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Tématem této práce jsou dva koncepty teoretik� v�dy, Michela Foucaulta a 

Thomase S. Kuhna. Jedná se o koncept épistémé u Foucaulta a Kuhn�v koncept 

paradigma. Celá práce je rozd�lena do t�í kapitol. V první kapitole se zabývám 

celkovým p�iblížením pojmu épistémé. Použitím p�íklad� se snažím o zjednodušení 

interpretace pojmu. Ke zjednodušení a ke správnému pochopení uvádím také 

teoretický kontext, ze kterého Foucault ve své práci vychází. Zárove� je pro jeho 

koncept d�ležité metodologické zakotvení, ze kterého épistémé vystupuje. Záv�r 

kapitoly obnáší popis vývoje épistémé. 

Druhá kapitola je v�nována T. S. Kuhnovi a jeho konceptu paradigma. 

Obdobn� jako u Foucaulta p�ednáším teoretické pozadí, které mi dovolí interpretovat 

paradigma a všechny jeho fáze v cyklu, kterými prochází. 

V poslední �ásti této práce se zam��ím na to, co mají oba koncepty, spole�ného 

a v �em se rozcházejí. Blíže se zam��ím také na rozdílnosti p�ístup� k diskontinuit�, 

�ímž je myšleno p�edevším období, kdy se zmín�né koncepty st�ídají s novými. 
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 Co mají spole�ného zví�ata a) pat�ící císa�i, b) balzamovaná, c) ocho�ená, d) 

selátka, e) sirény, f) bájná, g) potulní psi, h) zahrnutá v této klasifikaci, i) mrskající 

sebou jako šílená, j) nepo�itatelná, k) namalovaná velmi jemným št�tcem z velbloudí 

srsti, l) atd., m) co práv� rozbila džbán, a n) co zdálky vypadají jako mouchy?1

Minimáln� to, že jsou – jak zmi�uje bod h) – zahrnuta v této klasifikaci. Není to však 

jediný spole�ný prvek jednotlivých kategorií. M�žeme v tom spole�n� s Michelem 

Foucaultem spat�ovat unikátní – pro naše západní myšlení ovšem nezvyklé – sdílení 

prostoru jednotlivými jsoucny. Ta jsou jednak jednozna�n� popsána a je jim 

p�isouzena zvláštní d�ležitost, nebo� jsou v klasifikaci zmín�na samostatn�, jako 

nap�íklad selátka, p�i�emž jsou od sebe odd�lena nejen obsahem své vlastní kategorie, 

ale p�edevším oním abecedním vý�tem. Ten je na jednu stranu striktn� odd�luje, 

zárove� však dává celé klasifikaci jednotnou podobu a vnit�n� ji propojuje.2  

P�esto však Foucault jedním dechem dodává, že jednotnost této klasifikace tkví 

zárove� v její destrukci. Ta zde pramení ze samotné nemožnosti existence jednoho 

jediného reálného prostoru, který by poskytoval dostate�nou životaschopnost takové 

klasifikaci zví�at. Jde o zni�ení pitevního stolu, kde se náhodn� setkává deštník s šicím 

strojem. 3  Heterotopie, tedy neobvyklost výskytu na konkrétním míst�, kterou zde 
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spat�ujeme, umož�uje tento prostor pouze v �e�i, protože i uvažování nad takovým 

prostorem vede k nesmyslnosti jeho povahy. Samotná �e� však také nez�stává 

nedot�ena. Je oprošt�na od všech vedlejších význam� a stává se nositelem pouze 

jednoho – primárního – významu, který ovšem nedovoluje „syntaxi“, aby udržovala 

vazby mezi jednotlivými významy.4

���� ��#�$(�����������	�����$)���$	������

Uve�me si p�íklad pro oz�ejm�ní p�edešlého. Budeme-li považovat klasifikaci 

zví�at v �ínské encyklopedii za danost, neznamená to potom, že veškeré „západní“ 

klasifikace, které jsou od �ínské odlišné, jsou mylné? Na druhou stranu jaké máme 

právo považovat práv� to �ínské rozd�lení za scestné? P�irovnejme si toto dilema k 

rozpor�m, které �asto panují v um�ní. Je to, co je nám jako um�ní p�edkládáno, stále 

ješt� um�ní? Stává se jím jen tím, že o n�m n�kdo prohlásil, že se o um�ní v tomto 

p�ípad� jedná? A jsme-li to my, kdo p�edložené za um�ní nepovažuje, víme, že se o 

um�ní opravdu nejedná? M�žeme sami za sebe �íct, co ješt� um�ní je a co už ne? 

T�mito otázkami se dostáváme k základním princip�m dvou sm�r�, které 

v sou�asné dob� zaujímají p�ední místa v p�ístupu k v�deckému bádání a v�d� jako 

takové – perspektivismu a relativismu.5 Zárove� nám tyto sm�ry pomohou oz�ejmit 

uvažování Michela Foucaulta a Thomase S. Kuhna. V tomto ohledu je nutné poukázat 

p�edevším na relativismus a dále jej rozvést. Jedná se o relativismus epistemologický a 

ontologický, jelikož ontologický sm�r m�l práv� hlavní vliv na Kuhnovu Strukturu 

v�deckých revolucí. 7  Zárove� epistemologický relativismus nám umožní lépe 

pochopit Foucault�v pojem épistémé. A máme-li se bavit o relativismu, a� už 

v jakékoli jeho podob�, nejde se chvíli nepozastavit u perspektivismu, sm�ru, který 
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podle Briana Faye dláždí cestu k n��emu provokativnímu a d�sažnému,A �ímž má být 

myšlen práv� relativismus.  

Perspektivismus je názor, že veškeré poznání je nutn�

perspektivní povahy, tzn., že kognitivní výroky a jejich hodnocení vždy 

pat�í do ur�itého rámce, který poskytuje konceptuální prost�edky, jimiž 

se popisuje a vysv�tluje sv�t.
8

Jinak �e�eno, naše nazírání na sv�t, jako na neutrální základ, a jeho poznávání 

probíhá skrze ony konceptuální prost�edky, za které m�žeme považovat p�enesen� vše, 

co nás obklopuje. Je to p�edevším jazyk, který je ur�itým zp�sobem systematizován a 

který nám dovoluje formulovat myšlenky a názory, kterými sv�t popisujeme. Zkrátka 

vyjád�ení pravdivosti a v�bec uvažování o ni musí probíhat podle n�jaké perspektivy,9

a to tedy té „naší“. Brian Fay také pokládá otázku, pro� p�evládá jedna perspektiva a 

ne n�jaká jiná. V tomto ohledu záleží p�edevším na samotné perspektiv�, kterou 

zastáváme, a perspektiv�, která je s tou naší ve sporu. Musíme také zohlednit prostor a 

�as, �ímž se již dostáváme k relativismu. 

U relativismu dochází k uv�dom�ní si faktu, že samotná naše „perspektiva“, 

naše konceptuální zam��ení, zabarvuje neutrální prostor sv�ta a tím pádem se 

prom��uje i naše zkušenost jako taková. 10  Zam��íme-li se nyní na relativismus 

epistemologický, dojdeme k záv�ru, že ona debata o otázkách um�ní je sice 

oprávn�ná, nicmén� nevy�ešitelná, protože oponenti v tomto sporu zastávají svou 

vlastní zkušeností a konceptuálním sm��ováním zabarvené protich�dné názory 

v oblasti toho, co v�bec vymezuje samu podstatu sporu a kde v�bec leží hranice onoho 

poznání, 11  jež nám umož�uje tuto debatu v�bec vyvolat. Zkrátka jde o setkání, 

z�staneme-li v jedné �asové úrovni, nap�íklad laika konzumujícího mainstreamovou 

kulturu a um�lce – socha�e, který se zabývá instalacemi v public artovém sm�ru. Op�t 

se nám m�že zdát, že dochází k legendárnímu nahodilému setkání na pitevním stole. 
���������������������������������������� �������������������
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Ten se však – dle Foucaultových slov – bortí p�edevším proto, že komunikace a 

odlišnost pohled� a zkušeností je tak velká, že jejich setkání musí vyvolat silnou 

reakci, která st�l zni�í. Zárove� se n�komu m�že zdát samotná možnost tohoto setkání 

tak nereálná a iracionální, že deštník a šicí stroj mohou stát v povzdálí a na základ�

svých zabarvených konceptuálních schémat celou scénu pouze pozorovat. 

