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ABSTRAKT: 

Cílem diplomové práce je aplikace principu vstřícnosti, rozvinutého v rámci analytické 

filosofie (Davidson, Quine), do metodologie kulturní antropologie, zakládající se na 

interpretativním přístupu zkoumání sociálních aktérů. V první části se budeme věnovat 

vysvětlení myšlenkových experimentů (tj. radikální překlad, radikální interpretace) v rámci 

diskuse analytické filozofie jazyka (Quine, Davidson). V druhé části se zaměříme na přenos 

těchto poznatků do metodologie kulturní antropologie. V další části poukážeme na porušení 

principu vstřícnosti. Zaměříme se na kritickou reflexi teorií, jež byly rozpracovány v oblasti 

lingvistické antropologie, konkrétně na jazykový relativismus (Sapir, Whorf). Poslední část 

práce je věnována problému racionality, který je rozebírán v souvislosti s Evans-

Pritchardovým výzkumem africké společnosti Azande.  Na těchto příkladech poukážeme na 

metodologické chyby, kterých se antropologové při terénních výzkumech dopustili a na 

negativní důsledky, ke kterým tento chybný metodologický přístup vedl.  

Klíčová slova: princip vstřícnosti, etnografický výzkum, radikální interpretace, překlad, 

porozumění, relativismus, racionalita 

  



 
 

ABSTRACT: 

This paper aims implementation of selected knowledge, e.g. the principle of charity, which 

were developed in the framework of analytical philosophy of language (Davidson, Quine) 

making methodology cultural anthropology, based on interpretative approaches examining 

social actors / players examination. The first part will be devoted to explanation of thought 

experiments, e.g. Radical translation, radical interpretation) within the discussion of analytic 

philosophy of language (Quine, Davidson). The second part will focus on the transfer of this 

knowledge to make the methodology of cultural anthropology. In the next section we will 

highlight a breach of the principle of charity. We will focus on critical reflection theories that 

have been developed in the field of linguistic anthropology, specifically linguistic relativism 

(Sapir, Whorf). The last part is devoted to the problem rationality which is discussed in the 

context of Evans Pritchard research of African Azande. These examples point out the 

methodological errors with anthropologists field research committed to the negative 

consequences to which it wrong methodological approach led. 

 

Keywords: principle of charity, ethnographic research, radical interpretation, translation, 

Understanding, relativism, rationality
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ÚVOD 

Diplomová práce s názvem „Princip vstřícnosti a antropologické bádání“ si klade za 

cíl osvětlit teorii významu v analytické filosofii a v antropologickém myšlení. Ústředním 

prvkem, který bude rozebírán v této práci, je princip vstřícnosti, jenž byl rozvinut převážně 

v rámci analytické filosofie dvacátého století. Zejména s tímto pojmem pracovali Willard Van  

Orman Quine a Donald Davidson.  Na základě jejich myšlenkových experimentů, které jsou 

inspirovány převážně etnolingvistickou oblastí výzkumu, shledávám mezi metodologií 

kulturní antropologie a koncepty rozvinutými v analytické filosofii značné paralely. V rámci 

sociálních věd s těmito poznatky pracují převážně teoretici zabývající se pojetím racionality, 

ty však nebyly zohledněny takovým způsobem, aby vedly k obohacení metodologie 

antropologického výzkumu. V práci poukážu na paralely mezi Quinovým myšlenkovým 

experimentem radikálního překladu a metodami, se kterými pracuje antropolog při práci 

v terénu. Dále se zaměřím na Davidsonovu teorii radikální interpretace a v další části nastíním 

Geertzovu interpretativní teorii kultury zakládající se na zhuštěném popisu, jež je obohacena o 

princip vstřícnosti. Taktéž se zaměřím na problém překladu a porozumění, na jehož řešení 

využijeme princip vstřícnosti, který nám ukáže způsob, jakým je možné mluvčímu snadněji 

porozumět a lépe interpretovat jeho výpovědi. V poslední části práce se zaměřím na pojetí 

racionality v antropologii, budu analyzovat interpretační přístupy ke studiu kmenových 

společností, které podrobím kritické reflexi, kdy ukážu návrhy řešení adekvátnější interpretace 

jednání.  

Analytičtí filosofové 20. století, Quine a Davidson při řešení problémů teorie významu 

pracují s příklady inspirovanými etnografickou oblastí výzkumu. Quine svou teorii 

radikálního překladu ilustruje prostřednictvím myšlenkového experimentu, kdy 

prostřednictvím pozorování situace, v níž daný mluvčí zkoumaný výraz užívá, dochází 

k závěru o nevymezitelnosti reference, tj. neexistence způsobu, jak jednoznačně určit denotaci 

výrazů zkoumaného jazyka, která je způsobena variabilitou základních ontologických 

přesvědčení mluvčích v závislosti na daném sociokulturním prostředí. Na Quinův radikální 

překlad navazuje Donald Davidson, který se zaměřuje na zkoumání porozumění v rámci 

teorie radikální interpretace, která spočívá v interpretaci chování uživatelů, jak zcela 

neznámého jazyka, tak i aplikací na náš vlastní jazyk, a to na základě sémantických hypotéz a 

především za pomoci tvorby psychologických hypotéz o přesvědčeních sociálních aktérů, 

postojích a záměrech. Nedílnou součástí jeho teorie radikální interpretace je uplatnění 

principu vstřícnosti při interpretování subjektu zkoumání. Tato vstřícnost, která je založena na 

dvou principech: korespondence a koherence, usnadňuje interpretaci a hlavně porozumění 
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zkoumaným jedincům. Kritikou Quinova přístupu k problému překladu se zabývá Richard 

Grandy, který mu vytýká, že při formulování své teorie nevzal v úvahu základní fakta, která 

mohou významně ovlivňovat překlad. Zavádí termín princip humanity, jenž je v úzké 

souvislosti s principem vstřícnosti.  

Cílem práce je aplikace principu vstřícnosti do metodologie kulturní antropologie, 

která je založena na interpretativním přístupu Clifforda Geertze. V Geertzově interpretativní 

teorii kultury se setkáváme s tzv. zhuštěným popisem. Tento přístup spočívá v popisu 

intencionálního jednání sociálních aktérů. Právě intencionalita, jejíž součástí je přítomnost 

propozičních postojů, na jejichž základě jedinec jedná, má úzkou souvislost s Davidsonovým 

principem vstřícnosti a jeho pojetím racionality. Dalšími přístupy, které se zabývají 

problémem a porozuměním, je relativistický pohled, který pracuje s myšlenkou 

nesouměřitelných pojmových schémat, kdy překlad z jednoho jazyka do druhého může být 

nemožný. Tento relativistický přístup se taktéž objevuje v dílech klasických autorů, jako je 

Lévy-Bruhl, Evans Pritchard a Peter Winch. Na analýzu jejich výsledků zkoumání se 

zaměřím v poslední kapitole, která bude věnována především pojetí racionality a 

interpretacím jednání africké společnosti Azande. 

Dále bych chtěla zdůraznit, že pro lepší metodologickou a terminologickou přesnost, 

termíny, pro něž neexistuje český překlad, nechám v originálním znění. Taktéž nechám 

v původním znění jména ženského rodu. 
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1. POZNATKY Z ANALYTICKÉ FILOSOFIE (QUINE, DAVIDSON) 

Ve 20. století, kdy se začala formovat analytická filosofie jazyka, se vědci mimo jiné 

zabývali otázkami významu. Jednu z podob tradiční teorie významu představuje logický 

atomismus, tj. svět se skládá se základních částí. Tyto části a jejich vzájemné vztahy a 

vlastnosti tvoří skutečnosti, které vyjadřujeme výroky přirozeného jazyka. Abychom však 

mohli výroky verifikovat, musíme ověřit, zda odpovídají skutečnosti. S logickým atomismem 

také úzce souvisí rozdělení mezi analytickými, tj. nezávislými na zkušenosti, a syntetickými, 

tj. závislými na zkušenosti, soudy. 

Willard Van Orman Quine navazuje na tradici logických empiristů. V empirismu shledává 

dvě základní teze:(1) veškerá evidence pro vědu je evidencí smyslů a (2) veškeré přiřazování 

významu slovům, musí spočívat ve smyslové evidenci.
1
 Ve svém díle Dvě dogmata 

empirismu navazuje na empiristickou tradici a řeší problém dvou základních tezí, kterými je 

podle jeho názoru ovlivněn moderní logický empirismus. Quine odmítá rozdělení na 

syntetické a analytické soudy a druhý problematický bod shledává v redukcionismu, což 

namená, že každý smysluplný výrok je převoditelný na logické výroky, které se týkají 

bezprostřední skutečnosti.
2
 

Quine tato dvě dogmata, jak je sám nazývá, odmítá, a tvrdí, že smyslová zkušenost a 

jazykové jednání musí být neoddělitelně spojeny Jinak řečeno, pravdivost výroků závisí jak 

na jazyku, tak i na mimojazykové skutečnosti. Díky tomuto tvrzení bývá označován za 

behaviorálního empiristu.
3
 Jeho teoretická východiska jsou patrné i při jeho úvahách o teorii 

významu. Zabývá se otázkou, jakým způsobem se jazyk vztahuje ke světu. Quine tvrdí, že: 

„Poznání, mysl a význam jsou součástí téhož světa, se kterým mají co dočinění, a že mají být 

studovány ve stejném empirickém duchu, jakým jsou prodchnuty přírodní vědy.“
4
 Quine při 

řešení otázek o teorii významu zastává naturalistický přístup, tj. snaží se na řešení těchto 

otázek, uplatnit metodologii, s níž pracují přírodní vědy. Tato myšlenka provází celé jeho 

filosofické zkoumání. 

                                                           
1
 QUINE, W. V. O. Naturalizovaná epistemologie, DOSTÁLOVÁ, L. – MARVAN, T. (eds.) Vybrané články 

k ontologii a epistemologii, Plzeň 2008, s. 120.  
2
 QUINE, W. V. O. From a Logical Point of View, Harvard 1980, s. 120. 

3
. Ibid, s. 123. 

4
 QUINE, W. V. O. Ontologická relativita, PEREGRIN, J. (ed.) Obrat k jazyku: Druhé kolo, Praha 1998, s. 49. 
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Při obhajobě svých argumentů využívá několik následujících tvrzení. V prvním případě se 

jedná o ověřování pozorovacích vět na základě evidence. Co vlastně Quine rozumí pozorovací 

větou? Pozorovací věty jsou založeny na bázi kognitivního mechanismu. Jedná se o takové 

věty, které jsou co nejvíce spjaty se smysly. Při osvojování jazyka jsou tyto věty úzce spojeny 

s aktuálními smyslovými stimuly spíše než informacemi uloženými v paměti.5 Stimulace 

smyslových receptorů je to, co tvoří naši evidenci, jenž je potřebná pro konstituování 

vlastního pohledu na svět. Pozorovací věty nám v tomto případě slouží jako evidence pro 

vědeckou hypotézu. Jak tvrdí Quine, pozorovací věty hrají zcela zásadní roli. Jsou nezbytné 

pro učení se významům, a to jak v případě malého dítěte, které si osvojuje svůj mateřský 

jazyk, tak v případě jazykovědce, který se snaží porozumět zcela neznámému jazyku, protože 

právě pozorovací věty si osvojujeme jako první. Quine v nich vidí základní stavební kámen 

sémantiky. 

V této souvislosti si ukažme Quinův známý myšlenkový experiment, na kterém ukazuje 

svou teorii radikálního překladu. Myšlenkový experiment je inspirován etnolingvistickou 

oblastí výzkumu. Ve svých úvahách o radikálním překladu
6
se zabývá problémem překladu 

jednoho přirozeného jazyka do druhého. Abychom zjistili význam slov u zkoumaného etnika, 

musíme podle Quina pozorovat jazykové i mimojazykové jednání mluvčích. Význam věty či 

pojmu se totiž nevyskytuje v hlavě mluvčího jakožto jakýsi mentální obraz, který nelze 

běžnými observačními metodami empirických věd odhalit. Ve svém myšlenkovém 

experimentu radikálního překladu popisuje lingvistu, který se snaží rozluštit zcela neznámý 

jazyk. Při své práci zaznamenává různé situace a jazykové chování zkoumaného subjektu. 

V situaci, kdy běží králík a domorodec pronese „Gavagai“, si jazykovědec zaznamená 

„Králík“.
7
Podle Quina však nevíme, zda máme výraz přeložit jako králík, neoddělitelná část 

králíka nebo stav králíka. Přesnou referenci výrazu nelze zjistit ostenzívní definicí, protože 

ani tato metoda nám s definitivní platností nedokáže zprostředkovat informaci, zda daný 

výraz označuje králíka, neoddělitelnou část králíka nebo stav králíka. Ani v případě 

domorodcova souhlasu se nemůže jednat o objektivní evidenci k tomu, abychom s přesností 

určili význam výroku „Gavagai“. Tento myšlenkový experiment má prokázat tzv. 

nevymezitelnost reference.
8
 

                                                           
5
 QUINE, W. V. O. Naturalizovaná epistemologie, DOSTÁLOVÁ, L. – MARVAN, T. (eds.) Vybrané články 

k ontologii a epistemologii, Plzeň 2008, s. 120. 
6
 Radikální proto, že se jedná o překlad ze zcela neznámého jazyka 

7
 QUINE, W. V. O. Ontologická relativita, PEREGRIN, J. (ed.) Obrat k jazyku: Druhé kolo, Praha 1998, s. 53. 

8
 QUINE, W. V. O. Ontologická relativita, PEREGRIN, J. (ed.) Obrat k jazyku: Druhé kolo, Praha 1998, s. 52. 
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Tato Quinova úvaha však nevede ke skepsi o nemožnosti porozumění. Podle něj je 

porozumění možné. Pro porozumění nepotřebujeme totiž znát sémantický ekvivalent 

překládaného výrazu v našem jazyce. Quine je zastáncem holismu. Na vztah světa a jazyka 

bychom neměli podle něj nahlížet atomisticky,
9
 nýbrž bychom ho měli pojímat 

v souvislostech, tj. jako celek. Při ověřování správnosti termínu „Gavagai“, jejž si lingvista 

zaznamenal jako „Králík“, i když domorodec ukázal na králíka jako celek či na jinou jeho 

neoddělitelnou část, vždy dojde ke stejnému výsledku. Porozumění a dorozumění se mezi 

dvěma mluvčími hovořícími odlišnými jazyky je tedy možné. Nelze se však dopátrat 

přesného překladu významu do našeho jazyka na základě behaviorální evidence.
10

 Na 

porozumění a naturalizovanou epistemologii však tato skutečnost nemá žádný vliv. Pokud 

uplatníme stejnou metodu pro zjištění významu proneseného výroku, kterou Quine prezentuje 

ve svém myšlenkovém experimentu, tj. pozorováním a ujištěním se o správnosti dožadováním 

se souhlasu domorodců při opakující se situaci, v našem případě králík běží, a pokud se nám 

hypotéza potvrdí, jsme schopni významu porozumět, nikoli však přesnému ekvivalentu, což je 

v dané situaci irelevantní. Jde nám totiž o porozumění, ne však o přesný ekvivalent. 

Evidence musí být intersubjektivní, tj. vzhledem k tomu, že se význam pozorovacích vět 

učíme již od dětství pomocí sociální interakce, můžeme je tedy považovat za veřejné. 

Významy jsou veřejné, tudíž i při testování hypotéz musíme tyto výroky verifikovat na 

základě souhlasu mluvčího při pronesení dané věty či na základě ostenze, abychom potvrdili 

pravdivost teorie. Dotazování musí být repetitivní. O pravdivosti této věty budou rozhodovat 

všichni mluvčí určitého společenství, jelikož jsou všichni vystaveni stejnému smyslovému 

vnímání. Jinými slovy, pokud je věta pravdivá, bude přijímána všemi zkušenými mluvčími 

daného společenství. Jedná se tedy o intersubjektivní shodu.
11 

Veškerá evidence je založena na empirickém zkoumání na základě pozorování nebo 

experimentu. Právě význam, který je v sociální interakci klíčový, ať už se jedná o osvojení 

jazyka nebo překlad, má jedině význam empirický. To znamená, že při zkoumání významu 

musíme mít teorii, která bude empiricky testovatelná. Quine tvrdí, že pokud se jedná o teorii 

jazykového významu, pak nemáme jinou možnost, než být empiristy. Dalším argumentem je, 

že všechny výroky musí být přijímány holisticky. Přijímáme výrok jako nějakou síť 

přesvědčení, která není narušená. Síť přesvědčení je logicky koherentní jako celek, tudíž musí 

                                                           
9
 Svět se skládá se základních částí, které jsou potom dále neredukovatelné. 

10
 QUINE, W. V. O. Ontologická relativita, PEREGRIN, J. (ed.) Obrat k jazyku: Druhé kolo, Praha 1998, s. 52. 

11
 KEMPT, G. Quine versus Davidson; Truth, Reference and Meaning, Oxford 2012, s. 35. 



7 
 

být jako celek přijímána.
12

 Donald Davidson, který na Quina navazuje a jeho teorii dále 

rozpracovává, souhlasí s Quinovou neurčitostí překladu a nevymezitelností reference. Ve 

svých úvahách se však snaží posunout jeho teorii dál. Davidson se domnívá, že pokud chceme 

někoho interpretovat, znamená to připisovat mu propoziční postoje. Spíše než o radikálním 

překladu, který nám Quine ukázal ve svém myšlenkovém experimentu, hovoří o radikální 

interpretaci. Rozšiřuje Quinovu teorii tím, že mluvčího interpretuje na základě teorie pravdy, 

kterou uplatňujeme pro náš vlastní jazyk.
13

 

To dokazuje předpoklad, že „agai“ může znamenat nacházet se.  Tuto hypotézu můžeme 

potvrdit nebo vyvrátit, pokud v přítomnosti jiného zvířete, jako je například opice (Bav) „ 

Bavagai?“ a nebo had (bollo) „bollo-agai?“ Podle Davidsona ovšem nemá význam ptát se, 

zda má jedna konkrétní věta nebo slovo správný význam. Jde nám o interpretaci a holistický 

pohled, nikoli o zkoumání jednotlivých významů výrazů. Především jde o porozumění a 

interpretaci.
14

 V souvislosti s těmito úvahami Quine a Davidson pracují s principem 

vstřícnosti. 

