
Posudek na bakalářskou práci Lucie Kopačkové: 
 
Možnosti a meze lidského poznání Boha a řeči o Bohu u Ludwiga 
Wittgensteina: Wittgenstein jako klíč k teologickému jazyku 
 
Obor: Teologie křesťanských tradic 
 
 
Bakalářská práce Lucie Kopačkové má 44 stran a je rozdělena do třech částí. Po úvodu, 
v němž autorka vysvětluje, proč si téma vybrala, definuje cíle práce: ukázat, jak se u 
Wittgensteina pojetí jazyka proměnilo od jeho sepsání Traktátu k období, v němž píše 
Filosofická zkoumání; a nastínit jak je využitelné pro řeč o Bohu v ekumenickém dialogu (viz 
8). K metodě práce autorka poznamenává, že se pokusí o jakési biografické čtení 
Wittgensteinových filosofických textů, neboť, podle ní, jeho filosofii lépe porozumíme ve 
vztahu k životním situacím, v nichž vznikala.  
 
První část: “Život a filosofie Ludwiga Wittgensteina“ je dále rozdělena do třech kapitol: první 
se zabývá prostředím, které Wittgensteina formovalo – Vídní a Anglií; druhá zlomovými 
momenty, které, jak autorka ukazuje, měly zásadní dopad na Wirrgensteinovo myšlení; třetí 
Wittgensteinovým problematickým vztahem ke křesťanství a tím, jak se tento vztah zrcadlí 
v jeho spisech. Druhá část: “Meze a možnosti lidského poznání – jazyk“ zahrnuje detailní 
rozbor pojetí jazyka v Traktátu a ve Filosofických zkoumáních, dále pak “Teologicko 
ekumenický exkurz, kde autorka svým vlastním způsobem ukazuje, v čem by mohla 
Wittgensteinova filosofie jazyka křesťanům z různých prostředí pomoci k symbolické 
komunikaci víry, k tomu, aby se více se soustředili na to, co zahrnuje jejich vždy jedinečná a 
přesto v jejich prostředí zasazená a komunikovatelná zkušenost s Bohem a vzdali se snahy 
popisovat to, co se popisu vzpírá.  
 
Třetí, kratičká část představuje závěr. V něm se autorka vrací ke spojení filosofie a životní 
angažovanosti, které vystopovala nejen u Wittgensteina, ale které považuje za nosné i pro 
jeho čtenáře. Práce obsahuje bibliografii o 25 položkách a 84 patových poznámek.  
 
Velmi sympatickými rysy bakalářské práce Lucie Kopačkové je její osobitý přístup k tématu a 
metoda biografického čtení textu. Autorka srozumitelně představuje základní problémy, dobře 
dokumentuje diskusi, dochází k samostatným závěrům. Prameny, ze kterých vychází, jsou pro 
bakalářskou práci dostačující. Pokud by se autorka chtěla tématu věnovat dále, bylo by 
zajímavé rozšířit zkoumání o další autorova díla (např. O jistotě) a ukázat jak různě bylo jeho 
pojetí jazyka vykládáno jeho dalšími interprety. To si ovšem bakalářská práce nekladla za cíl 
a nelze jí to tedy vytýkat. 
 
Práce splňuje všechny nároky na ni kladené. Doporučuji hodnocení mezi stupni A a B (dle 
ústní obhajoby) 
 
V Praze, 30.1. 2007                                                                                   Ivana Noble 
 
 
 
 
 