Zam��íme-li se konkrétn�ji na teoretické zakotvení pojm� Michela Foucaulta, 

m�žeme jej, jak již bylo zmín�no, podle Faye za�adit k epistemologickému 

relativismu. P�eloženo do obecné mluvy m�žeme epistemologický relativismus chápat 

jako poznávání sv�ta – epistemologii, které probíhá skrze naše vlastní konceptuální 

schémata, která jsou ovlivn�na p�edevším naší vlastní zkušeností. Proto tedy m�žeme 

dnes vnímat kategorizaci zví�at v encyklopedii starých �í�an� jako nelogickou a 

možná i trochu úsm�vnou. Je ale dosti pravd�podobné, že žili-li bychom ve starov�ké 

�ín� v dob�, kdy encyklopedie vznikala, pohlíželi bychom na rozd�lení zví�at, která 

sebou mrskají jako šílená a která jsou nabalzamovaná, jako na z�ejmý fakt, který není 

t�eba, a ve své podstat� ani nelze, zpochyb�ovat.12 A také je pravd�podobné, že jak se 

nám te� zdá nemožné položit vedle sebe kategorie zví�at, která práv� rozbila džbán a 

která zdálky vypadají jako mouchy, tak stejn� odmítav� by se mohli starov�cí auto�i 

�ínské encyklopedie stav�t k pro nás samoz�ejmému faktu, že vydra i slon jsou podle 

klasifikace obratlovc� savci. Zd�raznit však musíme skute�nost, že nahlíželi-li by sta�í 

�í�ané na fakt o savcích odmítav�, neznamená to, že se jejich postoj s postupem �asu 

nemohl m�nit. I v rámci západní civilizace se dlouho v��ilo, že mo�e padá do 

nekone�na p�es okraj zemského disku. Práv� proto vždy musíme p�ihlédnout 

k dostupným možnostem v�d�ní – a to nejen v�d�ní ve smyslu v�dy, ale i v�d�ní 

kulturního, náboženského, politického apod. –, které na daném míst� a v dané dob�

existovalo a existuje. 

Dalším významným sm�rem, který je nutno zmínit pro pochopení pojmu 

épistémé, je strukturalismus, jenž ovlivnil Michela Foucaulta p�edevším p�i práci na 
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Archeologii v�d�ní.13 Sm�r jako takový vychází ale z holismu – doktríny,14 ve které už 

jedinec neformuluje sv�t skrze své vlastní vid�ní, jak tomu bylo u relativismu, nýbrž je 

sám sv�tem – skupinovou p�íslušností, sociálním systémem, kulturou – utvá�en a 

formován. Je v podstat� prost�edkem, jímž se vyjad�ují kultura a spole�nost. Jde o to, 

že si nelze ud�lat obrázek o spole�nosti na základ� jednotlivce vytrženého ze 

sociálního kontextu jeho vlastního prost�edí. Naopak, nutné je zkoumat kulturní a 

sociální celky, na jejichž základ� se jednotlivec projevuje.15 M�žeme si to p�edstavit 

tak, jako kdybychom cht�li zkoumat, jaký odpor vod� kladou šti�í šupiny, a proto 

vylovili rybu z vody na souš a jednotlivé šupiny si za�ali prohlížet. 

Strukturalismus v tomto ohledu postoupil ješt� dál. P�vodn� se zam��oval 

hlavn� za jazykovou stránku, kdy se snažil odkrýt logiku vazeb, které propojují jazyk, 

znaky a další prvky, které jsou jakožto sou�ást ur�itého systému jazykem a znaky 

ozna�ovány.16  To nám oz�ejmuje návaznost k holismu; op�t to tedy není vytržený 

jednotlivec, jenž by v daném prost�edí existoval, kdo by nad jazykem získal kontrolu a 

mohl tak oproti kulturnímu a sociálnímu kontextu jej utvá�et. 17  Postupn� se ale 

strukturalismus rozší�il i na spole�enskou teorii. Jde o podobný princip, kdy 

jednotlivec nevytvá�í systém význam�, jež by byly schopny vysv�tlit nezávisle na 

sv�t�, ve kterém žije, sv�t samotný a dovolit mu tak jeho pochopení. Naopak systém 

význam� skrze individuum vytvá�í onen sv�t, ve kterém pak jednotlivci – sociální 

subjekty – už žijí.18
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Cht�jí-li sociální v�dci porozum�t individuálnímu chování, musí 

tedy v�novat pozornost vnit�ní logice, která uspo�ádává r�zné prvky, 

z nichž se skládá sociální systém jako celek.
19

Sám Foucault p�ipouští, že jeho práce m�že dostat „nálepku“ strukturalismu, 

nicmén� tak m�žeme u�init pouze za ur�itých p�edpoklad�. P�edevším si musíme 

uv�domit, že strukturalismus nem�že pojmout celou problematiku a metodologické 

pole historie. Zárove� n�které nástroje strukturalismu vychází ze samotného pole 

historie jako d�sledek toho, co se samotný sm�r snažil objasnit.20 Je to z�ásti i proto, 

že samotný strukturalismus se svými nástroji „b�hem“ historie vznikl a tudíž i jeho 

samotný vznik podléhá vlastním pravidl�m strukturální metody.  

Zárove� je z práce autora cítit, že se snažil odklonit od strukturalismu pomocí 

tvorby nových pojm� a postup�, jak nakonec sám p�iznává. 21  M�žeme tedy 

postupovat podle strukturální metody, nicmén� nám b�hem odkrývání a popisování 

struktur nesmí uniknout samotné „nastávání“ d�jin, které zkoumáme.22

��*� ��	��������	�	+�����
����

Michel Foucault se snažil porozum�t p�edevším možnostem poznání, které jsou 

na daném míst� a v daném období – epoše – p�ístupné a p�ípustné. Zam��il se tedy – 

podle Fayova mín�ní – na kulturn� sociální celky, na které aplikoval svou výzkumnou 

metodu, kterou byla archeologie v�d�ní. Celý tento postup spolu se zavedením a 

definováním nových pojm�, koncept� a zp�sob� nahlížení na danou problematiku 

popsal v již zmín�né, stejnojmenné knize Archeologie v�d�ní. Mezi pojmy, které 

definoval a které z �ásti budou i d�ležitou sou�ástí vedoucí k pochopení jeho aplikace 

archeologie p�edevším na d�jiny poznání v této práci, m�žeme za�adit nap�íklad 

diskurs, diskursivní formaci, �i pozitivitu.23 Zárove� nesmíme a ani nem�žeme brát 

definice pojm� v Archeologii v�d�ní za nem�nnou danost, nebo� se, jak autor sám 
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uvádí ve svých dalších dílech, 24  pojmy spole�n� s autorovým uvažováním dále 

vyvíjely a je tedy nutné i v tomto ohledu p�ihlédnout k okolnostem – p�edevším k 

�asu, b�hem kterých tyto definice vznikly. 

Jednoduše m�žeme �íci, že archeologie v�d�ní se zam��uje na diskontinuitu 

historie, kterou Foucault spat�oval ve vývoji v�d�ní.25

Stru�n� �e�eno, zdá se, že d�jiny myšlení, poznání, filosofie, 

literatury rozmnožují zlomy a veškeré shluky diskontinuit, zatímco 

historie ve vlastním smyslu jako by naopak potla�ovala vpád událostí ve 

prosp�ch zachování stabilních struktur.
26

Celou archeologii v�d�ní m�žeme tedy pojmout jako metodologický rámec, 

nástroj, který disponuje �adou jiných dalších nástroj�, skrze n�ž má zkoumání v�d�ní 

probíhat. Práv� vytvá�ením t�chto nových pojm� – nástroj� se Foucault snaží odpoutat 

od již zavedených postup� a sm�r�.  