1.1 PRINCIP VSTŘÍCNOSTI  

V následující kapitole si ukážu, jakou roli hraje princip vstřícnosti v teoriích, jež se 

zabývají otázkami významu. Ukážeme si princip vstřícnosti v pojetí Quina a Davidsona, a 

z čeho při formování definice tohoto principu vycházeli. Je důležité zmínit, že princip 

vstřícnosti nehraje stejnou roli v Quinově a Davidsonově pojetí, ačkoliv s nimi často bývá 

ztotožňován.
15

  

1. 1. 1 N. L. WILSONOVO POJETÍ PRINCIPU VSTŘICNOSTI 

Jako první pracuje s pojmem princip vstřícnosti N. L. Wilson v eseji „Substances without 

Substrata“. O principu vstřícnosti se Wilson zmiňuje v souvislosti s problematikou primární a 

sekundární podmínky pravdivosti následujícím způsobem: 

Wilson ukazuje užití principu vstřícnosti na příkladu mluvčího, jehož nazývá Charles
16

. 

Ukazuje na příkladu pět asociací, které se osobě nazývané Charles vybaví, při vyslovení 

jména „Caesar“: 

1. Caesar zvítězil nad Gaulem 

                                                           
12

 Ibid, s. 16 - 17. 
13

 DAVIDSON, D. Subjektivita, intersubjektivita, objektivita, Praha 2004, s. 170. 
14

 KEMPT, G. Quine versus Davidson; Truth, Reference and Meaning, Oxford 2012, s. 78. 
15

 Ibid, s. 115. 
16

 Může se jednak o jakéhokoliv mluvčího. 
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2. Caesar překročil Rubikon 

3. Caesar zemřel v Den zrady 

4. Caesar byl závislý na užívání ablativu absolutního 

5. Caesar se oženil s Boadicea
17

 

Na základě těchto výroků můžeme vyvodit, o kom Charles mluví. Zda se jedná o 

Prasutaguse, jenž měl za manželku Boediceu, což by to znamenalo, že 5. výrok je pravdivý, 

nicméně výroky 1. - 4. jsou nepravdivé. Nebo se jedná o Julia Caesara, kde je většina výroků 

pravdivých. V tomto případě, podle Wilsona můžeme uplatnit princip vstřícnosti, což 

znamená, že budeme předpokládat, že Charles hovoří o Juliu Caesarovi, což ukazuje, že 

většina Charlesových tvrzení je pravdivá.
18

   

1.1.2 W. V. O. QUINE A PRINCIP VSTŘÍCNOSTI 

S principem vstřícnosti dále pracuje W. V. O. Quine, který ve své knize Word and 

Object
19

 o principu hovoří ve spojitosti s problematikou překladu a významu. Zmiňuje se o 

něm v souvislosti s myšlenkou existence, tzv. předlogických kultur. To znamená, že 

domorodci chápou jako pravdivé ty výroky, které jsou v kontrastu, tj. neakceptují zásadu 

sporu. V překladu by to znamenalo, že p je zároveň ne-p. Podle Quina je nejdůležitější opírat 

se o naši vlastní logiku a aplikovat ji i na výpovědi mluvčích: „Správný překlad zachovává 

naše logická pravidla“.
20

 Tato pravidla potom implicitně uplatňujeme v praxi, a to zejména 

v situaci, kdy mluvčí hovoří v rozporu. Quine uvádí dva příklady: (1) Pokud se stane, že 

mluvčí odpoví na položenou otázku ano a zároveň ne, budeme předpokládat, že věta, na 

kterou jsme se tázali, může být chápána ze dvou úhlů pohledu spíše, než abychom 

předpokládali, že je mluvčí nekoherentní, když zároveň potvrzuje a popírá to stejné. (2) To 

platí, pokud někdo užívá jinou logiku, než je nám vlastní, nebo je s ní dokonce v rozporu. 

Předpokládáme, že pouze dává některým vocables
21

 jiný význam.
22

 Princip vstřícnosti tedy 

napomáhá k racionalizaci jednání a výpovědí mluvčího, a to ať se jedná o náš vlastní jazyk 

nebo jazyk zcela neznámý. 

1.1.3 DAVIDSONOVO POJETÍ PRINCIPU VSTŘÍCNOSTI 

Davidson nahlíží na přesvědčení jako na koherentní množinu, z čehož vyplývá, že 

většina přesvědčení je pravdivá. Davidson je tedy zastáncem koherenční teorie pravdy, 

                                                           
17

 WILSON, N. L. Substances without Substrata, in: The Review of Metaphysics, Vol. 12, No. 4 (Jun., 1959), s. 

530. 
18

 Ibid., s. 532-533 
19

 QUINE, W. V. O. Word and Object, The MIT Press Massachusetts 2013. 
20

 QUINE, W. V. O. Word and Object, The MIT Press Massachusetts 2013, s. 53. 
21

 Vocable by se dalo přirovnat k českému ekvivalentu „výraz“  
22

 QUINE, W. V. O. Word and Object, The MIT Press Massachusetts 2013, s. 53 
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nicméně neznamená to, že by odmítal korespondenční teorii. Abychom mohli přijmout 

koherenční teorii, tak to lze pouze v případě, že bude v souladu s korespondenční teorií. 

Jinými slovy, pravdivé není pouze to, co se nachází v naší mysli, tj. přesvědčení, ale i s 

konstitucí světa. Davidson argumentuje: (1) Většina přesvědčení musí být pravdivá a 

konzistentní tj. nejsou v rozporu s dalšími přesvědčeními. Nemusí jít však o konzistenci 

absolutní. Ne všechna přesvědčení jsou dokonale konzistentní, pro porozumění nám stačí 

konzistence dostačující.
23

 (2) Každý člověk, který je schopný myslet, musí vědět, co jeho 

přesvědčení znamenají, a musí je být schopen interpretovat. Při komunikaci s jiným mluvčím 

si musí uvědomit, že i jeho přesvědčení odpovídají skutečnosti.
24

 Na základě těchto 

argumentů Davidson pracuje s pojmem princip vstřícnosti. Podle principu vstřícnosti bychom 

měli interpretovat to, co mluvčí považuje za pravdivé jako pravdivé. Pokud přijmeme 

předpoklad, že je mluvčí ve svých výpovědích logicky koherentní, a že to co si myslí 

odpovídá skutečnosti podle mé vlastní logiky, uplatníme tím princip vstřícnosti. Pokud 

bychom výpovědi mluvčího interpretovali jako nepravdivé, nebylo by možno jim vůbec 

porozumět. Aby byla interpretace úspěšná, musí nás podle Davidsona dovést pouze 

k jednomu správnému výsledku. Mluvčí by se měl jevit v interpretovaných výpovědích jako 

co nejracionálnější, konzistentní a jeho myšlenky jako pravdivé, i když podle 

interpretovaných standardů. Jak již bylo řečeno, přesvědčení tvoří určitou množinu logicky 

koherentních přesvědčení, to znamená, že lidé jsou racionálními bytostmi, a měli bychom je 

tak interpretovat. Právě tento princip má za úkol zabránit antropologům připisovat falešných 

přesvědčení domorodcům při realizaci terénního výzkumu. Davidson užívá následující 

argumenty: 

 Schéma interpretace se řídí mojí smyslovou evidencí 

 Musíme předpokládat, že domorodci se nemýlí ve věcech, které jsou zřejmé (venku 

prší) nebo jestli se někde nachází králík 

 Aby měl mluvčí přesvědčení, která jsou převážně nepravdivá, je nemožné 

1.1.4 KOMPARACE QUINOVA A DAVIDSONOVA POJETÍ PRINCIPU VSTŘÍCNOSTI 

Quine i Davidson při formulaci principu vstřícnosti usilovali, aby se antropologové 

vyhnuli připisování falešných nebo nekonzistentních přesvědčení. Rozdíl mezi Quinovým a 

Davidsonovým přístupem spočívá v pojetí pravdy. Davidsonova teorie významu, která je 

postavena na referenci a pravdě, vychází z Tarského „Konvence T“ a jejího empirického 

                                                           
23

 Přesvědčení jsou pravdivá právě tehdy, když tvoří s ostatními přesvědčeními koherentní celek. Přesvědčení 

jsou tedy podle Davidsona zpravidla pravdivá. 
24

 DAVIDSON, D. Subjektivita, intersubjektivita, objektivita, Praha 2004, s. 171. 
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testování, tj. „Tráva je zelená, právě tehdy pokud je tráva zelená.“ Při interpretaci bychom 

měli v prvním případě připisovat pravdivostní podmínky výrazu. 

Quinovo pojetí pravdy se od Davidsonova liší. Davidsonova idea spočívá v připisování 

pravdivostních podmínek a následnému překladu, kdežto Quinovi jde v první řadě o překlad a 

následné připisování pravdivostních podmínek.
25

 Quine nám říká, že náš překladový manuál 

by měl minimalizovat připisování falešných přesvědčení. Pokud se nám však zdají být 

výpovědi mluvčího nekonzistentní nebo iracionální, je náš překlad chybný. Naproti tomu 

Davidson na princip vstřícnosti pohlíží jako na nezbytný pro správnou interpretaci, nikoli jako 

na korektiv. Podle Davidsona jsou přesvědčení mluvčího vždy pravdivá a srozumitelná, 

musíme však předpokládat, že jsme přesvědčeni o podobných věcech.
26

 Primární funkcí 

principu je připisování primárně pravdivých a racionálních přesvědčení. 

1.2 PŘESVĚDČENÍ A PROPOZIČNÍ OBSAH 

V této kapitole si vysvětlíme, co se míní propozičním obsahem a zastáváním přesvědčení.  

V antropologii jsou stěžejní otázky, které pátrají po významu. Cílem je interpretace, jež se 

zaměřuje jak na deskripci, tak na explanaci chování jedinců pří výzkumu v terénu. Abychom 

zjistili význam, je potřeba se zaměřit na intencionální jednání, protože právě význam 

odvozujeme ze záměrů a intencí. Intence jsou řízeny prostřednictvím přesvědčení, tužeb a 

přání, které jsou uloženy v naší mysli. To znamená, že abychom se dopátrali významu, 

musíme znát přesvědčení. Každé takové přesvědčení musí mít propoziční obsah a má několik 

podob. Mohou být pravdivá a nepravdivá, oprávněná, neoprávněná, racionální nebo 

iracionální.
27

  

Peregrin propozicí rozumí význam nebo obsah oznamovací věty. Základními stavebními 

kameny propozic jsou pojmy. Jazykem vyjadřujeme jistá tvrzení, ale abychom tak mohli 

učinit, a abychom vůbec mohli něco tvrdit, musí k tvrzení existovat negace a musíme být 

schopni vyjádření důvodu, a toho co z daného tvrzení vyplývá.
28

 Všechny tyto operace, tj. 

negace, konjunkce, implikace, etc. tvoří v jazyce vnitřní logické vztahy „…jazyk vytvoří 

jakýsi vnitřní prostor, kterému můžeme říkat logický. A právě o větách, které jsou součástí 

takového logického prostoru, můžeme říkat, že vyjadřují propozice.“
29

 Právě s vnitřní 

                                                           
25

 KEMPT, G. Quine versus Davidson; Truth, Reference and Meaning, Oxford 2012, s. 115. 
26

 GLOCK, HANS-JOHANN. The Relation between Quine and Davidson, in: HARMAN, G., LEPORE, E. A 

Companion to W. V. O. QUINE, Willey Blackwell 2014, s. 540. 
27

 BOGHOSSIAN, P. Fear of knowledge; Against Relativism and Constructivism. Oxford University Press 2006, 

s. 11.  
28

 PEREGRIN, J. Člověk a pravidla. Praha 2011, s. 81. 
29

 Ibid. 81. 
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logickou strukturou propozic úzce souvisí pojem racionality, kterému se budeme věnovat 

podrobněji v následujících kapitolách. K těmto propozicím se dostáváme prostřednictvím 

jazyka, ten nás totiž spojuje s obsahy mysli mluvčího, ale také na základě pozorování 

intencionálního jednání. Potom jsme schopni odhalit přesvědčení. Boghossian ve své knize 

Fear of Knowledge uvádí příklad: 

„Margo si myslí, že má Jupiter šestnáct měsíců.“ 

Z tohoto tvrzení vyplývá, že Margo má propoziční obsah. Abychom zjistili, zda je toto 

tvrzení pravdivé, muselo by platit, že: 

To že si Margo myslí, že má Jupiter šestnáct měsíců je pravda právě tehdy, když má 

Jupiter šestnáct měsíců.  

Autor tvrdí, že Jupiter má více než třicet měsíců. V tomto případě, by znamenalo, že 

výrok Margo je nepravdivý. Nicméně si klade otázku, zda fakt, že má Jupiter třicet měsíců je 

platný pro všechny lidi napříč společnostmi. Dochází k názoru, že fakticky existující objekty 

a tvrzení jsou nezávislé na mysli, tj. existence nezpochybnitelných věcí jako jsou lidé, peníze. 

Jedná se o fakt, který je nezávislý na mysli člověka, tudíž obecně platný.
30

 Existují jistá fakta, 

například existence určitých entit, jako jsou lidské bytosti, peníze, můžeme považovat za fakt, 

který je nezávislý na mysli jedince.
31

 Toto tvrzení obhajuje objektivistickou pozici a vyvrací 

sociální konstruktivismus a s ním spojený relativismus.  

1.2.1 RACIONÁLNÍ PŘESVĚDČENÍ 

V souvislosti s principem vstřícnosti jsme hovořili o připisování převážně pravdivých 

přesvědčení. Nyní se podíváme na to, co se myslí výrazem racionální přesvědčení a co 

znamená mít racionální přesvědčení. Boghossian tvrdí, že racionální přesvědčení je takové, 

které má nějaký důvod. Ať už se jedná o důvod, proč takovému přesvědčení věříme a nebo 

argument, který obhajuje přítomnost některých přesvědčení i v případě falešných přesvědčení. 

Hovoří o tzv. Reason for belief. Máme v mysli evidenci pro určité přesvědčení. Jedná se o tzv. 

epistemické přesvědčení, Margo je astronom, proto považujeme Margovo přesvědčení za 

racionální, jelikož má pádný důvod k takovému tvrzení.  

Je tedy evidentní, že Margo má falešné přesvědčení o tom, kolik má Jupiter měsíců, nikoli 

však iracionální.  

                                                           
30

 BOGHOSSIAN, P. Fear of knowledge; Against Relativism and Constructivism. Oxford University Press 2006, 

s. 11-13. 
31

 Ibid. 13 
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V Hollisově a Lukesově pojetí znamená mít racionální přesvědčení, pokud se řídí 

kritérimi racionality. Právě Lukes ve své eseji Some Problems about Rationality definuje, co 

tato kritéria racionality znamenají. 

„Některá kritéria jsou univerzální a jsou aplikovatelná na všechna přesvěčení 

v jakémkoliv kontextu, zatímco některá jsou na kontextu nezávislá a mohou být objevena 

prostřednictvím studia daného kontextu, a mohou být aplikovatelná pouze na přesvědčení 

nacházející se v tomto kontextu.“
32

 

Lukes rozlišuje mezi tzv. racionálními (1) kritérii, která jsou na kontextu nezávislá a 

racionálními (2) kritérii, terá jsou na kontextu závislá. Oba druhy kritérií jsou pro naše 

zkoumání nezbytná. Například platnění racionálních (2) kritérií je důležité při interpretaci 

náboženských přesvědčení. Může se jednat o případy, kdy racionální (1) kritéria neumožňují 

analyzovat pravdivostní podmínky.
33

 Některá přesvědčení se nemusí jevit logicky koherentní. 

V těchto případech uplatňujeme racionální (2) kritéria, aby pomohly vyjasnit tato na první 

pohled falešná nebo iracionální přesvědčení.
34

 Vždy je nutné zohlednit oba druhy racionálních 

kritérií.  

J. H. M. Beattie hovoří o racionálních přesvědčeních jako takových, jež jsou založena na 

správné evidenci, a jsou řízena za účelem dosáhnout nějakého cíle, a jsou otevřena kritické 

reflexi. 

I. C. Jarvie a J. Agassi vnímají racionální přesvědčení jako řídící se jistými standardy nebo 

kritérii racionality. Rozdělují mezi tzv. weak sense s strong sense. Weak sense spočívá 

v racionálním jednání, zatímco strong sense se vyznačuje racionálním jednáním na základě 

racionálních přesvědčení.
35

 

1.3 PRINCIP HUMANITY 

V souvislosti s principem vstřícnosti a  racionálními přesvědčeními si ukážeme princip 

humanity, který z principu vstřícnosti částečně vychází, nicméně bere v úvahu i existenci 

falešných přesvědčení. Právě tako výtka, se nejčastěji objevuje v souvislosti s principem 

vstřícnosti. 

                                                           
32

 LUKES, S. Some Problems about Rationality, in: WILSON, B. (Ed.) Rationality: Key Concept in Social 

Science. A Basil Blackwell 1970, s. 208. 
33

 Vzhledem k tomu, že náboženská přesvědčení neodpovídají empiricky testovatelné realitě. 
34

 LUKES, S. Some Problems about Rationality, in: WILSON, B. (Ed.) Rationality: Key Concept in Social 

Science. A Basil Blackwell 1970, s. 212. 
35

 JARVIE, I., C., AGASSI, J. The Problem of the Rationality of Magic, in:  WILSON, B. (Ed.) Rationality: Key 

Concept in Social Science. A Basil Blackwell 1970, s. 173. 
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Kritikou Quinova přístupu k teorii radikálního překladu se zabývá Richard Grandy.  

