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 Předložená bakalářská práce se věnuje otázkám náležitého výkladu povahy, role a řešení 

tzv. paradoxu následování pravidla (dále PNP) ve Wittgensteinových Filosofických 

zkoumáních, a to formou srovnání pozic S. Kripkeho a J. McDowella ohledně uvedených 

otázek. 

Po Úvodu, v němž autor pouze stručně ohlašuje obsah následujících kapitol, je nejprve 

(kap. 2) na poměrně malé ploše, ale výstižně ukázáno, proč a v jakém smyslu je následování 

pravidla klíčovou kategorií pro Wittgensteinovu koncepci řeči ve Zkoumáních: způsob použití 

výrazu, který Wittgenstein identifikuje jako význam výrazu, implikuje existenci pravidla 

„rečovej hry, ktorej je dané použitie súčasťou“ (s. 33), a schopnost správného užití výrazu, 

kterou Wittgenstein identifikuje s chápáním významu konkrétním mluvčím, implikuje 

uchopení, resp. následování onoho pravidla. Poté autor představuje ohlášený PNP (kap. 3), a to 

na základě těsného sledování výkladu tohoto paradoxu na bázi § 201 I. části Zkoumání 

v Kripkeho studii Wittgenstein on Rules and Private Language. Podle Kripkeho – jak autor 

ukazuje – je PNP produktem skeptické argumentace, podle níž užití výrazu, které má platit za 

instanci pravidla, předpokládá existenci nějakého faktu, jenž by dané užití zakládal jako projev 

následování nějakého určitého a ne libovolného jiného pravidla, přičemž se za daných 

předpokladů v rámci Wittgensteinovy teorie ukazuje nemožným takový fakt vykázat. Je-li tomu 

tak, pak by z toho podle skeptika mělo vyplývat, „že konkrétne užitie slova by bolo v súlade 

s ľubovolným pravidlom a konkrétne pravidlo by bolo v súlade s ľubovolným užitím slova“ (s. 

33), což by vedlo k absurditám rušícím samu možnost jazyka, a potažmo tedy k odmítnutí 

Wittgensteinovy koncepce řeči. Další struktura práce je určena opět Kripkeho stanovením 

rámcové systematiky pokusů o řešení formulovaného PNP. Podle Kripkeho se lze pokusit o 

přímé řešení spočívající „v objavení faktu, ktorý by konštituoval význam slova a determinoval 

by spôsob jeho použitia“ (s. 26), anebo se lze pokusit o tzv. skeptické řešení, totiž přijmout 

závěr skeptické argumentace, avšak zablokovat uvedené k absurditám vedoucí skeptické 

vyvození odhalením neadekvátnosti koncepce následování pravidla, na níž skeptická 

argumentace stojí, a nabídnout alternativní koncepci, jež by Wittgensteinovu teorii řeči ve 

Zkoumáních učinila imunní vůči hrozícím absurditám. Po krátkém referátu o Kripkeho kritice 

pokusů o přímé řešení (kap. 4, oddíl 4.1) přistupuje autor v oddílu 4.2 k podání Kripkeho 

vlastního pokusu o naznačené skeptické řešení. Opět se velmi těsně drží Kripkeho studie a 

představuje Kripkeho tezi, že podle Wittgensteina „[s]keptická argumentácia ... ukázala, že 

kritériom správnosti aplikovania pravidla nemôže byť samotné presvedčenie človeka, že 

správne aplikuje pravidlo“ (s. 37), a že je tudíž třeba Wittgensteinovi přisoudit pozici, podle níž 

„posudzovanie súladu jednania s pravidlom predpokladá odkaz na komunitu, ktorá tento súlad 

hodnotí“ (s. 37) a v jejímž rámci se namísto podmínek pravdivosti uplatňují podmínky 

oprávněnosti, se všemi implikacemi radikální nezdůvodnitelnosti příslušného jednání mluvčího 

a závěrem, že „[t]o, že človek nasleduje pravidlo, tým pádom ... je vyjadrením spôsobu, akým 

k tomuto človeku pristupuje určitá komunita“ (s. 40). V oddílu 4.3 se autor obrací 

k McDowellově kritice Kripkeho interpretace, z níž by podle všeho měl vykrystalizovat 

McDowellův vlastní alternativní výklad Wittgensteinova řešení PNP, s nímž autor sympatizuje 

(jak jasně vyplývá z pasáží Závěru). McDowell v autorově podání nesouhlasí ani s Kripkeho 



tezí, že Wittgenstein ceteris paribus přijímá závěr zkonstruované skeptické argumentace, ani 

s Kripkeho výkladem role PNP v rozvrhu Filosofických zkoumání. Podle McDowella není 

vlastní pointou Wittgensteinovy tematizace PNP ani tak poukaz na podstatnou společenskou 

podmíněnost samotné instituce následování pravidla, jako spíše poukaz na zásadní pomýlenost 

pojetí následování pravidla spočívajícího v základech skeptické argumentace (a také Kripkeho 

interpretace), totiž koncepce následování pravidla jako výkladu pravidla. Právě skutečnost, že 

Kripke podržuje tuto koncepci, má pak podle McDowella za následek, že Kripkeho řešení PNP 

v konečném důsledku spadá vjedno s radikálním antirealismem v dané oblasti, přestože 

oficiálně Kripke antirealismus odmítá. Nakonec (kap. 5) autor předkládá svůj vlastní výklad 

kořene Kripkeho údajné dezinterpretace projektu Filosofických zkoumání, která se podle 

McDowella i autora manifestuje v jeho neúspěšné interpretaci Wittgensteinova řešení PNP. 

