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Diplomová práce Radky Vališkové nabízí porovnání Kantova a Bergsonova pojetí času, přičemž klade 
důraz na problém jednoty času. První kapitola obsahuje výklad Kantovy koncepce v Kritice čistého rozumu, 
druhá kapitola představuje Bergsonovo pojetí času, především na základě Eseje o bezprostředních datech 
vědomí a Hmoty a paměti. Autorka si připravuje půdu pro srovnání obou koncepcí v průběhu celé práce a 
soustavně k němu přikročí v kapitole třetí.  
 
Kapitola věnovaná Kantově pojetí času postupuje podle výstavby Kritiky čistého rozumu, tj. pojedná o čase 
nejprve v transcendentální estetice (5-13). Již zde se autorka zaměřuje na otázku, již vznese Bergson, a 
sice do jaké míry je časové uspořádání u Kanta již danou strukturou, kterou můžeme adekvátně 
znázornit za pomoci přímky, a do jaké míry je čas strukturou dynamického rozvíjení (str. 12n.). 
Následuje výklad o čase v transcendentální analytice, jehož první a hlavní část se zaměří na 
transcendentální dedukci (14-28) a druhá část na tři kategorie rozvažování, které mají v problematice 
času zvláštní význam, totiž na kategorie kvantity, substance a kauzality (28-37). Při výkladu času 
v transcendentální dedukci autorka sleduje hlavní téma práce, totiž otázku jednoty času, za pomoci dvou 
možných interpretací. Pro obě interpretace platí, že jednota času je vztažena k syntéze, již vykonává 
rozvažování, a již ještě nenacházíme na úrovni forem názoru. Podle první interpretace platí, že tento 
vztah je podstatný, podle druhé nikoli. Když například, podle první interpretace, vedeme přímku či 
spojujeme jednotky v číslo, uplatnili jsme syntetizující úkon rozvažování, díky němuž je možná nejen 
jednota přímky či čísla, ale sukcese vůbec. Podle tohoto výkladu, slovy Radky Vališkové, „není bez 
jednoty rozvažování sukcese jako taková možná.“. Ve velmi zajímavém exkursu sleduje autorka tento 
interpretační návrh i v dedukci podle prvního vydání Kritiky čistého rozumu, již lze číst rovněž tak, že 
sukcesivní rozmanitost je podmíněna syntézou (aprehenze a reprodukce), jejímž původcem „není 
receptivní názor, nýbrž  spontaneita obrazotvornosti“ (26). Podle druhé interpretace – slovy Radky 
Vališkové – je „jednota času jakožto celku … bytostně nepředmětná, a proto přesahuje hranice prožité, a 
tedy vědomé zkušenosti... čas se neomezuje na naše vědomé prožívání.“ (27) Časová sukcese i jednota by 
tedy byla možná již na základě názoru. Autorka se přiklání ke druhé interpretaci, neboť ta 
„nezpochybňuje Kantovo ústřední rozlišení dvou pramenů poznání“. Radka Vališková ovšem jedním 
dechem upozorňuje, že při tomto čtení je do určité míry obtížnější prokázat zdar záměru 
transcendentální dedukce, totiž předvést, že názor je přiměřený pojmům rozvažování (str. 28).  Závěr 
výkladu Kanta si všímá toho, jak dále je Kantovo pojetí času rozvinuto v pojednání o kategoriích 
kvantity, substance, jejímž schématem je trvalost, a kauzality jakožto takového sukcesivního vztahu, 
který je nezvratný a podléhá pravidlu (28-37). 
 