Vytýká Quinovi nezohlednění základních faktů, tj. pozorovatelná událost může obsahovat 

neexplicitní procesy, které se mohou měnit v závislosti na situaci. Abychom mohli hovořit o 

zábranách překladu, musíme zjistit, jaký je jeho účel. Grandy tvrdí, že účelem je: „umožnit 

překladateli vytvořit co nejlepší predikce a nabídnout co možná nejlepší vysvětlení chování 

v překladu.“
36

 Netvrdí však, že hlavním záměrem je predikovat verbální chování. Překládáme 

verbální chování do našeho jazyka a užíváme ho k určení přesvědčení a tužeb mluvčího, a 

užíváme tyto informace k předvídání jednání. Pouze verbální jednání nám neumožňuje 

dostatečně určit, jaké bude očekávané jednání.
37

 Podle Grandyho musíme mít určité modely 

lidského jednání, abychom mohli učinit predikci. Pokud tak máme učinit, měli bychom si 

představit sami sebe v určité situaci a na základě toho přepokládat stejné jednání u 

zkoumaného subjektu. Předpokládáme, že máme stejné propoziční postoje nebo alespoň co 

nejvíce podobné těm našim. Na tomhle Grandy zakládá hlavní myšlenku principu humanity. 

„Pokud nám překlad jeví, že naše přesvědčení a touhy jsou propojeny, tj. pokud se nám 

zdá být překlad bizarní a nedává nám smysl, potom je pro naše účely zbytečný.“
38

 

V překladu máme tedy něco jako pragmatické zábrany. Podmínkou je při překladu 

připisovat přesvědčení a touhy a vnímání světa co nejvíce podobné těm našim. 

Grandy na rozdíl od Davidsona připouští existenci falešných přesvědčení. Nejdůležitější 

je, aby byla přesvědčení ať už pravdivá či falešná popsána co nejvíce srozumitelně.  Důležité 

pro něj je docílit co nejpřesnějšího překladu a interpretace. Jestliže jsou soudy uchopeny jako 

pravdivé a racionální, potom jsou vysvětlitelné. Pokud jsou soudy uchopeny jako falešné, 

musí být uchopeny jako vysvětlitelné, ale jiným způsobem vysvětlení.
39

 Hlavní funkcí 

principu humanity je minimalizovat neporozumění a nesrozumitelnost. 

1.4 TEORIE VÝZNAMU V KOGNITIVNÍ ANTROPOLOGII 

V souvislosti s principem humanity u Grandyho, který mimo jiné hovoří o modelech 

jednání, a teorií významu se podíváme na teorii kulturních modelů. Kognitivní antropologie, 

jenž se zabývala teorií významu, zformulovala teorii kulturních modelů. Kognitivní 

antropologové zastávají dvě stanoviska, na jedné straně relativistické a na druhé straně 
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univerzalistické. Nejvýznamnějším kognitivním prvkem, díky kterému poznáváme cizí 

společenství, jsou kulturní modely. Jedná se o metodologické stanovisko, jež je aplikovatelné 

na různé kultury. Tyto modely jsou mentální reprezentace sdílené členy společenství. 

Mentální reprezentace interpretovi pomáhají dávat smysl jednání zkoumaných jedinců a 

formují účelové a komunikativní jednání. Můžeme je sdílet prostřednictvím jazyka. Kulturní 

modely nám pomáhají číst záměry, postoje, emoce, sociální kontext a sociální status 

zkoumané osoby či společenství. Základní jádro kulturních modelů je stejné pro všechny 

lidské bytosti, jelikož je podmíněno biologicky (smyslové vjemy). Liší se pouze na 

sekundární úrovni, tj. sociálním kontextu, vlivy prostředí. Většina antropologů dává do 

souvislosti koncept kultury s významem. Pokud tedy mluvíme o kultuře jako o sdílené všemi 

členy komunity, implikuje to jednotu kultury a významu. Existuje však zásadní rozdíl mezi 

kulturou a významem. Zatímco kultura je variabilní a podléhá procesu kulturní změny, 

význam je poměrně konstantní. V každém jednání můžeme nalézt několik kulturních modelů. 

Na základě toho, že žijeme ve stejném prostředí a díky tomu máme i stejná přesvědčení, 

můžeme podvědomě rozpoznat, o jakou situaci se jedná, a co z takové situace vyplývá. 

Problém se může vyskytnout ve chvíli, kdy se nacházíme ve zcela neznámém prostředí.
40

 

Každý kulturní model se skládá z jádra a periferie, přičemž jádro jsou vlastnosti, které jsou 

dané geneticky/biologicky, a ty jsou společné všem lidským bytostem. Periferie je potom 

závislá na kulturním kontextu a prostředí. Z tohoto univerzalistického přístupu budu ve své 

práci vycházet. Kognitivní antropologové rozdělují kulturu na explicitní a implicitní, tj. 

explicitní je zjevná a členové komunity jsou schopni ji vyjadřovat slovy. Implicitní kultura je 

podvědomá, jedná se o samozřejmé předpoklady, kategorie, které leží mimo zjevné chování.
41

 

1.4.1 LOGICKÁ KOHERENCE KULTURNÍCH MODELŮ 

Antropologové, kteří zastávají kognitivní přístup ke studiu člověka, odmítají Geertzův 

zhuštěný popis. Jde hlavně o popis kulturních modelů jednání. Geertz se zaměřuje hlavně na 

popis intencionálního jednání, zjišťuje záměry jednání ve zkoumaném společenství a hlavní 

cíl antropologa shledává hlavně v interpretaci významů. Teorie kulturních modelů usiluje 

hlavně o identifikaci modelů, jakožto souborů znalostí získaných prostřednictvím socializace. 

Cílem je analýza vlivu těchto modelů na sociální jednání. Kulturní modely slouží jako 

nástroje porozumění, přičemž významy jsou soukromé, tj. jsou uloženy pouze v myslích 

jednotlivců, kteří si tyto významy osvojují v procesu socializace prostřednictvím jazyka. 
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Porozumění je však omezeno na porozumění konkrétní osobě, nicméně kulturní modely sdílí 

určitá přesvědčení. Podle Geertze bychom neměli pohlížet na kulturu jako na komplex vzorců 

chování, tj. zvyků, obyčejů a tradic, ale jako na soubor řídících mechanismů, plánů, návodů a 

pravidel pro řízení chování.
42

  

Například Archer argumentuje, že logická koherence v kultuře není totéž, co logická 

koherence v mysli jednotlivce. Logickou koherencí se zde myslí určitá vědomost, jež není 

propojena s žádným kauzálním obsahem. D´Andrade také říká, že nemáme žádnou adekvátní 

teorii vztahu mezi myšlením a jednáním. Jen proto, že pozorujeme podobné jednání mezi 

určitou skupinou lidí, neznamená to, že sdílí stejnou kulturu (totéž platí i o významu). 

K předpokladu logické koherence mezi chováním a myslí nabádal C. Geertz, který odmítá 

postoj kognitivní antropologie jako vědecký. Odmítá pojetí mysli jakožto black box nebo 

„tajemná jeskyně“. Naopak Geertzův zhuštěný popis, kdy naše jednání je způsobeno 

prostřednictvím kauzality, tj. spojení příčiny s účinkem.   

Logická koherence je základním předpokladem, který se vyskytuje ve všech 

společenstvích. Předpokládáme, že lidé sdílí stejný druh mysli, tj. pohled na svět, hodnoty, 

ideje. 

„Všechny Homo sapiens mají kulturu a ta je fundamentálně univerzální složka. Lidé by 

tedy měli předpokládat, že všechny lidské bytosti bez ohledu na věk, pohlaví nebo kulturní 

původ, máme všichni stejně podobnou mysl, tj. kapacitu a základní orientaci jako ostatní. 

Význam je na rozdíl od kultury konstantní a měli bychom přijmout předpoklad, že lidé 

v určitém kontextu sdílí stejný význam.“
43

 

Peregrin se ve svém díle Člověk a pravidla zabývá kulturou z evolučního pohledu. Je 

důležité si uvědomit, že kultura stejně tak, jako člověk, prošla určitým evolučním vývojem. 

Různé kulturní prvky pak mají svůj význam zakotven v genetickém základu.  

„Cokoliv organismus dělá, musí být vystopovatelné k nějakému genetickému základu, pro 

který musí existovat nějaké evoluční opodstatnění. Je-li například mezi Araby kulturně 

(nábožensky) daným zvykem nejíst vepřové a mezi Indy hovězí, je třeba zjistit, jakou 

evoluční výhodu mohla v té které části světa abstinence toho kterého masa poskytovat.“
44
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Peregrin přirovnává vztah mezi geny a kulturou k hardwaru a softwaru, přičemž hardware 

jsou geny, které jsou univerzálně flexibilní a kulturní chování označuje jako software. Lidské 

chování je velmi rozmanité a flexibilní, je schopné se přizpůsobovat různým kontextům a 

jednotlivým situacím. „Nevolíme své jednání na základě zkoumání prostředí, tj. metoda 

pokus- omyl, ale prostřednictvím imitace, živočichové získali v průběhu evoluce schopnost 

napodobovat své druhy.
45

 Z toho tedy vyplývá, že kultura se nešíří pouze imitováním vzorů 

chování znalostí a dovedností, ale i prostřednictvím interakce.
46
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2. VÝZNAM A INTERPRETATIVNÍ TEORIE KULTURY 

V následující části se zaměřím na výklad interpretativního přístupu ke studiu člověka a 

kultury u Clifforda Geertze a nastíním tuto interpretativní teorii, ve které jde převážně o 

zhuštěný popis intencionálního jednání, opřenou o poznatky z analytické filosofie, konkrétně 

o Davidsonův princip vstřícnosti. Domnívám se, že Geertzův zhuštěný popis a princip 

vstřícnosti lze vzájemně propojit.  

Geertzovo pojetí kultury je znakového charakteru. Ve své teorii vychází z Maxe 

Webera a reprodukuje jeho myšlenku člověka zapleteného do pavučiny významů. Člověk si 

sám pavučinu uplétá, přičemž tato pavučina symbolizuje kulturu. Člověk přiděluje kulturním 

výtvorům význam, jehož nositelem jsou symboly, je tedy nutné zkoumat kulturní symboly a 

tím rozluštit význam. Geertzova teorie spočívá v analýze a interpretaci těchto významů. 

Cílem je tedy analýza sociálních projevů subjektu zkoumání.
47

 Hlavní podstatu etnografie 

Geertz shledává ve zhuštěném popisu, kdy ve svém díle Interpretace kultur pracuje 

s příkladem mrknutí, v jednom případě se jedná o pouhý fyzický pohyb a v druhém případě se 

jedná o fyzický pohyb za jistým účelem, v jeho případě spiklenecké mrknutí, tj. intencionální 

jednání. Kulturu definuje jako systém interpretovatelných znaků (symbolů) a cílem 

antropologa je zhuštěný popis těchto symbolů.
48

 

Podívejme se co pro Geertze znamená symbol? Jakým způsobem odlišuje symboly a 

významy? Geertz symboly chápe jako něco velmi komplexního. Symbol chápe jako „… 

označení jakéhokoliv objektu, činu, události, vlastnosti nebo vztahu, který slouží jako nositel 

pojmu – tento pojem je „významem“ symbolu - a to je přístup, kterého se budu držet já.“
49

 

Významy jsou pode Geertze uloženy v symbolech, je to zděděný systém, díky kterému lidé 

komunikují a uchovávají a rozšiřují svou znalost o životě.
50

  

„…symboly, stejně jako geny dodávají plán nebo šablonu, jejichž prostřednictvím 

získávají konečnou podobu procesy, jež jsou vůči nim vnější“ 
51

 

Kulturní vzorce potom vnímá jako symboly nebo soustavy symbolů, které jsou 

kompletně arbitrární. Pokud jsou ovšem tyto symboly kompletně nahodilé, jak můžeme 

poznat rozdíl mezi dobrou a špatnou interpretací? Pokud jsou tedy symboly nositeli významu, 

Geertz opomíjí jednu důležitou skutečnost, která úzce souvisí s pojetím významu ve filosofii 
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jazyka, jedná se o pravdivostní podmínky. Nemůžeme mluvit o významu, aniž bychom se 

zaobírali pravdivostními podmínkami daného významu. Z pohledu filosofie jazyka 

je Geertzova teorie náboženství jako kulturního systému jednak nekoherentní a jednak 

chybná.
52

 Podívejme se tedy na Geertzovu teorii z pohledu filosofie jazyka. Geertz chápe 

kulturní vzorce jako modely, mají však dvojí podobu modely něčeho a modely pro něco. 

V prvním případě jde o modely, které modelují fyzické vztahy a Geertz je považuje za modely 

něčeho, tj. modely reality. V druhém případě hovoří o modelech pro něco. Jedná se o 

nesymbolické zdroje, například geny. „… kulturní vzorce mají dvojí vnitřní aspekt: dávají 

sociální a psychologické realitě význam, to znamená objektivní konceptuální formu, jak tím, 

že se podle ní utvářejí, tak tím, že ji přetvářejí podle sebe.“
53

 Dalo by se tedy říci, že modely 

pro něco existují v celém řádu přírody a jsou nezávislé na zkušenosti. 

Geertzova teorie modelů zahrnuje jistá epistemická dogmata, která ukazují, jakým 

způsobem je jazyk relativní ke světu. Frankenberry a Penner ukazují, že problém této teorie 

pramení z dualismu schématu a obsahu, protože právě Geertzova teorie ukazuje, jak jsou 

pojmová schémata relativní jeden ke druhému a tím pádem vzájemně nesouměřitelná. Na 

úskalí takovýchto tvrzení upozorňuje D. Davidson v souvislosti s tzv. třetím dogmatem 

empirismu.  

Frankenberry a Penner dávají do souvislosti Geertzovi modely něčeho a 

korespondenční teorii pravdy. Měli bychom se na modely něčeho podívat jako na přídomek 

teorie pravdy. Například mapy, územní plány částí města korespondují s významy ve světě. 

Symbolický systém koresponduje s nesymbolickým, fyzickým, organickým nebo sociálním 

systémem v komplexní rovině.
54

 Vzhledem k tomu, že symboly jsou v Geertzově pojetí 

sociálně konstruované a modely jsou vnímány jako arbitrárně konstruované systémy symbolů, 

prostřednictvím kterých, získáváme přístup k realitě, nemůžeme tedy říci, zda je tato simulace 

či imitace korektní. Frankenberry a Penner se domnívají, že pojetí souboru symbolů jako 

modelů je uchopeno nešťastně, jelikož nemůžeme zjistit, zda je symbolický systém správný, 

korektní, dobrý nebo špatný.
55

 Druhý model pro něco je přirovnáván ke koherenční teorii 

pravdy. Jelikož se jedná o věci existující apriorně ve světě, je kladen velký důraz na vnitřní 

konzistenci a koherenci tohoto symbolického systému. Právě tento model uspořádává a 
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organizuje nesymbolické procesy a realitu.
56

 Tyto modely mohou být čteny jako teorie 

pravdy. Pokud bychom je tedy mohli číst jako teorie pravdy, musel by první model odpovídat 

korespondenční teorii pravdy, což by vylučovalo sociálně konstruované a arbitrární symboly. 

V případě korespondenční teorie by se nejednalo o neobjektivní symbolické formy, jež jsou 

jakousi konstrukcí, ale byly by objektivně platné. 

Hlavní myšlenkou kritiky Gertzovi teorie modelů spočívá v tom, že zmíněné dva 

modely od sebe nemůžeme oddělit. Oba tyto Geertzem formulované modely jsou chybné.
57

 

Podle Davidsonovy argumentace, abychom mohli přijmout koherenční teorii pravdy, musí být 

v souladu s korespondenční teorií.   

Se zředěným a zhuštěným popisem se setkáváme v díle Gilberta Ryla The Thinking of 

Thoughts.
58

 Ryle rozlišuje tyto dva druhy popisu následujícím způsobem. Zředěný popis je 

pouze popis fyzických pohybů, jak uvádí Ryle, pouhé mrknutí oka například ve formě 

nedobrovolného tiku. O zhuštěném popisu hovoříme v situaci, kdy se jedná o intencionální 

jednání sociálního aktéra, tj. záměrné mrknutí, které je adresováno konkrétní osobě za 

nějakým účelem. Takovéto intencionální jednání může být buď úspěšné, nebo neúspěšné na 

rozdíl od nedobrovolného tiku, který není nikomu adresován. Neúspěšné může být na základě 

několika faktorů. Pokud adresát nezachytí sdělovanou informaci nebo není schopen rozluštit 

kód, v němž je zpráva sdělována. Intencionální jednání jsme schopni rozpoznat na základě 

behaviorální evidence (pozorování), kdy dochází k jednomu fyzickému pohybu, přičemž za 

tímto pohybem však můžeme najít jistý záměr. Zhuštěný popis je tedy chápán jako 

mnohovrstevný. Jedná se o jeden fyzický pohyb, na nějž je však navrstveno několik záměrů. 

Jedinec záměrně mrkl na někoho konkrétního za účelem předat mu konkrétní zprávu. Učinil 

tak pomocí srozumitelného kódu, aniž by však okolí zachytilo tento kód.
59

 

Právě v tomto zhuštěném popisu podle Geertze spočívá podstata etnografie. 

Etnografický zhuštěný popis je v Geertzově pojetí ryze interpretativní. Jeho cílem je zachytit 

sociální rozmluvu subjektů zkoumání, abychom se k ní mohli v případě potřeby vrátit. Cílem 

antropologie by neměla být kodifikace abstraktních entit, ale měl by být umožněn zhuštěný 

popis, jehož cílem je analýza sociální rozmluvy.
60
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V následující části navrhnu obohacení kvalitativní metodologie. Ukážu, jakým 

způsobem spolu souvisí poznatky z analytické filosofie jazyka s kvalitativní metodologií. 

