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Je rozdělena do osmi kapitol.

V úvodu autorka nastiňuje své, řekla bych odhodlání k sepsání této práce, které si nedalo za 
cíl „opětovně vytvořit jednu vědu“, ale „změnit“ na základě hledání „současná paradigmata 
ve společnosti“. (s. 8) Usoudila jsem tak, že cílem práce je nastínit  možné styčné body a 
vzájemné souvislosti a upozornit zastánce exaktní vědy na to, že kromě exaktních věd jsou 
možné i jiné přístupy, a nejen možné, ale že dokonce ovlivňují exaktní vědy natolik, že by bez 
nich ani ony nebyly těmi vědami, kterými jsou a za které se pokládají. Mohli bychom zde 
připomenout slova J. Patočky: „filosofie vědu vždy oplodňovala…“1… a bylo by dobré, kdyby 
oplodňovala i nadále. A nejen filosofie, ale také theologie. 

Práce  je  rozdělena  do  osmi,  s úvodem  a  závěrem  celkově  do  deseti  kapitol.  Práce  je 
mezioborová,  jejím  cílem  je  snaha  o  nalezení  vzájemné  spojitosti  dnes  oddělených  věd. 
(kterých? Exaktních od theologicko-filosofických?) 

Je psána analytickou metodou (první dvě kapitoly), pak komparativní, poslední dvě kapitoly 
jsou shrnující syntézou.

V úvodu autorka objasňuje tento svůj přístup, předjímá, s čím se čtenář v každé kapitole setká 
a  rovněž  ze  kterých  hlavních  pramenů  v té  či  které  kapitole  čerpala  a  o  které  autory  se 
myšlenkově opírá. Každá kapitola je pak ukončena přehledným shrnutím.

V první  kapitole,  nazvané Specifické  znaky  vědy,  je  nám  nastíněno,  jak  vůbec 
z historického hlediska a vývojem myšlení k separaci věd došlo. Jsou zde vysvětleny některé 
přístupy  včetně  zákonitostí  vývoje,  které  se  nevyhnulo  ani  vědeckému  poznání.  A  to  na 
pozadí  „konfliktů“,  ke  kterým  dochází,  pomineme-li  vzájemný  dialog.  Je  však  tento 
mezioborový  dialog,  dialog  mezi  exaktními  vědami  a  filosoficko-theologickými  vůbec 
možný?  Není  skutečně  dnešní  svět  nasměrován  spíše  k izolovanému  a  specializovanému 
pohledu  než  k tomu  „komplexnějšímu,  byť  zajímavějšímu“ (s.29)?  A  může  se  vůbec 
„vědecké“ tázání po poznání světa řídit tím, co „je zajímavé“?
1 PATOČKA, J. Filosofie výchovy. Praha : PedF UK, 1997, s. 371. 



V druhé  kapitole,  nazvané  Jazyk  věd,  dává  autorka  na  předchozí  otázky  (zdánlivé?) 
odpovědi,  které  jsou hledány v myšlenkách  J.  Polkinghornea,  S.  Komárka,  Z.  Neubauera, 
J. Maršáka, K. R. Poppera, W. Heisenbergera. E. Husserla a mnoha dalších (Lévinas, Patočka, 
Ondok….). Zaujala mne myšlenka na str. 40 (autorčina vlastní?), že:  „To, co nás skutečně 
odděluje od všeho ostatního, je jen schopnost uspořádat pohřeb. To je znakem lidství,  tak  
proč se neustále oddělovat od stvoření a nevzít ho už konečně vážně?“ Nechce se mi s tímto 
výrokem souhlasit a bojím se, že by z mnoha úhlů pohledů (nejen exaktních věd, ale také 
theologicko-filosofických neobstál. 

