
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

Institut sociologických studií

Jáchym Růžička

Mikuláš Kusánský a objev vážení

Bakalářská práce

Praha 2014 



Autor práce: Jáchym Růžička

Vedoucí práce: Mgr. Miroslav Paulíček

Rok obhajoby: 2014



Bibliografický záznam

RŮŽIČKA, Jáchym. Mikuláš Kusánský a objev vážení. Praha, 2014. 43 s. 

Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

sociologických studií. Katedra sociologie. Vedoucí bakalářské práce Mgr. 

Miroslav Paulíček.

Abstrakt

Hlavním cílem práce je vysvětlit perspektivou sociologie vědy příčiny 

neúspěchu objevu vážení Mikuláše Kusánského. Pomocí Mertonovy teorie 

zájmu je potvrzeno, že pro úspěch objevu vážení na poli přírodní filozofie 

existoval předpoklad. Platnost této teorie je demonstrována na případu 

Kusánovy kosmologie, s níž uspěl. Mertonova teorie je v další části rozšířena 

o Bourdieua charakteristiku vědeckého pole a dva teoretické limity, k nimž se 

každé vědecké pole blíží. Druhý typ pole, vyznačující se nízkým počtem 

vědeckých autorit, je srovnán s Kuhnovým pojmem paradigmatu. Obě tyto 

koncepce jsou porovnány s polem přírodní filozofie a je dokázána oprávněnost 

jejich aplikace. Na základě těchto koncepcí jsou dále představeny dvě možné 

vědecké strategie Pierra Bourdieua, strategie následovnictví a podvratu. 

Vzhledem k rozporu Kusánova pojetí vědy a převládajícímu esenciálnímu 

předmětu vědy je Kusánskému přiřazena strategie podvratu a jsou vysvětleny 

nízké šance na úspech, které z této strategie plynou. V závěru je pomocí 

Kuhna ukázáno, že strategie podvratu může být úspěšná, jen pokud 

předefinuje základní principy normální vědy a tento teoretický případ je 

srovnán s konkrétním případem objevu vážení. Na základě tohoto srovnání je 

ukázáno, co chybělo Kusánskému k většímu úspěchu jeho objevu a kterými 

kroky mohl šance na úspěch svého objevu zvýšit.



Abstract

The main goal of this paper is to enlight the failure of method of weighing 

discovered by Nicholas of Cusa using the perspective of the sociology of 

science. Based on Merton’s theory of foci of interest as demonstrated on the 

case of Cusa’s cosmology, is laid a claim, that there was a claim for the 

success of Kusansky’s method of weighing. After the addition of Bourdieu’s 

characteristics of scientific field and its theoretical limits we introduce two 

main possible science strategies: Succession and subversion. Subversion 

strategy is then applied on Cusa’s method and therefore the paper concludes 

his low chances on success. Finally, with the help of Kuhn it is shown that 

strategy of subversion can only be successful if we redefine the basic 

principles of normal science and we compare this example to the case of the 

discovery of the weighing method, so we can point out what was Nicholas of 

Cusa missing on making his discovery more impactful and how could he raise 

his chances.  
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1 Úvod

Mikuláš Kusánský byl filozofem přelomu scholastiky a renesance. Zabýval se 

širokou  škálou  témat.  Ve  svých  pracích  pojednával  např.  o  povaze  Boha, 

kosmologii nebo matematice. Kusánský mnoha myšlenkami výrazně předběhl 

svou  dobu.  Vedle  psaní  se  věnoval  kariéře  v  církevních  úřadech.  Byl 

kardinálem a jen málo ho dělilo od získání pozice papeže. Podílel se např. na 

důležitých církevních jednáních mezi církví západní a východní. V této práci 

se  zaměřím  na  jednu  z  jeho  mnoha  originálních  myšlenek,  vážení  jako 

vědeckou  metodu.  Kusánský  prosazoval  kvantitativní  pojetí  vědy,  které 

dosáhlo úspěchu až několik století po něm. Kusánskému je připisován objev 

vážení a měření ve vědeckém kontextu. Jeho objev byl však mysliteli tehdejší 

doby ignorován a neuspěl, pozornost tomuto objevu věnuje jen historie vědy.

Právě  tento  objev bude ústředním tématem práce,  v  níž  se  pokusím 

kontext a neúspěch Kusánova vážení analyzovat a vysvětlit. Kusánský je znám 

především  pro  své  kosmologické  myšlenky  a  ontologii,  jeho  kvantitativní 

pojetí vědy je spíše okrajovou záležitostí. I proto jsem jako téma zvolil objev 

vážení  ve  vědeckém  kontextu,  jelikož  tomuto  tématu  nebylo  doposavad 

věnováno  příliš  pozornosti,  což  je  způsobeno  i  již  zmíněným neúspěchem 

Kusánského  objevu.  Perspektivu,  pomocí  které  bude  Kusánského  objev 

analyzován, poskytne sociologie vědy.

1.1 Výzkumné otázky

Při  analýze  Kusánského  objevu  vážení  mě  budou  zajímat  odpovědi  na 

následující otázky. V úvodu se zaměřím na obecnější otázky, konkrétně jaké 

jsou předpoklady vědeckého úspěchu a zdali je Kusánský splnil či nikoliv. V 

další části odpovím na specifičtější otázky, např. jaké byly příčiny neúspěchu 

Kusánského objevu vážení a zdali byly tyto příčiny obecnějšího rázu nebo na 
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ně  měl  přímý vliv  sám Kusánský.  V závěru  bude  krátce  zodpovězeno,  co 

chybělo objevu vážení k jeho úspěchu a čím mohl případně Kusánský větší 

úspěch svého objevu ovlivnit.

1.2 Struktura práce

V úvodu bude krátce charakterizováno teoretické východisko práce, sociologie 

vědy. Dále stručně přiblížím Kusánského život.  Tato část bude však sloužit 

pouze  pro  uvedení  do  problému,  proto  se  zaměřím  jen  na  nejdůležitější 

informace,  jelikož  sáhodlouhý  popis  Kusánského  života  a  kariéry  by 

neodpovídal  rozsahu  tohoto  textu.  Před  samotnou  analýzou  objevu  bude 

vysvětleno,  v  čem byla  jeho  myšlenka  vážení  jako  metody  originální.  Po 

uvedení  těchto  základních  informací  překročím  k  analýze  neúspěchu 

Kusánova vážení. V samotné analýze se seznámíme s relevantními teoriemi 

sociologů vědy, Roberta K. Mertona a Pierra Bourdieua. Podstatné pro analýzu 

bude  i  dílo  Thomase  Kuhna,  jenž  se  zabývá  filozofií  vědy,  ale  jak  bude 

ukázáno, významným způsobem ovlivnil i sociologický výzkum vědy. Pomocí 

teorie budou analyzovány relevantní texty, které se zabývají historií  vědy a 

pomocí těchto analýz budou zodpovězeny výzkumné otázky. Dosažená zjištění 

budou v závěru shrnuta.

1.3 Sociologie vědy

Nejvhodnějším  rámcem  pro  výzkum  Kusánova  vědeckého  objevu  je 

sociologie  vědy.  Krátce  představím  některá  východiska  sociologie  vědy  a 

vymezím, čím se tento specializovaný obor sociologického zkoumání zabývá. 

Hlavní  teorie,  jež jsou v práci  používány,  budou začleněny do hlavní  části 

textu tak,  aby korespondovaly  s  obsahem práce.  Pro  úvod je však potřeba 

alespoň v základech sociologii vědy stručně vymezit.

Podle Petruska [2012] sociologie vědy chápe vědu jako následující. Za 

prvé jako soubor specifických činností. Druhou dimenzí vědy je pak její pojetí 
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jako instituce, „tedy jako soubor opakovaných, standardizovaných, normativně 

určených a sociálně regulovaných aktivit“ (Petrusek,  2012: 305) a dimenzí 

třetí je věda jako soubor vědění. Sociologie vědění, kterou je možno pokládat 

za širší rámec sociologie vědy, se zabývá společenskou determinací vědění. 

Sociologie vědění vychází z děl Maxe Schellera nebo Karla Mannheima. Dále 

ji  rozvinuli  např.  Peter  Berger  a  Thomas  Luckmann  [1999]  ve  své  knize 

Sociální  konstrukce  reality.  Význam sociologie  vědění  pro  zkoumání  vědy 

dokládá v úvodní kapitole i Robert K. Merton [1973],  jenž je podle Petruska 

[2012] považován za zakladatele sociologie vědy. Podle Mertona [1973: 173] 

se  sociologie  vědy  snaží   vysvětlit,  jakým způsobem se  věda  vyvíjí  a  co 

ovlivňuje její vývoj. 

Merton  ve  studiu  vědy  přesouvá  pozornost  od  analýzy  sociálně 

determinovaného  vědění,  tedy  sociologie  vědění,  na  analýzu  vědy  jako 

sociální instituce a souboru vědění a institucionalizuje sociologii  vědy jako 

specializaci  [Petrusek,  2012: 299].  Podle Vincka [2010] Merton ukázal svou 

funkcionální  a  kvantitativní  analýzu  vědy  ve  své  dizertační  práci  Věda,  

technologie a společnost v Anglii 17. století  [viz Merton, 1938], ve které se 

zaměřuje na hlavní příčiny tehdejší vědecké revoluce. Merton se ve výzkumu 

mj. věnuje normativní struktuře vědy nebo systému odměňování vědců  [viz 

Merton,  1973].  Merton  stanovuje  soubor  institucionálních  příkazů  vědce, 

zahrnující  univerzalismus,  komunismus,  desinteresovanost  a  organizovaný 

skepticismus [Petrusek, 2012: 298-299].

Další významnou proměnu sociologie vědy vidí Petrusek [2012: 300] v 

Kuhnovském obratu,  který směřuje pozornost  vědy k historizaci,  odmítnutí 

vědeckého  kumulativismu,  a  zavádí  pojmy  jako  „normální  věda“  a 

„paradigma“, se kterými se znovu potkáme v pozdější fázi této práce. Kuhn 

své hlavní myšlenky představuje v knize Struktura vědeckých revolucí [Kuhn, 

1997], ve které popírá kumulativní vývoj vědy a vysvětluje způsob, jakým se 

věda  skrze  vědecké  revoluce  mění.  Kuhn  staví  na  pojmu paradigma  svou 
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analýzu vědy a vědu s přítomností paradigmatu popisuje jako normální vědu 

neboli  „výzkum, který  je  založen přísně na jednom či  několika  výsledcích 

vědy, jež určité vědecké společenství jistým způsobem uznává po určitou dobu 

jako to, co poskytuje základ pro její další praxi“ (Kuhn, 1997: 23).

K pojetí  sociologie  vědy  přispěli  významně i  David  Bloor  a  Bruno 

Latour,  kteří  podle  Petruska  [2012]  přinesli  do  sociologie  vědy  sociální 

konstruktivismus a zpochybnili některé z dosavadních rámců výzkumu. David 

Bloor přišel ve svém díle  Knowledge and social imagery [viz Bloor, 1976] s 

myšlenkou  silného  programu  sociologie  vědy  a  potřebou  symetrického 

zkoumání jak vědeckých úspěchů, tak i neúspěchů. Mezi autory, které je dále 

vhodné  zmínit,  patří  i  Pierre  Bourdieu,  jehož  přínos  vidí  Vinck  [2010]  v 

přepracování  ekonomického  modelu  vědy  a  ve  snaze  o  výzkum  vědy 

prostřednictvím  analýzy  vědeckého  pole,  na  němž  vědci  soutěží  o  zisk  v 

podobě  vědeckého  kapitálu.  Sociologii  vědy  tedy  můžeme  stručně 

charakterizovat jako specializovaný obor sociologie,  který zkoumá proces a 

tvorbu vědeckého poznání.

2 Mikuláš Kusánský a objev vážení

2.1 Stručný životopis Mikuláše Kusánského

Mikuláš  Kusánský  (1401-1464)1 prošel  zamlada  řádem  v  nizozemském 

Denveteru,  kde  vládl  duch  tzv.  devotio  moderna,  tehdejšího  sociálně 

duchovního hnutí, pocházejícího z Čech2. Absolvoval univerzity v německém 

Heidelberku a italské Padově, kde byl inspirován tehdejším nominalistickým 

zájmem  o  zkoumání  přírody.  Po  krátké  právnické  praxi  začal  s  církevní 

kariérou. Účastnil se basilejského koncilu a vyjednával o církevním schizmatu 

v Cařihradu. Roku 1450 byl jmenován biskupem a prosazoval v Německu a 

Nizozemí církevní reformy. Více o Kusánského životě lze najít v knize Pavla 

1 Narozen v německém Kues, z něho odvozeno příjmení Kusánský.
2 Kusánský měl také velký vliv mj. na J. A. Komenského. Více o tomto tématu píše Pavel Floss v 

kapitole Kusánus a Čechy [viz Floss, 1976].
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Flosse Mikuláš Kusánský : Život a dílo [viz Floss, 1976]. Podle Morana [2011: 

173] byl Kusánský jedním z tvůrčích a nejoriginálnějších myslitelů 15. století. 