Chtěla bych zdůraznit hlavní argument: Interpretativní přístup zakládající se na Geertzově 

symbolickém pojetí kultury by měl být doplněn o princip vstřícnosti za účelem snadnějšího 

porozumění a interpretaci. 

2.1 APLIKACE PRINCIPU VSTŘÍCNOSTI NA GEERTZOVO POJETÍ 

V následující části ukážu, že princip vstřícnosti má v interpretativní metodologii své 

místo. Jedná se o zásady, jež jsou antropology převážně dodržovány, nejsou však explicitně 

stanoveny. Dodržení tohoto principu umožní antropologovi lepší porozumění a interpretaci 

zkoumané kultury. Na základě tohoto principu definuji dva základní argumenty: (1) Jazyk a 

chování zcela neznámého etnika můžeme pochopit a interpretovat pouze pokud přijmeme 

předpoklad, že mluvčí vyslovuje větu V ve stejné situaci jako bychom ji vyslovili my. 

Abychom mohli porozumět zcela neznámému etniku hovořícímu zcela neznámým jazykem, 

je potřeba se opřít o vlastní teorii pravdy.(2) Interpretovat jedince či skupinu subjektů 

zkoumání tak, aby se ve svých výpovědích jevili jako co nejrozumnější. 

Vraťme se zpátky ke Geertzovi. Shrneme-li jeho teorii, jde o zhuštěný popis sociální 

rozmluvy, tj. interpretace intencionálního jednání. Nejedná se tedy pouze o vysvětlení 

kulturních symbolů a sociálního jednání, ale hlavně o porozumění.
61

 Vzhledem k tomu, že 

vychází z Rylova zhuštěného popisu je zřejmé, že interpretace určitého jednání je úzce spjata 

s intencí, tj. záměrem. I když Geertz neužívá pojem intencionální jednání, je evidentní, že se o 

něj jedná, protože abychom mohli porozumět a interpretovat sociální jednání, musí se jednat o 

jednání intencionální, tj. jednání za nějakým účelem.  

„Jakákoliv věta vyjadřující přesvědčení, znalosti, touhy, naděje, strach a myšlenky je 

sémanticky intencionální.“62 

Nyní se dostáváme ke skutečnosti, že intencionalita a racionalita v pojetí Davidsona jsou 

navzájem propojeny. Jednání je vyvoláno propozičními postoji. A jak již bylo řečeno, jednou 

z podmínek racionality u Davidsona je přítomnost propozičních postojů, což jedinci jednající 

za jistým účelem mají, nejedná se však o podmínku nutnou, tou je schopnost komunikovat 

jazykem. Jazyk je důležitý komplex symbolů, který každá skupina lidí udržuje a předává, učí 

jazyku své potomky. Jazyk reprezentuje konkrétní společenství a od toho se odvíjí i jeho 
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povaha. Každou skupinu lidí žijící v symbióze vyznačují logické aspekty, jež jsou spojeny 

s psychologickými vlastnostmi každého jedince a dohromady vytváří tento systém. Právě díky 

jazyku jsme schopni sdělovat naše záměry, přesvědčení a touhy.  

Abychom zjistili nějakou intenci, jež za zjevným chováním stojí, musíme odkrýt 

myšlenky, které se na tomto jednání podílejí. Pro zjištění však potřebujeme znát propoziční 

postoje zkoumaného jedince v konkrétních situacích. K těmto propozicím se dostaneme 

prostřednictvím sociální integrace, tj. na základě pozorování a komunikace. 

Podle Geertze je člověk zapleten do pavučiny významů, kterou si sám uplétá a tuto 

pavučinu Geertz považuje za kulturu. Právě tuto pavučinu vnímám jako soubor určitých 

přesvědčení, jež jsou kulturně předávána, a pavučina je množinou těchto přesvědčení. Většina 

přesvědčení vzniká na základě kauzálních vztahů mezi neurony v mozku, kdy podnětem pro 

vnik těchto kauzálních vztahů jsou stimuly ve formě smyslových počitků, které tyto vztahy 

napomáhají utvářet. Při pronesení výroku dochází k podráždění smyslových receptorů 

vnějšími vlivy, které v danou chvíli působí na naše smysly. Jelikož dochází ke stejnému 

smyslovému podráždění, musíme i výroky spojovat se stejnými situacemi, se kterými bychom 

je spojovali my. Porozumění přesvědčením, je založeno na porozumění za pomoci logických 

pravidel, která jsou shodná s našimi. Dochází k logickému spojování určitých zjevných 

událostí, tj. beru si knihu za účelem četby. V tomto případě jsme schopni porozumět významu 

zcela jednoznačně. Jak již bylo zmíněno, poznáváme prostřednictvím smyslových receptorů. 

K smyslovému podráždění v určitých situacích dochází u všech jedinců stejným způsobem, 

tudíž jsme schopni porozumět na základě vlastní zkušenosti. Pavučinu přesvědčení lze chápat 

jako logicky koherentní množinu přesvědčení, která jsme si osvojili prostřednictvím smyslů a 

ověřili tyto významy intersubjektivně v procesu socializace. To znamená, že většina 

přesvědčení musí být pravdivá.   

Weber sice říká, že čím radikálněji se odlišují hodnoty zkoumaného subjektu od 

hodnot našich, tím je porozumění mnohem složitější.
63

 Jenže jestliže by se opravdu natolik 

zásadně lišilo, porozumění by nemohlo být možné. Při snaze porozumět jinému člověku či 

skupině zkoumaných subjektů je nutné hledat v jejich chování, tj. verbálních i behaviorálních 

projevech, co největší podobnosti s chováním naším. Pokud bychom předpokládali, že 

chování u zkoumaných subjektů bude zásadně odlišné, porozumění by nebylo možné vůbec.  
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Porozumění je úzce spojeno s interpretací. Nejde nám pouze o vysvětlení, ale také o 

pochopení jednání jedince. Pochopení je ale možné pouze za předpokladu, že budeme 

spojovat konativní a verbální projevy stejným způsobem, jako bychom je spojovali my. 

Domnívám se, že prvním předpokladem úspěšné interpretace je přijmout koherentní teorii 

pravdy a poznání. Tato teorie, jak již bylo zmíněno v první části tohoto textu, souvisí 

s korespondenční teorií. Právě obě tyto teorie jsou podstatou principu vstřícnosti. V případě 

že přijmeme koherentní teorii pravdy a poznání, zjistíme, že všechna naše (jejich) přesvědčení 

musí být pravdivá. Sami věříme, že naše přesvědčení jsou převážně pravdivá. Zjistit, že 

mluvčí má nějaká přesvědčení, která jsou převážně nepravdivá, je nemožné. Proto při 

interpretaci usilujeme o nejvyšší míru racionalizace intencionálního jednání mluvčího. Z této 

úvahy vyplývá, že úspěšná interpretace je možná za předpokladu, že je mluvčí korektní ve 

všech svých výpovědích. Ať už se jedná o různé afekty či situace, jež nám mohou připadat 

přehnané až nesmyslné.  
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3. PROBLÉM PŘEKLADU A POROZUMĚNÍ 

V následující kapitole se zaměříme na problém, který se objevuje v souvislosti 

s myšlenkou jazykového relativismu. Antropologické výzkumy badatelů jako byl Lévy- 

Bruhl, Evans Pritchard a Benjamin Lee Whorf, ukázaly, že existují společnosti (kultury) s 

odlišným vnímáním světa a myšlením domorodců. Mezi nejznámější tvrzení pojmového 

relativismu patří tzv. Sapir – Whorfova hypotéza, jež tvrdí, že jazyk determinuje lidské 

myšlení.  Whorf, představitel jazykového relativismu, tvrdil, že pojmové systémy mohou být 

natolik odlišné, že nemohou „být zkalibrovány“, tj. neexistuje žádný společný standart, podle 

něhož by mohly být tyto jazyky srovnávány. Neznamená to, ale nadřezenost jednoho systému 

nad druhým. Hypotéza odpovídá dvěma lingvistickým principům, tj. lingvistickému 

determinismu
64

 a lingvistické relativitě.
65

 Whorf jakožto relativista věřil, že jazyky mají různé 

nesouměřitelné pojmové systémy. 

3.1 POJMOVÝ RELATIVISMUS 

Pojmový relativismus je založen na myšlence, že různé skupiny či kultury 

uspořádávají svou zkušenost prostřednictvím pojmových schémat, která mohou být relativní 

ke kulturnímu či sociálnímu kontextu (pojmovým schématům) jiných kultur a mohou být 

vzájemně nepřeložitelná. Pojmová schémata konstitují realitu. Vzhledem k tomu, že jsou 

relativní ke kulturnímu kontextu, znamená to, že i obraz světa se v našem myšlení liší. 

Whorf své argumenty zastávající pojmovou relativitu dokazuje při výzkumu etnika 

Hopi. Ve svém zkoumání se zabýval komparací jazyka Hopi a SAE.
66

  Zkoumal gramatické 

kategorie jazyka, tj. plurál, gender, tvary sloves a klasifikace u jazyka Hopi a srovnával je s 

(západo) evropskými jazyky. Whorf došel ke zjištění, že jazyk Hopi se v určitých 

klasifikacích zásadně liší, a že některé kategorie mohou být „nezkalibrovatelné“. Na základě 

tohoto tvrzení dochází k závěru, že jazyk je to, co tvoří a uspořádává naší smyslovou 

zkušenost. 

„Jedná se o ilustraci toho, jakým způsobem jazyk vytváří a organizuje zkušenost. 

Inklinujeme k myšlence, že jazyk funguje pouze jako technika vyjádření, a neuvědomujeme 

si, že jazyk v první řadě klasifikuje a uspořádává proud naší smyslové zkušenosti…“
67
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 Whorf se domnívá, že jazyk Hopi zachycuje jistý specifický prostor, v němž nejsme 

schopni porozumět některým klasifikacím stejně tak, jako příslušníci etnika Hopi neporozumí 

vyjádřením z technického světa.
68

 Díky této myšlence však nastává problém s překladem a 

porozuměním, které se v souvislosti s relativismem neustále objevují.
69

 Pokud se tedy 

zamyslíme nad možností překladu z jednoho pojmového schématu do druhého, zjistíme, že je 

překlad problematický nebo nemožný. 

Také Thomas Kuhn v díle Struktura vědeckých revolucí
70

 velmi často pracuje 

s pojmem nesouměřitelné. Kuhnova hlavní myšlenka spočívá ve vývoji vědeckých teorií 

způsobem, který učiní původní teorii neslučitelnou s nově příchozí. Přirovnává neslučitelnost 

vědeckých teorií k odlišným jazykově-kulturním společenstvím. 

„Každá z revolucí staví společenství před nevyhnutelnou nutnost odmítnout současně 

uctívanou vědeckou teorii a dát přednost jiné, s onou první neslučitelné.“
71

  

Kritikou pojmového relativismu a s ním spojenou existenci pojmových schémat se 

zabývá Davidson v eseji „O samotné myšlence pojmového schématu“
72

. Davidson tvrzení 

spojené s pojmovým relativismem odmítá. Podle něj svět neutváří naše mysl či jazyk, ale 

obsahy našich myslí a jazyk získáné prostřednictvím kauzálních vztahů k vnější realitě.
73

  

„Někteří filosofové v této souvislosti hovoří o odlišných pojmových schématech. Tyto 

rozdíly mezi pojmovými schématy způsobují problémy při překladu z jednoho jazyka do 

druhého. Jazyky, které se vyvíjely v jiných dobách nebo na vzdálených místech mohou mít 

zcela odlišný pojmový aparát.“
74

 

 Vraťme se tedy k myšlenkovému experimentu „Gavagai“. Quine nám říká, že 

abychom byli schopni rozluštit cizí jazyk, potřebujeme se orientovat pomocí smyslové 

evidence a uvažovat holisticky. Nemá tedy význam pátrat o doslovném ekvivalentu výrazu, 

ale k porozumění nám stačí ostenze a ověření evidence. 
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Davidson mluví spíše o interpretaci. K porozumění je potřeba mluvčího interpretovat, 

nikoliv pátrat o přesných ekvivalentech. Davidson se ve své eseji „O samotné myšlence 

pojmového schématu“, zabývá myšlenkou pojmového relativismu a vyhodnocuje ji jako 

nekoherentní.  Podle Davidsona totiž neexistuje jazyk, který by byl nepřeložitelný, protože 

pokud by tomu tak bylo, nejednalo by se o jazyk. Jestliže se nám nepodaří porozumět 

zkoumaným subjektům, jež hovoří rozdílným jazykem, znamená to, že nemluví jazykem.
75

 

Předpokládáme, že každý jazyk plní určitou funkci, tj. komunikace a myšlení. 

Prostřednictvím komunikace sdělujeme interpretům obsah svých myšlenek, jež jsou uloženy 

v naší mysli. Každý výrok má určitou logickou konstrukci a splňuje určité podmínky. O jaké 

podmínky se tedy jedná? Davidson spojuje problém přeložitelnosti s pravdivostními 

podmínkami Tarského „Konvence T“. Abychom mohli určit, zda je výrok pravdivý, musíme 

být schopni jej přeložit do našeho jazyka, tj. věta V je pravdivá právě tehdy, když p.
76

 Znovu 

se tedy dostáváme k principu vstřícnosti. Davidson tvrdí, že úplné neporozumění je nemožné. 

Může dojít pouze k parciálnímu neporozumění nikoliv však k celkovému, protože pokud 

uplatníme princip vstřícnosti, porozumění je vždy možné. Hlavním úkolem interpreta je 

„…abstrahovat z evidence funkční teorii významu a přijatelnou teorii přesvědčení.“
77

 přičemž 

evidence je chápána jako jazyková i mimojazyková.  

Hypotézy relativismu nejsou jednoduchým způsobem testovatelné. Relativisté 

s oblibou zmiňují studii Berlina a Kaye v díle „Basic Color Terms; Their Universality and 

Evolution“. Výzkum se zaměřoval na vztah základních barev v různých jazykových 

společenstvích.  Vycházejí z hypotézy, že různé jazyky rozdělují různé barevné spektrum 

arbitrárně. Berlin a Kay však našli na základě objevu tzv. fokálních barev pravidelnosti, jež se 

vyskytují ve všech společenstvích. V jazycích jako angličtina našli základních jedenáct druhů 

barev. Z výzkumu vyplývá, že kategorie barev mají centrální členy.
78

Je evidentní, že výzkum 

spíše potvrzuje kulturní univerzalismus než kulturní relativismus, ale relativisté argumentují, 

že podobnosti v jazycích jsou do značné míry povrchní. Stejně tak se však dá použít 

protiargument, že i odlišnosti ve vnímání barev jsou zanedbatelné. Tento příklad tedy 

neposkytuje přímou evidenci pro relativismus.
79
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Dalšími výzkumy potvrzující spíše univerzalistickou pozici jsou výzkumy Kaye a 

McDaniela. Kay a McDaniel zkoumali neurofyziologii barevného vidění. Výzkumy prováděli 

u makaků, kteří mají podobný zrakový systém. Zaměřovali se převážně na neuronové dráhy 

mezi mozkem a okem a našli šest druhů buněk, tj. existují dva druhy buněk pro modrou a 

žlutou, podobně pro červenou a zelenou, poslední dva druhy buněk jsou citlivé na světlo a 

tmu (černá, bílá). Zbytek barev vzniká kombinací těchto základních barev. Neurofyziologické 

vysvětlení charakterizuje pouze primární barvy, jako jsou modrá, žlutá, červená, zelená, černá 

a bílá. Zmíněné barvy jsou určeny lidskou biologií. 

„Kategorie barev vyvstávají z interakce povahy světa, lidské biologie a kognitivního 

mechanismu.“
80

  

Při práci v terénu by si měl etnolog osvojovat významy stejným způsobem jako dítě, 

které se učí jazyk, protože významy se formují ve společnosti prostřednictvím interakce. 

4. POJETÍ RACIONALITY 

Úzká souvislost je také mezi jazykovým relativismem a pojetím racionality. 

Antropologové si v souvislosti s výzkumy kmenových společností pokládají otázku, jestli 

existují určité standardy racionálního myšlení, jež je možné aplikovat transkulturálně nebo se 

liší kulturu od kultury. V prvním případě mluvíme o racionalismu a v druhém případě o 

relativismus. Relativismus je založen na myšlence, že existuje více stupňů racionality, které 

jsou vzájemně nesouměřitelné. Podle tohoto názoru neexistuje nic, co bychom mohli 

považovat za nižší racionalitu nebo iracionalitu. Jednoduše každá společnost má své standarty 

pro racionalitu nesouměřitelné s těmi ostatními a nemůžeme uplatňovat standardy racionality 

napříč kulturami.
81

 Zastánci racionalismu jsou například Martin Hollis, Steven Lukes, J. H. 

M. Beattie a W. Newton-Smith. Racionalismus odmítá myšlenku několika odlišných světů a 

standardů racionality. Tvrdí, že existuje určitá síť přesvědčení, která je společná všem. 

Například Hollis zastává myšlenku univerzálních přesvědčení alespoň na základní percepční 

úrovni. Argument spočívá v tom, že racionální člověk se nemůže mýlit v situacích, jež 

vnímáme pomocí percepce, protože ta je u všech bytostí stejná.  Nazývá to „Bridgehead of 

True and Rational Beliefs“
82

 jedná se o předpoklad existence jistého předporozumění 

(společného jádra), které je vlastní všem společnostem. Jedná se tedy o existenci sdíleného 
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konceptu racionálních přesvědčení.
83

 Společné jádro nám pomáhá v situacích, kdy 

potřebujeme porozumět cizím kulturám nebo při učení se novému jazyku či zvyklostem. 

