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Bakalářská práce Vojtěcha Čejky vychází z vybraných textů významného myslitele 20. století 

George Canguilhema. S jejich pomocí nejprve představí některé významné fáze ve vývoji 

vitalismu, aby se poté soustředila na jednu konkrétní variantu vitalismu, již rozvíjel právě G. 

Canguilhem. Práce má tři hlavní části: 

 dějiny vitalismu (oddíl II.) 

 kritika vitalismu (oddíl III.) 

 vitalismus George Canguilhema (oddíl IV.) 

 

Oddíl věnovaný dějinám myšlení o živém vychází ze stručného výkladu o Descartově pojetí 

živé bytosti jako mechanismu a jeho kritiky u autorů, jako jsou E. G. Stahl, P.-J. Barthez, X. 

Bichat a Cl. Bernard. Průběžně vyzdvihuje ty rysy živé bytosti, které vzdorují mechanistickému 

výkladu. Mezi ně patří například schopnost vzdorovat rozkladu v procesech regenerace 

poškozených tkání (13), vnitřní normativita živé bytosti, díky níž lze rozlišit zdravý organismus 

od nemocného (21n.) apod. Důležitou součástí tohoto výkladu o vývoji vitalistického myšlení je 

opakované upozorňování na skutečnost, že vitalismus se liší nejen od mechanicismu, ale též od 

animismu, totiž od vysvětlení tělesných procesů odkazem k řídící úloze duše (např. str. 12, 14, 

24 aj.). Neméně důležité je upozornění na experimentální, ne-metafyzické zdůvodnění 

vitalistických tezí (např. str. 20). 

  

V oddíle věnovaném kritikám vitalismu (23-28) se Vojtěch Čejka dostává k otázce možného 

vymezení vitalismu. Pokud by vitalismus hájil nějakou pozitivní nauku o vědecky 

neprozkoumatelné „vitální síle“, byl by snadno napadnutelný. Proto se vitalismus, a to i u G. 

Canguilhema, začasté definuje především negativně, popřením mechanistického výkladu života. 

Vojtěch Čejka to výstižně shrnuje slovy: 

„Spíše než o teorii vysvětlující, co život je, je vitalismus postojem, který zdůrazňuje, jak 

by život neměl být chápán. Jako takový nárok pak přirozeně nedokáže plně uspokojit 

(například mechanistická) možná vědecká očekávání.“ (26). 

Je však otázkou, zda je negativní vymezení dostatečné k tomu, abychom mluvili o jednotném 

myšlenkovém proudu či nauce. Pozitivní vymezení často končí u poměrně obecných vět, které 

navíc mají spíše charakter nároku či dokonce morálky, jak V. Čejka přesně konstatuje v oddíle 

III. 2 „Vitalismus jako nárok“ (25n.). Jakkoli různé autory spojuje „přesvědčení o specificitě, 

jedinečnosti či spontaneitě života“ (26), není tím ještě řečeno, v čem tato specificita života tkví. 

 Významný krok, který činí G. Canguilhem při rozvíjení svého vitalismu, tkví 

v upozornění na skutečnost, že věda, která se snaží uchopit život, je sama projevem života: 

„věda je jedním z možných přístupů, jak si život zjednává přístup ke světu. Z tohoto 

důvodu nelze vědu o životě oddělit od zájmů života.“ (27). 

Živý tvor není jen předmětem výzkumu, ale je sám tvorem, který jedná, vytváří si nástroje a 

snaží se pochopit své prostředí, přičemž sahá například k analogiím mezi tímto – zčásti živým – 

prostředím, a nástroji, jak to vidíme na příkladě mechanicismu. 

  

 Právě toto převrácení je výchozím tématem třetí části práce. Canguilhem ve svém 

rozboru Descartova mechanicismu dokládá, proč „lze stroji porozumět, pokud vyjdeme od 

organismu, ale nikoli naopak.“ (29) Vojtěch Čejka zde podrobně shrnuje komparativní rozbor 

stroje a organismu (zejm. str. 34-36), aby se posléze přesunul k jinému tématu, na němž lze 

rovněž popsat neredukovatelnost života: vztah živé bytosti k jejímu prostředí. Tím, co vitalismus 



nyní odmítá, je představa o jednostranném působení prostředí na živou bytost (39 - 44). 

Organismus není nucen na působení svého prostředí reagovat právě jedním způsobem, ba může 

své prostředí dokonce měnit. Vojtěch Čejka zde spatřuje další podobu „převrácení“ pohledu na 

organismus: 

„Organismus podle tohoto převráceného, vitalistického, úhlu pohledu nemá být chápán 

jako účinek prostředí, ale musí být nahlížen jako současně účinek i příčina, výtvor i 

tvůrce, podmíněný i podmiňující.“ (44) 

 

V závěru své práce V. Čejka naznačuje, jak by bylo možné – z pozice G. Canghilhema – 

reagovat na novější kritiku vitalismu, již formuloval Francis Crick. Využívá přitom výše 

uvedená „převrácení“ pohledu na organismus. V posledních odstavcích pak V. Čejka ukazuje, že 

Canguilhemovy úvahy o vitalismu ústí do určitého filosofického rozhodnutí. Vitalismus zde již 

není vědecký popis živé bytostí, ale „nárok“ či „etika“: 

„spočívá ve zdůrazňování primátu života jako něčeho, co má své neredukovatelné či 

absolutní potřeby, na jejichž základě přiznává některým činnostem, předmětům či 

prostředím hodnotu.“ (47) 

 

Práci Vojtěcha Čejky považuji za vydařený pokus o proniknutí do u nás téměř neznámého 

Canguilhemova myšlení. Jazyk, jímž je práce napsána, je přesný a úsporný, historické výklady 

jsou provázány systematickou otázkou po vitalismu. Autorovi se daří velmi přesně pojmenovat 

různá „převrácení“, k nimž Canguilhem přikročil, a konfrontovat je s kritikou vitalismu. Analýza 

pojmů, jako jsou organismus, účel, účelovost či život, přitom neústí to nějaké jednotné, scelující 

teze o životě, nýbrž umožňuje vnímat život ve velké mnohosti forem. 

 Mohu-li navrhnout téma k diskusi u obhajoby, přeptal bych se na vymezení vitalismu. 

Canguilhem se zjevně nechce zavázat k nějaké scelující či sjednocující tezi o živém, přesto se 

však domnívá, že lze vitalismus vyhlásit jako nárok či etiku. Oč se takové vyhlášení může 

opírat? Není takový vitalismus i nadále závislý na mechanicismu, k němuž se má jako negace? 

Umožní nám autorem zkoumané „převrácení“ pohledu oprostit se od těchto, spíše jen 

negativních vymezení vitalismu? 

 

Práci navrhuji hodnotit jako výbornou. 
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