Historik  Alexandre  Koyré  ho  popisuje  jako  posledního  velkého  filozofa 

středověku  [tamtéž].  Mezi  jeho  největší  díla  patří  O  učené  nevědomosti 

(1440),  O skrytém Bohu (1446),  Soukromník o mysli (1450),  Soukromník o 

zkušenostech s vahami (1450) a O ne-jiném (1462). Kusánského spisy lze jako 

výbor z díla najít v knize Pavla Flosse a Jana Patočky  Mikuláš Kusánský  z 

roku 2001.

2.2 Objev vážení

V této úvodní kapitole bude charakterizováno, v čem byla Kusánova myšlenka 

vážení  natolik  zajímavá  a  neobvyklá,  aby  mělo  smysl  pátrat  po  jejím 

neúspěchu  v  rámci  vědeckého  výzkumu.  Bude  ukázáno,  jaký  význam 

Kusánský vážení přikládal a jaké praktické využití této metody navrhoval.

Vážení  je  metoda kvantitativního charakteru3.  Kvantitativní  zaměření 

Kusánovy  vědy  vychází  z  jeho  ontologie  a  kosmologie  [viz  Floss,  1976]. 

Přesto  se  však  v  této  kapitole  zaměřím pouze  na  měření  a  vážení.  Široký 

rozbor jeho filozofického díla  zdaleka přesahuje možnosti  této  práce a pro 

pozdější analýzu Kusánova objevu vážení by znamenal nežádoucí odbočení. V 

jedné z kapitol se stručně podíváme na jeho kosmologii, která však nebude 

sloužit primárně pro pochopení další části Kusánova díla,  ale jako ilustrace 

uvedené Mertonovy teorie. Kdo se Kusánovi věnuje a v čem vidí přínos jeho 

objevu vážení?

Jan  Sokol,  který  v  časopise  Vesmír  rozebírá  samotný  objev  vážení 

[Sokol,  2002], vidí  důležitost  vážení  a  měření  v  jeho  předpokladu  pro 

provádění experimentu. Experiment, sloužící k vydělení potřebného výseku z 

komplexní reality, je jedním z charakteristických rysů novověké přírodní vědy. 

S  experimentem  je  spojena  jedna  důležitá  charakteristika  a  to  potřeba 

3 Podle Neubauera je právě otázka kvantifikace skutečnosti pro moderní přírodovědu zásadní 
[Neubauer, 2009: 17].
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číselných  výsledků.  Měření  výsledků  je  tedy  pro  provádění  experimentu 

nezbytné. V porovnání s historií experimentu je však podle Sokola [2002: 109] 

historický  vývoj  měření  zmapován  velmi  nedostatečně.  Tento  poukaz  na 

nedostatečné zmapování vývoje měření a vážení potvrdil záměr této práce.

Pippich,  jeden  z  autorů  knihy  Síla  světa,  kapitoly  k  pojetí  vztahu  

člověka  a  světa  mezi  Mikulášem  Kusánským  a  G.  W.  F.  Hegelem,  vidí 

Kusánovu velikost v jeho myšlenkách, které předběhly dobu o několik století. 

Kusánovo měření a vážení v díle Soukromník o zkušenostech s vahami, které 

Kusánský napsal v roce 1450, má podle Pippicha [2009: 43-44] velký význam 

vzhledem  k  budoucímu  vývoji  vědeckého  myšlení.  Kusánský  vývoj  vědy 

svým textem předjal a v 15. století předpověděl kvantitativní povahu vědy, jež 

se dlouhá staletí vyvíjela po něm. Podle Sokola je toto dílo „patrně nejstarším 

svědectvím  myšlenky  vážení  ve  vědeckém  kontextu“  (Sokol,  2002:  109). 

Sokol  i  Pippich  tedy  vidí  v  Kusánovi  renesančního  proroka  vědeckého 

pokroku  a  myslitele,  jenž  na  svou  dobu  přišel  s  velice  neobvyklými 

myšlenkami. 

Důležitým předpokladem pro vážení a měření je pojetí čísla. Kusánský 

pro  účely  vážení  a  měření  toto  pojetí  proměňuje.  V Kusánově  době  věda 

hledala ve světě ideální a harmonické vztahy, což se týkalo i charakteru čísel. 

Vážení v díle  Soukromník o zkušenostech s vahami  a jeho číselné výsledky 

toto harmonické pojetí nebere v potaz. Číslo má naopak hodnotu jen samo o 

sobě, vypovídaje pouze údaj o váženém  [Pippich, 2009: 66-68].  Obdobně i 

Sokol  popisuje  Kusánského  čísla,  „která  vznikají  měřením  a  vážením  v 

novodobém  empirickém  smyslu,  jsou  čísla  reálná,  to  jest  vztažena  ke 

skutečnosti. Nemají žádnou pravidelnou podobu a vypadají nahodile“ (Sokol, 

2002:  108-109).  Jak  lze  vidět,  Kusánského  vážení  bylo  na  svou  dobu 

neobvyklé hned v několika ohledech. Číslo v Kusánově pojetí neodráží žádné 

metafyzické vztahy nebo číselně harmonické pojetí světa, ale stává se číslem 

samo o sobě. Tato změna pojetí čísla je vzhledem k dobovému kontextu velice 
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výjimečnou myšlenkou, která dobře dokazuje originalitu Kusánského nápadů. 

Obdobně i samotné vážení bylo velice důvtipným přenesením techniky z jedné 

oblasti  do  jiné.  Vážení  se  samozřejmě  neobjevilo  až  u  Kusánského.  Bylo 

používáno již dříve především v obchodu a kupectví, ale matematikou bylo 

pro jeho nepřesný a světský charakter dlouho přehlíženo [Sokol, 2002: 110]. 

Kusánský zdůrazňoval  potřebu jedné  konvenční  jednotky,  pomocí  které  by 

bylo možno všechny změřené výsledky vážení srovnávat mezi sebou. Vážení v 

obchodu  a  řemeslu  bylo  velice  přesné,  avšak  jedna  konvenční  jednotka, 

pomocí které by bylo možné všechny výsledky srovnávat, chyběla. Výsledky 

různých měření byly zaznamenávány v poměrech, které nebylo možno mezi 

sebou srovnávat4.

Podle  Sokola  [2002:  110]  představa  matematicky  přesného  poznání 

světa převládala i u Galilea, Bruna, Keplera, Descartesa nebo Kanta. Oproti 

tomuto přesvědčení si Kusánský uvědomoval potřebu nahlížet na svět jako na 

proměnlivý,  neurčitý  a  nepřesný.  Právě  z  tohoto  východiska  pramení 

Kusánského pojetí čísel, kterým odebírá jejich ideální charakter a podřizuje je 

praktickému využití. 

Kusánský navrhuje používat vážení jako univerzální vědeckou metodu. 

Toto používání vážení jako univerzální metody, vyjádřené neharmonickými a 

nepřesnými čísly, mělo za cíl postupné a exaktnější poznávání světa. Vážení  a 

měření je možno opakovat, výsledky shromažďovat a následně je statisticky 

vyhodnocovat. Pomocí toho je možno rozdílné přírodní jevy zaznamenávat, 

včetně těch, jejichž průběh je připraven, a tím tvoří metoda vážení a měření 

podle  Pippicha  [2009:  70]  jeden  z  důležitých  předpokladů  pro  provádění 

experimentu.

Kusánský  ve  svém  spise  zdůrazňoval  praktické  využití  výsledků, 

dosažených vážením,  které  ve svém spise dokládá navrženými praktickými 

aplikacemi [viz Kusánský, 1976]. Z konkrétních aplikací, které budou  později 

v práci ukázány, vyplývá empirický charakter Kusánova vážení. Právě důraz 

4 Více se proporcím a měření v souvislosti s Kusánovým dílem věnuje ve své práci Weight and 
proportion in Nicholas of Cusa´s Idiota de staticis experimentis Paula Estrada [2008].
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na empirismus a praktický aspekt vědy jsou další z Kusánových výjimečných 

myšlenek. Svým důrazem na empirismus a praktické užití vědy je znám např. 

Francis Bacon,  který je podle Roda  [2001]  jedním ze zakladatelů novověké 

přírodovědy.  Praktické  aplikace  vážení  v  různých  oblastech  přírody  budou 

více  popsány  v  jedné  z  následujících  kapitol,  přesto  je  možno  zmínit 

užitečnost  např.  v  medicíně,  meteorologii  nebo  alchymii  [viz  Kusánský, 

1976]. Kusánský v samotném závěru svého spisu Soukromník o zkušenostech 

s  vahami  zdůrazňuje  potřebu  zaznamenávání  výsledků  vážení  a  vytvoření 

užitečné knihy, ve které by byly všechny výsledky vážení shromážděny. „Bylo 

by třeba naléhat na mocné tohoto světa, aby tyto údaje byly sebrány v různých 

zemích a sneseny dohromady, abychom tak  dospěli snáze k mnohým věcem, 

které jsou nám skryty“ (Kusánský, 1976: 357).

Jak lze tedy stručně Kusánův objev charakterizovat? Za prvé, obhajuje 

kvantitativní a empirické pojetí  vědy, založené na číselných výsledcích, jež 

nemají  žádný  ideální  harmonický  charakter,  ale  slouží  pouze  a  jen  jako 

výsledky vážení. Za druhé, vážení považuje za univerzální vědeckou metodu, 

jež  pomůže  dosáhnout  exaktnějších  vědeckých  výsledků  a  jejíž  výsledky 

mohou vědci navzájem ověřovat. Za třetí, nové využití techniky, fungující do 

Kusánovy doby v obchodě a řemeslu, navrhuje Kusánský využít pro vědecké 

výzkumy. Za čtvrté, výsledky vážení je potřeba shromažďovat a díky množství 

shromážděných  údajů  bude  věda  schopna  pokročit  v  poznání.  Přichází  s 

myšlenkou  potřeby  kumulace  dat.  A  za  páté,  Kusánský  klade  důraz  na 

praktické využití výsledků vědy.

Přestože se z pohledu dnešní vědy může tato charakteristika vědecké 

metody  zdát  samozřejmá,  v  době  Kusánově  se  vzhledem  k  dobovému 

kontextu  jednalo  o  revoluční  pojetí.  Jeho  objev  byl  vzhledem  k  tehdejší 

vědecké tradici neobvyklý hned v několika ohledech, ať už jde o samotnou 

metodu vážení nebo povahu číselných výsledků.
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2.3 Neúspěch Kusánova objevu

Kusánský však podle Flosse [1976], jednoho z předních českých odborníků na 

Kusánského, neuspěl. Až na jeho dílčí úspěchy v kosmologii Kusánský „neměl 

následovníků,  neměl  ani  protivníků.  Nezaložil  školu,  ani  nevyvolal 

pozoruhodnější spor.“ (Floss, 1976: 166). Obdobně i Sokol [2002] potvrzuje, 

že Kusánův objev nebyl tehdejší vědou přijat. Dermot Moran, který se věnuje 

Kusánovi v publikaci Renesanční filosofie  [Hankins, 2011],  též dokazuje, že 

Kusánský neměl přímého následovníka svých myšlenek. Inspiroval však podle 

Morana [2011: 231] Koperníka, Bruna, Keplera a okrajově i Descartesa. 

Mohlo by se zdát podivuhodné zajímat se o objevy a myšlenky, které 

neuspěly. Avšak jedním z hlavních rysů silného programu sociologie vědy5 v 

Bloorově Knowledge and social imagery [Bloor, 1976] je myšlenka symetrie. 

Sociologie vědy má zkoumat symetricky jak vědecký úspěch, tak i neúspěch. 

Tato  práce  má  za  cíl  přiblížit  objev  vážení  a  vysvětlit  důvody  neúspěchu 

tohoto objevu.

3 Analýza objevu vážení

3.1 Perspektiva zkoumání

Kusánského myšlenka vážení předběhla svou dobu a podle Sokola i Pippicha 

byla na svou dobu něčím výjimečným. Přesto však objev vážení neuspěl.

V práci  bude  přiblížen  vědecký  kontext  v  období  Kusánského.  Aby  však 

nebyla sledována na jedné straně Kusánského práce a odděleně na straně druhé 

společnost a myšlenky v 15. - 16. století, tedy za Kusána a století po něm (kdy 

mohly  jeho  myšlenky  najít  uplatnění,  a  jak  bude  krátce  ukázáno  na  jeho 

kosmologii,  také  našly),  je  pro  práci  užitečné  vyprávět  tento  příběh  z 

perspektivy jedinec-společnost, v našem případě vědec-vědecké společenství. 

5 Silný program Davida Bloora byl podroben ostré kritice Thomase S. Kuhna. Podle Bendovy 
[2012] tematické studie, která se zabývá oprávněností této kritiky, však Kuhnova kritika vychází 
ze špatné interpretace silného programu.
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Pojem vědec  je  možno nahradit  pojmem filozof.  Podle  historika  Koyrého6 

[2004] totiž nelze v této době vědecké a filozofické aspekty striktně oddělovat. 