Hollis rozlišuje mezi racionálním jednáním, jež je apriorní a mezi znalostmi, které získáváme 

prostřednictvím evidence, tj. ze zkušenosti. Naproti tomu argumentuje W. Newton Smith, jež 

tvrdí, že toto společné jádro není apriorní, ale empirická hypotéza, tj. je potřeba ji ověřit 

evidencí.
84

 Naopak v relativistickém přístupu nenalezneme nic, jako je společné jádro nebo 

sdílené přesvědčení, které napomáhá formovat význam a vzájemné vztahy, jež nejsou 

relativní jeden k jazyku, kultuře nebo k teoretickým paradigmatům. Tuto myšlenku zastávali 

například B. Barnes a D. Bloor. Dle jejich tvrzení neexistuje žádné společné jádro nebo 

přesvědčení, které by bylo společné všem, ale naopak přesvědčení jsou spíše sebevyvracející 

se.
85

 To neznamená, že by přesvědčení byla nekoherentní či iracionální, ale že se tak jeví 

podle našich standardů racionality.   

Jakým způsobem tedy definujeme racionalitu? Jeden z náhledu na racionální myšlení 

spočívá v logické koherenci tvrzení a jednání jedince. Charles Taylor se opírá o Platonovu 

definici racionality. Podle Platona je racionální jednání takové, které je opodstatněné, tj. měli 

bychom být schopni přesně definovat náš záměr. Racionalita je propojena s artikulací a jasnou 

formulací. Pokud máme nějaké přesvědčení, je důležité jej umět vyjádřit v jazyce, což značí 

vnitřní spojení mezi řečí a propozicemi. Platon pracuje s výrazem teorie (mít přesvědčení a 

být schopný jej vyjádřit slovy). Charles Taylor se řídí touto definicí racionality a společnosti, 

kterým chybí teoretický rámec, a proto mohou být podle něj považovány za méně racionální. 

Podle Charlese Taylora existují například společnosti, užívající moderní technologie, které 

mají mnohem lépe propracovaný teoretický rámec, jsou vědečtější a tím pádem je můžeme 

považovat za nadřazenější.
86

 

Zaměřme se nyní na to, co pro Davidsona znamená pojem racionality a co racionalitu 

podle něj definuje. Abychom o někom mohli říct, že je racionálním jedincem, musí podle 

Davidsona splňovat dvě základní kritéria: (1) zastávat propoziční postoje, (2) užívat jazyk. 

Jako lidské bytosti zastáváme určité propoziční postoje, tj. přesvědčení, touhy, záměry. 

Neexistuje však pouze jedno přesvědčení, ale vždy množina přesvědčení, tužeb a záměrů, 

které jsou logicky koherentní. To znamená, že mezi sebou vytváří určité logické vztahy mezi 
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našimi záměry, přesvědčeními či touhami, které konstituují naše propoziční postoje. Ne však 

všechna tato přesvědčení mohou být pravdivá, například mohou jednat proti svému 

nejlepšímu úsudku, ale pokud se nacházejí v této množině, která je logicky koherentní, potom 

můžeme mluvit o tom, že většina těchto přesvědčení musí být pravdivá. Jak již bylo řečeno, 

zastávat propoziční postoje, znamená mít určitá přesvědčení, jež jsou logicky koherentní. 

Pokud jsme schopni vytvářet tuto koherentní množinu přesvědčení, jsme racionální bytostí. 

Jak říká Davidson:  

 „Zastávat propoziční postoj znamená mít do značné míry správnou logiku v tom 

smyslu, že náš vzorec chování je logicky koherentní. To je jeden z důvodů, proč zastávat 

propoziční postoje znamená být racionální bytostí.“
87

 

Podle Davidsona lze intencionální jednání vysvětlit pomocí záměru, přesvědčení. 

Právě tyto propoziční postoje, chování racionalizují.
88

 Pokud však nějaká bytost neužívá řeč 

je obtížné její chování vysvětlit jako intencionální. Pouhá behaviorální evidence je podle 

Davidsona nedostatečná, abychom mohli určit, co si člověk myslí, o čem je přesvědčen, a co 

zamýšlí, musíme být svědky komplexního vzorce chování, jenž nám pouhá behaviorální 

evidence nezajistí. „Aby byla myslící, racionální bytostí, musí být tato bytost schopna vyjádřit 

mnoho myšlenek - a především, musí být schopna interpretovat slova a myšlenky druhých.“
89

 

Z toho důvodu je nutnou podmínkou racionality užití jazyka, jak jinak bychom mohli 

interpretovat, předávat své myšlenky a přesvědčení druhým. 

Stanovisko, které zastávám, pramení z racionalismu. Vycházím tedy z předpokladu 

existence univerzálních kritérií racionality, který je možné aplikovat na všechny společenství. 

Jedná se o přesvědčení, jež jsou nezávislá na sociálním kontextu. Podíváme se tedy na kritéria 

racionality, z nichž vycházím obecně a ukážu argumenty, které tuto pozici obhajují. 

Podle Hollise a Lukese máme dva základní předpoklady racionality. Prvním 

předpokladem je sdílená realita. Abychom byli schopni porozumět jazyku společenství, i 

v případě zcela neznámého jazyka, je třeba držet se předpokladu sdílené reality všemi 

lidskými subjekty. Neznamená to však, že s jedinci musíme sdílet všechna fakta. V druhém 

případě se jedná o schopnost odlišit mezi falešnými a pravdivými přesvědčeními za pomoci 

existence stejných logických pravidel, která jsou taktéž univerzální. Alespoň tedy základní 

logické operace, tj. logická inference a dedukce.  
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S těmito dvěma podmínkami můžeme vidět jistou analogii s Davidsonovým principem 

vstřícnosti, jenž, jak již bylo řečeno výše, je založen na principu korespondence a principu 

koherence. V prvním případě je sdílená realita nutnou podmínkou principu korespondence, 

v druhém případě zase předpokládáme, že jsou mluvčí logicky koherentní, tj. že v jejich 

výpovědích nenalezneme kontradikce a nesmyslné závěry. Důkazem těchto dvou podmínek je 

schopnost učit se cizímu jazyku. 

„Pokud má S
90

jazyk, musí mít také kritéria pravdivosti, která korespondují s realitou a 

musí mít logiku, kterou sdílíme napříč společnostmi, a která je kritériem racionality. Pokud by 

členové S neměli kritéria pravdy a logiky, nemáme důvod tvrdit, že hovoří jazykem, mají 

myšlenky či přesvědčení, protože bez této schopnosti by nebyli schopni vytvářet tvrzení.“
91

 

Podle Lukese je jazyk důležitým kritériem racionality, protože právě přesvědčení jsou 

propojena s jazykem.
92

 Davidson zastává pragmatickou ideu, že pro racionalitu je esenciální 

jazyk a mentální obsah. Jazyk totiž vyžaduje logické operace, bez nichž by nebylo možné 

formulovat tvrzení. Podle Hollise, to co je odvozeno dedukcí musí být zaručeně pravdivé, 

protože vychází z „Bridgehead of True and Rational Beliefs.“ Díky těmto podmínkám, 

bychom měli nahlížet na komunitu či jedince jako na co nejvíce racionální bytosti. 

Racionalita je základním předpokladem lidského myšlení a jednání, konstituje propoziční 

postoje. Kromě jednání je také neoddělitelně spjatá s jazykem. Nejen myšlenky vyžadují pro 

koherentní uspořádání racionalitu, ale taktéž, je nezbytné myšlenku formulovat ve verbálním 

vyjádření.
93

   

4.1. IRACIONALITA 

Iracionalita může být chápána několika způsoby. V následující kapitole se zaměřím na 

Davidsonovo pojetí iracionality a následně ukáži analogie s antropologickým pojímáním 

racionality a iracionality. 

Z antropologického hlediska je iracionalita nejčastěji vnímána jako logická inkonzistence. 

Co tedy v tomto případě znamená logická inkonzistence? Člověk jedná v rozporu s nějakým 
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svým přesvědčením. Jedná intencionálně, ale proces je nelogický, tj. závěr neodpovídá 

premisám.
94

  

Pojetím iracionality se v rámci antropologického myšlení zabýval Steven Lukes. Podle 

Lukese mohou být přesvědčení iracionální v následujících příkladech: (1) Pokud jsou 

inkonzistentní, tj. nesplňují základní logická kritéria. (2) Jsou částečně nebo celá falešná, tj. 

neodpovídají objektivní realitě. (3) Nejsou smysluplná. (3)Nekompletní v jistém ohledu, tj. 

založena na nedostatečné evidenci.(4) Pokud jsou přijímána nekriticky, to znamená, že člověk 

by měl ke svým přesvědčením přistupovat jako k flexibilním, tj. je možno je potvrdit nebo 

vyvrátit na základě evidence.
95

 Lukes se však domnívá, že ne všechna přesvědčení, jež se 

zdají být na první pohled iracionální, taková nejsou. Důležité je, abychom aplikovali 

univerzální kritéria racionality na zjevně iracionální přesvědčení.  

„Přesvědčení a motivace připisujeme na základě predikcí a pro explanační účely, model 

jednání, potom aplikujeme jako praktickou hypotézu, která je ověřitelná pouze díky našemu 

vlastnímu porozumění, sociální výzkum je tedy nevyhnutelně narcistický.“
96

 

Jakým způsobem se tedy Lukes dívá na problematiku týkající se magie v „primitivních“ 

společnostech? V eseji „Some Problems about Rationality“
97

 nacházíme distinkci mezi 

„vědeckými“ (empirickými) a „primitivními“(neempirickými) společnostmi. Víme, že magie 

není racionální ve vědeckém slova smyslu. Měli bychom ji tedy považovat spíše za myšlení 

symbolické, a jako symbolické bychom je měli i vysvětlovat. Zjevně iracionální přesvědčení 

tedy mohou mít symbolický význam nebo mohou odkazovat k nějakému nekognitivnímu 

modu. Hollis užívá pojem rituální přesvědčení. Při výzkumu společností nemáme důvod 

předpokládat, že mluvčí ve svých výpovědích neříkají pravdu. Některá rituální přesvědčení se 

nám mohou zdát být nesrozumitelná sami o sobě, tj. bez kontextu. Je tedy důležité, abychom 

tato přesvědčení nezkoumali v izolaci, ale abychom zohlednili kontext, protože jedině v celém 

kontextu mohou být přesvědčení učiněna srozumitelnými a dávat nějaký smysl. Rituální 

přesvědčení jsou empirickou záležitostí a „…jsou spíše expresivní nežli informativní a spíše 
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mystické než racionální“
98

 je na antropologovi, jakým způsobem tato přesvědčení uchopí a 

interpretuje, nicméně podle Hollise právě antropologové, díky svému spíše relativistickému 

postoji, přicházejí na scestí. 

„…identifikace každodenních přesvědčení je vskutku empirickou záležitostí. 

Antropologové se učí jazyku domorodců tím, že objevují pojmy pro souhlas a nesouhlas. Činí 

tak při objevování běžných objektů, které nacházíme v každodenním životě, na základě toho 

sestavují prohlášení o objektech, o nichž získávají informace od domorodců.“
99

 

Vraťme se zpět k Lukesovi a jeho pojetí magie jako symbolismu. Symbolismus vychází 

z předpokladu, že mýty a rituály jsou iracionální pouze tehdy, pokud je na ně nahlíženo jako 

na přímočaré vyjádření skutečnosti. Tato náboženská a rituální přesvědčení, „…by měla být 

nahlížena, jako nepřímá vyjádření kosmologického pozorování, metafyzických úvah, 

klasifikačních schémat, morálních hodnot nebo sociálních vztahů, etc.“
100

Zastánce tohoto 

symbolického pojetí je Beattie. Podle něj by měla být některá rituální přesvědčení pojímána 

metaforicky. Přesvědčením je potom připisován pouze literární význam. Na základě tohoto 

tvrzení Beattie, by mělo být na magii pohlíženo spíše jako na symbolické jednání, než-li jako 

na instrumentální. Společnosti, jimž chybí technické znalosti, jsou více závislé na rituální 

činnosti než členové moderních západních společností. Rituální činnost není racionální ve 

vědeckém smyslu, tj. testování a ověřování hypotéz.
101

 Měli bychom „primitivní“ společnosti 

považovat za symbolické spíše než za vědecké. Tato teorie vychází z Frazera, který považuje 

magické myšlení za symbolické, přičemž magické myšlení je předstupněm vědeckého, 

symbolické myšlení nám nevysvětluje, proč lidé dělají nějakou činnost, podle Jarvieho a 

Aggasiho je magické jednání racionální, ale pouze ve weak sense. Nicméně symbolické 

jednání nacházíme všude, nejedná se pouze o specifika primitivních společností.  

Hollis však rituální přesvědčení považuje za expresivní a reprezentační symbolismus. 

Ukazuje na analogii s Carnapovým pojetím metafyzických propozic. Podle Carnapova pojetí 

mají lyrické verše taktéž expresivní funkci. Nejedná se však o výroky, kterým by mohla být 

připisována pravdivostní hodnota, jelikož nic nevyjadřují. Jsou pouze expresivní, tj. smích, 

lyrika, muzika. Neslouží k tomu, aby ztvárňovaly momentální pocity, spíše mají vyjadřovat 
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permanentní stav, tj. emoce, volní dispozice.
102

 Například podle Davidsona mají metafory 

určitý specifický význam, které není možné parafrázovat, neznamená to, že metafory jsou 

literárním vyjádřením, ale proto, že na nic není co parafrázovat.
103

  

Toto Carnapovo pojetí by znamenalo, že bychom neměli hodnotit rituální přesvědčení 

jako pravdivá či nepravdivá, neboť se nezakládají na žádné dostupné evidenci. Nejenom, že 

postrádají pravdivostní hodnotu, ale také jsou neanalyzovatelné a v podstatě nepřeložitelné. 

Nevhodnějším příkladem takového expresivního symbolismu je hudba.
104

 Je tedy potřeba 

odlišit od přesvědčení symbolických a instrumentálních. Pouze instrumentálním 

přesvědčením můžeme přiřadit pravdivostní hodnotu, poněvadž směřují k jistému cíli.  

Hollis se domnívá, že jediný způsob, jakým můžeme problém racionality uchopit, je 

takový, že se odvoláme k našim vlastním kritériím racionality: 

 „Má práce spočívá v tvrzení, že identifikovat rituální přesvědčení můžeme pouze tehdy, 

pokud je racionální podle našich standardů racionality. Toto tvrzení se může zdát být 

omezené. Proč by domorodci měli sdílet naše standardy racionality? Ve své odpovědi se 

pokusím ukázat předpoklad, že racionalita musí být apriorní. … a že apriorní předpoklad 

racionality je pouze jeden.“
105

 Hollis při této úvaze vychází z hned několika Quinových 

myšlenek, převážně však z úvahy, že všechna přesvědčení jsou empiricky testovatelná a právě 

empirismus má velmi blízko k racionalismu v antropologii. Dokazuje to skutečnost, že 

hlavním úkolem antropologa je opírat se o empirická fakta, například u jakéhokoliv výroku 

typu „kočka leží na rohožce“ je cílem antropologa identifikovat daný výraz prostřednictvím 

zkoumání užití výrazu.  

 „…pomocí percepce identifikujeme věci a ověřujeme na základě zkušenosti, právě 

identifikace obsahu je nutnou podmínkou správného překladu.“
106

 

Řekli jsme si, že nejdůležitějším pojmem v Hollisově pojetí racionality je „Bridgehead of 

True and Rational Beliefs. Jedná se o soubor přesvědčení, která se skládají z významu a jsou 

užívána v každodenní interakci, přičemž tato přesvědčení jsou vlastní všem lidským 
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bytostem. Domnívám se, že v Hollisově pojetí jde o vyjádření stejných myšlenek 

(přesvědčení), akorát jiným rituálním způsobem. Základní přesvědčení identifikujeme na 

základě souhlasu či nesouhlasu. Jednoduše musíme předpokládat, že to, co jedinci potvrdí, je 

pravda, a co vyvrátí, je lež. Pravda nebo lež nemůže být oddělena od logického vyvozování. 

V každém jazyce najdeme výrazy, jež vyjadřují souhlas a nesouhlas. Hlavním úkolem 

antropologa je tedy tyto výrazy v první řadě identifikovat. Dále předpokládáme, že domorodci 

sdílejí alespoň částečně pojmy, které identifikují základní logické operace a pojmy, jako je 

dedukce, kontradikce, implikace, a vytvářejí závěry stejným logickým způsobem, jako 

bychom je vyvozovali my, protože racionální spojení je totéž, co logické spojení.
107

 Vždy 

existuje důvod pro nějaké jednání. Tento důvod můžeme objevit pouze tehdy, pokud víme, 

jakým způsobem spolu přesvědčení souvisí, tj. musíme být schopni dosáhnout alespoň 

parciálního překladu. 

Hollis ukazuje příklad: máme výrok „věřím p, protože q“. Neznám však překlad pro p, 

nicméně identifikuji výrok podle svých standardů racionality
108

, tj. p  q, přičemž q je 

nějaké logická pravda či přírodní zákon. Pokud tedy neznáme překlad k p, je možné jej 

identifikovat na základě znalosti q, jelikož se jedná o univerzální pravidla a o jeden svět, 

který sdílíme. Spojení je vždy závislé na tom, jak jsou přesvědčení propojena s ostatními. 

Přesvědčení p můžeme identifikovat pouze, jestliže existuje q, přičemž q je důvodem pro 

přesvědčení p.
109

 

Antropologové se snažili interpretovat a vysvětlit na první pohled iracionální jednání 

afrických Azande. Jedná se o myšlení, které je empiricky neekvivalentní, tj. neodpovídá 

objektivní realitě. Většina antropologů se snažila jejich jednání racionalizovat. Jestli máme 

tedy interpretovat takovým způsobem, aby se jevilo jednání jako co nejracionálnější. Hollis 

proti tomuto tvrzení nemá žádných námitek, pokud ovšem tvrdíme, že racionalita a realita 

jsou relativní, je tato interpretace chybná. Pokud bychom totiž nežili všichni v jednom světě a 

nevnímali všichni stejnou realitu, byl by překlad nemožný, a tím i porozumění, a v důsledku 

toho bychom se dostali do kruhu, kdy poznání se stává nemožným. Hollis implicitně 

zdůrazňuje přijetí korespondenční a koherenční teorie pravdy.
110
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Jakým způsobem pojímá iracionalitu Davidson? Ne každé intencionální jednání musí být 

racionální. Stejně tak jako racionalita je iracionalita normativním konceptem. Každý, kdo 

jedná iracionálně, vybočuje z nějakého standardu, je člověk, který nesdílí hodnoty, jež 

posuzujeme podle vlastního standardu.
111

 To ale nemusí nutně znamenat, že jde o iracionální 

jednání. Každé jednání je možno nějakým způsobem interpretovat. 

