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Posudek vedoucího práce 

 

Autorka v předkládané práci zkoumá základní paralely mezi myšlením raného 

Wittgensteina v jeho Traktátu a myšlením Kanta v jeho první kritice, tj. Kritice čistého 

rozumu. U obou autorů je základní filosofický úkol kritický, a sice určit hranici mezi 

tím, co můžeme smysluplně říci či poznat a tím, co stojí mimo dosah našeho jazyka 

či poznávacích schopností—„tam, kde Wittgenstein určuje hranice myšlenia, u Kanta 

ide o hranice poznania“ (s. 34). 

 Autorka popisuje a vysvětluje doktrínu představenou v Traktátu (ss. 13-24) a v 

Kritice čistého rozumu (ss. 25-33), která se týká jejího tématu. Sděluje nám, že podle 

Wittgensteinovy obrazové teorie významu „čo obraz nemôže zobraziť, je jeho forma, 

pretože tá je preň podstatná a bez nej nemôže byť“ (s. 15). Obraz totiž muže zobrazit 

jen kontingentní stavy, které by mohly být jinak. Forma obrazu zde je logická forma, 

takže Wittgenstein odmítá přístup patrný u Russella a Frega, podle něhož existují 

popsatelné logické předměty. Kant se na druhé straně domnívá, že ideje čistého 

rozvažování nemůžeme aplikovat za zkušenost. „či im niečo za hranicami 

skúsenosti zodpovedá, nie sme schopný poznať, keďže naše poznanie je obmedzené 

len na možnú skúsenosť“(s. 33). Ani zde nejsou předměty, které by odpovídaly 

těmto zvláštním pojmům. 

 Jak autorka dále dokazuje, negativní postoje vůči tradičnímu pojetí těchto 

transcendentálních složek vede u obou autorů k pozitivnímu přehodnocení povahy 

metafyziky. Transcendentální ideje u Kanta můžou hrát regulativní roli v myšlení, a  

logická forma se u Wittgensteina ukazuje. 

Autorka užitečně rozlišuje, spolu s Kantem, mezi transcendentální aplikací 

kategorií, kdy se filosof, jako např. Leibniz, snaží aplikovat kategorie nezávisle na 

smyslovém názoru, a transcendentní aplikací, kdy kategorie samy jsou považovány 

za objekty či předměty. Frege a Russell se podle autorky dopouštějí druhého omylu 

a to je důvod, proč jejich teorie vedly k (Russellovu) paradoxu (s. 39). Vidíme zde, 

jak uvedené porovnání s Kantem umožňuje lepší vysvětlení Wittgensteinovy vlastní 

pozice. Na konci práce autorka zajímavě tvrdí, že Wittgenstein implicitně uznává i 

jiný typ nutnosti než tautologie (oficiálně jediný druh nutnosti v jeho raném 

myšlení), když tvrdí, že věty v Traktátu jsou nesmysluplné, ale že něco ukazují. To, 

co se ukáže, bude koneckonců nutné, a nikoliv nahodilé (s. 42). 



Autorka efektivně používá sekundární texty (domácí i zahraniční). Píše 

přesně a jasně. Především je však schopná vnímat základy těchto dvou náročných 

filosofických systémů a přesvědčivě předvést interpretační stanovisko vůči jejich 

vzájemnému vztahu. 

 

Jednoznačně navrhuji práci k přijetí. Doporučuji známku výborně. 

 

James Hill, v Praze, 1. 9. 2014 