Obdobně  v  úvodu  i  Kuhn  [1995]  popisuje  nemožnost  odlišovat  vědu  a 

celkovou intelektuální historii v době Koperníka, který žil o století později než 

Kusánský.

Tuto perspektivu poskytuje Pierre Bourdieu [1975] skrze jeho koncepci 

aktér  –  pole,  v  tomto  případě  vědec  –  vědecké  pole.  Právě  perspektivou 

Bourdieua zpočátku zjistíme, že vědec není naprosto determinován okolím a 

společností,  ale  že  má  v  procesu  tvorby  vědy  aktivní  účast  a  svými 

rozhodnutími ovlivňuje uplatnění svých myšlenek na vědeckém poli. 

Oproti strohému porovnání Kusánových myšlenek s hlavním vědeckým 

proudem tehdejší  doby tato perspektiva zdůrazní individuální  roli  vědce ve 

společnosti. Tím předejdeme strohému konstatování, že Kusánský a jeho objev 

vážení předběhl svou dobu, a proto byl mysliteli své doby ignorován.

Jak koncepce vědeckého pole vypadá a jak si v tomto poli stojí sám 

vědec?  Podle  Bourdieua  [1975:  21-23]  jsou  veškeré  vědecké  praktiky  ve 

vědeckém poli  směřovány k získání vědecké autority  v podobě slávy nebo 

prestiže. Vědecká autorita je zvláštním druhem sociálního kapitálu, který může 

být přeměněn na jiné druhy kapitálu. Tématu odměňování vědců a bojům o 

připsání objevu či vynálezu se věnuje též Merton [srov Merton, 1973]. Na 

jednání vědců se nemá pohlížet jako na snahu o odhalování nějaké absolutní 

pravdy,  ale  jako na  jednání  motivované  osobním ziskem.  Bourdieu  [1975] 

staví do centra analýzy vědy jedince a jeho snahu o úspěch. Každý vědec se 

snaží  svým chováním a  zkoumáním vzhledem k  investicím maximalizovat 

svůj zisk.

Nastínění  koncepce  Bourdieua  sloužilo  k  představení  perspektivy 

zkoumání.  Podle  něj  je  vhodné  na  chování  a  motivace  vědců  nahlížet 

především jako na motivované ziskem vědeckého kapitálu.

6 Právě Koyrého zmiňuje Kuhn jako nejlepší příklad nové generace historiků, kteří místo 
kumulativního vývoje vědy kladli velký důraz na historickou ucelenost vědy v konkrétní 
zkoumané době [1997: 17]. 
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Nyní se zaměříme na první z důležitých kategorií, kterou Kuhn, Merton 

i  Bourdieu  zmiňují  pro  analýzu  vědy  jako  velmi  důležitou.  Všichni  tito 

teoretici  se  ve  svých  pracích  zabývají  zájmem,  přestože  každý  rozdílným 

způsobem. Co má taková záležitost, jako je zájem, společného s Kusánským? 

Bylo by jednoduché říci, že Kusánského objev vážení ostatní nezajímal a z 

tohoto důvodu neuspěl. Problém zájmu, jak se ukáže, je o něco složitější. 

3.2 Zájem o vědu

Následující kapitola má za účel zjistit,  jakou roli hraje zájem jak pro vývoj 

vědy obecně,  tak pro perspektivu vědce vzhledem ke vztahu k vědeckému 

poli. Jaký je rozdíl mezi pojetím zájmu v perspektivě jedince a mezi pojetím 

obecného zájmu o vědu? Bourdieu rozlišení těchto dvou pojetí zájmu popírá.

Vědec se podle něj [Bourdieu, 1975: 21-22] samozřejmě snaží zkoumat 

to,  co považuje  za důležité a zajímavé,  avšak pocit  vnitřního uspokojení  a 

soukromý  zájem  nemohou  být  jediné  důvody  konkrétní  vědecké  činnosti. 

Vzhledem ke snaze vědce o maximalizaci  svého zisku se jednotlivec musí 

především  snažit,  aby  jeho  práce  přišla  důležitá  a  zajímavá  též  vědcům 

ostatním. Bourdieu tedy v kategorii zájmu propojuje jednotlivce a společnost a 

tvrdí,  že nic jako nezávislý a soukromý zájem vědce není.  Zájem vědce je 

vždy podmíněn zájmem vědců ostatních.  Oproti  němu Merton [1973] svou 

teorii  předmětu  zájmu  (foci  of  interest)  spíše  než  na  jedince  zaměřuje  na 

celkovou sféru vědy a její jednotlivé obory. Toto Mertonovo pojetí zájmu však 

bude pro první část práce užitečné.

Merton pomocí teorie předmětu zájmu vysvětluje skutečnost, že se věda 

nevyvíjí stále stejnou rychlostí,  nýbrž v závislosti na tom, kolik zájmu je jí 

věnováno, se může vyvíjet nebo naopak stagnovat a být ignorována [Merton, 

1938:  362].  Právě roli  zájmu vidí  Merton  ve  zkoumání  vědy jako jeden z 

důležitých faktorů, které mají na vědu vliv. Ve svém zásadním díle Sociologie  

vědy  Merton [1973]  vyčerpávajícím způsobem srovnává jednotlivá odvětví 
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vědy v Anglii 17. století a kvantitativně porovnává jejich produktivitu, co se 

vynálezů  a  objevů  týče.  Jeho  teorii  zájmu  lze  zjednodušit  na  následující 

rovnici.  Zvýšený zájem o určitou oblast se s prodlevou může odrazit i v její 

produktivitě.  To  má  za  následek  vyšší  počet  objevů  v  konkrétní  oblasti  a 

vyvolává ještě větší zájem o ni  [Merton, 1973: 194-195].  Merton svou teorií 

popisuje závislost pokroku vědy na zájmu o vědu samotnou. 

Aby však Mertonovi  nebylo křivděno,  ve své dizertační práci  Věda,  

technologie a společnost v Anglii 17. století [viz Merton, 1938] vztahuje teorii 

předmětu zájmu k jedinci a vyvrací koncepci rozvoje vědy ve stylu Thomase 

Carlyla, volně nazvanou jako koncepci géniů. Tato koncepce je založena na 

myšlence,  že  rozvoj  vědy  je  způsoben  především  vysokým  výskytem 

geniálních lidí v konkrétním časovém úseku, jež se zajímají o určitý vědecký 

problém. Kusánský by podle této teorie k úspěchu svého objevu potřeboval, 

aby  se  podobným  tématem  zabývalo  mnoho  nadaných  vědců,  kteří  by 

společným zájmem mohli kvantifikaci a konkrétně např.  vážení do tehdejší 

vědy zavést.

Merton  však  velký  počet  geniálních  vědců  v  konkrétním  časovém 

úseku  jako  faktor  vývoje  vědy  neuznává.  Je  to  právě  zájem,  který  určuje, 

jakým směrem se bude kariéra těchto geniálních lidí ubírat. Tento zájem, který 

je  pro  Mertona  tak  zásadní,  je  určován  společenskými  faktory  jako 

náboženství,  morálka nebo politika  [Merton, 1938: 364-365].  Hodnoty tedy 

způsobují, že je zájem geniálních vědců směřován určitým směrem. Merton na 

kariéru jednotlivce a stejně tak i na obor vědeckého zkoumání hledí jako na 

předurčené společenskými hodnotami a neponechává zde příliš prostoru pro 

tvůrčí roli jedince. Jedinec je determinován společenskými hodnotami a nemá 

velký vliv na to, čím se bude zabývat.  Merton popisuje vliv náboženství a 

jeho hodnot na rozvoj určitých oblastí vědy v Anglii 17. století  [viz Merton, 

1938]. 

I  přes  předchozí  kritiku  Mertona  však  jeho  teorie  bude  užitečná. 

Vysvětlím, proč bylo o této Mertonově koncepci  předmětu zájmu napsáno. 

12



Merton  vidí  zájem o  konkrétní  obor  jako  nutný  předpoklad  pro  uplatnění 

myšlenek  talentovaného  jedince,  konkrétně  řečeno,  „obzvláště  talentovaný 

jedinec může těžko najít uplatnění, pokud okolí předmět jeho zájmu ignoruje“7 

(Merton, 1938: 364). Tato poslední myšlenka ukazuje, že Merton svou teorii k 

jedinci  přeci  jen vztahuje.  Přestože stále vidí  roli  společnosti  jako určující, 

bude Merton užitečný v následujícím. Záleží na společenském zájmu, jestli 

vědec  uspěje.  Pokud  se  věnuje  něčemu  pro  zbytek  společnosti  naprosto 

nezajímavému  a  okrajovému,  jeho  šance  na  úspěch  jsou  mizivé.  Zájem 

společnosti  je tedy nutným předpokladem pro úspěch určitého objevu nebo 

myšlenky.

Zaměřím se na povahu Kusánského objevu vážení a zjistím, zdali vůbec 

Kusánský psal o něčem, o co mohl být v jeho době zájem. Pokud by nebyl 

zájem o oblasti, kterým se Kusánský ve svém spise s vážením věnoval, nebyl 

by splněn Mertonův předpoklad pro uplatnění Kusánského myšlenek a již by 

nebylo, co dále zkoumat. 

3.2.1 Povaha a obor Kusánského vážení

V této  kapitole  bude  zkoumána  oblast  možné  aplikace  Kusánova  vážení. 

Pokud se budeme zabývat konkrétním oborem Kusánského vážení, vyvstává 

zde jistá komplikace. Které oblasti  se Kusánského myšlenka vážení vlastně 

týká?  Např.  u  Kusánova  pojetí  neohraničenosti  vesmíru  není  tak  náročné 

konkrétní  oblast  zvolit,  předmětem zkoumání  je  zájem o  studium vesmíru, 

nabízejí se tedy obory jako kosmologie a astronomie. Na co je ale třeba se 

optikou  Mertona  v  případě  Kusánského  vážení  zaměřit?  Pozornost  bude 

věnována detailněji Kusánovu spisku  Soukromník o zkušenostech s vahami, 

který je v knize Pavla Flosse  [1976] zařazen ve výboru z Kusánského díla a 

budou určeny konkrétní oblasti, jichž se aplikace vážení týká.

Soukromník8,  jedna  ze  dvou  postav  dialogu,  zmiňuje  hned  v  úvodu 

7 Vlastní překlad
8 Kusánský oproti tradici nepíše spisek ve formě traktátu, ale platonského dialogu. Soukromník 

zastupuje tehdejší vzrůstající vliv laického měšťanstva v protikladu ke zkostnatělé univerzitní 
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praktické využití v medicíně. Zmiňuje vážení krve, moči nebo bylinek, které 

jsou lékaři  používány.  Stejně tak by se dal  pomocí  vážení vody,  natékající 

rovnoměrně do odměrky na váze, měřit puls [Kusánský, 1976: 342-343].

Podle  Sokola  je  vážení  v  jedné  konkrétní  aplikaci  navázáním  na 

Archimeda,  jelikož  „vážením ve  vodě  a  ve  vzduchu,  z  váhy  zkoumaného 

tělesa a vytlačené vody, lze získat čísla, která nezávisejí na objemu vzorku“ 

(Sokol,  2002:110).  Pomocí  vážení  je  tedy  možné  zjišťovat  hustotu  těles. 

Vážení  dle  soukromníka  pomůže  ve  studiu  kovů,  využít  je  ho  možné  i  v 

meterologii9 [Kusánský,  1976:  346-348].  Kusánský  nevztahuje  vážení  ke 

konkrétní oblasti, ale vidí jeho užitečnost v komplexním zkoumání přírodního 

světa. Byl za Kusánského zájem o studium přírody? Nebo byla příroda jako 

oblast zájmu okrajovou záležitostí?

3.2.2 Přírodní filozofie

Přestože  postupem  času  dosáhly  jednotlivé  oblasti  výzkumu přírody  vyšší 

autonomie a vlastní metodologie, jak zmiňuje Ann Blair [2008: 365], v 15. 

století  bylo  studium přírody  zastřešeno  přírodní  filozofií10.  V této  kapitole 

bude  dokázáno,  že  přírodní  filozofie  pokrývala  téměř  celou  šíři  zkoumání 

přírody, při níž by Kusánovy praktické aplikace vážení mohly být  využity.

Nejvhodnějším  zdrojem  pro  tuto  kapitolu  jsou  dvě  publikace  z 

Cambridge.  Jedná  se  o  historii  vědy,  přičemž  první  publikace  editována 

Katherinou  Park  a  Lorrainem  Dastonem  [2008]  je  zaměřena  na  počátky 

moderní vědy, druhá od editorů Davida C. Lindberga a Michaela H. Shanka 

[2013]  mapuje vývoj vědy v období středověku. Tyto dvě publikace vskutku 

vyčerpávajícím  způsobem popisují  stav  a  vývoj  vědy  po  období  přibližně 

jednoho tisíce let na dohromady téměř patnácti stech stránkách. 

vzdělanosti. Soukromník sleduje své vlastní zájmy a klade důraz na již zmíněné praktické využití 
vědy, více viz Pippich [2009].

