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Radka Vališková si vytkla za cíl své práce srovnat „jednotu času“ u Kanta a Bergsona. V první 

části analyzuje Kantovu koncepci zkušenosti se zřetelem k roli, již v ní hrají apriorní formy 

časového a prostorového názoru. Neomezuje se proto na výklad času v Estetice, nýbrž věnuje 

značnou pozornost také výkladu Dedukce a zčásti i Schematismu a Zásad. Její výklad Kanta 

svědčí o tom, že ho studovala velmi důkladně, protože je s to zasadit své téma do jasně 

načrtnutého kontextu celé „Elementarlehre“ a zároveň cíleně využít dvou speciálních a velmi 

komplexních témat kantovského bádání: jednak debaty nad argumentační strukturou Dedukce a 

nad funkcí, která připadá v ustavení smyslového názoru rozvažování, jednak diskuse o rozdílu 

mezi formou názoru a formálním názorem. Názory směrodatných autorů R. Vališková 

samostatně a vyváženě shrnuje a přiklání se, po mém soudu oprávněně, k neodvoditelnosti 

sukcesivní a simultánní formy názoru z činnosti rozvažování. Rozvažování se nutně podílí na 

ustavení určitého názoru, a tedy i na spojení obou forem názoru. Tuto souvislost by bylo možné 

domýšlet tak, že sama forma jednoho názoru je myslitelná pouze bez podílu formy druhé, tedy 

např. posloupnost v bodě bez rozlehlosti, nebo simultaneita v okamžiku bez trvání.Naproti tomu 

určitý názor (i apriorní) je už určitým spojením obou forem prostřednictvím rozvažování. Kant 

vychází ze vzájemné odkázanosti času a prostoru, stejně jako vnitřního a vnějšího smyslu. Podíl 

prostorové rozmanitosti na časovém sjednocování (ani podíl času na dělení prostoru, což je 

příklad, který Kant nezmiňuje) proto neodnímá časovému názoru jeho vlastní, neodvoditelný 

smysl.  

 Také výklad Bergsona, jejž Radka Vališková soustřeďuje kolem vztahu trvání a 

homogenního názoru, je precizní a zasvěcený. Autorka prochází hlavní charakteristiky tohoto 

vztahu v Eseji a ve Hmotě a paměti a věnuje pozornost také posunům v Bergsonově stanovisku, 

k němuž mezi oběma pracemi dochází. I když autorka příležitostně (zejména u matematických 

operací, srv. str. 50), konstatuje odkázanost heterogenního sjednocování na homogenní jednotky, 

chce dostát Bergsonově intenci a snaží se myslet časové trvání jako čisté, pouze z vnějších 

(praktických) důvodů kontaminované rysy přičítanými prostoru. Tuto představu trvání pak 

uplatňuje, když s Bergsonem kritizuje Kantovo pojetí názoru jako de facto prostorového. V obou 

výkladových částech je práce Radky Vališkové přesvědčivá a velice kvalitní. Problémem zůstává 

půda, na níž lze obě koncepce srovnávat, a tudíž i výsledek takového srovnání.  

  

Krátký a ojedinělý exkurs, který předjímá Bergsonovu pozici již během výkladu Kanta (str. 22 

n.), ukazuje, jak nesnadné je propojit kantovský rozvrh s Bergsonovou úvahou o povaze čistého 

trvání. U odbočky o „kontinuálním kvantu“ (32 n.) se zdá, že by se jako společná půda možná 

nabízela právě diskuse kontinuity potenciálního nekonečna, tj. jako možné dělitelnosti (a 

„spojitelnosti“), kdy kontinuum již nesestává z nekonečného množství „rozdělených“ částí ani 



není nedělitelnou jednotou. Bergsonovo vymezení prostoru jako svého druhu aktuálního 

nekonečna bodů totiž nevychází přísně vzato z dělitelnosti prostoru, nýbrž z jeho rozdělenosti. 

Dělit prostor lze však jen v čase, stejně jako můžeme sukcesivní fáze pohybu navazovat jen 

v prostoru.  

Bergson staví na relativně konstatním protikladu, jejž rozvíjí od bezprostředních „daností 

vědomí“ až po kosmologicko-metafyzickou spekulaci, avšak na své ústřední „intuici“ trvá: 

zůstává jí trvání jakožto heterogenní kontinuita (44). V takto pojatém trvání se však diference a 

jednota navzájem nevyžadují, jak uvádí R. Vališková, nýbrž spadají vjedno; nejde tedy o relaci, 

v níž něco trvá, aby se něco druhého mohlo měnit. Bergsonovsky pojaté trvání je spíše 

postulátem jednoty zkušenosti než osvětlení zkušenosti samé, protože prolínáním momentů, 

z nichž žádný netrvá (v běžném, nikoli Bergsonově smyslu), nýbrž všechny pomíjejí, jsouce 

uchovávány pamětí, nelze odlišit trvání pohybu od jeho konce. Jsou-li však všechny momenty 

stejně nové, klade se otázka, zda nejsou všechny stejné. V tomto smyslu by existoval u Kanta 

jakýsi pendant trvání, totiž čistá transcendentální apercepce, pokud bychom ji mysleli jako 

spojování představ jednotou „ich denke“, v níž je já stále jiné a stále stejné. Jednota vědomí já u 

Kanta je však nutně vědomím něčeho, vědomím předmětu, které je určováno pravidly syntézy 

umožňujícími jednotu zkušenosti. Odtud výše zmíněný Kantův důraz na provázanost času, 

prostoru a kategorií, která umožňuje apriorně založenou syntetickou jednotu předmětné 

zkušenosti. Proto v jeho koncepci těžko uvažovat o jednotě času „samého“, jež by byla 

„pohyblivou souvislostí, v níž se vše mění a vše zůstává“, u níž by však nebylo jasné, zda je řeč a 

prožívání já či „věci o sobě“ (jež ovšem není žádnou věcí). 

Aby mohlo být srovnání obou koncepcí času dovedeno k určitějšímu závěru, muselo by 

podle mne přerůst u obou autorů v charakteristiku role času v celkovém konceptu zkušenosti, což 

zásadně přesahuje rozměr diplomové práce. Radka Vališková ukázala na pozadí velmi přesného 

výkladu Kanta východiska Bergsonovy kritiky a tematizovala tak některé důležité předpoklady, 

jež by takové srovnání vyžadovalo. Její práci navrhuji hodnotit jako výbornou.  
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