Zárove� sám autor si klade za cíl zachytit prom�nu, jež se odehrála obecn� na 

poli historie.27  K tomu požívá práv� diskursu, který, vedle mnoha definic a pojetí 

tohoto pojmu, kdy si každý filozof a badatel stanovil své vlastní vymezení, Foucault 

považuje za nositele výpov�dní hodnoty daného �asového období. Jeho výskyt však 

nespat�uje v dobových dílech autor�. Práv� naopak, nap�íklad literární díla jsou pro 

n�j p�enesen� jen výtvory jednotlivých diskurs�. Samotná díla jsou sice sou�ástí 

daného diskursu a také jej obsahují, ale ne v tom smyslu, že by jej vytvá�ela.28 Stejn�

tak diskurs nevytvá�í ani auto�i t�chto d�l. Ti pro nás nejsou v tomto ohledu d�ležití, 

nebo� jsou jen nositeli diskursu, ve kterém žijí. Samotný diskurs totiž nemá jednoho 
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konkrétního autora, nevychází z jednoho konkrétního díla – diskurs je anonymní,29

„bezosobní“, jediným místem, v n�mž se ve skute�nosti m�že nacházet, je 

„nep�ítomnost“.30 Je to tedy diskurs, co utvá�í díla, vede autory v jejich pracích, v 

bádání a p�ipravuje pro n� podmínky, a ne naopak. 

Samoz�ejm� je vytvá�ení d�l a vedení autor� ze strany diskursu p�enesené, 

nicmén� p�ipustíme-li, že se tak d�je, d�je se to prost�ednictvím diskursivních formací. 

Podobn� p�enesen� m�žeme �íci, že jsou to nástroje diskursu – „díl�í v�d�ní“ 

charakteristické pro danou epochu 31 , které definují pravidelnosti, �ád, zp�soby 

fungování mezi objekty, výpov��mi �i pojmy. Stanovují jakási diskursivní pravidla – 

podmínky, jimiž se tyto procesy �ídí: vznikají, koexistují, prolínají se, vyvracejí se, ale 

zárove� i zanikají a mizí.32 Tímto tedy Foucault metodologicky p�ipravil p�du pro 

bádání a zkoumání v oblasti poznání.

��,� -%���)�)�

V zásad� m�žeme �íci, že Foucault�v diskurs p�ipravil p�du pro épistémé. 

P�ipravil p�du pro to, co by m�lo být zárove� výsledkem archeologie v�d�ní a všech 

jejích nástroj�, co je však také – z pohledu Michela Foucaulta – p�í�inou toho, že se 

myšlení a v�d�ní „západní civilizace“33 v celé své ší�i vyvíjelo takovým zp�sobem, že 

se vyvinulo do dnešní podoby. 

Koncept épistémé Michel Foucault popisuje ve své knize Slova a v�ci, opírá jej 

o teoretickou práci Archeologie v�d�ní a zárove� jej pozd�ji vysv�tluje, opravuje a 

uvádí na pravou míru nap�íklad v práci Diskurs, autor, genealogie �i okrajov�

v souboru p�ednášek Zrození biopolitiky.34 Zjednodušen� si épistémé p�edstavme jako 

epistemologické pole; jako kulturní – ale nejen takovou – epochu vyzna�ující se 
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v�d�ním specifickým jen pro ni.35 Zárove� se toto pole, m�ížka �i rastr �ídí pravidly 

archeologie a jejími nástroji, p�edevším diskursem. Auto�i v dané épistémé p�sobící 

jsou spíše než jejími tv�rci, kte�í by ji utvá�eli skrze svá díla a myšlenky, jejími 

nástroji, nebo� díla a myšlenky, které vytvá�ejí, vytvá�ejí práv� v této épistémé, která 

jim jejich práci umož�uje. Poskytuje autor�m „p�edb�žné podmínky v�d�ní“, které 

jsou typické danému historickému období, 36
�ímž tedy toto epistemologické pole 

p�edkládá to, co by m�lo být náplní jejich práce. 

Jen st�ží bychom mohli tvrdit, že myšlení a v�d�ní v 17. století bylo stejné, 

jako bylo ve stolení dvacátém. Nem�že tomu tak být ze samotné povahy épistémé. 

Tak, jak již bylo uvedeno, se pojí s ur�itým prostorem – je jasné, že épistémé 

staro�ínská se nutn� musela lišit nap�íklad od staro�ecké.37 Zárove� však jde o dimenzi 

�asu, kterou v sob� každá épistémé obsahuje.38 Foucault ve vývoji západní kultury 

spat�uje dva hlavní zlomy, dv� diskontinuity, které tedy historii rozd�lují do t�í 

epistemologických celk�. 

Obdobím, ve kterém se – podle Foucaulta – dá ucelen� hovo�it o épistémé 

v takové podob�, o které jsme se až doposud bavili, je období alchymie, okultismu, 

astrologie, silné víry prostupující veškeré lidské po�ínání a bytí – období kon�ící 

spole�n� s 16. stoletím – období renesance. V této dob� ješt� nem�žeme uvažovat o 

v�d�, ani jejích sm�rech, které známe. Spíše než o v�du šlo poznání, které vrcholilo 

v Boží moudrosti.39  

Co je pro tuto dobu nejtypi�t�jší, jsou vazby mezi v�cí, tj. základním 

elementem, zví�etem, rostlinou �i nap�íklad �lov�kem, a znakem, který ke každé v�ci 

náleží. Jednotlivé objekty jsou p�itom �azeny k ur�itým znak�m, které se skrývaly 

v �e�i, 40  a naopak podle ur�itých ozna�ení zase rozd�lovány a p�erozd�lovány do 

nových skupin. Hlavním a nejd�ležit�jším prvkem, který ur�oval postavení v�cí, byla 
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podobnost. Období do konce 16. století oplývalo nep�eberným množstvím podobností, 

které se navíc na sebe vrstvily, takže docházelo op�t ke vzniku dalších. Konvenience,41

emulace, 42
 analogie

43  a sympatie
44  jsou �ty�i nejvýrazn�jší podobnosti, které byly 

v podstat� ostatním nad�azeny,45 ostatní byly jejich podobnostmi. 

První velký zlom ve vývoji myšlení a v�d�ní má na sv�domí samotný obsah 

épistémé 16. století. Podobnosti a znaky se na sebe vršily a produkovaly další 

podobnosti a znaky, takže m�žeme �íci, že nedocházelo k žádným novým myšlenkám, 

protože ty op�t byly p�ekryty starými a zavedenými formami podobnosti mezi znaky a 

tím, na co odkazují.46 V podstat� se první épistémé dostala do bludného kruhu, který 

se nakonec rozpadá a je uvržen do zapomn�ní. 

Druhé epistemologické období nastává s p�íchodem baroka a poté klasicismu 

do západní kultury od 17. století do za�átku 19. století, kdy se objevuje druhá 

diskontinuita.47 Tato épistémé je ve znamení 	ádu, veli�in, porovnávání jednotlivostí, 

stanovování pom�r� a rozdílností. Podobnost, kterou se �ídila épistémé p�edešlá, je 

nyní považována spíše za zdroj omyl�, nep�esností a zmatku.48 M�žeme se domnívat, 

že je to zp�sobeno práv� podobností – objekt, nebo spíše vztah mezi jednotlivostí a 

jejím znakem se nedá kvantifikovat a nelze stanovit veli�inu pro jeho m��ení. V�ci si 

jsou pouze podobné, nikoli stejné, a mezi „pouze“ podobnými se nedá najít jednotka �i 

veli�ina. Zárove� v tomto období získává i �e�, potažmo jazyk jako celek novou 

funkci: již není primárn� nositelem znak�, nýbrž má za úkol v ideáln� neutrální 

podob� sd�lovat pravdu – pravdu o rozdílnosti a identit�, mí�e a �ádu.49 P�esto znaky 

nejsou úpln� zavrhnuty, nebo� v sob� obsahují práv� informaci o odlišnostech 
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vedoucích k ur�ení posloupností a tím i �ádu.50 A práv� i mnohé znaky, ale spíše prvky 

�ádu p�etrvaly podle Foucaulta dodnes i p�es druhou velkou diskontinuitu v oblasti 

v�d�ní. 