9 Vzhledem k tehdejšímu aristotelsko-ptolemaiovskému pojetí vesmíru, které se vyznačovalo 
rozdělením kosmu na sublunární a nadlunární sféru, zkoumala meterologie právě ty nebeské jevy, 
jež spadaly do sublunární sféry [Novák, 2009: 86-87].

10 Podle Roberta Blacka [2011: 31] lze přírodní filozofii označit dnešním termínem přírodní vědy.
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Kusánského aplikace vážení měla být využita jako univerzální metoda 

pro  studium  přírody,  od  medicíny  až  po  astronomii.  Podíváme  se,  jak  si 

přírodní filozofie a její různé podobory tehdy vedly a v závěru bude přiblížen 

stav medicíny, která do přírodní filozofie nespadala, aby byl splněn účel této 

kapitoly. A to zjistit, zdali byly tyto oblasti tehdejší vědou ignorovány nebo o 

ně byl naopak zájem. Dokázaný zájem o zkoumání přírody za Kusánského by 

splnil Mertonův předpoklad pro případný vědecký úspěch.

Kusánský navrhoval pomocí vážení vytlačené vody a vážení předmětu 

samotného  sledovat  hustotu  kovů  a  nerostů  [Kusánský,  1976:  347-348]. 

Zjišťovat poměrně přesnou hustotu předmětů mohlo výrazně přispět tehdejší 

alchymii,  do níž  v 15.  století  studium nerostů a  kovů spadalo.  William R. 

Newman  [2013: 385-390]  popisuje alchymii jako rozšířenou vědu, jež byla 

součástí  přírodní  filozofie.  Od  14.  století  začala  alchymie  rozvíjet  různé 

experimenty.  Alchymisté  se  pokoušeli  o  propojení  teorie  a  praktických 

technologií pro zkoumání nerostů. Obdobně i ve druhé publikaci, zaměřené na 

novověkou vědu, Newmann [2008] i přes velké změny v této oblasti dokládá 

důležitou  roli,  kterou alchymie zastávala  až  do závěru  17.  století.  Právě v 

alchymii mohlo být vážení široce aplikováno. Soukromník v dialogu zmiňuje 

užitečnost vážení pro alchymii,  když říká: „bylo by to též velice cenné při  

prohledání  falešných  děl  alchymistů,  nakolik  se  odchylují  od  pravdy“ 

(Kusánský, 1976: 346).

Dále  např.  kosmologie,  součást  přírodní  filozofie,  jejíž  vývoj  široce 

popisuje  Edward  Grant  [2013] sloužila podle  Williama  Donahueho  [2008] 

jako hlavní zdroj vysvětlování vesmíru. Kosmologie měla hlavní autoritu v 

určení postavení Země ve vesmíru nebo povahy vesmíru a jeho sfér. Oproti ní 

byla astronomie brána spíše jako pomocná věda, založená na matematice, jež 

měla  za  úkol  např.  sledovat  hvězdné  objekty  pro  vypočítávání  kalendáře. 

Právě  pomocí  vážení  vody  vyteklé  z  hydraulických  hodin,  což  Kusánský 

navrhuje,  by bylo možno měřit  nejen dobu Slunce na obloze,  ale  zkoumat 

přesněji i další astronomické jevy.
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Ani medicína netrpěla nedostatkem zájmu. Ba naopak, od 13. století, 

kdy se stala univerzitní disciplínou [Jacquart, 2013], byla medicína jedním z 

prvních oborů, kterým se student univerzity učil. Během 14. a 15. století došlo 

k vysokému nárůstu fakult medicíny po celé Evropě. Také v medicíně mohlo 

být  Kusánského  vážení  využito.  Kusánský  ve  svém  díle  Soukromník  o 

zkušenostech  s  váhami  věnuje  medicíně  mnoho  pozornosti,  přičemž  klade 

velký důraz právě na praktické využití.  Existoval  tedy zájem o oblasti,  ve 

kterých vážení mohlo být aplikováno.

Případná námitka, že mohlo být studium přírody omezováno církví, lze 

snadno  vyvrátit.  Studium  přírody  bylo  i  pod  patronátem  církve  podle 

Lindberga [2013] svobodné a je možno ho srovnat se svobodou vědců v 17. 

století.  Mnoho  vzdělanců  se  dokonce  pod  patronátem  církve  právě  studiu 

přírody  věnovalo.  Například  Albert  Veliký,  po  určitou  část  svého  života 

biskup, se věnoval studiu nerostů nebo např.  zoologii [Floss,  1976: 80-81]. 

Obdobně i Kuhn [1995] zmiňuje kardinála Kusána v souvislosti se svobodou 

myšlenek a dokládá na příkladu kosmologie, že církev během 14.-16. století 

nevnucovala svým členům žádný univerzálně platný kosmologický názor, ale 

ponechávala jim ve svých názorech svobodu. Případy upálení Giordana Bruna 

nebo  odporu  určitých  kruhů  vůči  Koperníkovskému  pojetí  vesmíru  bylo 

způsobeno rozporem těchto  objevů a  Bible,  více  se  tomuto  tématu  věnuje 

Kuhn ve své knize o Koperníkovské revoluci  [viz Kuhn, 1995].  Kusánského 

objev  vážení  však  zjevně  v  žádném  rozporu  s  náboženskými  myšlenkami 

tehdejší doby nebyl. Stejně tak Kusánského postavení ve vysokých církevních 

funkcích nebyl důvod, proč by jeho myšlenky neměly být přijaty. Jak bylo ale 

naznačeno, církevní myslitelé netrpěli svým postavením, co se úspěchu jejich 

myšlenek týče. Výčet vědeckých úspěchů církevních funkcionářů by byl jistě 

dlouhý,  zmiňme  např.  Rogera  Bacona  [viz  Floss,  1976]  nebo  Mikuláše 

Koperníka [viz Kuhn, 1995].

Mnoho univerzit bylo pod ochranou církve a zároveň pro ně byla církev 

nejvyšší autoritou.  Díky této ochraně a patronátu církve se univerzity staly 
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poměrně bezpečným místem pro provozování přírodních věd a pokud nějaké 

myšlenky neuspěly, je třeba hledat důvod jejich neúspěchu podle Lindberga 

[2013: 284-285] nikoliv v náboženské netoleranci, ale např. v rozdílném stavu 

tehdejší vědy a sledované myšlenky. Právě kariéra v církevních úřadech byla 

za  Kusánského  častým  pokračováním  univerzitních  studií.  Postup 

univerzitního vzdělance popisují Pierre Riché a Jacques Verger [2011: 200-

202],  podle  nichž  nárůst  počtu  studentů  univerzit  měl  za  následek  vyšší 

vzdělanost  kléru.  Kroky  vzdělanců  vedly  v  mnoha  případech  právě  do 

církevních institucí. To bylo mj. i tím, že církev disponovala velkým zdrojem 

bohatství a církevní úřady poskytovaly většinou učencům celoživotní podporu 

[viz Lindberg, 2013]. Typické za Kusánského bylo po absolvování univerzity 

začít  kariéru církevní.  Avšak použít  pro analýzu typické kariéry církevního 

vzdělance, kterou nastoupil i Kusánský, je zavádějící. Podle Bourdieua [1975: 

28]  je  analýza  typické  kariéry  nebezpečná,  jelikož  při  ní  vždy  dochází  ke 

zjednodušení a nutně redukuje rozdíly, které mohou při analýze sehrát zásadní 

roli.  Z  tohoto  důvodu analýza  Kusánského neúspěchu nebere  v  potaz  jeho 

kariéru v církevních kruzích, přestože by se mohlo zdát lákavé vysvětlovat 

jeho neúspěch kariérou v církvi. Jak bylo výše zmíněno, církevní kariéra tehdy 

nebyla  ničím  výjimečným  a  žádným  důležitým  způsobem  neovlivňovala 

svobodu vědeckých myšlenek takového typu,  jakým byl  Kusánského objev 

vážení.

Předchozí zájem o studium přírody zde byl popsán stručně, zpět se k 

němu v pozdější části práce opět vrátíme. Pro demonstrování zájmu o studium 

přírody  to  v  tomto momentě  však  stačí.  Zájem o  studium přírody  tedy  za 

Kusánského  byl.  Tím  je  splněn  Mertonův  předpoklad.  Aby  někdo  nadaný 

uspěl s určitou myšlenkou, je nutné, aby o daný obor byl v jeho době zájem. 

Oblasti, v nichž mohlo být vážení využito, se za Kusánského rozvíjely, některé 

z  nich  byly  etablované  na  univerzitách,  a  prostor  pro  využití  Kusánského 

nápadu existoval. Lze tedy vyloučit jednu z možných příčin neúspěchu vážení, 

a to nedostatek zájmu.
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Vysoký zájem o konkrétní obor má podle Mertona [1973] za následek 

zvyšující se počet vědců daného oboru i vyšší produktivitu v podobě vynálezů 

nebo objevů. Přijměme hypotézu, že s větším zájmem o obor roste i vědcova 

šance na úspěch jeho myšlenek v tomto zvoleném oboru.  Pro  demonstraci 

tohoto Mertonova vysvětlení vlivu zájmu se krátce podíváme na jeden z mála 

Kusánského úspěchů.

3.2.3 Úspěch Kusánovy kosmologie

Z  úvodu,  kde  je  dopředu  avizován  Kusánského  neúspěch,  by  bylo 

možno si  vytvořit  následující  mylnou představu.  Kusánský svým dílem ve 

skutečnosti  neprorazil  vůbec  a  nebyl  zdaleka  tak  nadaným  a  schopným 

myslitelem, jak byl doposavad vylíčen. Jeho myšlenky vědu vůbec neovlivnily 

a není tedy významný důvod, proč zkoumat úspěch nebo případný neúspěch 

jeho práce. Cílem této kapitoly není pojednat o rozpětí Kusánského myšlenek, 

ale dokázat, že Mertonova teorie má svou opodstatněnost a že Kusánský na 

základě  dobového  zájmu  o  studium  vesmíru  uspěl.  Kusánského  zásadním 

příspěvkem kosmologii  byly teze o neohraničenosti  vesmíru a o relativním 

postavení Země ve vesmíru11. 

Jaký byl tehdy zájem o zkoumání kosmu? Astronomie a kosmologie 

dosáhla v půlce 15. století, tedy právě za Kusánova života, velkého oživení a 

rozmachu  [North,  2013:  471].  John North  [2013]  dokládá,  že  v 15.  století 

vzniklo  mnoho  nových  univerzit.  Oproti  roku  1300,  kdy  jich  bylo  zhruba 

dvacet, jich bylo v roce 1500 už zhruba devadesát. Právě na mnoha nových 

univerzitách se objevilo nadšení pro studium astronomie.  Právě tento zvýšený 

zájem  byl  podpořen  vynalezením  mnoha  astronomických  pozorovacích 

zařízení, která měla zpětný vliv na nové objevy v astronomii [North, 2013: 

11 Kusánský kosmologii rozpracoval hned v několika svých dílech. Základním konceptem, se 
kterým přišel, byla myšlenka neohraničenosti vesmíru, nikoliv nekonečnosti. Tato neohraničenost 
měla za následek nemožnost určit ve vesmíru střed, podle této kosmologické koncepce byl každý 
bod ve vesmíru zároveň středem a okrajem. Záleželo na postavení pozorujícího. Kusánského 
pojetí vesmíru tedy implikovalo nemožnost určení Země jako středu vesmíru. Více lze nalézt v 
kapitole Kusánova kosmologie v knize Pavla Flosse [1976] nebo v díle historika Alexandra 
Koyrého Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru [viz Koyré, 2004].
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466-471].  Podle  Granta  [2013] byla kosmologie do mnoha astronomických 

spisů  začleňována.  Velký  počet  vědců  zabývajících  se  vesmírem  a 

vynalézáním astronomických přístrojů  dokazují  Mertonem nastíněný model 

zájmu o vědu. Tento rozmach studia vesmíru by podle Mertona měl mít za 

následek vyšší šance Kusánových myšlenek.

Kusánovy myšlenky týkající  se  povahy vesmíru  uspěly.  Aleš  Novák 

[2009] za největšího následovatele Kusánského myšlenek považuje Giordana 

Bruna,  jenž  byl  jednou  z  velmi  výrazných  postav  16.  století.  Kuhn  sice 

Brunovu  kosmologii  v  porovnání  s  kosmologií  Kusánovou  vidí  jako  více 

vědeckou, přesto však potvrzuje velký Kusánův vliv na Brunovu představu 

vesmíru [viz Kuhn 1995]. Kuhn [1995: 197] dokládá, že Kusánovy práce byly 

hojně čteny a dosáhly velkého vlivu.

Floss  [1976] věnuje  celou  kapitolu vlivu  Kusánského  na  studium 

vesmíru.  Jedním  z  myslitelů,  kteří  se  jeho  dílem  inspirovaly,  byl  Carol 

Bovillus.  Bovillus  z  Kusánského  děl  vyvodil  důsledky,  jež  byly  později 

objeveny  i  Mikulášem  Koperníkem,  tedy  že  středem  vesmíru  není  Země. 