Ve druhé kapitole nabízí autorka velmi spolehlivý a promyšlený výklad Bergsonova pojetí času, v jehož 
průběhu nejen upozorňuje na odlišnosti vůči Kantovi, ale též velmi výstižně shrnuje některé Bergsonovy 
náhledy týkající se jednoty času, který je chápán jako neustálá kvalitativní změna (44). Autorka 
upozorňuje, že mezi Esejem a Hmotou a pamětí došlo k několika posunům, a to především v chápání 
prostoru: zatímco v první knize je prostor především chápan jako homogenní a vnější prostředním, které 
se zásadně liší od prožívaného trvání, ve Hmotě a paměti trvání přestává být výsadou subjektu a jeho 
prožívání, a je přisouzeno též hmotě (55). Tím, co vytváří naše přesvědčení, že prostoru i času jsou 
homogenní, tj. nekonečně dělitelné, je praktická orientace každodenní činnosti. Radka Vališková přesně 
rekonstruuje Bergsonovu úvahu z Hmoty a paměti, podle níž je běžné vnímání zaměřeno na působení a 
opírá se o určitou vrstvu paměti, která mu pomůže rozpoznat v okolí známé předměty a navrhnout 
účinné směry působení. Autorka tuto odlišnost oproti Eseji shrnuje slovy: „Bergson tedy navrhuje 
způsob, jak zachovat rozlehlost hmoty, a přesto ji neumístit do formální homogenní struktury. Zdrojem 



 2 

homogeneity pak nebude vnější homogenní názor, ale zaměření ducha na činnost“ (57). Bergson do jisté 
míry uznává, že čas a prostor jsou formy názoru, ba dokonce že je možné v rámci běžného vnímání 
přistoupit i na tvrzení, že naše zkušenost je umožněna kategoriemi, které řídí rozpoznávání předmětů, 
nacházení vztahů mezi nimi a předvídání. Jedná se ovšem jen o částečný souhlas s Kantem. Slovy 
autorky: „Prostřednictvím Kantova homogenního času se přizpůsobujeme praktickému životu, ale 
vzdalujeme poznání věcí samých“ (60). A dále: „Jestliže jsou hranice našeho běžného názoru hranicemi 
poznání, tak jedině poznání prakticky zaměřeného.“ (64) Pro Bergsona existuje „názor, kterým můžeme 
vykročit za naši smyslovost“, totiž intuice (61). 
 
V závěrečné, třetí části autorka shrnuje některé již představené rozdíly v pojetí času (a prostoru) u Kanta 
a Bergsona. Přitom se neomezuje na konstatování rozdílů, ale ukazuje na jejich odlišnou motivaci u obou 
myslitelů. Pokud si Kant klade otázku po možnosti syntetických soudu a priori jako základu „nutnosti a 
přísné obecnosti poznatků věd“ (64), sleduje zjevně cíl, který Bergonovi na mysli rozhodně netanul. 
Proto i odpověď na otázku po jednotě času je nutně odlišná. Zatímco Kantova odpověď je předložena 
jako součást tázání po vztahu mezi názory a rozvažovacími kategoriemi (tj. jako ústřední bod 
transcendentální dedukce), u Bergsonu se jednota času ani neklade jako otázka, „protože čas je podle něj 
jako heterogenní vývoj vždy jednotný.“ (64). Jednota času je tak u Bergsona myslitelná bez syntetizující 
činnosti rozvažování. 
 Tento postřeh autorku vede v posledním kroku srovnání: „musíme se ptát, do jaké míry dokáže 
[Bergson] objasnit funkce, které v Kantově filosofii plní kategorie“ (64). Kategorie kvantity u Bergona 
nevystihuje konkrétní dění, skutečné trvání, pohyb či změnu. Kvantitativní určení je vždy 
zprostředkovaným uchopením základnější reality, jíž je „kvalitativní jednota“ (66). Podobně kategorie 
substance u Bergsona najde zastání „pouze v prakticky orientovaném vnímání“, ale v zásadě je něčím, co 
Bergson popírá. Autorka případně cituje odpovídající pasáže z Hmoty a paměti, např. Bergsonovo 
prohlášení „Existují změny, ale pod změnou neexistují věci, které se mění: změna nepotřebuje oporu“ 
(66). Na tomto místě autorka namítá, že existuje „druh změny podmíněný trvalostí substance“. Za 
pomoci dvou příkladů uvádí myšlenku, že dokážeme rozlišit na nás nezávislé změny ve světě a změny 
v našem vnímání. Pokud jí dobře rozumím, tvrdí, že k tomu, abychom mohli tyto dva druhy změn 
rozlišit, musíme přijmout myšlenku „substance jakožto něčeho trvalého“ (67). Tento zajímavý návrh by 
jistě stál za rozvinutí. Poslední kategorie – kategorie kauzality – je u Bergsona oslabena ve prospěch 
pravděpodobného (nikoli nutného) předvídání, jak je uplatňujeme během praktické orientace našeho 
vnímání a působení (67). 
 