Kapitola je logicky vestavěna a s velice znatelnou snahou přesvědčit čtenáře o možné pravdě, 
kterou zde autorka nabízí. Zajímavý k tomuto tématu shledávám citát J. P. Ondoka na str. 42 
že:  „Náboženství a exaktní věda jsou slučitelné, i když hovoří o rozdílné skutečnosti. Jedna 
o světě hodnot, druhá o světě objektivním a materiálním. Přírodověda je základem techniky,  
náboženství  základnou  etiky  a  analytická  filosofie  i  přírodní  vědy  mohou  být  výzvou 
k jazykové  střízlivosti  naší  řeči  o  Bohu.“  Namítala  bych  zde  (pokud  jsem  věřící),  že 
náboženství o něčem hovoří, že je základem hodnot a etiky. Toto je již druhotné, chápající 
víru  a  „náboženství“  obdobně  jako  konstrukt,  typický  pro  uchopení  objektivního  světa 
v  exaktních  vědách.  Chybí  mi  zde  pojetí  K.  Jasperse  ve  smyslu  „že  Bůh  je,  je  dost.“2 

„...Dokázaný Bůh není Bůh…“3

Proto mám v některých případech dojem, že autorka (i  za pomocí  mnoha autorů),  slučuje 
neslučitelné (ale jak je řečeno už v úvodu, sama musela při psaní této práce kolikrát potlačit 
svou jasnou pravdu věřícího člověka. Ptám se – proč?) 

Ve  třetí  kapitole  –  Pravda  a  objektivní  poznání,  je  na  toto  v podstatě  dána  odpověď 
chápáním pravdy jakožto alétheia, postupným odkrýváním toho, co je (může být) pravdivé. 

Ve čtvrté kapitole, Střet dvou velikánů dějin: Descartes a Komenský, je krásně poukázáno 
a  výstižně zachyceno,  v čem si  tito  dva velikáni  nemohli  porozumět a v čem se ve svém 
myšlení  navzájem  odlišovali  a  jak  toto  dodnes  ovlivňuje  chápání  světa  v souvislosti 
s možnostmi poznání. U pojednání 4.2 Jan Amos Komenský jsem však marně očekávala třeba 
jen malou zmínku nebo odkaz na dílo paní prof. D. Čapkové.  Naopak mi zde vadí přílišné 
odkazování  na  dílo  J.  Patočky  i  na  místech,  kde  je  možné  přímo  čerpat  z díla  J.  A. 
Komenského. Ale toto je jen věc názoru (a vzájemného dialogu.) Jde především o kapitoly 
4. 2.1. , 4.2.3., a také i o kap. 4. 2. 4. , kde však je  již v názvu kapitoly uvedeno, že  jde 
přímo o porovnání podle J. Patočky. Přesto by možná bylo vhodnější přinést i svůj vlastní 
náhled?      

V kapitole  páté  Výchova – vzdělávání  – kvalifikace se dotýkáme,  řekla  bych,  palčivých 
otázek současného pojetí vzdělávání a tím také jeho úrovně. Otázka zní – čím a kým je toto 
způsobeno?  Autorka  v závěru,  ve  Shrnutí  k této  kapitole  poznamenává,  že  se  „musíme 
bránit“. Kdo a proti komu? Kdo jsou ti oni, proti kterým se my druzí bráníme? Nebo bránit 
máme? A vychovatel – učitel – není vždy pouze nositelem vědomostí, ale zároveň i onoho 
vědění, a tím zároveň „svádí boj“ s chovancem o to dobré v něm, vždy je také vychovatelem, 
tedy tím, kdo pečuje o duši dítěte. Výchova není přesouvána do škol (str. 80), protože vždy 
tam již byla a je její nedílnou součástí. A kdo může (tamti, oni, ne my?) za to, že současní 
2 JASPERS, K. IN: WEISCHEDEL, W. Zadní schodiště filosofie. Olomouc : Votobia 1995, s. 234.
3 JASPERS, K. Filosofická víra. Praha : Oikumené, 1994. s. 25.



rodiče výchovu dětí nezvládají? Mohou za to ti rodiče, kteří jsou v mnoha případech zatíženi 
existenčními starostmi o přežití natolik, že na výchovu již spíše nezbývá, než zbývá čas?