Davidson ukazuje takovéto zjevně iracionální jednání na příkladu chlapce, jenž se 

připravuje na zkoušku tím, že se snaží zapamatovat si Korán. Podle Davidsona se každé 

zjevně iracionální jednání dá vysvětlit pomocí racionalizace. To znamená, že v případě 

chlapce učícího se Korán, si jednání můžeme zdůvodnit tím, že znalost Koránu mu pomůže 

lépe zvládnout zkoušku. Každé zjevně iracionální jednání bychom měli aplikovat na jisté 

racionální vzory.
112

 Ukazuje příklady zjevně iracionálního jednání a upozorňuje, že bychom 

měli vzít v úvahu, že pokud se někdo rozhodne vylézt na Mount Everest bez kyslíku, jedná na 

základě vlastních přesvědčení a jistě má pro toto konkrétní jednání určitý důvod. Většina 

jednání, které nazýváme iracionálním, je způsobena strachem, nebezpečím nebo nepohodlím. 

Dále je jako iracionální vnímána víra v astrologii nebo existenci UFO. Podle Davidsona však 

i pro toto přesvědčení existuje jednoduché vysvětlení, které je založeno na držitelově 

evidenci. 
113

 Tvrdí, že má cenu mluvit spíše o chybném než iracionálním jednání: (1) O 

iracionálním intencionálním jednání mluvíme, pokud jsou „iracionální“ nebo chybné naše 

propozice. Zpravidla je příčinou nějaká duševní porucha, tj. anorexie, paranoia. (2) nebo se 

může jednat o logické chyby v myšlenkových procesech. Jeden příklad takové logické chyby 

můžeme najít u Briana Feye.  

 Všechny myši jsou hlodavci 

 To, čím ovládám počítač, je myš 

 Počítač ovládám hlodavcem
114 

Ve zmíněném případě se jedná o dedukci, která se jeví jako racionální, ale není. Tato dedukce 

má základní problém vycházející z nesprávného překladu. Nejde o to, že by význam „myš“ 

byl připisován nesprávně, ale o pluralitu významu. Problém je však možné odstranit 

opakovanou ostenzí.  

(3) iracionální jednání může naplňovat nějakou potřebu nebo touhu, jež nelze naplnit 

racionálním způsobem (náboženské přesvědčení).  
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4.2 RACIONALITA V PRIMITIVNÍCH SPOLEČNOSTECH 

V následující kapitole se podíváme na vnímání racionality u kmene Azande, jejímiž 

výzkumy se zabýval Lévy-Bruhl, Evans Pritchard a kritikou těchto dvou přístupů Peter 

Winch.  

Africká společnost Azande věří, že někteří lidé v jejich společenství jsou čarodějnice 

nebo kouzelníci disponující silou, která může druhému člověku ublížit nebo způsobit neštěstí. 

Je to určitá psychická síla jedince, substance, jež je podle Azande uložena v nitru člověka, a 

která je dědičná. Pokud potká člověka nějaké neštěstí, je připisováno vlivu magické síly 

způsobené čarodějem nebo kouzelníkem. Může se jednat o spadlou sýpku, smrt člověka nebo 

nemoc. Azande striktně rozdělují mezi čarodějnicí a kouzelníkem. To znamená, že pokud 

oběť onemocní a nezemře, jedná se o čin způsobený kouzelníkem, nikoliv čarodějem. Čaroděj 

své oběti zabíjí, zatímco kouzelník způsobí onemocnění nebo neštěstí. Čarodějnictví je 

všudypřítomné a je součástí každodenního života člověka. Jedná se o velmi koherentní a 

propracovaný systém, charakteristický pro tuto společnost. Azande se brání vlivům čaroděje 

tak, že konají různé rituály, jež je mají před čarodějnictvím ochránit, a užívají různé 

prostředky, které je mají ochránit před hrozbou způsobenou čarodějem.
115

 Nejvýznamnějším 

rituálem je věštba, která probíhá prostřednictvím podání jedu kuřeti. Nejdříve je vyslovena 

otázka, například jméno osoby, o níž si tazatel myslí, že uškodila příbuznému. Vzápětí je 

kuřeti podán jed. Pokud kuře zemře, jedná se o kladnou odpověď. Toto chování nebo způsob 

myšlení se nám může jevit jako iracionální. Myslitelé, jako byl Lévy-Bruhl, Evans-Pritchard a 

Peter Winch přinesli návrhy vysvětlení takového chování. 

Lévy-Bruhl se ve své knize Myšlení člověka primitivního
116

 zabývá rozdílem mezi 

civilizovanou a divošskou společností. Na příkladech z misionářských spisů ukazuje, jakým 

způsobem bylo zachyceno myšlení domorodých kmenů. Podle výpovědí misionářů divoši 

„věří pouze tomu, co vidí.“
117

 Dochází k závěru, že divoši nejsou schopni logicky přemýšlet, 

a vše co nejsou schopni uchopit smysly, považují za kouzla a čáry.
118

 Podle Lévyho-Bruhla je 

tady základním rysem myšlení primitivních společností absence abstraktního myšlení a 

logického uvažování. Nejedná se však o intelektuální méněcennost.
119

 Spíše nespojují věci 

stejným způsobem, jako je spojujeme my, tj. dokážeme vysvětlit jevy prostřednictvím 

přírodních zákonů, zatímco primitivní společnosti nevysvětlitelné jevy automaticky spojují 
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s nadpřirozenou silou. Lévy-Bruhl v této souvislosti hovoří o tzv. druhotných příčinách, které 

domorodci nejsou schopni uchopit. Uvádí příklad napadení krokodýlem, ani v zjevném 

případě napadení člověka krokodýlem, je krokodýl vnímán jako pouhý nástroj čaroděje.
120

  

Lévy-Bruhl dochází k názoru, že primitivní společnosti neuplatňují při uvažování 

stejné logické procesy jako my. Například neakceptují zásadu sporu, ale řídí se zákonem 

participace, tj. existuje tajná dohoda mezi činitelem a čarodějem.
121

 Předlogické myšlení však 

zásadu sporu nerespektuje, tudíž dokáže akceptovat obě varianty zároveň. 

„…myšlení člověka primitivního má povýtce mystickou povahu. Tento stěžejní rys je 

výrazně patrný ve veškerém myšlení, cítění i jednání domorodců. Sotva překoná stádium 

vjemů, které jsou u člověka primitivního podobné jako u nás, následuje prudký obrat a jeho 

myšlení se začne ubírat cestami jinými, nežli naše myšlení. Brzy mu zcela přestáváme 

rozumět“
122

 

Na příkladu myšlení Eskymáků, jež podle něj nedosahuje úrovně abstrakcí a zákonů 

logiky, ale řídí se podle pozorovatelných situací a zákonitostmi, které jsou nám cizí, dokazuje, 

že myšlení domorodců je především mystické povahy. Rozděluje společnosti na mystické a 

logické, přičemž pochopení mystických společností je velmi nejisté a komplikované. 

„…jeho myšlení má povahu především mystickou a předlogickou a zaměřuje se na jiné 

předměty nežli my“
123

 

Na myšlenky Lévyho-Bruhla navazuje Evans-Pritchard, který ovšem přichází s odlišným 

rozlišením. Odmítá rozdělení na společnosti mystické a logické, ale přichází s rozdělením na 

společnosti vědecké a logické. Logický pohled je takový, jenž je založen na pravidlech a 

pravidelnostech. Pravdivost premis je irelevantní, jelikož jde hlavně o řetězec koherentních 

myšlenek a řízení se pravidly. Vzhledem k tomu, že systém čarodějnictví je velmi 

propracovaný a logicky koherentní, neměli bychom je považovat za nelogické nebo 

předlogické.
124

 Vědecký pohled se naopak řídí objektivní realitou, vztahující se k platnosti 

premis, která odkazuje k jejich propozicím. Ověřování hypotéz prostřednictvím evidence. To, 

co má reálnou existenci.  
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„Můžeme říct, že přesvědčení o tom, co způsobuje déšť je vědecké, jelikož se opírá o 

objektivní fakta, kdežto přesvědčení divochů je nevědecké, jelikož věří, že je způsobeno 

vyššími silami, pro které evidenci nemáme.“ 

Evans-Pritchard tvrdí, že realita není v žádném případě determinována jazykem. 

Nemůžeme společnosti jako je Azande považovat za vědecké, jelikož tyto společnosti 

nepracují s vědeckými metodami, jako je pozorování, ověřování hypotéz a experiment. Právě 

na základě vědeckého experimentu jsme schopni dobrat se pravdy. Právě tyto metody u 

primitivních společností nenalézáme. Proto je nemůžeme považovat za společnosti vědecké.  

Peter Winch se v eseji „Porozumění primitivní společnosti“
125

 navazuje na klasické dílo 

Evanse-Pritcharda Witchcraft, Oracles and Magic among Azande.
126

 Kritizuje postoje nejen 

Evanse-Pritcharda, ale i Lévyho Bruhla. Nesouhlasí s myšlenkou vědeckého neporozumění u 

primitivních společností, které budí dojem, že myšlení domorodých společností je na nižší 

úrovni. Winch uvádí příklad s deštěm. Pokud prší, víme, že se jedná o meteorologický, 

přírodní jev, zatímco domorodci (divoši) si myslí, že se jedná o jev, jenž je způsoben nějakou 

vyšší silou, a to konkrétně čarodějem nebo duchem. Kritizuje Lévyho-Bruhlovo stanovisko, 

že domorodé společnosti jsou vnímány jako nelogické, a stejně tak i Pritchardovo tvrzení, že 

se jedná o společnosti nevědecké, respektive souhlasí s rozdělením, které vnímá jako 

výstižnější, nežli Lévyho-Bruhlovo. Nesouhlasí však s tvrzením, že vědecké myšlení se řídí 

objektivní realitou. Evans-Pritchard považuje za objektivní realitu, to: (1) co se reálně nachází 

ve světě, (2) je mimo naši mysl a (3) to co poznáváme prostřednictvím evidence a co formuje 

obsahy naší mysli. Winch se domnívá, že máme dvě či více různých realit, proto nemůžeme 

hovořit o ničem jako objektivní realita, protože nic takového neexistuje.  

„Realita není to, co dává jazyku smysl, to co je reálné a co ne nám udává jazyk.“
127

 

Jaká jsou podle Winche kritéria, pro to, že něco dává něčemu smysl? Jedna 

z Winchových odpovědí na položenou otázku, nám říká, že síť přesvědčení neudává správný 

smysl, protože obsahuje kontradikce.
128

 K tomuto názoru dochází na základě několika 

faktorů. Jednak proto, že se domorodci řídí věštbami, a ty mohou být v rozporu, ale také 

proto, že věštba může být v rozporu s budoucí skutečností. Z našeho pohledu se zdají být 
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nekoherentní ale Winch tvrdí, že je třeba nahlížet na tuto společnost zcela jiného pohledu. 

Neměli bychom srovnávat vědecký pohled a mystický, protože by se jednalo o kategorickou 

chybu, jelikož magie nepatří do stejné kategorie jako věda. Jeho pojetí je relativistické, 

nemůžeme tyto dva světy srovnávat, jelikož jsou zcela odlišné. Azande dle něj myslí ve zcela 

jiných kategoriích a žijí v jiném světě – mystickém.
129

 Pokud budeme neznámé jednání 

aplikovat na nám známé, dopustíme se zásadní chyby.
130

 

V sedmdesátých letech se začali problémem racionality u primitivních společností 

zabývat mimo jiné i teoretici jako Jarvie a Agassi, Dan Sperber a Beattie. V následující části 

provedu výklad a analýzu těchto přístupů. 

Když se podíváme na některé rituály u primitivních společností, někdy může být 

obtížné neinterpretovat je jako iracionální. Našim úkolem je však najít uspokojivou definici 

toho, co je racionální, a co je možné považovat za iracionální, aniž bychom se dopustili 

nějaké interpretační chyby.  

Nyní na tuto problematiku aplikujeme princip vstřícnosti rozvinutý v analytické 

filosofii, který byl vyložen na začátku práce.  

4.3 POROZUMĚNÍ A INTERPRETACE INTENCIONÁLNÍHO JEDNÁNÍ 

Velmi často se stává, že označujeme jednání, přesvědčení, postoj nebo názor, s nímž 

nesouhlasíme nebo neodpovídá našim standardům, za iracionální. Můžeme mít propoziční 

postoje, které nejsou v racionálním vztahu s ostatními, ale přesto není důvod je jako 

iracionální vnímat. V následující kapitole je mým cílem ukázat, jakým způsobem je vhodné 

interpretovat jednání, jež se nám zdá být na první pohled iracionální, a jak je důležité 

v antropologii pro pochopení myšlení domorodých národů. Poukážu především na 

interpretační chyby a ukážu návrhy řešení na základě poznatků, které nám poskytuje 

analytická filosofie.  

Intencionální jednání je způsobeno procesem praktického uvažování, jež je geneticky 

uloženo v mysli každého člověka. Jedná se o tzv. vědění jak. To, co nás dělá racionálními 

bytostmi, je, jak již bylo zmíněno, užívání jazyka, schopnost nejen vědění jak, ale také vědění 

že. Vědění že nám napomáhá orientovat se ve světě, ale také zdůvodňovat naše jednání. 

Peregrin tvrdí, že tyto poznatky mají povahu soudů či propozic, a tím pádem úzce souvisí 
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s jazykem. Nejde tedy pouze o to znát důvody svého jednání, ale také ho umět verbálně 

vyjádřit. Teprve potom můžeme zjistit důvody jednání mluvčího a být schopni jej 

interpretovat.
131

  

  „Chce-li interpretující pochopit význam nějakého jednání, musí předpokládat, že 

jednající je stejný jako on v tom, že je schopen zakoušet, racionálně myslet, cítit a chtít atd. 

Stručně řečeno, jak interpretující, tak interpretovaný musí být lidé.“132 

Nejdřív si shrňme, jakým způsobem dochází k intencionálnímu jednání. Naše mysl 

obsahuje propoziční postoje (přání, přesvědčení, touhy). Díky těmto propozicím dochází k 

mentálním aktivitám, jako je myšlení, paměť, touha. Uvedené psychologické aktivity 

umožnují intencionální jednání, jež řídí právě substruktury v našem mozku.
133

 Abychom 

porozuměli jednání, je nutné znát motiv (důvod chování, které má smysl) a k motivu se 

dobereme tím, že zjistíme kauzální obsah určitého jednání. Jak odhalíme motivy 

intencionálního jednání? Jednání, které je intencionální, se řídí pravidly, nejedná se pouze o 

fyzickou událost. Abychom tedy mohli jednání charakterizovat, musíme takovému chování 

porozumět. Jelikož se jedná o chování, jež se řídí pravidly, budeme v chování hledat 

pravidelnosti na základě evidence tyto pravidelnosti empiricky verifikovat a také odkrývat 

kauzální vztahy. Aby jednání bylo jednáním, musí být racionální. Když odhalíme důvody 

jednání, zjistíme také přesvědčení.
134

 Podle Theodora Meada Newcomba jsou motivy spíše 

fyziologické, tj. jedná se o určitý stav organismu. Dalo by se říci, že se jedná o jakousi 

pudovost. Tyto motivy se potom liší pouze intenzitou.
135

  Podle Milla bychom měli motivy 

chápat jako, „zákon připomínající tvrzení“ popisující sklony činitele k tomu jednat za určitých 

podmínek určitým způsobem.
136

 Jedná se o důvody, jež jsou ve společnosti aktéra přijímány 

podle standardů rozumného chování.
137

 Jak již bylo řečeno, je důležité se při výzkumu 

společností zaměřit na zkoumání pravidelností, což nám pomůže porozumět a odhalit motivy 

jednání aktérů, díky čemuž je budeme schopni interpretovat. Při interpretaci předpokládejme, 

že všechny lidské bytosti, které žijí v kterékoliv části světa, jsou bytosti, které mají 

přesvědčení, jež jsou logicky koherentní a převážně pravdivá, taktéž tyto bytosti pro 

komunikaci užívají jazyk. Co z těchto poznatků vyplývá? Antropolog by měl jednání 

zkoumaných subjektů interpretovat tak, aby se jevilo jako co nejracionálnější a nejrozumnější. 
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V této souvislosti si uveďme příklady zmíněné v úvodu této kapitoly. V prvním 

případě Lévyho-Bruhla a jeho rozdělení na společnosti mystické a logické. U Lévyho-Bruhla 

je patrné, že nebyl dodržen princip vstřícnosti. Lucien Lévy-Bruhl hovoří o existenci tzv. 

předlogického myšlení, kdy domorodci, nejsou schopni abstraktního myšlení, věří falešným 

přesvědčením a v jejich výpovědích se objevují kontradikce, tj. nerespektují zásadu sporu.
138

 

Nicméně jeho následovníci, jako byl Leach a Beattie, podrobili výzkum Lévyho-Bruhla 

kritické reflexi. A dospěli k závěru, že bychom neměli hovořit o předlogických kulturách, ale 

o domorodcích. Zjistili, že kontradikce v myšlení těchto lidí Lévy-Bruhl vyložil chybně. 