V sou�asné dob� se podle Michela Foucaulta nacházíme ve t�etím období 

épistémé, nicmén� tak, jak jsme byli schopni �íci, �ím se vyzna�ovala épistémé v 16. 

století a �ím klasická épistémé, tak dnes situace není tak samoz�ejmá. Nem�žeme 

jednoduše �íci, že moderní doba p�evzala n�které postupy, v�d�ní a myšlení 

z klasicismu a stala se tak pokra�ovatelkou. Je t�eba chápat tyto rozdíly jako projev 

hluboké zm�ny ve zp�sobu bytí v�cí a jejich uspo�ádání.51 A odhalit souvislosti této 

zm�ny a prozkoumat její hloubku a kauzalitu je p�enesen� práv� úkolem sou�asné 

épistémé. Zárove� Foucault stanovuje oblasti, které jsou zásadní pro sou�asné v�d�ní 

a poznání, a ozna�uje je za transcendentality – Život, Práce a 	e�.52 V tomto p�ípad�

se nejedná o zcela nové oblasti, ale o nové p�ístupy, které sou�asná épistémé, na rozdíl 

od p�edchozích, umož�uje badatel�m použít. 

Velmi d�ležitou otázkou je, jak dochází k p�erodu, �i lépe �e�eno k zániku 

jedné épistémé a vzniku nové. Jak dochází k tomu, že v�d�ní a myšlení, které je 

považováno za danost, za n�co, co �ídí celý kolob�h poznání, již neplatí, rozpadá se, je 

odsouváno do pozadí, stává se ne-v�d�ním? P�estože je tato otázka zcela namíst�, 

odpov�� na ni tak jednozna�ná není. Nep�edstavujme si, že s novými poznatky se 

v jedné épistémé udrží i poz�statky starého v�d�ní, které ješt� „dožívá“, dokud neztratí 

poslední p�íznivce. V podstat� jde o opušt�ní koncepcí jako celku a p�íklon k novým. 

B�hem prvního zlomu hrála d�ležitou roli Logika z Port-Royal, spis, který 

namísto renesan�ního systému t�í idejí – to, co bylo zna�eno, co bylo zna�ící a 

samotné ozna�ení – zavedl pouze ideu v�ci, již reprezentuje, a ideu v�ci, jež je 

reprezentována. 53  Tímto dochází k úpln� novému pohledu na celou problematiku, 

protože vypadává prvek signace a tudíž podobnosti, nebo� ozna�ení vztahu bylo práv�

nositelem podobností. 54  Tento nový systém umožnil zabývat se zcela novými 
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možnostmi organizace, porovnávání a m��ení. Nesmíme si ovšem myslet, že jedním 

spisem se prom�ní celá épistémé. Toto je pouze p�íklad. Také si musíme uv�domit, že 

se s tímto zlomem m�ní pohled na celé dosavadní v�d�ní, které má archeologie v�d�ní 

za úkol zmapovat do co nejv�tší hloubky, nicmén� Foucault podobných p�íklad� uvádí 

více.55

Zam��íme-li se na druhou diskontinuitu, která dala vzniknout sou�asné 

moderní épistémé, podobn� jednoduchý p�íklad budeme hledat jen st�ží. Je to 

p�edevším tím, že šlo o hlubší a skryt�jší p�em�nu, než jaká prob�hla b�hem prvního 

zlomu.56 Zárove� mnoho z klasického v�d�ní p�etrvalo a je používáno, protože není 

vždy nutné, aby p�edchozí poznatky byly zcela zapomenuty. Nové epistemologické 

pole ovšem nabízí také nový náhled a možnosti, jak ke stávajícím poznatk�m 

p�istupovat a jak s nimi pracovat. 

Je pro nás t�žké stanovit p�í�iny zlomu také z toho d�vodu, že událost, která 

tento zlom zap�í�inila, její síla a dopad, nás lapily a ješt� stále nás drží ve svém 

p�erodu. D�kazy toho jsou všude kolem nás, ve všech odv�tvích v�dy, filozofických 

sm�rech, v literatu�e.57 I díky této rozlehlosti je pro nás obtížné ur�it jednu jedinou 

událost, která se projevila ve všech oblastech lidského bytí. 
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Podobn�, jako jsme si u Michela Foucaulta p�iblížili a oz�ejmili teoretické 

zakotvení n�kterých jeho pojm� a �áste�n� i zp�sobu jeho uvažování, budeme nyní 

postupovat i v p�ípad� Thomase S. Kuhna. Našt�stí budeme mít v tomto p�ípad� práci 

o n�co jednodušší, nebo� principy uvažování obou autor� se �áste�n� p�ekrývají. Tam, 

kde se nep�ekrývají, nám usnadní vysv�tlování ten fakt, že se budeme mít již k �emu 

vztahovat. 

*��� /�	�����$���2$�����

Pat�ilo-li myšlení a zp�sob bádání Michela Foucaulta ke sm�ru ozna�ovanému 

jako epistemologický relativismus, tedy jako poznávání sv�ta, které probíhá skrze naše 

vlastní, našimi vlastními zkušenostmi zabarvená, konceptuální schémata, pak 

uvažování Kuhnovo budeme �adit k ontologickému relativismu.58 Ten nejenže vychází 

z relativismu epistemologického, který se zam��uje p�edevším na obsah, význam �i 

pravdivost p�esv�d�ení a tvrzení vycházejících z konceptuálních schémat, ale zárove�

jej p�itom rozši�uje na vnímání a soudy o realit� jako takové, která op�t nutn� prochází 

skrze konceptuální schéma lidí, jež v dané realit� žijí.59 Brian Fay ješt� uvádí, že Kuhn 

je za názor, že v�decké myšlení prochází skrze konceptuální schéma, doslova 

„zodpov�dný“. 

Vezm�me fakt, že došlo-li v epistemologickém relativismu k odlišným 

názor�m na jednu a tutéž v�c, která byla zp�sobena rozdílností konceptuálních 

schémat zastánc� opa�ných názor�, šlo zde p�edevším o r�znost dostupných 

interpretací a r�zných možností v�d�ní, které byly závislé na daných schématech. 

Relativismus ontologický jde ješt� dál a m�žeme podle n�j tvrdit, že oba zastánci 

svého názoru žili nejen v rozdílných konceptuálních schématech, ale p�ímo 

v rozdílných sv�tech. 60  Tímto pak ale dosp�jeme k praktické nemožnosti �i 

neschopnosti si navzájem porozum�t s p�íslušníkem odlišného sv�ta – konceptuálního 
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schématu, nebo� hodnoty jednotlivých sv�t� se do hloubky navzájem odlišují. A toto 

je nejen v Kuhnov�, ale i ve Foucaultov� teorii zdrojem diskontinuit.61

*�*� .���
�+���

Podobn�, jako épistémé u Foucaulta, je u Kuhna úst�edním pojmem 

paradigma, který uvedl Kuhn v roce 1962 62  ve své studii Struktura v�deckých 

revolucí.  

Jedná se o spole�ný vzor v�dy v ur�itém období, model, ze 

kterého vycházejí vnit�n� jednotné tradice v�deckého výzkumu (…), 

ur�itá p�edstava hodnot a postup�.63

Bez zajímavosti rozhodn� nejsou okolnosti, které Thomase Kuhna p�ivedly 

k zamyšlení se nad v�dou a tím i k vytvo�ení konceptu paradigmat. Kuhn se zpo�átku 

své kariery zabýval studiem fyziky a jejího vývoje. Ješt� i v té dob� p�evládala 

p�edstava, že v�da – p�edevším pozitivistická – sp�je k n��emu univerzálnímu, 

nepodléhá dobovým zm�nám a mód� a vždycky se její pomocí vyjeví pravda. 

