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 Bakalářská práce Lucie Kopačkové nese dosti dlouhý název (Možnosti a meze 
lidského poznání Boha a řeči o Bohu u Ludwiga Wittgensteina. Wittgenstein jako 
klíč k teologickému jazyku) a teprve jeho poslední část vystihuje něco konkrétnějšího 
z obsahu práce. Jako by už sám název vypovídal o příliš „velkém soustu“, které si 
autorka pro svou práci zvolila. Proto asi také do práce napsala vše, co na daném 
stupni svých studií o Wittgensteinovi ví a co byla schopna zkompilovat z dostupné 
(byť dobře volené) literatury. Škoda, že se nesoustředila na jeden problém nebo 
několik málo souvisejících otázek a nezkusila s Wittgensteinem, který ji inspiruje 
„nejen ve způsobu myšlení, ale částečně i způsobem života“ (s. 7), také trochu 
přemýšlet. Možná by pak nedospěla k tristní kapitole 3.2 Řeč o Bohu, která se nejen 
míjí wittgensteinovskou intencí, ale je i teologicky zcela zcestná. 
  
1. Ke struktuře a přednostem práce 

Práce má dvě části. V první autorka obsáhle vypisuje Wittgensteinův životopis. 
Zvláštní podkapitolu tvoří „Wittgensteinův vztah ke křesťanství“. Tím se asi autorka 
pokouší zdůvodnit, proč se v práci o „teologickém jazyku“ dala inspirovat právě 
Wittgensteinem (nebo proč ji zájem o Wittgensteina dovedl k otázkám po 
teologickém jazyku). Už z kapitoly samé ale vyplývá, že přes silný existenciální 
rozměr, který Wittgensteinovy náboženské názory jistě měly, nic přesného natož pak 
soustavného o křesťanství nevěděl. Myslím, že právě u Wittgensteina jsme svědky 
toho, jak se přesné a hluboké myšlení o jazyce a souvisejících problémech může 
snadno snoubit s naprostým diletantismem v jiných oblastech. A to zdaleka neplatí 
jen pro jeho pochopení křesťanství, ostentativní nezájem technika a matematického 
logika se projevuje i ve vztahu k celé filosofické tradici (viz např. Předmluvu 
k Traktátu). Autorka asi chtěla Wittgensteina zasadit do „křesťanského“ kontextu. 
Nechtěný výsledek je však ten, že Wittgenstein je pro soudobou teologii zajímavý 
nikoli pro své náboženské názory, nýbrž právě navzdory jim! Toto samozřejmě není 
výtka autorce, která zde jistě postupovala bona fide, ale jen jakési „metodologické 
varování“ pro případ, že by se Wittgensteinem chtěla dále zabývat. 

Nejlepší částí práce je zcela určitě její II. část, kapitoly 1. a 2., v nichž se Lucie 
Kopačková snaží vystihnout relevanci Traktátu a Filosofických zkoumání pro 
možnosti teologického jazyka. Některá místa jejích interpretací jsou tak zajímavá a 
svébytná, že výrazně přesahují jiné, veskrze průměrné části práce. Není pochyb, že 
pocházejí ze sekundární literatury, aniž se dají přesně dohledat (!), ale navzdory tomu 
je hezké, že si je autorka osvojila jako vlastní pochopení Traktátu a trochu s nimi i 
pracuje.  

Tvrzení, že Traktát bere ohled na symboliku jazyka (s.26), není třeba vůbec 
samozřejmé. Základní intencí Traktátu je přece vykázat korespondenci mezi 
elementárními fakty a elementárními výroky, zde je místo jasnosti a pravdivosti. Že 
vedle říkání je ještě nějaká rovina ukazování (4.1212), sice Kopačková výslovně 
nezmiňuje, ale s touto myšlenkou samozřejmě (možná až příliš samozřejmě) pracuje. 
U Wittgensteina je to jistě problém, jenž by si zasloužil interpretaci, kterou 
pochopitelně bakalářská práce nemůže provést. Podobně je tomu s otázkou 
zkušenosti (jako alternativy k důkazu, s. 32), kterou Wittgenstein, nakolik mu 
rozumím, pro svou koncepci nutně nepotřebuje. Udivuje mě samozřejmé tvrzení 
Kopačkové, že se světem „máme bezprostřední zkušenost“. Záleží jistě na 
interpretaci, ale svět (jako celek faktů v logickém prostoru!) je spíše oblastí, v níž si 



děláme obrazy (tedy i jazykové), v níž je možná intersubjektivní pravdivost a 
jednoznačnost, ale to je, zdá se mi, něco jiného než „vlastní“ nebo „bezprostřední 
zkušenost“, o níž mluví Kopáčková. Ani toto není jednoduchý problém a zasloužil by 
si další rozpravu. Je velká škoda, že takto rozpracované, pro teologický jazyk jistě 
relevantní problémy nechává naše autorka v dalším výkladu „padnout pod stůl“. 
 
2. Nedostatky práce 
 Pomineme-li některé dílčí nedostatky, na něž jsme už vlastně upozornili výše, 
nejproblematičtějším místem práce je jistě 3. kapitola II. části. Myslím, že právě 
proto, že autorka dostatečně nepromyslela a nedomyslela některé významné 
momenty z kapitol 1. a 2., může nyní úplně bez ohledu na předchozí zkoumání 
dospívat ke zcela svévolným a v ničem nezakotveným tvrzením, z nichž uvedu alespoň 
ta nejproblematičtější: 
 

1. Třetí kapitola se jmenuje „Teologicko ekumenický exkurz“. O jeho 
teologičnosti jsem se již vyslovil výše. Nechápu však, co by na zmíněné 
problematice mělo být „ekumenické“. Pluralita jazykových her a to i v rámci 
křesťanství je faktum, na kterém nic zvláště ekumenického není. Ekumenické 
hnutí snad usiluje o jakousi jednotu, byť v rámci a navzdory mnohosti. Nakolik 
je to možné, je jiná otázka. Autorka zde však k žádné podobné jednotě 
nedospívá. Proto je, myslím, chybné mluvit o „ekumenickém“ exkurzu. 