Nejednalo se o kontradikce v myšlení, ale o výroky, jež byly proneseny metaforicky či 

obrazně. Podle jejich argumentů musíme interpretovat metaforicky. Rozdíl mezi Lévy-

Bruhlovou interpretací a interpretací jeho následovníků spočívá v tom, že jejich interpretace 

se řídila principem vstřícnosti. V jejich interpretaci se domorodci jevili jako racionální 

bytosti.
139

 Kdyby se Lévy-Bruhl řídil principem vstřícnosti, nabízelo by se pro interpretaci 

hned několik řešení, a to tímto způsobem.  

 Azande chápou základní logické operace stejně jako my, nicméně používají pro 

vyjádření jiná slova (předložky, spojky etc.) Můžeme na jejich společenství nahlížet ze dvou 

úhlů, tj. jsou schopni abstraktního myšlení, užívají stejné logické postupy a  jejich myšlení 

neobsahuje kontradikce. Můžeme čarodějnictví například vnímat jako druh náboženského 

přesvědčení? A nebo, že jejich jednání uspokojuje touhu, jež nemůže být naplněna 

racionálním způsobem? Stejně jako ve společnostech západního typu existují různá 

náboženská přesvědčení, tak i v těchto kmenových společnostech se setkáváme 

s náboženskou vírou. Domnívám se tedy, že společnost Azande si může plně uvědomovat, 

jakým způsobem fungují přírodní zákony, a to například, že déšť je způsobem 

meteorologickými jevy, že spadená sýpka je důsledkem nedokonalé konstrukce. Nicméně 

náboženské přesvědčení může být v této společnosti dominantní. To by vysvětlovalo způsob, 

jakým vykládají různé nešťastné události, a vyhnuli bychom se interpretacím, které označují 

Azande za nelogické či neschopné abstraktního myšlení. Ukažme si příklad společnosti, kde 

je dominantní náboženské přesvědčení před vědeckým. Jsem přesvědčena, že ve 

společnostech vyznávajících islám je dominantní náboženská složka. Nejde o to, že by tyto 

společnosti byly předlogické a nebyly tak schopné reflektovat přírodní zákony a akceptovat 

vědecké myšlení. V těchto společnostech převažuje náboženství a většina jevů je vykládána 
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právě na základě působení vyšší síly. Vždy tedy můžeme nalézt analogii mezi kmenovým 

společenstvím a společností západního typu, jelikož se jedná o dvě rozdílné složky, tj. 

náboženské přesvědčení a vědecké. I v naší společnosti dříve převažovalo náboženské 

přesvědčení, které bylo ovšem nahrazeno vědeckým po vědecké revoluci, jež proběhla 

v sedmnáctém století. 

Kritikou Pritchardovy interpretace se zabýval také Clifford Geertz. Ukazuje dva 

pohledy na evoluci mysli. Geertze se domnívá, že oba však byly neadekvátní.  Freud 

rozlišoval mezi primárními a sekundárními myšlenkovými procesy, přičemž primární, tj. 

narazení, přesunutí, zhuštění podle něj fylogeneticky předcházely těm sekundárním, tj. 

logicky uspořádané, rozumné uvažování.
140

 Podle Lévyho-Bruhla je možné ztotožnit vzorce 

kultury se způsoby myšlení. Geertz však namítá: 

„Podle tohoto předpokladu ty skupiny lidí, jež nedisponují kulturními zdroji moderní 

vědy, které byly na Západě (alespoň v určitých kontextech) efektivně využity v cíleném 

uvažování, postrádají z toho důvodu i samu schopnost přemýšlet, které tyto zdroje slouží; 

jako kdyby omezení arapešského jazyka na kombinování výrazů „jeden“, „dva“ a „pes“ bylo 

výsledkem, nikoli příčinou, nedostatku jejich matematických schopností. Když k tomuto 

argumentu přidáme chybné empirické zobecnění, že lidé žijící v kmenových společenstvích 

používají své omezené kulturní zdroje k přemýšlení méně často, s menší vytrvalostí a 

uvážlivostí než lidé ze západních společností, potom k názoru, že primární myšlenkové 

procesy fylogeneticky předcházeli sekundárním, chybí už jen dodat poslední chybu – nazírat 

kmenová společenství jako primární formy lidství, jako „živé zkameněliny“.
141

 

Jelikož jsme všichni prošli stejným evolučním vývojem, je třeba považovat všechny Homo 

sapiens za rovnocenné.    

Evans-Pritchard a jeho rozdělení na společnosti logické a vědecké. Evans-Pritchard 

odmítá, že by myšlení domorodců bylo nekoherentní a obsahovalo by kontradikce, nicméně 

nepracuje s vědeckými metodami, jež jsou typické pro jiné společnosti. Neznamená to však, 

že bychom měli tyto společnosti považovat za méněcennější a stavět je na nižší pozici. Řekli 

jsme si, že pro dodržení principu bychom měli interpretovat takovým způsobem, aby se 

mluvčí jevil jako co nejrozumnější. Měl by splňovat princip koherence a princip 

korespondence. V případě Evanse-Pritcharda byl mluvčí interpretován jako racionální a 
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logicky koherentní. Můžeme tedy říci, že Pritchard interpretoval v souladu s principem 

vstřícnosti.  

Winchův relativistický přístup se zdá být do značné míry nekoherentní. Jednak proto, že 

jestliže nechceme kmenové společnosti považovat za méněcenné samotnou myšlenkou 

relativismu, tj. odlišných světů, rozdílných pojmových schémat a odlišný pohled. Pokud totiž 

tuto myšlenku uvážíme, zjistíme, že samotný koncept relativismu nás nutí odlišovat kmenové 

společnosti od společností západního typu, přestože se jedná o přístup z jiné perspektivy, 

který by je neměl stavět na nižší úroveň, v mnoha případech tak vyznívá. Moje stanovisko 

spočívá v tom, že se jedná o stejné lidské bytosti, které žijí v jednom světě, protože existuje 

pouze jedna objektivní realita. Ve všech společnostech nalezneme formu náboženského 

přesvědčení. Stejně jak říká Winch, jedná se o dvě odlišné kategorie (náboženské přesvědčení 

a objektivní realita), nicméně ne v relativistickém slova smyslu. Podle mého názoru existuje 

pro všechny společenství jedna objektivní realita a různá náboženská přesvědčení 

charakteristická pro určité společnosti. Nemůžeme tedy odlišit dva různé světy, tj. vědecký a 

mystický. 

Obecně se tedy vyžaduje, aby jednání bylo identifikováno jako racionální. To zahrnuje 

předpoklad schopnosti induktivního a deduktivního myšlení. A dále Lukese zdůrazňuje, aby 

antropologové při interpretaci brali v úvahu Grandyho princip humanity, který spočívá 

v zohlednění cizího sociokulturního prostředí, a díky tomu dosáhli lepšího porozumění. 

Existují předpoklady, které nám umožní základní porozumění, tj. vnímáme percepcí, která je 

u všech lidí stejná, zastává Hollisovo stanovisko. Jedná se o primární sdílená přesvědčení a 

sekundární sdílená přesvědčení. Sem řadíme magii, vědu a náboženství.
142

 

Joseph Heath upozorňuje na porušení principu vstřícnosti u představitelů kritické 

teorie. Uvádí příklad rolníků, kteří jsou kapitalistickou společností utlačováni a 

vykořisťováni. Tito jedinci se aktivně podílejí na udržení a reprodukci instituce. V extrémním 

případě aktivně vystupují proti tomu, kdo je na tyto problémy upozorní či se pokusí o změnu. 

Představitelé kritické teorie (Adorno, Horkheimer) označují chování rolníků za iracionální. 

Nicméně podle Heatha existuje několik způsobů vysvětlení a každé vysvětlení je možné 

racionalizovat, například ve formě pojmenování problému (Stockholmský syndrom, problém 

kolektivního jednání).  
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Uveďme si ještě jeden příklad, který se týká teorie nakupování. Daniel Miller prováděl 

terénní výzkum v Londýně za účelem zjistit, proč lidé nakupují. Původní hypotéza spočívala 

v tom, že lidé nakupují, protože jsou manipulováni reklamou nebo proto, že upřednostňují 

hedonistický způsob života. V závěru svých výzkumů však zjistil, že lidé nejsou 

manipulováni reklamou a ani je není třeba považovat za materialisty, ale že nakupují spíše 

z altruistických důvodů. Jak uvádí Miller „Z mých dosavadních pozorování lze odvodit, že 

úmysly většiny nakupujících jsou spíše dobré, spojené s láskou a altruismem.“
143

 Tato 

interpretace se řídí principem vstřícnosti. Pokud se budeme řídit prvním tvrzením, že jsou lidé 

manipulovatelní, a budeme je takto i interpretovat, nebude tato interpretace vyhovovat 

principu vstřícnosti. Podle principu vstřícnosti se máme snažit chování sociálních aktérů co 

nejvíce racionalizovat. Když však o jedinci řekneme, že jej někdo nebo něco manipuluje, 

nebude se jevit jako nejrozumnější. Millerova interpretace splňovala zásady tohoto principu. 
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5. ARGUMENTY PROTI RELATIVISMU 

V následující kapitole se podíváme na přístupy ke studiu racionality, které se objevují 

v souvislosti s interpretací afrických Azande. Téma racionality je v této diskuzi nahlíženo 

z několika různých pohledů. Jak již bylo zmíněno výše, antropologové zabývající se tímto 

tématem zastávají dva odlišné přístupy, tj. relativismus a racionalismus. Cílem poslední 

kapitoly je podívat se na argumenty zaměřené proti relativismu. Hlavní argument 

racionalismu spočívá v pohledu na kontextu nezávislé lidské přirozenosti a jejím cílem je 

hledat podobnosti lidské mysli. Druhý je méně častý argument, který vychází 

z evolucionistického pojetí Taylora a Frazera. Tato radikalistická pozice, která tvrdí, že 

přesvědčení jsou skutečně iracionální, vzhledem k tomu, že jsou produktem „pre-

racionálního“ mentálního procesu. Myšlení považuje za primitivní.
144

  

Hlavní argumenty proti relativismu jsou formulované Martinem Hollisem a Stevenem 

Lukesem. Hovoří o existenci sdílené reality, která je nutnou podmínkou našeho 

porozumění.
145

 Nejlepší příklad potvrzující tento argument spočívá ve skutečnosti, že jsme 

schopni učit se cizím jazykům. Jak bychom se mohli naučit cizí jazyk, pokud bychom neměli 

všichni stejnou realitu? Pokud by byly pojmové systémy opravdu nesouměřitelné, nebylo by 

přece porozumění možné vůbec. Quine ve svém myšlenkovém experimentu ukazuje, že není 

možné zjistit přesný ekvivalent výrazu, nicméně o neporozumění se nejedná. Pokud se 

například při výzkumu nacházíme ve stejném prostředí a zaručeně musíme mít i stejnou 

evidenci.
146

 Sdílená realita nám umožnuje porozumění, a díky ní jsme schopni učit se cizím 

jazykům. To, co podle Hollise sdílíme, však není pouze realita, ale také soubor pravdivých 

přesvědčení, jež odůvodňujeme prostřednictvím logické inference. Argument spočívá 

v myšlence, že racionální člověk se nemůže mýlit v situacích, které vnímáme pomocí 

percepce, protože ta je u všech bytostí stejná. V pravidlech koherentního úsudku se také 

nemůžeme splést. Základní logické operace není možné provést, pokud by myšlení 

obsahovalo kontradikce. Proto je nutné pravdivostní hodnotu tvrzení posuzovat univerzálně, 

jelikož i základní logická pravidla jsou univerzální. Taktéž racionalita se řídí stejnými kritérii, 

která je možné uplatňovat na všechny společnosti.
147

 Základním předpokladem společného 

jádra je tzv. Bridgehead of True and Rational Beliefs, to je to, co umožňuje překlad z jednoho 

                                                           
144

 GEERTZ, C. Available light, Anthropologhical Reflection on Philosophical Topics. Princeton University 

press 2000, s. 44. 
145

 LUKES, S. Some Probles about Rationality, in: : WILSON, B. (ed.) Rationality: Key Concept in Social 

Science, A Basil Blackwell 1970, s. 211. 
146

 Jak již bylo zmíněno, pokud jsme všichni prošli stejným evolučním vývojem, musíme mít všichni Homo 

sapiens stejné biolologické dispozice, tj. smyslové receptory a kognitivní schopnosti. 
147

BARNES, B. BLOOR, D. Relativism, Rationalism, Sociology of knowledge, in: HOLLIS, M. LUKES, S. 

(eds.) Relativism and Rationality, The MIT Press, s. 35. 



45 
 

jazyka do druhého. Jedná se tedy o sdílená přesvědčení převážně taková, která získáváme na 

základě percepce, a jsou univerzální. Bez tohoto „Bridgehead“ bychom se ocitli v kruhu.
148

  

Kritiky existence sdílených přesvědčení jsou Bloor a Barnes, kteří se zaměřují 

převážně na problém překladu. Podle jejich tvrzení není překlad přímým prostředníkem mezi 

výrazem a jeho významem, tj. jen překladem výrazu se nedostaneme k významu tvrzení. 

Jakým způsobem se tedy podle nich můžeme dopátrat významu? Bloor a Barnes říkají, že 

významům se učíme v dětství při osvojování jazyka.  

„Osvojování jazyka není překlad a nic z toho co při osvojování jazyka v dětství chybí, 

není potřebné v dalším učení.
149

  

Antropolog by si měl výrazy osvojovat stejným způsobem jako dítě učící se 

mateřskému jazyku. Pro dítě není důležitý předpoklad sdílených konceptů. Své argumenty 

dokazuje na příkladu, když se dítě učí novým výrazům. Například výraz pták se naučí 

takovým způsobem, kdy prostřednictvím ostenze  identifikuje ptáka. Pokud několikrát tento 

akt zopakuje, je již schopen rozpoznat, zda je jedná či nejedná o ptáka.
150

 Dále také ukazuje 

příklad z terénu, kdy si antropolog Blumer osvojoval cizí výrazy, nebylo komplikované se 

výrazy naučit, tj. přiřadit výraz k určité entitě, problém byl, že se vztahoval k více entitám 

například k entitě pták a netopýr. Tento příklad ukazuje, že empirické termíny, jako je pták, 

nekonstituují speciální jádro konceptů, ale abychom se naučili či si osvojili nějaké výrazy, tak 

musíme projít dlouhým procesem, který zahrnuje osvojení si nejen jednotlivých výrazů, ale 

také si musíme osvojit specifické kulturní konvence a poznávat výrazy v určitém kulturním 

kontextu.
151

 Podle autorů neexistuje tedy nic, jako je Bridgehead v pojetí Hollise.  

„Neexistuje žádný „univerzální význam“ jehož užití by poskytovalo základnu, díky 

které by bylo možné odvodit ekvivalentní tvar a umožňovalo by tak kvalitní překlad.“
152

 

Dokonalý překlad neexistuje. Můžeme mít překlad, jenž je potřebný pouze pro 

praktické účely, a tímto praktickým účelem je právě porozumění. Bloor a Barnes se 

domnívají, že Bridgehead a údajné jádro sdílených přesvědčení všemi kulturami se ukazuje 

být jako pouhý konstrukt nacházející se v našich myslích, který není založen na empirii. 
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Problém shledávají v nedostatečné evidenci, kterou má Hollis s Lukesem pro svá tvrzení.
153

 

Podívejme se však na výzkumy, které potvrzují univerzalistickou pozici, a to již výše zmíněné 

výzkumy barev u Berlina a Kaye, které potvrzují právě existenci jistých sdílených 

přesvědčení na percepční úrovni.  Souhlasím s tím, že výrazy si osvojujeme ve společnosti 

prostřednictvím interakce, nicméně i pokud si jazyk osvojuji přímo konkrétním sociálním 

kontextu, musím předpokládat, že evidenci máme stejnou. A to implikuje i existenci sdílené 

reality. Jinak bychom mohli pouze předpokládat, jaký má daný výraz význam, což by nás 

přivádělo do bezvýchodné situace. Nikdy by nebylo možné zjistit, zda se jedná o správný 

význam. Barry Bloor a Barnes tvrdí, že racionalita neimplikuje jeden univerzální logický 

systém. Podle relativismu existuje několik variabilních logických systémů. Z jejich pohledu 

nemá univerzalistická pozice žádné opodstatnění a dostatečnou evidenci. Proto se tedy ptám, 

jakou má relativismus evidenci pro svá tvrzení? 

Tomáš Marvan v eseji „Dvě verze pojmového relativismu“
154

 tvrdí, že než hovořit o 

radikálním pojmovém relativismu, má smysl hovořit o pojmovém pluralismu. Je třeba se ptát, 

zda nějaký výrok, který je považován za pravdivý v našem pojmovém schématu, může být 

považován za nepravdivý v nějakém jiném pojmovém schématu?
155

 Tuto otázku si pokládá 

Bruecker, jež je představitelem radikálního relativismu. Marvan se snaží poukázat na úskalí 

takového přístupu na příkladu situace, kdy dvě osoby za stejných empirických podmínek tvrdí 

V a V
156

, přičemž obsah je pro oba zcela stejný.
157

 Argumentace spočívá v tom, že odlišnosti 

jsou pouze v souborech přesvědčení jedinců, a že výrok jednoho z jedinců není pravdivý 

vzhledem k tomu, že se jedná o momentální situaci, nikoliv však o trvalé přesvědčení. 

Úskalí radikálního pojmového relativismu spočívá v požadavku, aby odlišná pojmová 

schémata pravdivě tvrdila V i V. 