Poukazovala na to, že texty, ve kterých je obsažena, jsou t�mi „správnými“, že metody 

popsané na t�chto stránkách jsou t�mi, které vedou k poznání a porozum�ní.64 Zárove�

ruku v ruce kumuluje poznání: �ím déle n�co zkoumáme za použití t�ch správných 

metod, tím bude naše poznání p�esn�jší.65 P�esto když procházel práce Aristotela �i 

Newtona, nechápal, jak je možné, že m�li n�které p�edstavy tak zkreslené. To jej 

vedlo k vysv�tlení, že jejich odkaz není možné brát ahistoricky – v jiném dobovém 

kontextu se totiž nejedná o nesmysly. Toto jej zavedlo práv� k vývoji v�dy, který 

dosp�l tém�� až k �isté filozofii.  

V pr�b�hu d�jin se m�žeme setkat s mnohými zásadními objevy na poli 

poznání, nicmén� ne každý má za následek vznik paradigmatu. Co ale nem�žeme 
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t�mto objev�m up�ít, je fakt, že se p�i�inily o posun v�dy a tím i paradigmatu, které 

práv� p�evládalo, kup�edu. Mezi práce, které p�isp�ly v poli poznání a vymezily pro 

následující generace odborník� legitimní postupy a metody ve výzkumném poli, pat�í 

nap�íklad Aristotelova Fysika, Ptolemai�v Almagest, Newtonova Principia a Optica �i 

Franklinova Elekt�ina.66 A� se nám m�že zdát, že podle tohoto vý�tu p�íklad� vzniká 

nebo se utvá�í paradigma pouze v oblasti fyziky, rozhodn� tomu tak není. P�esto Kuhn 

t�mito p�íklady ilustruje to, o �em Struktura v�deckých revolucí je. 

P�íkladem toho, že se nemusí jednat nutn� o oblast p�írodních v�d, a zárove�

toho, kam až se dostal pojem, který používáme naprosto b�žn� v oboru, na jehož 

pozadí tato práce vzniká, m�že pro nás být paradigma jako nástroj pro vnit�ní �len�ní 

sociologie jako v�dní disciplíny, který použil George Ritzer.67 Ten navrhuje roz�lenit 

sociologii do t�í paradigmat: prvním je paradigma faktualistické, které p�edpokládá, že 

existují v��i jedinci vn�jší fakta sociální reality, která m�žeme objektivn� zkoumat. 

Toto paradigma umož�uje p�edevším kvantitativní metody výzkumu sociální reality. 

Druhým paradigmatem je behaviorální paradigma, jehož základem je pozorovatelné 

chování jedinc� ve spole�nosti v jejich p�irozeném sociálním kontextu. A kone�n�

t�etím p�ípadem je defini�ní paradigma. Pro n�j není d�ležitý „objektivní“ stav v�ci, 

nýbrž definice a interpretace samotných lidí v závislosti na jejich sociálním kontextu.68

Z podstaty v�ci je jasné, že k takovýmto interpretacím je zapot�ebí kvalitativního 

metodologického p�ístupu. 

 K tomu, aby se badatel �i jeho práce stala pr�lomovou paradigmatickou 

událostí, musí spl�ovat dv� základní charakteristiky. Zaprvé se jedná o originalitu a 

neobvyklost, která ke svému sm��ování dokázala do dobov� kvalifikovaných zp�sob�

v�decké aktivity p�iklonit velké množství p�ívrženc�, kte�í p�izp�sobili své bádání 

onomu pr�lomovému. Zadruhé v�decké postupy umož�ovaly t�mto nov�

orientovaným v�deckým p�ívrženc�m zkoumat tém�� cokoli, co se v daném 

paradigmatu dalo, nebo� ony v�decké výsledky nem�ly ohrani�ený konec ani metodu, 
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která by p�enesen� bránila v rozletu. 69  Jsou-li tyto dv� charakteristiky napln�ny, 

získáváme pole Kuhna paradigma. 

Jeho pojem paradigma se rozší�il v obdobném smyslu, v jakém jej Kuhn 

zamýšlel, záhy rozší�il do dalších oblastí, nap�íklad spole�enských teorií �i jako popis 

kultur jako celk�, a to z pot�eby n�kterých myslitel�, aby byli schopni pokrýt v�tší 

oblasti spole�nosti. 70  Vždy� kultura p�ece utvá�í p�edstavy a p�esv�d�ení jejích 

p�íslušník� už jenom tím, že se v ní �lov�k narodí. Pokud ale tento fakt p�ijmeme, 

neznamená to, že si nejsme schopni s p�íslušníky jiných konceptuálních rámc� díky 

svému vlastnímu porozum�t? V do d�sledku dotaženém relativismu tomu tak opravdu 

je. Relativismus ústí do separatismu. 71  Nicmén� Fay rázem dodává, že práv� do 

d�sledk� dotažený relativismus je chybný. Chybou je p�edevším to, že se snaží na 

úkor podobností, které se b�hem diskontinuit zákonit� vyskytují, zveli�ovat rozdílnost 

a potla�ovat to, co je u obou konceptuálních schémat spole�né.72 V tomto ohledu se 

jedná p�edevším o diskontinuity, které od sebe odd�lují po sob� jdoucí �i vedle sebe 

existující paradigmata. 

P�edpokladem, který vede k omyl�m relativismu, je Kuhnovo tvrzení, že 

jednotlivá paradigmata mezi sebou soupe�í v boji o nadvládu nad tímto obdobím. 

Existují-li totiž dv� paradigmata vedle sebe, nutn� musí, mají-li stejný objekt zájmu, 

popisovat jednu a tutéž v�c, která je objektivn� stejná pro oba sm�ry.73 S �ím ovšem 

m�žeme souhlasit, je to, že každé paradigma m�že jednu a tutéž v�c pojímat a 

popisovat jinak, nicmén� po�áte�ní podmínky – v závislosti na svém schématu – mají 

stejné. 

Dalším d�vodem kritiky, která se na Kuhnovu práci snesla, vycházela 

z tvrzení, že jednotlivá paradigmata jsou natolik odlišná, s diametráln� se lišícím 

pohledem na sv�t, že jsou navzájem nesoum��itelná. 74 75  To ješt� Kuhn podpo�il 

tvrzením, že nad�azenost jedné teorie nad druhou nem�že být prokázána ani v debat�, 
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protože diskutující používají p�evážn� sice stejné termíny, ale ty se k tématu vztahují 

odlišným zp�sobem, a to p�edevším proto, že ob� strany vidí experimentální �i 

observa�ní situace jiným zp�sobem. 76  Zna�ná �ást filozof� Kuhnovi po vydání 

Struktury v�deckých revolucí vytýkala také jeho tvrzení, že zastánci nesoum��itelných 

teorií spolu nemohou komunikovat; v diskusi tak nerozhodují dobré d�vody, nýbrž 

d�vody osobní a subjektivní a za kone�né rozhodnutí komunikace nakonec zodpovídá 

ur�itá mystická apercepce.77

Thomas Kuhn na tuto kritiku nesoum��itelnosti reaguje dodatky, které 

vycházejí sedm let po samotné práci. V t�ch se snaží uvést svá stanoviska na pravou 

míru. Oponuje nap�íklad tím, diskuse o volb� teorie nelze rozvíjet ve formách, které 

by se pln� podobaly logickému nebo matematickému d�kazu, kde jsou premisy a 

pravidla od po�átku ur�eny. P�i neshod� musíme postupovat krok po kroku zpátky a 

hledat chyby �i provin�ní proti pravidl�m, až nakonec jeden z diskutér� musí chybu 

uznat. Pokud ob� strany zjistí, že se liší ve výkladu nebo aplikaci pravidel, pak míra 

jejich souhlasu �i nesouhlasu netvo�í dostate�ný základ pro d�kaz chybnosti. Diskuse 

pak pokra�uje zp�sobem, ke kterému nutn� dochází p�i v�deckých revolucích: debata 

o premisách, p�esv�d�ování - toto je p�edehrou k možnosti d�kazu v�bec.78 Nicmén�

diskutují-li dva lidé, kte�í vnímají situaci odlišn�, ale používají p�itom stejný slovník, 

musí nutn� slova používat odlišným zp�sobem, hovo�í-li z nesoum��itelných 

stanovisek. Na základ� toho vyplývá, že se nemohou nikdy navzájem p�esv�d�it. 