Kapitola  šestá  První impulz,  že  konsensus mezi vědami je možný,  je velice  různorodá. 
Původní „stavba“ celé práce se mírně rozpadá a téma je roztříštěno do několika různorodých 
(mezioborových?) částí. Hudba, Zázrak nebo náhoda?, Základem dialogu mezi vědami může 
být… toto  jsou  názvy  některých  podkapitol.  Na  s.  87  je  krásně  slovy heideggerovskými 
řečeno, že dialog je „sigetika“ – „člověk je v dialogu, i když je v tichu.“ V dalších kapitolách, 
týkajících se fenomenologie, fenomenologie a ekologie, etiky a otevřené komunikace – to vše 
jsou  krásné  myšlenky.  Jen postrádám odpověď na to,  jak exaktní  vědce  přimět  k hledání 
a k přijetí myšlenky Celku. Jak je přesvědčit,  že to je to, co nám dnes chybí a co všichni 
hledáme? Bojím se, že exaktním vědcům toto nechybí a že jim nejde o hledání a ani nehledají 
v tomto slova smyslu. Jsou ve své exaktní vědě spokojeni a šťastní. (?)

Sedmá kapitola Ano, každá dohoda je možná je nesena v duchu myšlenky, že: „Vědomí, že  
theologická  doména  je  omezená,  je  stejně  chybné  jako  vědomí,  že  věda  nemá omezení.“ 
(s.  98). Účelně  jsou  zde  vymezeny  rozdíly  mezi  vědou  a  náboženstvím  (věda  vysvětluje 
dostupná fakta a ptá se jak, náboženství klade otázku o existenci a světě do zkušenosti našeho 
vnitřního já a ptá se proč, základem autority ve vědě je logická koherentnost a formuluje 
kvantitativně,  v náboženství  je  autoritou  Bůh a  jeho  zjevení  a  používá  symbolický  jazyk 
a jazyk analogie. Tolik I. G. Barbour. Je tomu ale vždy skutečně tak? Neptá se i věda proč 
a theologie jak? Neklade si i věda otázky o existenci a světě ve zkušenosti našeho vnitřního já 
a nepídí se také theologie po určitých faktech?

Na  s.  99  hovoří  autorka  o  „střetávání  se“ s Bohem.  Použila  bych  spíše  výraz  setkání, 
setkávání. Nebo je v tomto výrazu střetávání ukryt také úmysl, vyjádření, že jsme ve svých 
životech v neustálém střetu s Ním? Je láska setkáváním nebo spíše střetnutím?

Theologie se zabývá aktem víry, filosofie reflexí víry. Bůh, píše se v závěru kapitoly, není již 
„multidimenzionální, ale extradimenzionální. Nejedná se tedy o jeho mimo-zemské působení,  
ale působení vše-zemské a vše-úrovňové. Pro exaktního vědce mohou tato slova znamenat jen  
šum motýlích křídel…“ (s. 110) Jak krásně řečeno! Není co dodat…

V Závěru autorka shrnuje vše zmiňované do jednoho kompaktibilního celku a dodává další, 
chce  se  napsat  „argumenty“  (i  když  v tomto  případě  nejsou,  v rámci  „motýlích  křídel“, 
argumenty možné). Znovu je zde zdůrazněn antropický princip, a to se vzájemnou shodou věd 
na  ontologickém základu  se  zdůrazněním fenomenologické  metody  jako nástroje  poznání 
světa. 

Cíle autorčina chtění – ukázat, že k uvědomění života, za který se nebudeme muset stydět, 
může dojít ve spojení energie theologa, který má pokoru k Bohu a víru v Něho, filosofa, který 
si ve své všetečnosti  uvědomuje lidská omezení a možnosti  a exaktního vědce,  který stojí 
pevně na zemi, bylo (do určité míry) dosaženo. 

Práce však vyvolává mnoho dalších otázek…



Celkově  bych  závěrem svého oponentního  posudku chtěla  říci,  že  naprosto  a  plně  chápu 
autorčino  nasazení,  s jakým  k tématu  této  práce  přistupovala  i  nutnost  znovunalezení 
a  propojení  theologie  a  filosofie  s exaktními  vědami.  V mnohém se s autorkou ztotožňuji. 
Domnívám se však,  že  současná exaktní  věda není  ještě  na toto propojení  připravena;  ba 
právě naopak, toto propojení je pro ni z mnoha ohledů nepřijatelné.

Z formálního  a grafického  hlediska  se  v práci  objevují  drobné  nedostatky,  na  několika 
místech se nacházejí rovněž drobné gramatické chyb (interpunkce, aj.). 

Práci doporučuji k obhajobě a přejí autorce mnoho sil a úspěchů.

V Ostravě 7. 2. 2014               Miriam Prokešová