2. Že 7. tvrzení Traktátu (o mlčení) má na mysli transcendenci, mi přijde 
neobvyklé a žádalo by si další rozpravu. Kopáčková říká: „Transcendence je 
něco, co nemůžeme myslet, ale co můžeme zakoušet“ (s. 40). Tradiční užití 
tohoto slova je však právě opačné: transcendentní je to, co přesahuje naši 
zkušenost, ale za jistých podmínek je myslitelné. Nebránil bych se 
významovému přeznačení. Vadí mi naprostá samozřejmost, s níž se zde něco 
takto nesamozřejmého konstatuje. 

3. Proč v souvislosti s takto netradičně chápanou „transcendencí“ autorka ještě 
mluví o Kristu, kterého máme „zakusit“, skrze nějž nám má být „dána možnost 
jiné perspektivy“ (s.40)? Má snad na mysli, že skrze jazykovou hru „křesťanské 
zvěsti“ se nám vlastně neříká nic „o světě“, ale tato řeč „ukazuje“ něco, co není 
z tohoto (wittgensteinovského) světa? Pak je ovšem třeba dobře rozlišovat: 
zvěst o Kristu (kázání), teologickou rozpravu (christologii), liturgický jazyk a 
liturgické symboly, zakoušení Krista v eucharistii, v bližních, v modlitbě 
srdce… Každá z těchto her „ukazuje“ jinak a to je potřeba pojednat. Zajímavé 
by i bylo položit si otázku, zda je možná nějaká „nejazyková“ a „mimojazyková“ 
zkušenost. Nakonec pak není jasné, jak se má „zakoušení“ Krista k možnostem 
teologického jazyka, jimž se má práce věnovat. 

4. V podkapitole 3.2 by se dalo polemizovat téměř o každé větě: „řeč o Bohu má 
vycházet z vlastní zkušenosti, pak je výpovědí, která má pravdivostní hodnotu“ 
(s. 40). To přece nestačí, je-li pod „řečí o Bohu“ myšleno něco, co se alespoň 
trochu blíží „teo-logii“!!! Jistě je nanejvýš žádoucí, když článek víry nebo 
teologická výpověď nachází oporu v osobní nebo skupinové zkušenosti, v žité 
spiritualitě. Také není pochyb, že právě spiritualita nebo liturgická praxe 
nejednou ovlivnily formulaci dogmatického článku. Autorka však nerozlišuje 
mezi „solipsistickou“ zkušeností a – chceme-li to tak nazvat – zkušeností 
Církve, která má nadosobní, intersubjektivní či dokonce transcendentální 
povahu. Bez ní bychom totiž mohli založit „pravdivostní hodnotu“ jakéhokoli 
tvrzení, o němž bychom jen trochu chtěli věřit, že ho „zakoušíme“! – Tohle ale 



také není „pravdivostní hodnota“ ani ve smyslu Traktátu, ani ve smyslu 
Filosofických zkoumání! 

5. „Úkolem teologického dialogu je zjišťovat, zabývat se a poznávat svět druhého; 
jeho životní příběh, který napovídá tomu, co chce říci“ (s. 41). – Jistě, ani 
v teologii nenajdeme výroky, které by nebyly již vždy situované. Autorka však 
zcela pomíjí významovou či obsahovou stránku „teologického dialogu“. Jeho 
úkolem je přece nejdřív zjistit, o čem je řeč, ne se zabývat druhým! Pravidla 
takového dialogu sice nejsou předem určena, ale nejsou ani zcela spontánně 
vytvářena v daném dialogu. Již vždy je tu přítomen základní „kánon“ pravidel 
teologické řeči, jak nám ho zprostředkovává Písmo a tradice, my můžeme 
„aktivně, dynamicky a tvořivě“ měnit jen nepatrnou část. Nedodržujeme-li 
jakkoli volná pravidla teologické řeči, velmi rychle se to ve společenství teologů 
pozná a tato spontánní „tvorba“ nakonec sama končí mimo teologii, jak se to 
povedlo i naší autorce. 

 
3. Závěrečné hodnocení 

Lucie Kopačková předložila bakalářskou práci, jejímž úkolem nemusí nutně 
být „odborné“ pojednání nějakého tématu se všemi atributy vědecké práce, ale jen 
jeho smysluplné rozpracování. Kdyby autorka používala jen trochu vlastní rozum a 
četla, co Wittgenstein opravdu říká, nemohla by udělat onen fatální krok mezi částmi 
II,2 a II,3. Hlavní teze práce o možnostech teologického jazyka na pozadí 
Wittgensteinovy filosofie jazyka tak zůstává vlastně nepojednána. 

Že by byla schopna lepšího výkonu, prokázala naše autorka v částech II,1 a II,2, 
které působí v mnohém ohledu slibně. Autorka umí jistě pracovat s původním 
Wittgensteinovým textem i sekundární literaturou a tato práce ji snad i přináší 
intelektuální užitek. Lze jen litovat, že neprokázala také větší intelektuální vytrvalost! 

Oproti tomu biografická část I. je průměrná kompilace, která se mohla odbýt 
obsáhlejší patovou poznámkou.  

 
Navzdory všem kritickým připomínkám práci doporučuji k obhajobě a podle 

jejího výsledku navrhuji hodnocení klasifikačními stupni dobře (C) nebo 
uspokojivě (D). 
 
Erlangen 6. února 2007 
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