Zárove� Kuhn v��í ve schopnost lidí tyto odlišnosti reflektovat, schopnost nalézat to, 

co je vzájemn� odlišuje. Ale postupy které k tomu vedou, nebývají �asto p�ímo�aré; 

není to normální sou�ást v�decké „výzbroje“. V�dec si je osvojí z�ídka a používá je 

pro nezbytn� nutnou dobu p�echodu, nebo než pozná, že p�echodu dosáhnout nelze. 

Stru�n� �e�eno, ú�astníci hroutící se komunikace mohou ud�lat 

jen to, že uznají jeden druhého za �lena jiného jazykového spole�enství, 

a pak se stanou vzájemn� p�ekladateli.
79
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P�esto však aspekt p�ekládání – p�eložení n�jaké teorie do vlastního jazyka – 

ješt� neznamená, že jsme u�inili tuto teorii vlastní. K tomu se musíme p�erodit; 

musíme zjistit, že jazykem, který nám byl dosud cizí, nyní p�emýšlíme a pracujeme 

v n�m, a tudíž nov� nabyté poznatky již pouze nep�ekládáme. Toto však není otázka 

volby nebo úvahy, v jistém procesu p�ekladu prost� zjistíme, že už k onomu p�erodu 

došlo.80

Zkušenost obrácení, (…), proto z�stává srdcem revolu�ního 

procesu. Dobré d�vody n�jaké volby poskytují motivy pro obrácení a 

ur�ují klima, v n�mž k tomuto obrácení s velkou pravd�podobností 

dojde. P�eklad navíc m�že poskytnout vstupní bod nervového 

naprogramování, které, i když �asov� neur�itelné, musí obrácení 

p�edcházet.
81
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Jak již bylo uvedeno, je pot�eba, aby poznatky v oblasti v�dy spl�ovaly dv�

základní charakteristiky, chceme-li uvést nové paradigma k životu. Svými poznatky a 

jejich originalitou musíme na svou stranu p�etáhnout dostate�né množství odborník� a 

badatel� v oboru, jímž se zabýváme, a zárove� jim musíme poskytnout dostate�n�

otev�ený prostor pro jejich nové postupy a objevy. Spl�ujeme-li tyto charakteristiky, 

vytvo�ili jsme podmínky pro vznik paradigmatu. 

To, co nastává po ustanovení nového paradigmatu, nazývá Thomas Kuhn 

obdobím normální v�dy. Toto je obdobím ov��ování, že nové v�decké schéma 

dovoluje používat ur�ité nové �i neobvyklé postupy, p�i�emž se zjišt�né výsledky 

aplikují na nové p�ípady atd. 82  Dochází k dalšímu �len�ní a strukturaci vlastního 

paradigmatu,83  což umož�uje kumulace zjišt�ných poznatk� a samotného v�d�ní.84

 Proces zp�es�ování a objektivizování v�d�ní se m�že nápadn� podobat 

pozitivistickému náhledu na v�du jako takovou. Pozitivisté považovali a stále považují 
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v�du mimo jiné za nástroj k �ešení problém�, p�inejmenším však za zp�es�ující 

mechanismus vedoucí k odhalení postup� �ešení t�chto problém�. A není zárove�

snaha o objektivizaci v�d�ní jedním z nejd�ležit�jších p�edsevzetí pozitivist�? 

V zásad� m�žeme �íci, že období normální v�dy se za jistých okolností dá považovat 

za pozitivní, nicmén� od pozitivismu se liší již následující fází, kdy se za�ínají 

objevovat takové problémy, se kterými si normální v�da již neumí poradit. 

Kuhn si v jiné ze svých prací pokládá otázku, zda existuje pouze jedna v�da.85

Z pozitivistického hlediska by byla odpov�� naprosto jasná, Kuhn však onu jasnost 

problematizuje. Na jednu stranu p�iznává, že brali-li bychom objekt zcela obecn�

v závislosti na našem paradigmatu, m�žeme o n�m �íci, že spadá pod „p�írodní v�du“, 

p�i�emž jej r�zné obory v�dy popisují svými zp�soby. V tomto p�ípad� ale musíme 

brát jednotlivé obory jako sou�ásti téhož paradigmatu. V jiném p�ípad� se již op�t 

jedná o st�et r�zných paradigmat a tudíž porozum�ní a shoda na samotném objektu 

závisí na každém paradigmatu zvláš�.86

Ze samotné podstaty vývoje a st�ídání paradigmat je jasné, že žádné paradigma 

není schopno vy�ešit všechny problémy a otázky, se kterými se setká.87 Pravdou je, že 

normální v�da je schopna �ešit problémy, které p�ed ní vyvstanou. Staví se k nim jako 

k hádankám �i hlavolam�m, které je t�eba rozluštit, a to za pomoci nekonven�ních 

postup�, kterými mohou být d�vtip �i vynalézavost. 88  Tyto prost�edky pak dále 

posouvají metody daného paradigmatu. P�esto se za�nou objevovat problémy, na které 

normální v�da ani p�es sebelepší a vynalézav�jší metody nedokáže najít odpov��. 

V tomto okamžiku dochází ke vzniku anomálií,89 tedy problém�, se kterými se 

dané paradigma ješt� nesetkalo, a jeho pojmový i metodologický aparát nesta�í na 

formulaci zm�n. Tehdy se pravidla a postupy normální v�dy stávají neur�itými a 

nespolehlivými.90 P�esto nepropadn�me dojmu, že celé paradigma se na základ� jedné 

anomálie hroutí a zaniká. Anomálie v n�m sice zanechává trhlinu a z ní pramenící 
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pochybnosti, k tomu, aby se paradigma zhroutilo, je však zapot�ebí kumulace 

anomálií, které podkopávají doposud platné v�d�ní. 

Je-li takovýchto anomálií, které odolávají pokus�m normální v�dy o jejich 

vy�ešení, více, p�ivád�jí v�du a na ní postavené v�d�ní a poznání do krize.91  Na 

druhou stranu však anomálie vybízejí k neodolatelné p�íležitosti k v�deckým objev�m 

a novým teoriím. Thomas Kuhn uvádí n�které p�íklady myšlenek, jejichž prosazení 

napomohly práv� anomálie a s nimi spojené krize. Koperníkovo pojetí slune�ní 

soustavy, Newtonova teorie sv�tla a barvy, termodynamika �i Maxwellova teorie 

elektromagnetického pole jsou práv� t�mito p�íklady.92 Shodou okolností jsou toto 

zárove� p�íklady, které posunuly �i p�etvo�ily paradigma. P�itom si však nesmíme 

myslet, že jakmile se objeví anomálie, okamžit� p�ijde n�jaký v�dec s novou teorií, 

která bude s to anomálii vysv�tlit. Pokud jsou anomálie dlouho nevy�ešeny, dostává se 

v�da v Kuhnov� teorii do krize. 

Práv� ve chvíli, kdy již trhliny zp�sobené anomáliemi zaplnily pole poznání a 

v�da se zmítá ve víru krize, p�ichází nová, p�evratná a revolu�ní myšlenka, poznatek �i 

teorie, která dostate�n� spl�uje ob� charakteristiky, aby se stala paradigmatickou, a 

dochází k v�decké revoluci – v�da normální se p�em�ní na v�du mimo�ádnou. 93

Anomálie, kterou nebyla schopna vy�ešit stará normální v�da, p�itahuje pozornost 

v�decké obce, která nabude názoru, že práv� vy�ešení této anomálie je sm�r, kterým se 

má od té chvíle v�da vydat. 94  V d�sledku toho mezi odborníky vznikají neshody 

ohledn� pravidel p�vodního paradigmatu a nového schématu. 