Koperník Bovillovy spisy, týkající se polohy Slunce ve vesmíru znal,  a též 

znal  jejich  Kusánovský  původ.  Kosmologické  myšlenky  Kusánského  byly 

podle  Flosse  [1976:  167-168]  předpokladem  Koperníkovy  revoluce.  Dále 

Nolanus, který kritizoval geocentrický model, zmínil mezi svými předchůdci 

Mikuláše Kusánského.

Přestože  Kusánského  argumenty  pro  pohyb  Země  jsou  spíše 

kosmologické  než  astronomické,  ohledně  relativity  postavení  Země  ve 

vesmíru přišel s podobnými myšlenkami jako Koperník o století po něm, jak 

dokládá i Kuhn ve své knize o Koperníkovské revoluci [viz Kuhn, 1995]. Jako 

vrcholný církevní funkcionář v 15. století byl překvapivě v kosmologických 

myšlenkách daleko odvážnější než tehdejší univerzitní učenci.

Kusánský tedy se svým kosmologickým dílem uspěl. Přestože on sám 

nefiguruje jako významný průkopník, jeho vliv na Koperníka nebo Bruna je 

nesporný. Proč byl úspěch Kusánovy kosmologie zmiňován?
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Za prvé, bylo dokázáno, že Kusánský s některými ze svých myšlenek 

uspěl a nebyl naprosto neznámým filozofem. V takovém případě by nedávalo 

příliš smysl zkoumat neúspěch jeho objevu vážení. A za druhé, úspěch jeho 

kosmologie koresponduje s Mertonovou teorií zájmu. Zájem o vesmír byl za 

Kusánského a v období po něm velký, a tím byl splněn předpoklad pro úspěch 

Kusánského kosmologických myšlenek.

Po krátké exkurzi do studia vesmíru bude pozornost zaměřena zpět na 

vážení. Z doposavad uvedené teorie, historie přírodní filozofie a rozvoje studia 

vesmíru zde vyvstává problém. Pokud podle Mertonovy teorie uspěl Kusánský 

s kosmologickými myšlenkami na základě velikého zájmu, proč i přes zjevný 

zájem o studium přírody nebo medicíny Kusánský neuspěl se svým objevem 

vážení? Pátrání po neúspěchu objevu vážení tedy pokračuje. Pokusíme se na 

Mertonovu teorii zájmu podívat kritickým pohledem.

3.3 Strategie, vědecké pole a paradigma

Mertonova  teorie  zájmu  vzhledem  ke  zkoumání  neúspěchu  Kusánského  v 

určitém  aspektu  nedostačuje.  Dokládá,  že  pro  úspěch  vážení  byl  v  době 

Kusánského splněn předpoklad, tedy dostatečný zájem o zkoumání přírody. 

Užitečně vysvětluje i  rozvoj konkrétního oboru v závislosti  na míře zájmu. 

Rozvoj celého oboru a faktory, které tento rozvoj způsobují,  pro zkoumání 

konkrétního neúspěchu Kusánského však nejsou příliš podstatné. Mertonovi 

chybí vyšší  míra tvůrčí  role jedince při  rozhodování o jeho vlastní  kariéře. 

Tuto perspektivu však v souvislosti s vlivem zájmu o určitou oblast vysvětluje 

odlišně  Pierre  Bourdieu.  Probráno  bude  Bourdieua  pojetí  zájmu  o  vědu  a 

následně  bude  rozšířena  stávající  teorie  o  jeho  strategie,  které  rozebírají 

možnosti vědce při snaze o vědecký úspěch.

Jak bylo napsáno v úvodu, podle Bourdieua zájem vědce není nikdy jen 

jeho  soukromým  zájmem  [Bourdieu,  1975:  22].  Neexistenci  soukromého 

zájmu  potvrzuje  i  Merton  [1938],  podle  něj  je  směřování  vědce 
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determinováno společenským prostředím a hodnotami12. Proto se také vědec 

věnuje tomu, co je momentálně zájmem vědců ostatních. 

Toto  Mertonovo  pojetí  společenské  determinace  kariéry  vědce  však 

Bourdieu popírá a vysvětluje,  že vědec se nevěnuje nějaké oblasti z důvodu 

určitých hodnot ve společnosti,  které tento zájem podle Mertona způsobují. 

Svým zájmem o určitou oblast bádání vědec sleduje své vlastní cíle. Vědec se 

musí snažit, aby to, co zkoumá, přišlo zajímavé a důležité i ostatním vědcům v 

daném oboru.  To zvyšuje šanci objevů na úspěch a z toho plynoucí zisk a 

sociální  kapitál  v  podobě  autority  a  prestiže.  Výběr  oblasti  vědeckého 

výzkumu tedy není podmíněn společenskými hodnotami, ale jde o strategické 

rozhodnutí, pomocí něhož může vědec ovlivnit šance na svůj úspěch.

Bourdieu zdůrazňuje [1975: 22-23] volbu oblasti bádání jako strategii. Stejně 

tak je i výběr metody bádání volbou strategickou. Rozhodování vědce směřuje 

k maximalizaci jeho vlastního zisku. U méně rozvinutého oboru, o který není 

takový  zájem,  stoupá,  vzhledem  k  menšímu  počtu  účastníků-soutěžících 

(competitors),  vědcova šance na úspěch.  Vědec má tedy možnost vybrat  si 

rozvinutý obor s velkým počtem soutěžících, kde však jeho šance budou menší 

nežli v případě oboru málo rozvinutého, kde se vědecký kapitál dělí mezi malý 

počet  vědců.  Pokud tedy spojíme koncepci  zájmu u Mertona  a  Bourdieua, 

výsledek bude vypadat následovně. Aby vědec uspěl, je potřeba, aby o obor, 

kterým se zabývá, byl zájem. Zájem je předpokladem úspěchu. Pokud je tento 

předpoklad  splněn,  je  podle  Bourdieua  lepší  zájem  menší,  jelikož  z 

individuální  perspektivy  zvyšuje  šance  na  vědecký  úspěch.  K  tomuto 

posloužily  výše  nastíněné  koncepce.  Nyní  může  být  přikročeno  k  dalším 

částem analýzy Kusánova neúspěchu. 

Jak bylo výše na vysoké míře zájmu ukázáno, přírodní filozofie byla 

rozvinutým oborem s vysokým počtem soutěžících. Podle Ann Blair  [2008] 

12 Merton [1938] ve své dizertaci  popisuje hodnoty převládající protestantské církve a puriátnství v 
Anglii, které způsobily větší zájem o vědu. Pomocí rozsáhlé analýzy proměny hodnot člověka ve 
vztahu k vnějšímu světu Merton dokazuje, že právě hodnoty puritánství a protestantské církve 
byly jedním z hlavních faktorů vědecké revoluce v Anglii 17. století.
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byla  přírodní  filozofie  jedním  ze  základů  univerzitního  vzdělání  a 

představovala komplexní pohled na studium přírody. 

S  ohledem  na  povahu  vědeckého  pole  přírodní  filozofie  bude 

vysvětleno, jaké strategie má vědec na výběr a jak tento výběr ovlivní šance na 

jeho případný individuální úspěch.

3.3.1 Struktura vědeckého pole

Podle Bourdieua vědecká soutěž v rozvinutém oboru, kterým přírodní filozofie 

za  Kusánského byla,  a  kapitál  plynoucí  z  této  soutěže,  závisí  na  struktuře 

vědeckého  pole.  „Tato  struktura  se  může  teoreticky  nacházet  mezi  dvěma 

teoretickými limity, kterých ale ve skutečnosti není nikdy dosaženo. Jednou 

extrémní situací je naprostý monopol jedné vědecké autority, na straně druhé 

leží situace dokonalé soutěže, která znamená vyrovnanou distribuci vědeckého 

kapitálu mezi všechny soutěžící“13 (Bourdieu, 1975: 29). Teoretický limit pole 

s jednou vědeckou autoritou se nápadně podobá, jak bude ukázáno, Kuhnově 

popisu  normální  vědy,  tedy  vědy  s  paradigmatem.  Pro  teoretický  limit 

monopolu jedné vědecké  autority  Bourdieu uvádí  možné  strategie  vědců k 

dosažení zisku. Aby však bylo možno tyto strategie uvést a použít, je potřeba 

následující.

Je  nutno  charakterizovat  vědecké  pole,  ovládané  jednou  vědeckou 

autoritou  a následně toto pole porovnat s koncepcí Kuhnovova paradigmatu. 

Pokud  by  byla  nalezena  vysoká  podobnost  jejich  pojetí  a  pokud  by  bylo 

dokázáno,  že  lze  tyto  koncepce  v  případě  pole  přírodní  filozofie  použít, 

otevřela by se možnost analýzy vycházející z Bourdieua strategií a Kuhnova 

paradigmatu.

Je  však  třeba  tuto  podobnost  obhájit.  V další  kapitole  bude  uveden 

Kuhnův pojem paradigmatu a srovnán s teoretickým limitem jedné vědecké 

autority Pierra Bourdieua.  V případě, že se ukáže vysoká podobnost těchto 

13 Vlastní překlad
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dvou koncepcí, bude dále obhájena oprávněnost použití konceptu paradigmatu 

a teoretického limitu jedné vědecké autority pro pole přírodní filozofie.

3.3.2 Paradigma a povaha normální vědy

Normální  vědu,  tedy  vědu  zastřešenou  paradigmatem,  Kuhn  definuje 

následovně. Vědou je myšlen „výzkum, který je založen přísně na jednom či  

několika  výsledcích  vědy,  jež  určité  vědecké  společenství  jistým  způsobem  

uznává  po určitou  dobu jako  to,  co  poskytuje  základ  pro  její  další  praxi“ 

(Kuhn, 1997: 23).

Jak  lze  hned  zpočátku  vidět,  Kuhn  zjevně  zdůrazňuje,  že  věda  s 

přítomností  paradigmatu  je  postavena  nikoliv  na  naprosto  rovném přispění 

všech vědců, ale je pro ni typický základ, který je dílem velmi malého počtu 

vědeckých autorit. 

Vědecké  výsledky  klasiků  vědy,  vědeckých  autorit,  jako  např. 

Aristotelova Fysika nebo Newtonova Optika, stanovila pro budoucí generace 

vědců legitimní problémy a metodologii. Pro autory těchto děl bylo typické, že 

svými  výsledky  získali  na  svou  stranu  většinu  vědecké  komunity  a  že 

ponechali ve svých dílech otevřený konec, takže pro budoucí generace vědců 

ponechali  dostatek  problémů  k  řešení.  Tyto  výsledky,  jež  zastřešovaly 

vědeckou práci budoucích vědců, nazývá Kuhn paradigmatem [1997: 23-24]. 

Pro vědu s přítomností paradigmatu je tedy typické, že počet autorit, z nichž 

vědci při svém výzkumu vycházejí a jež uznávají, je omezen.

Pro následné srovnání je třeba krátce zopakovat dva teoretické limity 

vědeckého pole podle Bourdieua.  Na jedné straně stojí  pole s vyrovnaným 

vědeckým kapitálem zúčastněných, na straně druhé je pole, jež uznává autoritu 

několika málo autorů a jejich děl.

Právě druhý teoretický limit  vědeckého pole je  stejně jako Kuhnova 

koncepce paradigmatu založen nikoliv na mnoha výsledcích a rovné soutěži 

vědců, ale na několika málo dílech, jež mají výlučnou vědeckou autoritu mezi 
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vědci a jež jsou všeobecně vědeckou komunitou přijímány.

Podobnost mezi Kuhnem a Bourdieuem tedy spočívá v malém počtu 

děl  a  autorů  s  vysokou autoritou.  Pro  srovnání  se  podívejme na první  typ 

Bourdieua  pole  s  rovnou  soutěží  a  porovnejme  jej  se  situací,  která  je  v 

Kuhnově teorii popsána jako věda bez přítomnosti paradigmatu. Kuhn varuje 

před užíváním pojmu paradigma v době, kdy o nadvládu zastřešující obecné 

teorie  daného oboru  soutěžilo  vícero  škol,  přičemž žádná  z  nich  nezískala 

výlučnou pozici [Kuhn, 1997: 26-27]. Pokud ve vědě paradigma neexistuje, o 

nadvládu teorie  se  uchází  mnoho různých myšlenkových směrů,  které  jsou 

logicky reprezentovány jedinci,  kteří zastávají ty nebo ony názory, žádný z 

nich  však  nedosahuje  takové  vědecké  autority,  aby  se  jím  řídila  většina 

vědecké komunity.