Podle autora Kripke vposled nedocenil radikálnost Wittgensteinova důrazu na užití slov 

v souladu s jejich funkcemi v běžných řečových hrách, což vede k tomu, že „Wittgensteinovi 

prisudzuje také pojatie faktu, ktoré nie je nesprávne, ale je nezmyselné“ (s. 68). 

Navzdory výtkám uvedeným níže lze způsob, jímž se autor zhostil mimořádně obtížné 

látky, považovat vzhledem k požadavkům kladeným na bakalářskou práci za nadstandardní. 

Přestože skutečný badatelský přínos textu se omezuje na některé pasáže čtyřstránkové 5. 

kapitoly, považuji už jen skutečnost, že autor osvědčuje náležité porozumění povaze otázek, 

které jsou ve hře, i nuancím představovaných řešení, za pozoruhodný výkon. Autorův jazyk je 

kultivovaný (nakolik jsem schopen to posoudit) a je v jeho rukou téměř vždy nástrojem jasného 

a přehledného formulování relevantních myšlenek. Práce díky tomu představuje přinejmenším 

přesvědčivé podání určitého interpretačního sporu ohledně jedné ze zásadních otázek filosofie 

20. století. 

Předložené práci lze nicméně vytknout některé formální, kompoziční i věcné 

nedostatky. Pokud jde o formu, nelze si nevšimnout, že převážná část práce sestává z referování 

interpretačních pozic jistých autorů, a to většinou lineárně podle stránkování referovaných 

spisů, a že autor kromě několika zmínek textu P. Winche a parciálního referování přístupu R. 

Rheese nezohledňuje žádnou další literaturu. Rovněž to, že číslování hlavních oddílů práce je 

mimoběžné se způsobem, jímž k nim autor odkazuje (1. oddíl tvoří Úvod, 2. oddíl představuje 

to, k čemu autor odkazuje jako k první kapitole, 3. oddíl je „druhá kapitola“ atd.), není příliš 

šťastné. Z kompozičního hlediska zaujme skutečnost, že centrální 4. oddíl (autorova „třetí 

kapitola“) zabírá více než polovinu (!) celkového rozsahu práce. Nabízí se otázka, zda by nebylo 

namístě jiné členění – podání Kripkeho a právě tak McDowellovy interpetace (oddíly 4.2 a 4.3) 

by si z celé práce nejvíce zasluhovaly figurovat jako samostatné kapitoly, atd. 

Pokud jde o věcnou stránku, mám vzhledem ke kontextu a ambicím textu jednu vážnou 

výhradu. Zatímco negativní aspekty McDowellovy opozice vůči Kripkeho interpretaci 

vyvstávají v předloženém výkladu velmi plasticky a uchopitelně, autorovi se podle mne 

navzdory značnému úsilí nepodařilo jasně a/nebo jednoznačně a/nebo přesvědčivě formulovat 

pozitivní jádro alternativního výkladu následování pravidla, které podle McDowella 

představuje skutečnou pointu Wittgensteinova traktování PNP. Jediné, co čtenář dostává 

k dispozici, je zmínka o příkladu řízení se ukazatelem cesty z § 198 I. části Zkoumání, který má 

manifestovat spojení mezi pravidlem a jednáním, které není zprostředkované interpretací, a 

autorovým komentářem, že podle Wittgensteina „človek nasleduje pravidlo ,slepoʻ. To 

znamená, že spôsob, akým uplatňuje pravidlo, nie je ničím odôvodnený, jedná tak ako bol 

naučený jednať“ (s. 50) s tím, že „[p]rax nasledovania pravidla ... predpokladá existenciu určitej 



zhody v reakciách“, přičemž „zhoda v reakciách nie je zhodou v názoroch“ (s. 50). Nezaujatý 

čtenář zde má silný dojem explanační deficience, která vzhledem ke Kripkeho pokusu 

explikovat okolnosti, díky nimž dává alespoň nějaký, byť třeba vposled iluzorní, smysl řeč o 

tom, že daný mluvčí následuje pravidlo, nebezpečně zavání explanační verzí chyby petitio 

principii. 

Předložená práce zcela nepochybně splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a 

jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. Vzhledem k výše uvedenému ji navrhuji hodnotit jako 

výbornou až velmi dobrou, podle průběhu obhajoby. 
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