Pravou podstatou v�decké revoluce je, že se vzdálí od kumulace v�d�ní, nadále 

již neartikuluje nová pravidla ani nerozši�uje základy starého paradigmatu. Naopak se 

snaží vybudovat �i spíše znovuobnovit obor na zcela nových základech, které m�ní 

elementární poznatky a metody a tím i jejich aplikaci.95

Dále dochází k postupnému odpoutání se od starých vazeb na p�vodní 

paradigma. Nebo� v�da, která není schopna zapomenout na své zakladatele, není 
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v�dou. 96  V tomto období zárove� m�žeme spat�ovat zna�né oživení a vyhran�né 

názorové st�ety.97 Oživení i st�ety jsou zp�sobeny práv� otev�eným koncem nového 

paradigmatu a soupe�ením o to, �í názor �i postup bude od nyn�jška nejvýznamn�jší. 

Ve chvíli, kdy opadne první euforie z nových možností, proces vývoje v�dy se 

uzavírá 98  a celý kolob�h za�íná od za�átku kumulováním nového v�d�ní v rámci 

normální v�dy.  
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Nyní stojíme p�ed úkolem, který nás zavazuje již od za�átku této práce, a který 

je ke všemu zadán v jejím názvu – Paralely épistémé Michela Foucaulta se strukturou 

v�deckých revolucí Thomase S. Kuhna. Velice sv�dná je myšlenka postavit do 

rovnosti épistémé a paradigma. Je tomu ale opravdu tak? Nicmén� naším úkolem není 

najít pouze to, co mají tyto pojmy spole�né, ale m�li bychom se zam��it i na �ásti, ve 

kterých se navzájem rozcházejí. Vezm�me si Kuhnovo pojetí, jež se již týká 

samotných v�dních disciplín a jejich vývoje. Pravdou z�stává, že je všechny stmeluje 

pod normální v�dou, obtížn� se však lze zbavit dojmu, že i samotné obory jako 

astronomie, fyzika �i chemie jsou navzájem nesoum��itelné, p�estože jsou obsaženy 

v jednom paradigmatu. Zato Foucault popisuje daleko širším zp�sobem pole 

p�sobnosti épistémé. Ta totiž zast�ešuje celé západní v�d�ní, které v�bec v�du a 

v�d�ní samotné umožnilo. 

N�které aspekty rozdílnosti již byly d�íve nastín�ny, nap�íklad v teoretickém 

zakotvení obou koncepcí, podívejme se ale podrobn�ji na p�ístup obou teorií 

k problém�m diskontinuity. 

Na první pohled z�ejmý rozdíl mezi ob�ma autory je v „ploše d�jin“, kterou 

jejich koncepce zaujímají. V p�ípad� Michela Foucaulta m�žeme za�ít épistémé 

datovat nejpozd�ji od 15. století. Tuto informaci sice ve své knize Slova a v�ci

výslovn� neuvádí, nicmén� auto�i, kterými jsou nap�íklad Paracelsus, Ulisse 

Aldrovandi �i Pierre Grégoire99, jež cituje, p�sobili v období 16. století. Z toho nutn�

plyne, že v�d�ní, se kterým pracovali, muselo již existovat p�ed tím, než se jím sami 

za�ali zabývat. Dalším d�vodem, pro� Foucault za�íná s épistémé renesance, m�že být 

i jistá ucelenost v podob� metody poznání, která se d�íve neobjevila.100
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Zam��íme-li se nyní na Thomase S. Kuhna, bude rozdílnost okamžit� z�ejmá. 

Jeho �asová osa za�íná u Aristotela, Ptolemaia, pokra�uje p�es Rogera Bacona, 

Mikuláše Koperníka, Isaaca Newtona a dále až k Franklinovi �i Albertu Einsteinovi.101

Tato rozdílnost m�že jednak ležet v dostupných zdrojích informací, spíše ale v tom, že 

nová paradigmata p�ejímala p�vodní poznatky t�ch paradigmat, jež už byla p�ekonaná. 

Vezm�me si jako p�íklad Ptolemaia a Koperníka. Oba astronomové museli v zásad�

zastávat r�zná paradigmata. Zárove� však Koperník jist� nemusel všechny obecn�jší 

poznatky, na které p�išel už Ptolemaios, objevovat znovu. Jist� je musel p�izp�sobit 

poznatk�m, jež p�ináležely k jeho paradigmatu, nicmén� je nemusel odsunout stranou, 

jako n�co, co je již zcela zastaralé a nefunk�ní. 

Pokud se v tomto ohledu vrátím k Foucaultovu pojení épistémé, situace se nám 

p�evrátí. Platila-li podobnost do 17. století jako danost, v klasické épistémé již 

neplatila. Onen prostor, jenž podobnost zaujímala, se zcela prom�nil a byl opušt�n. A 

neopustili jej jen p�ívrženci na podobnosti založené épistémé. Byl opušt�n samotným 

v�d�ním, které již nedokázala „pouhá“ podobnost uspokojit, a p�esunulo se ke 

konceptu �ádu. 102  Tento jeden ze dvou velkých zlom�, které jsou nej�ast�ji 

popisovány,103 znamenal naprostý odklon od v�d�ní, které již nem�lo co nabídnout. 

Velice sv�dná je myšlenka postavit do rovnosti épistémé a paradigma. Je tomu 

ale opravdu tak? Na první pohled se to tak opravdu m�že jevit, bohužel takto lákavá 

�ešení bývají velmi �asto zavád�jící. Ze samotné definice Kuhnova paradigmatu je 

z�ejmé, že spíše než pojem, který by dokázal pojmout veškeré v�d�ní a myšlení, jako 

je tomu v p�ípad� épistémé, je p�edstavou ur�itých hodnot, které platí p�i poznávání a 

objevování.104 Naopak épistémé v celé své obecné ší�i nedokáže poskytnout n�jaký 

vzor v�deckého poznávání. Je schopna zast�ešit poznání v té nejobecn�jší rovin�, ur�it 

sm�r, kterým se celkové v�d�ní m�že ubírat. 

S trochou nadsázky m�žeme �íci, že épistémé je nad�azeným pojmem 

paradigmatu – épistémé paradigmat. 
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Je pro nás stále obraz, na n�mž jsou tenkým št�tcem z velbloudí srsti 

vyobrazena císa�ova bájná selátka, která povalila džbán, jenž se rozbil, stále tak 

nelogický a iracionální, jakým se mohl zdát na za�átku? Stále ješt� uvažujeme nad 

tím, jak je možné, že takovéto kategorie stojí vedle sebe? Pokud je tomu tak, nezbývá 

nic jiného, než se na obraz dívat dál a obdivovat se alespo� jeho umnému provedení a 

technice velbloudího št�tce, jenž zkušenými tahy vykreslil dovádivá selátka. 

Pokud však p�ipustíme, že skrze naše konceptuální schémata n�kdo jiný, jehož 

konceptuální schéma je od toho našeho odlišné, m�že celou scénu pozorovat, aniž by 

jakoukoli iracionalitu spat�oval, práce m�že slavit p�inejmenším �áste�ný úsp�ch. 

Tento obraz m�l být pouze p�íkladem ilustrujícím, jak mohou vypadat r�zná nahlížení 

na jednu a tutéž skute�nost. Pokud neznáme celý kontext oné skute�nosti, opravdu 

m�že dojít k nepochopení. Jakmile si ale uv�domíme, že naše zkušenost a prost�edí, ve 

kterém žijeme, siln� ovliv�uje naše vnímání skute�nosti, budeme moci pochopit tyto 

dispozice i u p�íslušník� jiných konceptuálních schémat. 

Michel Foucault použil klasifikaci zví�at z jedné starov�ké �ínské encyklopedie 

k tomu, aby nastínil situaci, jež nás vede k podstat� jeho pojmu épistémé. Na tomto 

p�íkladu m�žeme vid�t, jakým zp�sobem m�že épistémé, nebo alespo� její d�sledky, 

vypadat. K jejímu dalšímu poznání nám posloužilo i teoretické pozadí, jenž 

p�edstavoval p�edevším epistemologický relativismus – sm�r, který nám umož�uje 

poznání sv�ta skrze konceptuální schémata, která jsou založena a ovlivn�na naší 

vlastní zkušeností, poznáním a v�d�ním, jenž je v našem prost�edí dostupné. 