„V Bruckerově charakteristice radikálního pojmového relativismu, je požadováno, aby 

konceptuální schéma, které konkuruje tomu našemu, pravdivě tvrdilo V tam, kde my 

pravdivě tvrdíme V. V této formulaci je však v obou případech aplikován náš vlastní pojem 

pravdivosti, který je zde jakýmsi druhem inter-schematické invarianty…. Chce po nás, 
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abychom porušili logický princip non-kontradikce. Máme totiž na tentýž výrok vyslovený 

v téže situaci uplatnit svůj pojem pravdivosti, ale zároveň i jeho negaci.“
158

 

  Právě tento příklad ukazuje, že myšlenka relativismu nás uvádí do pozice, kdy 

uvažujeme o myšlení domorodců jako natolik odlišném, že se z antropologie snažíme udělat 

disciplínu, která je v tomto ohledu nerealizovatelná. Obávám se, že pokud o někom tvrdíme, 

že jeho kognitivní schopnosti jsou zcela jiné než ty naše, stavíme jeho myšlení na úplně 

odlišnou úroveň, a tím zpochybňujeme funkce jeho biologických dispozic. 

Kulturní relativismus nás nabádá k tomu, abychom se vyhnuli etnocentrismu, který je 

v antropologickém myšlení tak často kritizován. Nicméně ani relativistické pojetí nás 

nepřivede k bezchybné interpretaci, naopak učiní ji nemožnou. Toto stanovisko v žádném 

případě nehájí etnocentrismus. Abychom se etnocentrismu vyhnuli, je potřeba řídit se podle 

určitých zásad. Z mého pohledu se jedná o princip vstřícnosti, takovým způsobem jak jej 

formuloval D. Davidson. Je tedy nutné se zbavit relativismu a interpretovat mluvčí jako 

racionální, ale podle našich standardů. 

Lukes připouští, že se ve společnostech vyskytují rozdíly v názorech. Můžou existovat 

různé důvody pro přesvědčení, jež jsou závislé na kulturním a sociálním kontextu. Je důležité, 

abychom tento kontext při interpretaci zohledňovali. Nicméně argumentuje proti Winchovi, 

který tvrdí, že kritéria racionality jsou pouze závislá na kontextu a není možné je hodnotit 

podle našich standardů. Podle Lukese musíme zohlednit jednak racionální (1) kritéria, která 

jsou na kontextu nezávislá a jednak racionální (2) kritéria závisející na kulturním a sociálním 

kontextu. 

„Bezesporu přesvědčení kolísají v závislosti na přírodním prostředí a není překvapení, 

že lidé žijící v různých podmínkách přizpůsobují své zájmy svému okolí.“
159

 

Podle Lukese tedy racionální (2) kritéria nám pomohou osvětlit rozdíly v názorech a 

některých přesvědčeních, která vycházejí z racionálních (1) kritérií, o nichž se dovídáme 

prostřednictvím výzkumu sociálního prostředí a příslušného kulturního kontextu. 

Další argument proti relativismu se objevuje v přístupu N. Smithe
160

, který tvrdí, že 

relativismus je nekoherentní. Zmiňuje známé tvrzení týkající se existence různých pojmových 
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systémů. V radikální formě o potom skutečnosti, že lidé různého věku či žijící v různých 

kulturách, žijí v odlišných světech. Tento postoj vyvrací schopnost překládat z jednoho jazyka 

do druhého. Podle Smithe tedy není relativismus správně objasněná hypotéza.
161

 Předlogické 

kultury jsou mýtem a jsou způsobeny špatným překladem. Z tohoto pohledu neexistuje žádný 

adekvátní důvod pro přijetí této nepravděpodobné hypotézy.
162

Stejným způsobem 

argumentuje i Hollis, který tvrdí, že: „…relativisté potřebují nějaké externí stanovisko, aby 

dokázali, že se standardy liší společnost od společnosti.“ Vedle toho Lukes poukazuje na 

případ Lévyho-Bruhla a tvrdí, že nemáme žádnou evidenci pro primitivní myšlení.
163

  

Kuhn hovoří o nesouměřitelných vědeckých teoriích, jež jsou vzájemně neslučitelné. 

Ve svém díle „Struktura vědeckých revolucí“ hovoří o rozdílných vědeckých paradigmatech. 

Když se objeví nová teorie, která není v souladu s tou předchozí, dochází k tzv. vědecké 

revoluci. Kuhn zastává názor, že zastánci různých teorií žijí v různých světech. Všechny 

původní teorie podle něj prošly radikální změnou statusu nebo významu. Kuhn si uvědomuje 

úskalí, jež s sebou relativismus přináší. Proto se později snaží o vyjasnění své pozice, kterou 

jako relativistickou odmítá. Je si vědom toho, že žádné tvrzení není imunní vůči revizi. 

Připouští, že stimuly, kterými přijímáme informace, se neliší, ale značně se odlišuje jejich 

kontext. 

„Jedinci žijící ve stejném prostředí, pobývají v určité skupině, sdílejí vzdělání, jazyk, 

zkušenosti a kulturu. Díky tomu máme dobrý důvod se domnívat, že jejich vnímání je stejné, 

z tohoto pohledu jejich komunikace a chování je závislé na prostředí, ve kterém žijí.“
164

 

Předpoklad existence nesouměřitelných světů je chybný, jelikož by nebylo možné 

porozumění bez koherentních přesvědčení a bez univerzálně existujících entit. Relativismus 

odporuje principu koherence a korespondence. 

Barry Barnes a David Bloor tvrdí, že relativismus je v disciplínách, které se zabývají 

výzkumem člověka, esenciální, tj. antropologie, sociologie, historie, kognitivní psychologie, 

kdy se jedná se hlavně o diverzitu vědomostí. 
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Jakým způsobem tedy obhajují relativismus? Pokud řekneme, že všechna přesvědčení 

musí být pravdivá, nastává problém v případě, že se objeví přesvědčení, jež se vzájemně 

vylučují, tj. jedno přesvědčení popírá to, co první potvrzuje. Stejně to platí i v případě, že 

řekneme, že všechna přesvědčení jsou falešná. Nemůžeme tedy říct, že jsou přesvědčení 

pravdivá či nepravdivá. Musíme hledat to, co způsobuje jejich důvěryhodnost, že jsou 

společností přijímána za pravdivá. Nezáleží na tom, zda jsou přesvědčení, ať už z jakéhokoliv 

pohledu pravdivá a racionální nebo nepravdivá a iracionální, ale musíme především pátrat po 

příčině takovýchto přesvědčení.
165

 S touto myšlenkou se pojí nová definice racionality 

vycházející od Jarvieho a Agassiho, která tvrdí, že racionální je to, co má určitý význam pro 

sociologii.
166

 Jakékoliv druhy jednání, které nacházíme ve zkoumaných společnostech či 

kulturách, mají sociologický význam, jelikož je naším cílem toto chování zaznamenat a dále 

jej interpretovat. Nejdůležitější je však zjistit motiv jednání zkoumat a interpretovat jej. 

Interpretace by měla spočívat ve vysvětlení pravdivých a racionálních přesvědčení určitým 

způsobem a falešná a iracionální jiným způsobem. Toto tvrzení je poněkud problematické a 

žádá si bližšího vysvětlení. Existuje několik způsobů, jakými je možno vyložit určité jednání. 

Řekli jsme si, že Davidson tvrdí, že každé i iracionální přesvědčení má nějaké racionální 

jádro. Ve svých úvahách nás pak nabádá, abychom iracionální jednání interpretovali stejným 

způsobem jako jednání racionální. To znamená, že bychom i u takového jednání měli 

racionalizovat.
167

 Relativistický pohled Bloora a Barnese ukazuje, že by měla být přesvědčení 

vykládána stejným způsobem, tj. buď jako racionální či iracionální, protože společnosti mají 

absolutně odlišná kritéria pro racionalitu a pravdu. Bloor a Barnes ukazují příklad dvou 

kmenů, které jsou velmi odlišné a mají i rozdílná přesvědčení.
168

 

 „…jsou v rozdílném vztahu s realitou a mají naprosto odlišnou sociální organizaci, 

v podstatě žijí v úplně jiném světě.“
169

 

Relativismus dokonce tvrdí, že i pokud máme stejné smyslové schopnosti, schopnost 

syntetizovat smyslové počitky se může lišit. To znamená, že můžeme vnímat stejné fenomény 

stejnými smyslovými senzory, ale jejich kategorizování bude odlišné. S tím souvisí tvrzení, že 

lidské poznávací schopnosti jsou kulturně determinované. Podle relativismu jsou tedy 
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všechny konceptualizace kulturní, a propoziční obsah je relativní k jazyku a ke kultuře.
170

 

Relativisté tvrdí, že některá přesvědčení v cizích kulturách se zdají být iracionální. Podle 

Sperbera však nemáme evidenci pro iracionální přesvědčení, ale jedná spíše o špatné 

porozumění.
171

 

Sperber zmiňuje, že přijetí relativismu je pro antropology velmi atraktivní ze dvou 

hlavních důvodů: (1) Udává jim jakýsi návod, jak interpretovat získaná data, tj. v kontextu 

kosmologie zkoumané společnosti, přičemž by měl tento kontext rozptýlit zjevně iracionální 

přesvědčení; (2) Relativismus napomáhá utvářet etnografická data relevantní k hlavním 

antropologickým problémům, tj. každé zjevně iracionální přesvědčení ukazuje, že lidské 

kognitivní schopnosti jsou kulturně determinované. 

„Relativisté jsou buď zcela pesimističtí o možnosti provádět etnografický výzkum 

vůbec, nebo mimořádně optimističtí co se týče schopností etnografů.“
172

  

Důkazy podporující relativismus ukazují, že studium cizích kategorií vykazují jistá 

kulturní specifika, a že interpretace zjevně iracionálních přesvědčení dává smysl pouze 

v kulturním kontextu určitého pohledu na svět. 

Sperber si klade klíčovou otázku, jakým způsobem se máme smířit s tím, že některá 

přesvědčení jsou absurdní? Zabývá se kritikou relativismu, a snaží se dokázat, že jejich 

argumentace je neadekvátní, protože se zakládá nedostatečné evidenci a informovanosti.
173

  

I Geertz se svou teorií modelů, tj. modely něčeho a modely pro něco, zastává 

relativistickou pozici. Podle něj konceptuální schéma (model pro něco) formuje evidenci, 

fakta, svět nebo zkušenost, ale nesouměřitelnými způsoby. Tvrzení tedy spočívá v tom, že 

jsou všechna konceptuální schémata pravdivá avšak nepřeložitelná. Kritika jeho postoje se 

objevuje zejména u Frankenberryho a Pennera
174

. Argumenty, které zpochybňují tuto teorii, 

tvrdí, že něco jako konceptuální schéma, ať už se jedná o jazyk nebo pohled na svět, který 

organizuje a uspořádává objekty ve světě, musí být takový jazyk nebo konceptuální schéma, 

které jsou srovnatelné s naším vlastním jazykem. „Pokud řekneme, že něco organizuje nebo 
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uspořádává svět, potom musí také organizovat všechno v rámci světa, proto musí být i jazyk 

podobný ostatním jazykům.“
175

 

Geertzovo tvrzení, že: „…náboženství jakožto pojmový systém či epistém či model 

pro něco je nekoherentní nebo nadsazený.“ To vše souvisí s Davidsonovou kritikou dualismu 

schématu a obsahu.
176

 Davidson usiluje o zrušení mezi dualismem schématu a obsahu, což 

považuje za třetí dogma empirismu, tj. nemůžeme od sebe oddělit korespondenční a 

koherenční teorie pravdy. Podle Davidsona, neexistuje žádný důkaz pro existenci rozdílných 

pojmových schémat. Říká, že pokud nemůžeme něco přeložit do našeho jazyka, nemáme 

žádný důvod tomu říkat jazyk. 

„Je svůdné vzít to skutečně zkrátka: nic, může se říci, nemůže být bráno za evidenci 

pro to, že by nějaký druh aktivity nemohl být interpretován v našem jazyce, aniž by to 

současně bylo evidencí, že tento druh aktivity vůbec není řečí. Kdyby bylo tohle pravda, měli 

bychom zřejmě mít za to, že žádný druh aktivity, který nemůže být v našem vlastním jazyce 

interpretován jako jazyk, není řečí.“
177

 

  Předpokládejme, že všichni zastáváme stejná přesvědčení v situacích, kdy jsme 

podrobeni stejné evidenci. Představme si situaci, kdy tři osoby, které mluví naprosto odlišným 

jazykem, jsou vystaveny stejné zkušenosti. Všichni tedy mají stejnou evidenci pro určitou 

situaci či předmět. Každý užíváme nějaký jazyk, ale pokud jsme lidské bytosti, 

předpokládáme, že máme všichni stejná přesvědčení. Podle Davidsona je relativismus 

nekoherentní.
178

 Ve svém díle O samotné myšlence pojmového schématu, hovoří o tzv. třetím 

dogmatu empirismu. 

Otázka, kterou si pokládám, zní, pokud by opravdu existovaly takto odlišné pojmové 

systémy, které by vedly k nemožnosti porozumění, bylo by možné určité společenství 

zkoumat? Právě tato nesouměřitelnost a neslučitelnost pojmových systémů vede ke skepsi o 

možnostech poznání. Davidson se s tímto problémem překladu a porozumění vypořádává 

pomocí uplatnění principu vstřícnosti, podle něhož bychom měli na člověka pohlížet jako na 

racionální bytost, která má určitá přesvědčení, jež jsou slučitelná s našimi, tj. užívá výrazy 

stejným způsobem a ve stejných situacích, jako bychom je užily my.  
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Domnívám se, že myšlenka relativismu však z vědeckého hlediska není udržitelná. 

Jako lidské bytosti máme stejné kognitivní schopnosti a stejné smyslové receptory pro 

evidenci. Východisko shledávám v: (1) Zbavení se relativismu v antropologii, a abychom se 

vyhnuli etnocentrismu (2) přijetí Davidsonova principu vstřícnosti, tj. všichni máme 

přesvědčení, která jsou převážně pravdivá, a při komunikaci je sdělujeme ve stejných 

situacích. Pokud tak učiníme, není možné nic jako neporozumění a právě o porozumění 

antropologům při terénním výzkumu jde. Zvlášť v terénu máme příležitost pracovat 

s maximální mírou evidence a máme ideální podmínky pro verifikaci či falzifikaci teorie. 
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo ukázat paralely mezi interpretativní teorií, pojetím racionality a 

poznatky rozvinutými v rámci analytické filosofie. Antropologie, která byla po celou dobu 

spíše relativistická, se při interpretaci dopouštěla jistých metodologických nepřesností, jež 

z tohoto relativistické přístupu pramenily. Domnívám se, že abychom dosáhli co nejlepšího 

možného porozumění, měli bychom se odklonit od relativistického přístupu. Má práce 

týkající se principu vstřícnosti jakožto základního předpokladu úspěšné interpretace, vyžaduje 

přijmutí jistých principů vycházejících z realistického přístupu. Uvědomuji si, že relativistická 

antropologie doposud nic takového nepotřebovala, ačkoliv se tímto principem implicitně 

řídila. V práci jsem se opírala o argumenty, které vycházejí z myšlenek analytické filosofie, a 

domnívám se, že právě tímto směrem by se mělo antropologické bádání vydat. Antropologové 

mají touhu zbavit se etnocentrismu a přistupovat ke kulturám jakožto k osobitým systémům, 

které nemůžeme hodnotit a posuzovat podle našich kritérií. Nestavíme se tímto tvrzením však 

do rozporu? Pokud o někom tvrdíme, že je značným způsobem odlišný od „nás“ a jeho 

standardy neodpovídají „našim“, protože jsou s nimi nesouměřitelné, jak potom můžeme být 

schopni provádět antropologický výzkum? V poslední části jsem shrnula několik argumentů, 

které poukazují na problémy, které jsou spojeny s relativismem a negativní důsledky, 

pramenící z toho pro antropologii. 

V první části práce jsem ukázala pojetí analytické filosofie k otázkám o teorii 

významu a jejich přístupy ke studiu a interpretaci intencionálního jednání. Následně jsem 

ukázala relevantnost těchto poznatků k metodologii antropologického výzkumu. Hlavním 

cílem bylo aplikovat princip vstřícnosti do interpretativní teorie kultury u Clifforda Geertze. 

Určité koncepty této teorie jsem podrobila kritické reflexi a nastínila jsem tuto teorii 

obohacenou o princip vstřícnosti, s čímž souvisí i odmítnutí relativistického přístupu. Častým 

tématem objevujícím se v souvislosti s relativismem je problém překladu a porozumění, který 

byl v druhé části práce podrobně rozebrán. Taktéž jsem na tuto problematiku aplikovala 

poznatky vycházející převážně z Quinovy naturalizované epistemologie, která činí problém 

překladu a porozumění irelevantním.  V poslední části práce byly vyloženy argumenty proti 

relativismu, a taktéž bylo poukázáno na metodologické chyby pramenící z tohoto přístupu, 

které byly vykresleny na příkladech z dějin antropologického myšlení, a to konkrétně na 

příkladech racionality náboženství u africké společnosti Azande. 

 Hlavní motivací pro tvorbu diplomové práce bylo zpracovat nový náhled na studium 

člověka z perspektivy analytické filosofie (Quine, Davidson). Důvodem, proč byli zvoleni tito 
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autoři, byla význačná analogie mezi myšlenkovými experimenty inspirovanými 

etnolingvistickou oblastí výzkumu a metodologií kulturní antropologie. Tyto přístupy 

v antropologickém bádání nebyly doposud dostatečně zohledněny. Martin Hollis a Steven 

Lukes z analytické filosofie částečně vycházejí a jejich myšlení je do značné míry ovlivněno 

Quinovými a Davidsonovými přístupy. Nicméně tyto přístupy nejsou v antropologii 

zakotveny dostatečným způsobem, a podle mého názoru by jim měla být věnována větší 

pozornost.  Dalším motivem bylo nedostatečné zpracování pojetí racionality 

v antropologickém bádání.  

Vlastním badatelským přínosem práce je obohacení metodologie antropologického 

výzkumu o princip vstřícnosti opírající se o Geertzovu interpretativní teorii kultury a 

v neposlední řadě také interdisciplinární přesah práce, tj. práce se neuzavírá do hranic jednoho 

oboru, ale pracuje s poznatky a teoriemi dvou vědních oborů. 
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