Věda bez paradigmatu se tedy blíží prvnímu teoretickému limitu pole 

podle Bourdieua  [1975: 29],  který je  prezentován  jako vyrovnaná soutěž s 

rovnou  distribucí  kapitálu  mezi  všechny  soutěžící  vědce.  Pro  absenci 

paradigmatu a stejně tak pro první teoretický limit vyrovnaného pole je tedy 

typická nepřítomnost jednoho zastřešujícího názoru, přičemž se všichni vědci, 

vyznávající  určité  myšlenkové  směry,  snaží  této  pozice  výlučné  autority 

dosáhnout.  Pokud se  zástupcům jedné myšlenkové školy podaří  získat  tuto 

výlučnou pozici, pole se začne blížit typu druhému a tato škola začne oboru 

poskytovat paradigma.

Je však možno v souvislosti  s Kusánským a polem přírodní filozofie 

mluvit  s  jistotou  jako  o  poli,  jež  se  blíží  druhému  typu  pole  ovládanému 

jednou  vědeckou  autoritou  a  stejně  tak  používat  v  této  souvislosti  pojmu 

paradigma? Toto je potřeba dokázat, jelikož v případě pole vyrovnaného bez 

přítomnosti  paradigmatu  by  nebylo  možné  v  pozdější  fázi  práce  použít 

koncepci Bourdieua strategií. Nyní je však naprosto nezbytné dokázat, že se 

pole přírodní filozofie blížilo druhému teoretickému limitu pole a tedy že pro 

tehdejší studium přírody existovalo paradigma. 
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3.3.3 Aristotelské paradigma přírodní filozofie

Účelem této kapitoly je potvrdit hypotézu přítomnosti paradigmatu a druhého 

teoretického limitu vědeckého pole. Potvrzení této hypotézy umožní následné 

použití strategií podle Bourdieua.

V 15. století dominoval podle Petera Deara  [2008: 106-107]  přírodní 

filozofii  scholastický  aristotelismus.  Aristotelský  postup  a  metodologie 

poznání přírody také určovaly osnovu výuky na univerzitách. Toto tvrzení je 

však potřeba rozvést na příkladu jednotlivých oblastí přírodní filozofie.

Např.  zkoumání  pohybu  bylo  zcela  odvozováno  od  Aristotelových 

knih. Tato díla kompletně zastřešovala výzkum přírody a všech jeho součástí, 

ať už se jednalo o pohyb nebes, atmosférické a pozemské jevy nebo studium 

živé  přírody.  Aristotelova  Fyzika a  O  nebesích  byly  určující  pro  studium 

pohybu a dalších dílčích zkoumání světa přírody [Laird, 2013: 404-405].

Aristotelismus,  jako  výchozí  bod  a  zastřešující  teorii,  lze  najít  i  u 

provozování středověké alchymie, která byla zmíněna již v úvodu práce, a  ve 

které mohlo být Kusánského vážení aplikováno.

Alchymie se podle Newmana  [2013]  odvolávala k aristotelismu jako 

svému  zastřešujícímu  názoru.  Přestože  na  konkrétní  postupy  a  práci  v 

alchymii  byly  alchymisty  vytvořeny  vlastní  postupy,  aristotelská  přírodní 

filozofie je zaštiťovala svými základními teoretickými principy.

Zkoumání živé přírody vycházelo opět z Aristotela, konkrétně z jeho 

knih  O zvířatech  a  O rostlinách  které  vysvětlovaly,  jakým způsobem živá 

příroda  funguje.  Klíčem  k  pochopení  přirozené  povahy  živého  světa  bylo 

Aristotelovo dílo O duši, jež rozlišovalo tři druhy duše; vegetativní, senzitivní 

a  racionální,  a  která  také stanovila základní  výchozí  body pro středověkou 

diskuzi o živé přírodě [Reeds, Kinukawa, 2013: 572-573].

Podle Lindberga [2013] je důležité zmínit, že tato klasická díla nebyla 

přijata  jako  ukončená  a  kompletní,  ale  spíše  jako  díla,  jež  je  možno 

zpřesňovat, vysvětlovat, opravovat nebo rozšířit. Tato Lindbergova poznámka 
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je  v  souladu  s  Kuhnovým  pojetím  paradigmatu,  jelikož  jednou  ze  dvou 

základních charakteristik je vedle získání souhlasu většiny vědecké komunity i 

dostatečně  otevřený konec,  který  umožní  základní  díla  paradigmatu  nadále 

zpřesňovat a rozšiřovat dalšími poznatky [Kuhn, 1997: 23].

Byla  ukázána  dominance  Aristotelových  děl  v  různých  oblastech 

přírodní  filozofie.  Dalším  důležitým  bodem  pro  potvrzení  aristotelského 

paradigmatu je vzdělání,  jehož velký význam je kromě Kuhna zmiňován i 

Bourdieuem  nebo  Bloorem.  K  důkazu  existence  paradigmatu  v  přírodní 

filozofii je tedy nezbytné popsat krátce tehdejší obsah vzdělávání, který může 

s větší jistotou potvrdit existenci paradigmatu a druhého teoretické limitu v 

poli přírodní filozofie.

3.3.4 Studium a jeho význam pro paradigma

Pro začátek bude uvedeno, jak vidí význam vzdělávání různí teoretici vědy. 

Podle Kuhna si studiem pomocí přednášek nebo čtení textů člen společenství 

osvojuje vědecké řemeslo a učí se, jakým způsobem vědu v rámci paradigmatu 

dělat  [Kuhn, 1997: 54].  Právě naučení a přijetí určitých nezpochybnitelných 

předpokladů konkrétního paradigmatu podle Kuhna [1997] usnadňuje vědcům 

práci.  Pokud  vědec  paradigma  přijme,  nemusí  se  zabývat  samotnými 

základními  předpoklady  konkrétního  oboru,  ale  může  se  soustředit  na 

detailnější a jemnější jevy, pro které je dané paradigma teoretickým rámcem. 

Pedagogické postupy a vzdělávání určují předem „pohled na povahu vědy a na 

roli objevu a vynálezu více než  kterákoli jiná stránka vědy“ (Kuhn, 1997: 

143).

Absolvent univerzity se tedy na počátku své kariéry prostřednictvím studia 

seznamuje s aktuálním paradigmatem.

Podobným způsobem nahlíží na funkci vzdělání i Bloor [1976: 27-28]. 

Podle něj má vzdělání velký vliv na přesvědčení (prior belief), jehož optikou 

pak vědec nahlíží na zažívanou zkušenost.
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Historička  vědy  Ann  Blair  popisuje  [2008]  univerzitní  vzdělání  na 

přelomu  středověku  a  renesance.  První  stupeň  vzdělání  na  univerzitě  byl 

výhradně zaměřen na Aristotelovu logiku,  Aristotelova přírodní filozofie se 

studovala jako příprava na další vzdělání, např. medicínu. Studium přírodní 

filozofie bylo na univerzitách založeno především na četbě Aristotela a jeho 

komentátorů.  Právě studium textů malého počtu vědeckých autorit  zmiňuje 

Kuhn [1997: 54] jako základ pro studium oboru, který se řídí paradigmatem. 

Stejně tak je malý počet vědeckých autorit typický pro druhý teoretický limit 

pole.

Obdobně  podle  Daniela  Garbera  [2008]  byla  Aristotelova  filozofie 

základem univerzitních osnov ještě  v  16.  století.  Během 17.  století  stále  v 

osnovách převládala,  přestože již  začala  její  středověká dominance pomalu 

oslabovat. Důležitý je z hlediska vědecké terminologie fakt, že Aristotelovy 

práce poskytovaly vědecké pojmy, jichž bylo běžně užíváno, a jeho filozofie 

byla teoretickým rámcem tehdejšího pohledu na svět přírody.

Učenec  tehdejší  doby  se  tedy  s  aristotelismem  seznámil  v  průběhu 

univerzitního vzdělávání. Vzdělávání bylo založeno na studiu Aristotelových 

textů a jeho komentátorů a učenec pomocí aristotelského paradigmatu a jeho 

terminologie hleděl na svět přírody.  Univerzitní  aristotelské pojetí  určovalo 

způsob, jakým vědec následně vnímal a interpretoval svou zkušenost. Přestože 

se  v  renesanci  začínal  objevovat  platonismus,  snahy  o  jeho  zavedení  do 

vzdělávácího procesu byly marné [Celenza, 2011: 111].

Touto kapitolou byla potvrzena existence paradigmatu, založeném na 

Aristotelovi, jenž byl hlavní vědeckou autoritou přírodní filozofie přibližně do 

přelomu 16. a 17. století. Tímto se i vědecké pole za Kusánského doby blíží 

výrazně teoretickému typu, ve kterém převládá nerovné rozložení vědeckého 

kapitálu  a  které  je  založeno na monopolním postavení  vědecké autority.  Z 

těchto důvodů je tedy nyní možno přikročit k Bourdieua strategiím.

Podle Bourdiea  [1975]  je  konkrétní  vědecké pole v pokročilejší  fázi  svého 

vývoje  vybaveno  věděním,  jež  se  v  průběhu  doby  nakumulovalo.  V  této 
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pokročilé fázi se jednotliví soutěžící stávají více homogenními, co se jejich 

znalostí týče a zájem o obor roste v podobě počtu vědců [srov Merton, 1973].

S  vyšší  homogenitou  jednotlivých  soutěžících  klesá  šance  velkých 

jednorázových vědeckých revolucí ve prospěch neustálých revolucí menšího 

charakteru [Bourdieu, 1975: 29]. Absence odlišných vlastnosti pole v analýze 

je  podle  Bourdieho  [tamtéž]  častou  chybou  sociologie  vědy,  jelikož  tyto 

rozdíly ve struktuře nejsou příliš často brány v potaz.

3.4 Strategie nováčků

Strategie  jednotlivce,  jež  budou  nyní  rozebrány,  jsou  velkou  měrou 

určovány pozicí vědce ve vědeckém poli rozvinutého oboru. Soutěž o vědecký 

zisk je často veden mezi zástupci převládajícího myšlenkového směru a na 

druhé  straně  nováčky  (newcomers)   [Bourdieu,  1975:  29-30].  Tento 

převládající  myšlenkový  směr  je  možno  na  základě  předchozích  kapitol 

nazývat i paradigmatem. Strategie zástupců převládajícího vědeckého směru 

(paradigmatu)  je  strategií  udržovací.  Cílem  této  strategie  je  udržovat  a 

zvěcňovat  převládající  vědecký  řád.  O  podobném  rozdělení  na  nováčky  a 

udržovatele paradigmatu pojednává i Kuhn v kapitole  Povaha a nezbytnost  

vědeckých revolucí [viz Kuhn, 1997].

V tomto protikladu mezi zástupci převládajícího myšlenkového směru a 

nováčky, je možno Kusánského zařadit do kategorie druhé, jelikož Kusánský 

se  kromě  svých  kosmologických  spisků,  jež  dosáhly  úspěchu  až  po  jeho 

životě, věnoval přírodovědě výrazně až v díle  Soukromník o zkušenostech s  

vahami.  Vzhledem k tomu, že na poli  přírodovědy s žádným ze svých děl 

doposavad  neuspěl,  lze  Kusánského  z  Bourdieho  pohledu  nazvat  v  oboru 

přírodní filozofie nováčkem.  Proto nás spíše než strategie udržování vědění 

bude  zajímat,  jaké  strategie  mají  nově  příchozí  do  vědeckého  oboru  s 

dominantní vědeckou autoritou a nakolik tyto strategie ovlivňují jejich šance 

na úspěch.
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Bourdieu [1975] rozlišuje v případě nováčků dvě strategie. První z nich 

lze  nazvat  strategií  následovnickou14 (succession  strategy),  druhou  je  pak 

strategie  podvracení  (subversion  strategy).  Strategie  následovnictví,  co  se 

zisku  týče,  garantuje  při  dlouhodobé  kariéře  poměrně  vysokou  šanci  na 

úspěch. Úspěch je podmíněn „realizací výzkumu v souladu s ideály oficiální 

vědy a inovace, jež jsou prováděny v rámci schválených limitů“15 (Bourdieu, 

1975: 30).

Nákladná  strategie  podvracení  je  podle  Bourdieua  [tamtéž] velmi 

riskantní.  Vědci,  kteří  se  rozhodnou zvolit  tuto strategii,  nedosáhnou zisku 

jako  vědci,  zkoumající  v  rámci  oficiální  vědy,  pokud  se  jim  nepodaří 

dosáhnout  kompletní  změny  definice  principů  převládající  oficiální  vědy. 

Vědec má tedy možnost vydat se cestou v rámci oficiální vědy nebo se může 

pokusit zvolit strategii podvratu. V závislosti na tom, jakou cestu vědec zvolí, 

lze vidět velký rozdíl v pravděpodobnosti možného zisku.

3.4.1 Kusánského strategie

Kusánský tedy nebyl  zástupcem převládající  oficiální  vědy a  lze  ho  podle 

Bourdieho  označit  termínem  nováček  (newcomer).  Byly  představeny  dvě 

možné  strategie,  které  mohou  nováčci  zvolit.  Proto  bude  nyní  Kusánský 

přiřazen k jedné ze dvou výše zmíněných strategií a bude obhájen tento výběr. 

Strategie hodně napoví, jaké šance na úspěch Kusánský měl a co mu případně 

k úspěchu chybělo.

