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Oponentský posudek 

 

Autor si klade za cíl charakterizovat Wittgensteinův přístup k metafyzice v jeho 

pozdních dílech, hlavně ve spise O jistotě. Wittgenstein většinou nebývá považován 

za metafyzika a jeho spis O jistotě je častěji interpretován jako příspěvek 

k epistemologii. Je však pravda, že poslední část Traktátu se zabývá určitými 

metafyzickými problémy (solipsismem, smyslem života, světem jako celkem) a že 

tato témata jsou ještě jaksi patrná ve Wittgensteinových pozdních spisech. 

V první části se autor zabývá ranějšími obdobími Wittgensteinovy kariéry. 

V souvislosti s Traktátem dobře upozorňuje na klíčovou tezi, že „kdyby svět neměl 

substanci, pak aby nějaká věta mohla mít smysl, záviselo na tom, zda je nějaká jiná 

věta pravdivá a pak by nebylo možné říci cokoli o světě“ (s. 8). A výstižně popisuje, 

jak je tento logický atomismus pak vynechaný v jeho středním období (s. 14-15) a 

posléze zcela popřený ve spise O jistotě kde Wittgenstein píše, že „to čeho se držím, 

není jedna věta, nýbrž hnízdo vět“ (s. 52). 

Nemohu říci, že zcela rozumím tomu, co má autor na mysli, když srovnává 

Wittgensteinovu dichotomií „říci a ukázat“ s karteziánskou dichotomií „věci 

rozlehlé a věci myslící“ (s. 11-12). Uvítal bych podrobné vysvětlení tohoto srovnání 

při obhajobě. 

Autor tvrdí, že Wittgenstein po Traktátu odmítá Fregovo anti-psychologistické pojetí 

logiky (s. 16-17). Je však otázka, zda není tento anti-psychologický přístup ještě 

patrný v jeho trvalé opozici vůči jakémukoliv psychologickému pojetí významu jako 

vnitřního stavu jednotlivce. 

Sekce ohledně skepticismu, která navazuje na práci Anthonyho Kennyho, je zdařilá a 

informativní část práce (s. 34-38).  

Sekce o „objektivní jistotě“ (s. 38-43) je také přínosná. Rozlišení mezi subjektivní a 

objektivní jistotou je přesvědčivě zavedené. Student velmi dobře zachycuje rozdíl 

mezi jistotou a věděním (s. 40). Je však otázka, zda objektivní jistota musí být 

vždycky sdílená s kolektivem (s. 40). Wittgenstein často mluví o jistotě osobních či 

biografických vět („osobních stěžejí“ podle autorové terminologie, viz: 59-62). Je 

totiž otázka, zda jistota není vždy spíš jistotou první osoby (množného i jednotného 

čísla). 

Také nevím, zda objektivní jistota musí znamenat něco „animálního“ či primitivního 

(s. 48, s. 51, s. 53 atd). Je pravda, že Wittgenstein občas mluví o zvířatech a uvádí 



například případ veverky (OC §287). Bylo by to ale zavádějící říci např., že víra 

v transubstanciaci (OC §239) je pro římského katolíka „animální“. Tato teologická 

nauka však hraje ústřední úlohu v životě daného člověka, a z tohoto důvodu se týká 

jeho objektivní jistoty.  

Nutno říci, že velká výzva pro čtenáře je délka této neobvykle rozsáhlé bakalářské 

práce (přes 110 normostran). Blaise Pascal řekl o jedné své knize: “Je n’ai fait celle-ci 

plus longue que parce que je n’ai pas eu le loisir de la faire plus courte”. Nejsem 

přesvědčen, že první část, včetně “Ukotvení souvislosti”, musí být tak rozsáhlá a 

podrobná, když poskytuje jen kontext a pozadí. Autor již ve své přípravě k analýze 

spisu O jistotě píše vice než průměrnou bakalářskou práci. Je tu značný počet 

rekapitulací a pasáží zabývajících se vlastní metodologií práce (např. s. 30-33), které 

snad nejsou nezbytné. Čtenář často hledá hlavní tezi mezi různými dílčími tématy. 

Velmi bych doporučil, aby při případném psaní diplomové práce použil autor 

stručnější formu vyjádření a šel dříve k jádru věci. 

Autor by nám mohl při obhajobě říci, jaký je hlavní pozitivní přínos práce. Chápu, že 

autor chce „eliminovat ty interpretace, jež by se snažily vkládat do 

Wittgensteinových postojů něco, co je jim bytostně cizí“ (s. 74). Jaký však je autorův 

hlavní pozitivní závěr o Wittgensteinové metafyzice? 

Navrhuji práci k přijeti a zatím doporučuji známku velmi dobře. 

 

 

James Hill, v Praze, dne 1.9.2015 

 

 


