popis člověka ovládaného Gestellem v kapitole Otázka 
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techniky. Člověk se zde, pokud se Gestellem nechá ovládnout, stává pouhým 

použitelným stavem. Je poté zpředmětněn a jeho vědecké zkoumání jako „organismu“ 

je takto jednodušší. Ne však blíže pravdě. Winch pak později ve stejné kapitole uvádí, 

že tyto metody jsou zároveň velice nebezpečné – jejich uživatel může získat dojem, že 

jeho způsob nahlížení na věci je nějakým způsobem více reálný, než ten běžný.  

Při tomto srovnávání si však musíme uvědomit jednu velmi důležitou věc – 

ačkoliv se Winch snažil proniknout za hranice „běžné“ logiky, jeho systém pravidel by 

se dal pořád vykládat jako součást nadvlády Gestellu. Winch se snaží proniknout 

hlouběji, za hranici logického pozitivismu, ale ačkoliv je jeho výsledná koncepce velice 

otevřená a přínosná, uzavírá se do nové a mnohem méně zřejmé formy toho, co se sama 

pokoušela kritizovat.  

 

Detailnější rozbor podobnosti Winchových a Heideggerových myšlenek by 

vyžadoval prostor, kterému se v této práci nedostává. Toto stručné srovnání nám tedy 

může dopomoci k pochopení toho, kde se myšlenkové cesty těchto dvou autorů dotýkají 

a někdy i protínají. Zároveň se ním tímto snad podařilo i lépe objasnit tvrzení, že tam 

kde Winchova filosofie často končí, ta Heideggerova teprve začíná.  
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Závěr 

 

Cílem této práce bylo představení kritiky pozitivismu ve společenských vědách. 

V první kapitole jsme si pojem pozitivismu pomocí několika různých zdrojů řádně 

vysvětlili, a to nás dovedlo k pojmu neopozitivismu. Tento jsme si také objasnili a 

uvedli jsme si některé jeho nejvýznačnější charakteristiky. Mezi tyto patřily především 

schopnost predikce a možnost ověřitelnosti ve společenských vědách. Tyto 

charakteristiky jdou pak ruku v ruce se snahou o eliminaci metafyziky.  

Od této kapitoly jsme se posunuli ke kapitole druhé, která byla věnována knize 

Idea sociální vědy a její vztah k filosofii od filosofa a sociologa Petera Winche. Pomocí 

této knihy jsme se pokusili proniknout za hranice logického pozitivismu a vědeckého 

přístupu ve společenských vědách. Toto nám Peter Winch umožnil pomocí svého 

konceptu pravidel jako určujícího prvku společenského života. Uvedli jsme si, že Peter 

Winch se v kritice pozitivismu dostal tak daleko, jak jen to jde, aniž by se dotknul 

metafyziky. Pojem metafyziky se však často objevuje v samotných definicích 

pozitivismu a neopozitivismu, není tedy třeba se jím zabývat a objasnit si ho?  

Na pomoc jsme si v další kapitole tedy přivolali filosofa Martin Heideggera. Zde 

jsme se postupně zabývali třemi přednáškami – Co je metafyzika?, Věda a zamyšlení a 

Otázka techniky.  

Rozborem přednášky Co je metafyzika? jsme si objasnili pojem metafyziky a 

došli jsme k závěru, že na metafyziku zapomínat nemůžeme, jelikož lidská existence 

sama je bytostně metafyzická.  

Pomocí přednášky Věda a zamyšlení jsme se pokusili objasnit si, co to vlastně 

věda je. V tomto tázání jsme byli vedeni vírou, že pokud pochopíme, co to věda vlastně 

je, budeme pak schopni i lépe pochopit její vztah k sociologii. Zde jsme se dozvěděli, že 

základním rysem vědy je zpředmětňování světa. Dozvěděli jsme se také, že v bytnosti 

každé vědy existuje něco, co vědy samy nedokážou obejít a ani svými prostředky 

vyjádřit. Toto zjištění nás tedy dovedlo k pojmu techniky, a tedy následně k přednášce 

Otázka techniky. 

