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Ve své disertační práci si Václav Zajíc předsevzal ‚rehabilitovat‘ metafysiku vykázáním 

toho, že v základu koncepcí George Berkeleyho a Immanuela Kanta „spočívá z těch či oněch 

důvodů pouze zavinutá ,jako-struktura‘ a že rozumění‘ – totiž fakt, že jakmile již jsme na 

světě, nějakým způsobem mu rozumíme – je zcela legitimním filosofickým tématem“. (str. 6) 

Při sledování tohoto svého cíle autor přihlíží k Heideggerovým přednáškám Logik (GA 21). 

Již z tohoto stručného přiblížení hlavního záměru práce je patrné, že její autor přemýšlí a 

rozšiřuje tradiční pojetí struktury ‚něco jako něco‘. Předpokládám, že o motivech k tomuto 

posunu pohovoří obšírněji ve své obhajobě, jelikož v samotné práci mi chybí explicitní 

zdůvodnění tohoto kroku. 

Problémem je přitom pro mne především toto autorovo výchozí rozhodnutí, méně již jeho 

další kroky. Práce je napsána jasně a její argumentační postup lze dobře sledovat, ačkoli se 

věnuje značně obtížným tématům. K autorovu podání mám již jen jednotlivé výhrady, z nichž 

nejdůležitější nyní uvedu:

Již v abstraktu (str. 5) se objevuje termín ‚nepredikativní soudy‘, myslím, že se mu autor 

měl vyhnout, nebo jeho použití explicitně obhájit.

Není mi jasné, proč je podle autora „souvislost mezi Kantovou ,transcendentální logikou‘ 

a Aristotelovým pojetím ,apofantických vět‘“ „implicitní“. (str. 7)

„Problém […] spočívá v tom, že vnímáme-li, máme obvykle neproblematicky za to, že 

předměty vnímání jsou od nás druhově různé, totiž že spadají do oboru toho jsoucna, jímž 

sami nejsme. Pakliže odmítneme představu o objektivním korelátu smyslových impresí, 

odmítáme tím i představu o jakostně odlišném jsoucnu, která je našemu vnímání, myšlení či 

představování konstitutivní.“ (str. 19)

Vnímám-li jiné lidi, mám obvykle neproblematicky za to, že jsou předměty mého vnímání 

druhově stejné jako já. Tvrzení by zasloužilo vyjasnit.



„Prostor redukovaný na ,dimenzi‘ je přístupný jen ,duchovnímu náhledu‘, neboť ,absolutní 

duch‘, to je ,duch‘ pojatý odděleně od ,těla‘, je ,čistá‘, ničím neomezená ,spontaneita‘. Na 

druhé straně, prostor bezezbytku převedený na ,odpor‘ možnost ,spontaneity‘ eliminuje.“ (str. 

35–36)

Argumentace mi není jasná. Nedohlížím, proč by rovněž prostor bezezbytku převedený na 

,odpor‘ nebyl přístupný duchovnímu náhledu.

„Redukovat prostor naopak bezezbytku na ,odpor‘ znamená v konečném důsledku 

eliminovat možnost své-volných pohybů a demaskovat naše evidence o zevně nenucených 

pohybech jako falešné anebo předpotopní.“ (str. 37)

Nerozumím zde termínu ‚předpotopní‘.

„Úlohu ke zraku ,alternativního systému značení‘ může sehrávat např. slepecká hůl, která 

není pouhým „prodloužením“ ruky, nýbrž je to nástroj, jehož prostřednictvím „vyhmatáváme“ 

možnosti pohybu v blízkém, ale ne bezprostředním okolí našeho těla. Slepecká hůl se stává 

nástrojem na jedné straně k „vyhmatávání“ překážek odepírajících našemu tělu možnost 

svévolného pohybu, na straně druhé k účinnému rozprostírání ,dimenze‘, neboť jejím 

prostřednictvím „dosáhneme“ za hranice okolí bezprostředně nás obklopujícího. Označení 

slepecké hole jako „prodloužené ruky“ je metaforické proto, že ta hůl k nám není přirostlá 

(nezačleňuje se do naší při-rozenosti), můžeme ji naopak kdykoli odložit (vztah ,ruka-hole‘ je 

arbitrární), a také proto, že žádný nástroj v podstatě neslouží jako „prodloužení našeho těla“: 

Kladivo skutečně není prodloužením naší ruky, protože bychom sotva zatloukali hřebíky 

zaťatou pěstí.“

Úvahu jako celek nemám za nesprávnou, avšak jako příliš jednostranné se mi zdá být 

tvrzení (pro autorovu argumentaci nikoli konstitutivní), že je vztah ruky a slepecké hole 

arbitrární a že se tato hůl nezačleňuje do naší (tj. slepcovy) přirozenosti (jakkoli tomu termín 

přirozenost nahrává).  

„…Kant [se] důvodně obává toho, že ačkoli nás zkušenost může neproblematicky 

informovat o tom, co fakticky je (např. některá těžká tělesa), není už v její moci nás 

informovat o tom, že tomu tak je nutně (jako nutně neplatí, že všechna tělesa jsou těžká, např. 

ta geometrická).“ (str. 59–60)

Je zřejmé, mám za to, že v syntetickém aposteriorním soudu „některá tělesa jsou těžká“ se 

termín ‚těleso‘ nemůže vztahovat na geometrická tělesa. 



„Pověděli jsme si […], že Kantovu analýzu receptivity lze uchopit jako svébytnou 

interpretaci toho konstitučního rysu předmětu, že je stáním vstřícným k poznávajícímu 

subjektu, a že jeho bytí je tudíž principiálně relativní. To ovšem žádným způsobem 

neznamená, že intuitivní danosti, smyslové předměty jsou „ontologicky diskvalifikované“, že 

jsou něčím „méně“ než ,věci o sobě‘, přístupné originárnímu názoru nějaké božské bytosti. 

Tak tomu rozhodně není.“ (str. 71)

Myslím, že tvrzení – s jehož směrem lze souhlasit – je příliš kategorické. 

„Ono ,je‘ neoznačuje však pouhý ,výskyt‘ (něm. Vorkommensein) pravdy a nepravdy v 

možné apofantické větě, nýbrž podle Heideggera říká ,být předchůdně při ruce (něm. 

vorhinein Vorhandensein)‘ anebo ,ležet v základu něčeho tak, že touto předchůdnou 

příručností je vše ostatní neseno‘.“ (str. 103)

Tlumočit Vorhandensein jako ‚příručnost‘ či ‚být při ruce‘ je po mém soudu nešťastné, 

což lze doložit citací jedné z pasáží Heideggerova díla, jehož zde využívá sám autor: 

„Durch diese Thematisierung des ursprünglich Gebrauchten zu einem bloßen vorhandenen 

Ding wird aber zugleich der ursprüngliche Seinscharakter des Gegenstandes, der Kreide, 

verdeckt, sofern sie jetzt nicht mehr unmittelbar da ist als Gebrauchsding, sondern als bloßes 

vorhandenes Ding, an dem ich eine Eigenschaft konstatiere und sie ihm zuspreche und in der 

Zusprechung selbst das Ding bestimme.“ (Logik, GA 21, s. 159)

Přes všechny výhrady však považují práci Václava Zajíce za filosoficky přínosnou a 

doporučuji ji k obhajobě.
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