Samotný závěr této výtečně napsané práce (69n.) kromě shrnutí připomíná přinejmenším jeden důležitý 
autorčin postřeh, který přesahuje rámec komparace dvou filosofických nauk: „Bergson tvrdí, že změnu 
nemusíme chápat na pozadí substance, a toto stanovisko jsme v rámci Bergsonova pojmu vnímání 
problematizovali.“ (70).  
 
Diplomová práce Radky Vališkové je založena na velmi dobré znalosti primárních textů i vybrané 
sekundární literatury.1 Autorka dokáže velmi důsledně sledovat nejen zvolené téma, ale i systematické 
souvislosti, již toto téma má ve zkoumaných naukách. Průběžně upozorňuje na interpretační problémy, a 
své výkladové návrhy předkládá opatrně a vždy s dobrými důvody (to se týká též úvah o dvojznačnosti 
pojmu „názor“ u Kanta, viz např. 7). Práci chybí snad jen sjednocující téma. Otázka jednoty času tuto 
roli sehrála jen částečně, a autorka ji pojednala v podstatě odděleně pro Kanta (str. 28-28) a pro 
Bergsona (zejm. 64). 
 
 Práce žádné význačné nedostatky nevykazuje. Některé dílčí body výkladu by bylo dobré dále 
vysvětlit (např. co je „extenze“ představ u Bergsona, str. 63), místy – zcela výjimečně – by bylo dobré 

                                                 
1 Snad by bývalo bylo inspirující přihlédnout k práci kantovského znalce A. Philonenka, který napsal monografii o Bergsonovi 
pod názvem Bergson ou de la philosophie comme science rigoureuse (Cerf 1994). 
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zamezit víceznačnostem ve větné syntaxi (v klíčové pasáží o sebeafekci není jasné, co je větný podnět a 
co větný předmět, str. 11). Vyznačování citací kurzívou považuji za nešťastné, jakkoli je to jistě možná, a 
zřejmě i běžná praxe. Pojem „mobilité“ bych u Bergsonova doporučil překládat jinak, než „hybnost“ (40, 
46, 48), neboť tato veličina, definovaná jako součin hmotnosti a vektoru rychlosti pohybujícího se tělesa, 
se vztahuje dosti ne-bergsonovsky na to, co je na pohybu měřitelné.2 
 
Navrhuji, aby se diskuse při obhajobě zaměřila mj. na bližší vyjasnění a promyšlení autorčina návrhu, že 
změnu bychom měli chápat, pokud autorce dobře rozumím, na pozadí substance či nikoli „bez 
substance jako něčeho trvalého“ (str. 66-67 a 70). 
 
Práci navrhuji hodnotit jako výbornou. 
 
Jakub Čapek 
 
V Praze, 30. srpna 2016 

                                                 
2 Ve francouzštině se pro „hybnost“ od Descarta (např. Principy, II, 36) až dodnes užívá výraz „quantité de mouvement“, 
nikoli „mobilité“. České překlady Bergsona někdy překládají „mobilité“ jako „pohybovost“, viz např. O povaze času, přel. K. 
Gajdošová, in: I. Blecha (vyd.), Svědectví filosofie. Ohlédnutí za 20. stoletím, Olomouc 2009, str. 151nn. 