Rozborem této přednášky jsme se dozvěděli, že techniku nemůžeme chápat jako 

pouhý instrument, ale že v bytnosti techniky panuje něco jiného. Toto Heidegger nazval 

pojmem Gestell, což se překládá jako ustanovující zjednávání. Gestell je zde popsán 

jako jeden z mnoha způsobů odkrývání světa, který je však způsobem vymáhavým. 
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Toto vymáhání se projevuje tak, že člověk ke světu přistupuje pouze jako k něčemu, 

z čeho se snaží něco si pro sebe vždy za nějakým účelem získat. Člověku pak hrozí, že 

se tímto způsobem odkrývání světa nechá pohltit a ovládnout, a nebude pak již schopen 

svět nazírat jiným způsobem.   

Heidegger však uvádí, že v původním významu techniky se skrývá ještě jiný 

způsob odkrývání, kterým je umění. Umění, dle Heideggera ve formě básnění, tedy 

človka může zachránit.  

Kam jsme se to však dostali? Začali jsme snahou o představení kritiky 

pozitivismu ve společenských vědách a dostali jsme se do prazvláštních filosofických 

vod. Pokud však budeme sociologii chápat jako společenskou vědu, a všechny vědy 

jsou založeny ve filosofii, tak budeme nutně muset při cestě proti proudu dojít 

k filosofickým pramenům. Při této myšlenkové cestě se nám navíc ukázala jedna velmi 

důležitá věc – jakmile se začneme na pozitivismus ptát, uvědomíme si, že v něm možná 

sami myšlenkově stojíme. To se projeví tak, že nebudeme schopni se na něj správně 

zeptat, jelikož všechna naše vyjádření jím již budou ovlivněna. Z tohoto kruhu se pak 

dostaneme jen tak, že si osvojíme jiný způsob myšlení. 

Pomocí Winchovy a poté i Heideggerovy filosofie jsme si ukázali mnohá 

nebezpečí, která hrozí modernímu člověku. Člověk žije v době, která je určována vědou. 

On sám je tedy také určován vědou. Ačkoliv člověku věda a vědecké myšlení přineslo 

mnoho užitečného, a jeho život navíc do velké míry zpohodlňuje a prodlužuje, skýtá 

v sobě i mnohá nebezpečí. Mnohá z těchto nebezpečí jsme si postupně ukázali skrze 

celou tuto práci. Jedno se však zdá velice naléhavým.  

Pokud je lidské bytí ve světě určeno vědou, a základním rysem vědy je 

zpředmětňování, hrozí pak člověku, že bude ke všemu na světě přistupovat jako 

k předmětům či pouze k použitelnému stavu. Ať už se jedná o zdroje přírodní, či lidské. 

V tomto přístupu ke světu pak člověk může ztratit sebe sama. 

 

Jelikož je toto problém člověka, je to i problém společnosti, a tedy by to mělo 

být i tématem sociologie. Sociologie by neměla být pouze pozorující, jelikož úskalí 

takovýchto snah o čisté pozorování jsme si ukázali v přednášce Věda a zamyšlení. Měla 

by se snažit člověku a společnosti dopomoci k lepšímu bytí ve světě. Otázkou však 

zůstává, jakým způsobem by se tímto měla zabývat, aniž by se nenechala strhnout 

tempem a nároky doby do onoho zuřivého zjednávání a vymáhání. V tomto ohledu pak 

totiž hrozí, že její snahy vyjdou naprázdno. 
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Summary 

The aim of this thesis was to present a critique of positivism in social sciences. 

First we explained what is positivism and that the notion of neopositivism is related to 

it. We’ve also shown that the notion of „metaphysics“ appears very often in definitons 

of positivism and neopositivism.  

Then we moved on to the book The idea of a social science and its relation to 

philosophy. There we have shown Peter Winch’s concept of a society, that is governed 

by a system of rules. We have said, that Peter Winch has gotten as far in the critique of 

positivism as it is possible, without mentioning the notion of metaphysics. The next step 

was therefore the philosophy of Martin Heidegger. 

By a detailed description of some of Heidegger’s lectures, it was shown what 

metaphysics is and that it cannot be simply ignored, because human existence in itself is 

metaphysical. The next chapter was then devoted to Heidegger’s notion of science and 

technique (technology). After another detailed description, we have arrived to the 

conclusion that there is something in the basis of every science, that science itself 

cannot describe by its method. This was shown to be technique (technology). After a 

detailed decsription of what technique (technology) means in modern world, a conlusion 

was made about the life od modern people and therefore about modern society as well. 

In the end some future routes sociology could take were suggested. 
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