
Posudek bakalářské práce Dmitrije Shchelkalina “Metafyzika 

pozdního Wittgensteina“ 

 

Práce Dmitrije Shchelkalina se věnuje Wittgensteinově filosofii se zvláštním zaměřením na spis O 

jistotě a téma „veřejových“ či „stěžejních vět“. Činí tak na bázi dosti podrobného rozkladu celkového 

kontextu Wittgensteinova díla, počínaje jeho ranou filosofií, přes filosofii střední až po filosofii 

pozdní. Tato zakotvenost v širších souvislostech přitom autora nesvádí k povrchnímu referování 

obvyklých témat, naopak, důkladná znalost primární i sekundární literatury mu umožňuje průběžně 

formulovat svá vlastní témata a filosofickou agendu. K té patří zaměření se na „nepsanou“ část 

Wittgensteinovy nauky, která je v souladu s jeho původní tezí o nevyslovitelnosti filosofii, z níž se 

později stane teze o její terapeutické povaze, a nastolení tématu „stěžejních vět“ coby centrální části 

spisu O jistotě. Kapitola, která je jim věnována a v níž se provádí jejich klasifikace, by dle mého mínění 

sama stačila ke splnění požadavků kladených na bakalářskou práci. Jediným rušivým prvku výkladu je 

nejasnost ohledně toho, jak moc bylo uvažované a velmi zajímavé dělení „stěžejních“ vět inspirováno 

knihou Moyal-Sharrockové (je na ní průběžně odkazováno, aniž by byla vyjasněna povaha odkazu).  

Z hlediska obsahu nemám vůči práce žádné námitky, ba naopak – výklad je poučený, netrivializující a 

původní, založený na autorově dlouhodobém a poctivém zájmu o Wittgensteinovu filosofii. Jediná 

větší výtka se týká formátu práce, který právě pro snahu postihnout celkový kontext ne vždy jasně 

artikuluje výkladový oblouk a přechody mezi diskutovanými tématy. To je zvláště zarážející v případě 

pojmu Wittgensteinovy metafyziky, jenž vystupuje v názvu práce a jemuž je v ní věnována i 

samostatná kapitola, aniž by bylo jednoznačně vyjasněno, co tím autor v kontextu svého výkladu 

vlastně myslí. Ačkoli nepochybuji o tom, že má na tuto otázku připravenou dobrou odpověď, z práce 

ji lze jenom odhadnout, a bylo by vhodné, aby byla vysvětlena na obhajobě. 

S ohledem na nesporné kvality práce ji jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako 

VÝBORNOU. 

 

V Praze dne 22. 8. 2015 
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