D�íve než ale budeme moci používat pojem épistémé v celé jeho ší�i, musíme 

si p�iblížit ješt� užší teoretický kontext, ze kterého vychází. Michel Foucault totiž 

p�ichází s novou metodou zkoumání d�jin v�d�ní pomocí archeologie, která se 

p�edevším zam��uje na diskontinuity v historickém poli v�d�ní. Je vybavena �adou 

nástroj�, mezi které pat�í nap�íklad diskurs �i diskursivní formace. Tyto pojmy si 

m�žeme p�edstavit jako pravidla, která definují pravidelnosti, �ád �i zp�soby 

fungování mezi objekty �i jejich výpov��mi.  
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Díky p�edešlým informací máme vybavení pro pochopení a požití épistémé. Tu 

si p�edstavili jako kulturní epochu, která používala v�d�ní a myšlení, které bylo 

specifické pouze pro ni. P�i tomto poznatku bychom již m�li chápat kontext onoho 

obrazu v úvodu. Foucault dále épistémé rozd�lil do t�í historických epoch, nebo�

každá se vyzna�ovala specifickým nahlížení na v�d�ní. První epochou byla renesan�ní 

doba, ve které bylo veškeré v�d�ní postaveno na podobnostech, které se na sebe 

vrstvily. V druhém období jsme si p�iblížili klasickou épistémé, jejíž dominoval �ád a 

sestavování posloupností. Mezi prvním a druhým obdobím nastal zlom - diskontinuita, 

která vedla ke zm�n� nahlížení na samotnou podstatu v�d�ní: v�d�ní založené na 

podobnosti již nesta�ilo nárok�m dobového poznávání a bylo proto nahrazeno �ádem. 

K tomu mohlo dojít proto, že podobnostem již nebyla p�ikládána v�dní hodnota. 

Po období klasické épistémé nastává druhý zlom, nicmén� tato diskontinuita je 

daleko problemati�t�jší, nebo� západní spole�nost posunula do moderní – sou�asné 

épistémé, a proto je pro nás obtížné spat�ovat jednotlivé události, které tuto 

diskontinuitu zp�sobily. Její d�sledky se projevuje ve všech v�dních oborech, 

v kultu�e i v samotin uvažování. 

Teoretický úvod, který jsme m�li u Foucaulta, nám pomohl také u Thomase S. 

Kuhna. Jeho práce Struktura v�deckých revolucí �erpá teoretické zakotvení, podobn�

jako u épistémé u Michel Foucaulta, ze strukturalismu a také z relativismu. Ten má u 

Kuhna ovšem p�ívlastek ontologický. Krom� d�sledk� epistemologického relativismu 

ješt� p�idává možnost aplikace konceptuálního schématu na celou realitu a soudy o ní. 

V podstat� m�žeme �íci, že p�íslušníci dvou r�zných konceptuálních schémat se 

nemohou dorozum�t, nebo� pocházejí z „r�zných sv�t�“. 

Revolu�ním pojmem, který Kuhn ve Struktu�e v�deckých revolucí popsal, je 

paradigma, který jsme si definovali jako vzor v�dy v ur�itém historickém období, 

který je zárove� ur�itou p�edstavou hodnot a postup�, které má v�da napl�ovat. 

D�ležité jsou pro paradigma p�edevším dv� charakteristiky, které musí spl�ovat, aby 

se stalo dominantním paradigmatem v daném oboru. Musí k sob� p�imknout velké 

množství následovník� a musí jim nabídnout dostatek prostoru pro nové objevy. 

Zárove� však paradigma skrze svou definici, která je založena na relativismu, 

vyvolává zna�nou kritiku. Ta se dotýká p�edevším nesoum��itelnosti jednotlivých 
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paradigmat a tudíž, není možné je mezi sebou komparovat. Každé z nich má totiž 

vlastní konceptuální rámec, který mu zabra�uje v dorozum�ní s jiným paradigmatem. 

K dopln�ní celkového obrazu paradigmatu jsme ješt� zmínili cyklus, kterým 

každé paradigma d�íve nebo pozd�ji projde, nebo� vedle normální v�dy, která se 

vyzna�uje kumulací poznání a v�domostí, prochází obdobím, v n�mž se objevují 

anomálie. Ze za�átku si s nimi paradigma ješt� umí poradit, nicmén� postupem �asu 

za�ne po�et anomálií nar�stat a vznikají trhliny, které zp�sobují krizi v�dy – ta již není 

schopna svým pojmovým a metodologickým aparátem všechny problémy vy�ešit. A 

práv� v tuto chvíli nastává pravý �as pro nástup nového paradigmatu, který b�hem 

v�decké revoluce p�ebuduje základy starého paradigmatu, zm�ní postupy a prost�edky 

k dosahování v�deckých poznatk�. A paradigma op�t nastupuje cestu k novému cyklu. 

V poslední �ásti této práce jsme vyhledávali spole�né a rozdílné body 

v teoriích týkajících se d�jin v�d�ní. Významným bodem této komparace je zjišt�ní 

v p�ístupu jednotlivých pojm� k diskontinuit�. Kuhnovo paradigma se snaží objasnit 

anomálie, které vedou k diskontinuit�. Pokud se to nezda�í, p�ichází nové paradigma, 

p�i�emž se zam��í práv� na �ešení dané anomálie. K tomu mu však pomáhají 

reformulované poznatky starého paradigmatu. Kdežto dochází-li k diskontinuit�

v épistémé, staré v�d�ní je zcela opušt�no, nebo� již nemá žádnou v�deckou hodnotu. 

Dalším zjišt�ním je, že Foucault�v pojem épistémé je širšího pojetí, než 

Kuhnovo paradigma. Poukazují na to samotné definice jednotlivých pojm�. Paradigma 

se zam��uje na již konkrétní v�dní disciplíny, kdežto épistémé, m�žeme �íci, stojí ješt�

nad paradigmatem a umož�uje v�d�ní v jeho samotné podstat�. Mohli bychom tedy 

p�enesen� �íci, že v sou�asnosti panuje épistémé paradigmat. 
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The understanding is enabled by the theoretical background represented mainly 

by epistemological relativism which is the approach to word comprehension trough 

conceptual shames which are influenced by and based in our experience and 

knowledge available in certain environment.  Michel Foucault brings a new method of 

knowledge historical research using archaeology mainly focused on discontinuities in 

historical field of knowledge. This method is issued by many tools such as discourse 

or discourse formation or episteme. Episteme can be further understood as cultural 

epoch using knowing and thinking which was specific for it. Foucault divided 

episteme into three historical periods, each of them showed specific way of knowing. 

First of them was Renaissance when knowing was based on similarities, second was 

the classical episteme which was dominated by structure. Between first and second 

period the discontinuity took place which led to the change of perception of 

knowledge. After the classical episteme period another change comes which is more 

problematic to analyse because western society is in the modern episteme and it is 

difficult to see significant events which led to the discontinuity.  

Thomas S. Kuhn and his work The Structure of Scientific Revolutions is 

theoretically based in structuralism and ontological relativism with possible 

application of conceptual scheme on the whole reality. The key term is paradigm as a 

pattern of science in given historical period. There are two important characteristic 

which every paradigm has to fulfill: sufficient number of followers and the room for 

new discoveries. Every parading is subjected to its cycle, because along the normal 

science there are always some anomalies which cause crises in science, further 

revolutions and new paradigms. 

In the final part of this work different aspect of these theories were searched. 

Significant is difference in approaches to discontinuity. Kuhns paradigm strives to 

clarify anomalies which lead to discontinuity. If it is not possible new paradigm is 

adopted. If discontinuity occurs on episteme the old knowing is fully abandoned 

because it has not any scientific value.  
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