Vzhledem k tomu, že Kusánský přišel s metodou vážení, která ve vědě 

používána nebyla, a novým pojetím čísel v rozporu s tradicí, tak již tyto dvě 

indicie napovídají, jaká strategie Kusánovi více odpovídá. Nezůstane však u 

konstatování těchto dvou Kusánových charakteristik, ale budou uvedeny ještě 

další podstatné rysy jeho myšlenek, které s jistotou potvrdí tušenou strategii 

14 Pojetí následovnické strategie se vysoce podobá Kuhnovu výzkumu v rámci paradigmatu. Pokud 
se podle Kuhna [1997] vědec snaží dosáhnout určitého úspěchu, zkoumá v souladu s aktuálním 
paradigmatem a cílem jeho snahy není přijít na zásadní novinky, ale na výsledky, které jsou 
paradigmatem očekávatelné a které ho pomáhají rozšířit nebo zpřesnit.

15 Vlastní překlad
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podvratu. 

Aby  se  předešlo  tendenční  odpovědi,  zkusme  předpokládat,  že 

Kusánský zvolil strategii následovnickou, tedy zkoumání a inovace v mezích 

oficiální  vědy.  Zaměříme  se  na  kvantitativní  charakter  vážení.  Kusánský 

rozhodně nebyl prvním, kdo by zastával kvantitativní pojetí vědy, tento záměr 

projevilo mnoho středověkých učenců, kteří se žádným zásadním způsobem 

proti  vědě  nevymezovali  a  které  by  bylo  možno  přiřadit  ke  strategii 

následovnictví.

Např.  podle  Waltera  Lairda  [2013]  se  ve  středověké  vědě  vyvíjelo 

studium pohybu a jeho změn.  Mnoho příspěvků v tomto oboru,  jako např. 

teorie  impetu16,  grafické  zobrazování  pohybu  a  kvalit,  teorie  průměrné 

rychlosti  nebo  kvantifikace  kvalit  byly  předmětem  obrovského  zájmu. 

Obdobně  George  Molland  [2013],  který  se  zabývá  matematikou  a  jejím 

využitím  v  astronomii  nebo  optice,  zmiňuje  mnohé  pokusy  o  kvantifikaci 

kvalit.

Také  Pavel  Floss  [1976]  zmiňuje  Grossetesteho,  jenž  prohlásil  „že 

nebude-li v kosmologii vše převoditelné na geometrické (matematické) vztahy, 

nebude přírodověda možná“ (Floss, 1976: 81). 

Jak je možno vidět,  Kusánský nebyl zdaleka jediným autorem, který 

navrhoval  kvantitativní  pojetí  vědy.  Vzhledem  k  tomu,  že  je  zmíněna 

kvantifikace jako něco na tehdejší dobu neobvyklého, je potřeba se podrobněji 

podívat na předmět vědeckého zkoumání. 

Předmětem vědy a filozofie  byla  totiž  za  Kusánského esence věcí  a 

zkoumání jejich kvalit. Floss [1976: 80-82] podrobněji vysvětluje kvalitativní 

charakter  tehdejšího  výzkumu  přírody.  Předmětem  vědy  byla  podle 

Aristotelovy nauky esence věcí. Např. astronomie a nauka o pohybu zkoumaly 

přirozená místa nebeských i pozemských objektů. Toto esenciální zkoumání 

bylo duchovního rázu. Lidský rozum abstrakcí, analýzou a rozumem poznává 

16 Teorie impetu se zabývala pohybem a kmitáním. Na konci středověku byla tato teorie 
rozpracována Jeanem Buridanem a Nikolaiem Oresmou a stala se konkurencí aristotelskému 
pojetí pohybu [Kuhn, 1997: 123].
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„duchovní jádro věci, projevující se skrze smyslový povrch věci – akcidenty“ 

(Floss, 1976: 82).  Kvalitativní a esenciálně zaměřený charakter středověkého 

pojetí vědy dokládá i Kuhn [1997: 108-109]. Podle něj se až vědě v 17. století 

podařilo  překonat  aristotelsko-scholastický  pohled,  který  byl  na  esenci 

přírodních jevů založen. V předchozím období bylo vysvětlování jevů skrze 

jejich  esenciální  podstatu  běžnou  součástí  vědeckého  výzkumu.  Věda  za 

Kusánského hledala esence a Kusánského kvantitativní pojetí tedy mělo jiný 

předmět zájmu.

Rozšiřování  poznání  světa  přírody  pomocí  kvantifikace  by  tedy  z 

hlediska strategie následovnictví dávalo smysl pouze v případě, že by vědec 

kvalitativní a esenciální charakter  věcí uznával a svou kvantifikací by chtěl 

pouze stávající vědění rozšířit. 

Bourdieu v souvislosti s potřebou odlišení se od ostatních vědců píše 

[1975:  23],  že  pouze  odlišit  se  nestačí.  Důležité  je  také  integrovat  práce 

předchůdců a rivalů se svou vlastní prací17. Přestože Kusánský ve svém spise 

O  učené  nevědomosti uznává  Aristotelovu  důležitost,  bral  ho  spíše  jako 

modifikaci platonismu a byl nařčen z toho, že jeho myšlenky ve svých dílech 

ve  skutečnosti  nezohledňuje  [Moran,  2011,  242-243].  Floss  [1976:  79-82] 

tvrdí,  že  Kusánův  nominalismus  dokonce  odmítal  aristotelsko-scholastické 

univerzálie a zkoumání esenciální podstaty věcí, čímž se podstatně rozcházel s 

tehdejším paradigmatem.

Kusánský tedy zjevně nemohl  jít  cestou následovnické  strategie.  Na 

myšlenky tehdejšího scholastického aristotelismu nenavazoval, ani z nich ve 

svých dílech nevycházel, ba naopak, popíral je a snažil se nově definovat, co 

má být na věcích zkoumáno a jakým způsobem.

Objekty  výzkumu  mají  být  podle  Kusánského  zkoumány  jako 

jednotliviny,  nikoliv  jako univerzálie  a  jejich  poznání  je  možné  především 

kvantitativním způsobem.  Nikoliv  rozumovou  analýzou  esencí  skrze  jejich 

akcidenty. Kusánský se zjevně vydal cestou podvratu. Nenavazoval na žádné 

17 Např. ještě Descartes ve svém díle Meteory z roku 1637 vychází z Arisotelova pojetí nebeských 
jevů a v knize Principy filozofie tvrdí, že Aristotela interpretuje a rozvíjí [Novák, 2009: 106].
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autority  tehdejší  oficiální  vědy,  ale  naopak se  se  svými myšlenkami snažil 

změnit obecné vědecké principy. Jak uvádí Bourdieu, tato strategie je velmi 

riskantní  a  velice  důležité  je,  že  šance na její  úspěch tkví  v  předefinování 

principů oficiální vědy. 

Bylo pokročeno do určitého stupně vysvětlení, přesto je zde však další 

prostor pro pokračování a potvrzování dosavadních zjištění, která budou nyní 

krátce shrnuta. Mertonův předpoklad pro případný vědecký úspěch v podobě 

zájmu  byl  splněn.  Zkoumání  světa  přírody  bylo  v  15.  století  poměrně 

rozvinuté  a  Kusánského  vážení  tedy  mohlo  být  svou  dobou  objeveno  a 

aplikováno v mnoha různých oblastech zkoumání přírody. Pomocí Bourdieua 

bylo  načrtnuto,  jaké  jsou  dva  protikladné  teoretické  limity  struktury  pole, 

jedno s naprosto rovnou příležitostí všech vědců-soutěžících a na druhé straně 

pole,  charakteristické  monopolem  jedné  autority.  Dále  byla  dokázána 

podobnost paradigmatu s druhým teoretickým limitem pole. Bylo potvrzeno, 

že  pole  přírodní  filozofie  bylo  typem  druhým,  s  převládající  vědeckou 

autoritou a že byl běžný vědecký výzkum prováděn v rámci aristotelského 

paradigmatu přírodní filozofie.

Dále  byly  uvedeny  dvě  možné  strategie  nováčků  a  dokázáno,  že 

Kusánský se svými myšlenkami šel proti oficiální vědě a paradigmatu a zvolil 

tedy strategii podvratu, která je velmi riskantní a jejíž úspěch je zaručen pouze 

předefinováním základních principů paradigmatu. V úvodních kapitolách, kde 

byla vysvětlena Mertonova koncepce zájmu, však ještě nebyl pro analýzu k 

dispozici Kuhnův koncept paradigmatu. Vzhledem k tomu, že bylo paradigma 

vysvětleno, naskýtá se zde možnost vysvětlit zájem v Kuhnově pojetí, který je 

založen na legitimitě zkoumání určitých problémů vzhledem k paradigmatu. 

Tato teorie může vysvětlit další dimenzi neúspěchu vážení.

3.4.2 Přípustné problémy vědy

V této kapitole bude rozebráno, které problémy jsou pro vědecký výzkum v 
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rámci  paradigmatu  legitimní.  Následně  bude  povaha  legitimních  problémů 

srovnána s vážením podle Mikuláše Kusánského.

Obdobně  jako  Merton  vidí  Kuhn  zájem  jako  jednu  z  důležitých 

kategorií.   Mertonova  teorie  posloužila  ke  splnění  předpokladu  možného 

úspěchu Kusánského objevu vážení. Avšak oproti Mertonovi, který se zabývá 

mírou zájmu o jednotlivé obory a o vědu samotnou, Kuhnova koncepce se 

týká zájmu o určité problémy v rámci již konkrétní  oblasti  výzkumu. Bylo 

nezbytné vyjasnit tento rozdíl, jelikož jinak by se opětovné vrácení k zájmu 

mohlo jevit jako zbytečné.

Vzhledem  k  tomu,  že  bylo  popsáno  paradigma,  je  nyní  možné  se 

podívat,  jakým  způsobem  paradigma  ovlivňuje  zájem  vědců  o  problémy 

určitého  typu.  Zatímco  Merton  se  tedy  věnuje  rozdílnému  zájmu  mezi 

jednotlivými obory, Kuhn stanovuje, které problémy jsou pro vědce legitimní 

v rámci konkrétního oboru vědy. Z těchto problémů si následně vědec vybírá 

ty, které se mu jeví pro jeho individuální úspěch jako strategicky výhodné. 

Paradigma podle Kuhna [1997] vymezuje vědcům problémy, jimž má smysl se 

věnovat,  jelikož  se  u  těchto  problémů  předpokládá  v  rámci  aktuálního 

paradigmatu řešení. Zkoumání jiných problémů ani nemusí být možné, jelikož 

se  nedají  vyjádřit  pojmy  a  instrumentálními  prostředky,  jež  jsou  pro  dané 

paradigma přijatelné. 

Jedním z příkladů problémů, jež paradigma nebere v potaz, mohou být 

ty,  jež  jsou  „odmítány  jako  metafysické,  jako  problémy jiných  disciplín  a 

někdy jako příliš problematické, na něž je škoda času“ (Kuhn, 1997: 48). V 

jednom ze svých dodatků Kuhn [1997] rozšiřuje pojem paradigmatu18 právě o 

metafyzickou část,  čímž myslí  „společné odevzdání  se víře  v tvrzení  jako: 

teplo je kinetická energie částí, z nichž se skládá těleso“ (Kuhn, 1997: 182). 

Tento metafyzický předpoklad provozování vědy dokládá i  Karl R. Popper, 

když říká, že „vědecký objev není možný bez víry v ideje, které jsou čistě 

18 Metafyzické paradigma je jedním z 21 různých významů paradigmatu, které M. Mastermanová v 
Kuhnově knize nalezla. Přesto je podle Mertona [2000: 100] mnohočetnost tohoto pojmu 
užitečná. Merton se věnuje paradigmatu a jeho vztahu ke strukturální analýze ve své knize Studie 
ze sociologické teorie [Merton, 2000: 97-103].
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spekulativní povahy“ (Popper,  1997: 17). Proč vůbec byla tato metafyzická 

část  paradigmatu  uvedena?  Právě  dříve  zmíněné  zaměření  na  esenciální 

podstatu věcí, které je pro aristotelské paradigma tak příznačné, lze považovat 

za metafyzickou část paradigmatu. Vědci v souladu s paradigmatem věřili, že 

esence věcí a univerzálie jsou skutečné a z tohoto tvrzení při svém výzkumu 

vycházeli. Víra v esence byla předpokladem provozování normální vědy.

Kusánského  antiesencialistické  pojetí  světa  tedy  nebylo  v  souladu  s 

metafyzickou rovinou tehdejšího paradigmatu, založeného na víře ve skryté 

esence. Problémy, které pomocí své metody navrhoval řešit,  stály na jiném 

metafyzickém základě (kvantitativním a nominalistickém), než tehdejší věda 

uznávala.  Nebyl  zájem o  takové  řešení  problémů,  které  Mikuláš  Kusánský 

pomocí  své  metody  navrhoval.  Cílem této  kapitoly  nebyl  výčet  problémů, 

které tehdejší vědecká komunita řešila. Smyslem bylo poukázat na odlišnost 

metafyzického východiska řešení problémů, která způsobila, že Kusánského 

objev  a  jím  navrhované  řešení  problému  poznání  nebylo  z  pohledu 

aristotelského paradigmatu legitimní.

