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Práce Vojtěcha Čejky je rozdělena do tří částí. Po krátkém úvodu se autor nejprve zaměřuje na 

vybrané vitalistické autory z období 17. až 19. století, jejichž koncepce, vymezující se zejména proti 

(Descartově) mechanicismu, stručně představuje. Druhá část podrobuje revizi obvyklou kritiku 

vitalismu, podle níž – stručně řečeno – vitalisté zavádějí metafyzické principy. Třetí část se pak 

podrobněji soustředí na Canguilhema samého: Vojtěch Čejka jej prezentuje nejen jako historika 

myšlení, nýbrž jako vitalisticky „laděného“ filosofa.  

 Ačkoli to nemusí být patrné na první pohled, práce má velmi dobrou a pro logiku výkladu 

prospěšnou strukturu: úvodní přehledové referáty dobře načrtávají charakteristické rysy i proměny 

vitalistického myšlení, aby ve druhé části bylo možné odmítnout některé typické námitky vůči 

vitalismu; třetí část pak přechází takříkajíc do protiútoku podrobnějším výkladem Canguilhema i 

samostatnou aplikací vitalistického přístupu.  

 Ačkoli autor říká, že „spíše než o teorii vysvětlující, co život je, je vitalismus postojem, 

který zdůrazňuje, jak by život neměl být chápán“ (26), domnívám se, že hlavní teze práce jsou 

silnější a zajímavější: 1) vztah mezi životem a vědou bychom neměli chápat tak, že věda, neřkuli 

mechanistická věda, dokáže uchopit význam života; naopak „věda je jedním z možných přístupů, 

jak si život zjednává přístup ke světu“ (27), 2) život sám je normativní (27).  

 Obě tyto teze jsou plasticky vykázány ve výkladu Canguilhemova „kritického vitalismu“. 

Vojtěch Čejka mj. ukazuje, že techniku nelze pojímat jako výsledek aplikace vědění, nýbrž spíše 

naopak: vědecké paradigma mechanicismu předpokládá rozvoj techniky, zavádění 

automatizovaných strojů do společenských procesů. Zásadní ovšem je, že stroje nejsou samoúčely, 

nýbrž jsou vytvářeny kvůli určitým životním účelům. Platí tedy: „porozumění životu, tvoření, 

technice, účelovosti musí předcházet vědeckému vysvětlení struktur a procesů života, poznání, 

vědě, účinné kauzalitě, protože jen v rámci života mají tyto vysvětlovací nástroje smysl“ (34).  

V tomto smyslu Vojtěch Čejka vykazuje jako klíčovou myšlenkovou figuru 

Canguilhemových úvah převrácení: „mechanistické vysvětlení předpokládá stvoření strojů, které 

však samy předpokládají živého tvora, který by je stvořil“ (36). V rámci tematizace problému 

vztahu živého tvora a prostředí pak Vojtěch Čejka ukazuje, „že tím zásadním, co biologii musí 

odlišovat od mechanistických věd, a v čem spočívá … filosofický přínos převrácení, jsou … pojmy 

smyslu (sens), hodnoty (valeur), potřeby (besoin), které se v jednostranném chápání vztahu 

prostředí-organismus zcela vytrácejí“ (43) V rámci závěrečné polemiky s Crickovou kritikou 

vitalismu jsou souhrnně charakterizovány klíčové motivy vitalistického přístupu a tři typy 



převrácení, které Canguilham provádí. Hlavní z nich je ovšem „zdůrazňování primátu života jako 

něčeho, co má své neredukovatelné či absolutní potřeby, na jejichž základě přiznává některým 

činnostem, předmětům či prostředím hodnotu“ (47)  

 

Bakalářská práce Vojtěcha Čejky má výbornou výstavbu, autor se vždy drží věcných problémů (i při 

referátech historických koncepcí), jazyk práce je kultivovaný. V neposlední řadě je třeba ocenit, že 

autor zohledňuje velké množství primárních i sekundárních textů, které vykládá a využívá 

přesvědčivým a promyšleným způsobem. Argumentaci celé práce by bylo možné prohloubit 

koncentrovanější tematizací pojmů potřeby, hodnoty a smyslu. Zajímavé by bylo též srovnání 

vitalistických koncepcí s tradicí filosofie života (včetně Nietzscheho), což by také umožnilo 

explicitně tematizovat problém vztahu mezi životem a duchem, resp. vědomím. Kritika 

mechanicismu je ovšem dobře propracovaná a přesvědčivá.  

 

Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 
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