Pomocí Kuhna byla dokázána existence paradigmatu přírodní filozofie 

v  době  Kusánského  a  vysvětleno,  proč  jsou  některé  problémy  vědou  s 

paradigmatem odmítány nebo ignorovány.  Kusánovo pojetí vědy nevycházelo 

z metafyzického předpokladu aristotelismu, založeného na esencích,  a  jako 

takové  mohlo  být  tehdejší  vědeckou  komunitou  pro  svůj  odlišný  základ 

odmítáno.  Stále  je  však  nezbytné  vysvětlit,  jaké  povahy  má  být  úspěšná 

strategie podvratu, jež byla pomocí Bourdieho dříve popsána.

3.4.3 Změna paradigmatu a předefinování jeho principů

V jakém případě se naskytuje šance nováčka změnit paradigma tak, aby uspěl 

se  strategií  podvratu?  Podle  Kuhna  normální  věda,  tedy  věda,  v  níž  je 
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přítomno paradigma a jež není v krizi, “neusiluje o nové jevy nebo teorie, a 

pokud je úspěšná, pak ani žádné novinky nenachází“ (Kuhn, 1997: 62). Přesto 

se však v průběhu výzkumu pravidelně objevují jevy, které nejsou očekávané a 

které podle Kuhna [1997] není možné pomocí aktuálního paradigmatu vyřešit. 

Normální  věda  se  snaží  tyto  novinky,  které  Kuhn  nazývá  anomáliemi, 

asimilovat  a  upravit  aktuální  paradigma  takovým  způsobem,  aby  se  tyto 

objevující anomálie dařilo uspokojivě vysvětlit. Výzkum anomálie je ukončen 

v okamžiku, kdy je „paradigmatická teorie upravena tak, aby anomálie spadala 

do oblasti očekávaných výsledků“ (Kuhn, 1997: 63).

Nové  objevy,  pokud  jsou  úspěšně  asimilované,  rozšiřují  pole 

paradigmatu  o  nové  případy-anomálie  a  „dochází  k  přizpůsobování 

pojmových  kategorií“  (Kuhn,  1997:  73).  Pokud  však  normální  věda  není 

schopna asimilovat objevující se anomálie, dostává se do krize a je ohrožena 

existence samotného paradigmatu. Kuhn ve své knize Koperníkovská revoluce 

[1995]  popisuje příčiny zhroucení aristotelsko-ptolemaiovského paradigmatu 

zkoumání vesmíru ve prospěch paradigmatu  Koperníkovského. Aristotelsko-

ptolemaiovské  paradigma nedokázalo  dostatečně  přesně  vysvětlit  anomálie, 

které se při běžném výzkumu vesmíru objevovaly a dostalo se do kritické fáze. 

Naopak  Koperníkova  teorie  dokázala  některé  z  těchto  problémových  jevů 

vysvětlit  lépe  a  přesněji19.  Anomálie  jsou  ve  výzkumu  běžné,  avšak  krizi 

paradigmatu způsobí  ty  anomálie,  které  není  ani přes velkou snahu možno 

vysvětlit a odpověď na tuto anomálii si postupně čím dál více vědců začne 

uvědomovat jako pravou podstatu paradigmatu [Kuhn, 1997: 89-91].

Jak lze vidět, nezbytnou podstatou možné změny paradigmatu je nová 

teorie, jež dokáže vysvětlit závažnou anomálii, na níž aktuální paradigma, jak 

si více a více vědců začne uvědomovat, stojí. Jako velice závažnou podmínku 

pro změnu paradigmatu a předefinování základních principů vědy je existence 

důležité anomálie. Takovou anomálii si lze představit jako jev, který vědecká 

komunita není schopna pomocí dosavadní teorie i přes velkou snahu vysvětlit.

19 Více o anomáliích, které dokázal Koperník svou teorií na rozdíl od dosavadního paradigmatu 
vysvětlit, lze najít v Kuhnově knize Koperníkovská revoluce [viz Kuhn, 1995].
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Popisovat  komplexně  změnu paradigmatu by  znamenalo převyprávět 

obsah  knihy  Struktura  vědeckých  revolucí [Kuhn,  1997],  což  není  v 

možnostech ani  v  zájmu této práce.  Byly však uvedeny dva ze základních 

předpokladů  pro  úspěšnou  strategii  podvratu,  která  by  byla  schopna 

předefinovat principy normální vědy a způsobit změnu paradigmatu. Prvním a 

důležitějším předpokladem je snaha o vyřešení anomálie, jež je pro normální 

vědu  podstatné  povahy,  a  jejíž  stěžejní  význam  si  většina  vědeckého 

společenství uvědomuje. Podstatná je pro změnu paradigmatu i nová a úspěšná 

definice té části paradigmatu, kterou je možno označit jako metafyzickou. 

Zde se dostáváme k zásadní problematice Kusánského objevu vážení. 

Kusánský  sice  navrhuje  možné  zpřesňování  poznání,  jež  samo  o  sobě  by 

nemuselo odporovat paradigmatu a naopak mohlo stávající poznání rozšířit. 

Objev vážení ale spočívá pouze v metodě, jež je navíc postavena na odlišných 

metafyzických  základech.  Extrémně  důležité  je,  že  Kusánskému  chybí 

konkrétní  vědecký  výsledek.  Jak  bylo  ukázáno  na  případu  kosmologie, 

Kusánský přišel s myšlenkou neohraničeného vesmíru a relativity postavení 

vesmírných  objektů.  Tuto  myšlenku  lze  považovat  za  vědecký  výsledek. 

Koperník, který se Kusánským inspiroval, přišel s heliocentrickým systémem, 

který  vysvětloval  určité  anomálie  v  pozorování  oblohy  lépe,  než  systém 

předchozí,  aristotelsko-ptolemaiovský.  Zásadní  rozdíl,  který  můžeme  vidět 

mezi vážením a kosmologickými myšlenkami je konkrétní výsledek. Oba tyto 

Kusánského objevy nebyly v souladu s tehdejším paradigmatem, přesto jeden 

z  nich  uspěl  a  druhý  nikoliv.  Zásadní  rozdíl  je  v  dosažení  konkrétního 

výsledku,  který by byl schopen vysvětlit  existující  anomálii,  s  níž si  vědci 

tehdejší doby nebyli schopni poradit.

Absence vědeckého výsledku, který by stávající teorii pomocí vážení 

změnil,  je  pro  neúspěch  Kusánského  objevu  velice  závažná.  Kusánský 

představil pouze metodu, ale nepokusil se její užitečnost dokázat aplikací na 

konkrétní  problém normální  vědy nebo vysvětlením existujících závažných 

anomálií.
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4 Závěr

V  této  závěrečné  kapitole  budou  shrnuty  dosavadní  zjištění.  Mertonův 

předpoklad zájmu pro vědecký úspěch byl splněn, hledat příčinu neúspěšného 

objevu vážení v nedostatečném zájmu nelze. Jako oblast, jež by byla vhodná 

pro  aplikaci  vážení,  byla  na  základě  srovnání  Kusánových  praktických 

příkladů vážení s tehdejším výzkumem přírody stanovena přírodní filozofie. 

Do  tohoto  oboru  spadalo  např.  studium  živé  přírody,  alchymie  nebo 

astronomie, v nichž mohlo být vážení využito. Analýzou relevantních textů 

bylo  vyloučeno  případné  omezování  výzkumu přírody  církví.  Na  příkladu 

Kusánovy kosmologie byla demonstrována Mertonova teorie zájmu. Kusánský 

dosáhl v oboru zkoumání vesmíru úspěchu, což korespondovalo s vysokým 

zájmem  o  astronomii  a  kosmologii.  Tato  teorie  načrtla  předpoklady  pro 

úspěch, avšak nedokázala vysvětlit neúspěch Kusánova objevu. 

Proto  byla  uvedena  struktura  vědeckého  pole  Pierra  Bourdieua  a 

vysvětleny dva teoretické limity, ke kterým se každé vědecké pole blíží. Druhý 

limit  pole  vyznačující  se  nerovnou  vědeckou  soutěží  a  omezeným počtem 

vědeckých autorit  byl  srovnán s  Kuhnovým paradigmatem.  Byla  dokázána 

vysoká podobnost druhého teoretického limitu a vědy řídící se paradigmatem. 

Jejich vysoká shoda byla dále potvrzena srovnáním prvního teoretické limitu, 

pro který je typická vyrovnaná soutěž a neexistence výlučné vědecké autority, 

s  vědou  bez  přítomnosti  paradigmatu.  Pro  použití  analýz,  které  z  druhého 

teoretického  limitu  a  Kuhnova  paradigmatu  plynou,  musela  být  dokázána 

přítomnost paradigmatu v přírodní filozofii a také ukázáno, že se pole přírodní 

filozofie blížilo druhému teoretickému limitu. Tento důkaz byl proveden na 

ukázce  hlavních  textů  a  rámců,  jimiž  se  tehdejší  výzkum  přírody  řídil. 

Přítomnost paradigmatu byla ještě potvrzena popisem univerzitního vzdělání, 

jehož  důležitost  pro  následný  vědecký  výzkum  a  vnímání  reality  dokládá 

Thomas Kuhn a David Bloor.

Důkaz toho, že se přírodní filozofie řídila aristotelským paradigmatem a 
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že  byla  oborem,  blížícím  se  druhému  teoretickému  limitu  pole  s  jednou 

převládající  autoritou,  umožnil  rozvinout  dvě  strategie,  jež  se  k  tomuto 

teoretickému limitu nevyrovnaného pole vážou. Následně tedy byla vysvětlena 

Bourdieua  koncepce  strategií,  která  rozlišuje  mezi  strategií  podvratu  a 

následovnictví. Bylo dokázáno, že se Kusánský vydal cestou podvratu, jelikož 

se  snažil  změnit  principy  tehdejšího  aristotelského paradigmatu,  které  bylo 

charakterizováno  jako  esenciálně  zaměřené.  Právě  pro  rozpor  mezi 

aristotelskou  esenciálně  a  kvalitativně  zaměřenou  vědou  a  Kusánského 

kvantitativním  a  nominálním  pojetím  vědy  byla  vyloučena  strategie 

následovnictví.  Kusánský  se  užívaje  strategie  podvratu  snažil  změnit 

převládající  předmět  zkoumání  na  kvantitativní  zkoumání  jednotlivin. 

Strategie podvratu, kterou Kusánský zvolil, je podle Bourdieua velmi riskantní 

a  jediná  šance  na  její  úspěch  spočívá  v  předefinování  principů  aktuální 

oficiální vědy a paradigmatu. 

Byla  uvedena  Kuhnova  myšlenka  legitimity  určitých  problémů  v 

paradigmatickém  výzkumu  normální  vědy.  Pro  legitimitu  řešení  problémů 

určitého typu  se  jako  podstatná  ukázala  metafyzická  část  paradigmatu.  Na 

základě toho bylo dokázáno, že Kusánský stavěl na metafyzickém základu, 

který nebyl v souladu s tehdejšími východisky aristotelské vědy a proto mohla 

být jeho metoda vážení pro jiná metafyzická východiska odmítána.

Dále byla definována Kuhnova podmínka pro  úspěšné předefinování 

paradigmatu  (a  tedy  úspěšné  strategie  podvratu)  a  to  potřeba  vědeckého 

výsledku řešícího závažnou anomálii, které se věnuje vysoký počet vědců a 

která je závažné podstaty. Na  úspěšném vyřešení této anomálie závisí udržení 

výlučné pozice dosavadního paradigmatu.

Vzhledem k následujícímu srovnání podmínky pro změnu paradigmatu 

a  konkrétním  případem  Kusánova  vážení  bylo  určeno,  co  chybělo 

Kusánskému  k  většímu  úspěchu  jeho  myšlenky  vážení.  Byl  to  konkrétní 

vědecký výsledek, který by lépe vysvětloval závažnou anomálii, jež se tehdy 

ve  výzkumu přírody  objevovala  a  která  mohla  způsobit  krizi  paradigmatu. 
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Dosažením výsledku řešícího závažnou anomálii by Kusánský výrazně zvýšil 

šance na úspěch svého objevu. Kusánský se svým objevem však neuspěl a 

nepodílel se na rozbití aristotelského paradigmatu, které se rozpadlo až v 17. 

století a bylo nahrazeno v různých oblastech paradigmaty novými. Tato změna 

je dnes popisována jako vědecká revoluce. Této revoluce využili jiní myslitelé, 

jako např. Francis Bacon, jehož kvantitativní a empirické pojetí vědy založené 

na experimentu uspělo a dnes je Bacon považován za jednoho ze zakladatelů 

moderní přírodovědy. Kusánský však z výše zmíněných důvodů zůstal až na 

kosmologické myšlenky svou dobou neobjeven a jeho objev vážení neuspěl.
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