
Posudek bakalářské práce Jozefa Samčíka „Paradox následování 

pravidla“ 

Bakalářská práce Jozefa Samčíka se zabývá Wittgensteinovým, či lépe, wittgensteinovským 

problémem řízení se pravidla, a to v kontextu, který určil Kripe svou vlivnou studií Wittgenstein on 

Rules and Private Language, kde Wittgensteinovo téma zasadil do širší problematiky epistemického 

skepticismu a toho, co artikuloval jako Wittgensteinův skeptický paradox. Ačkoli samo téma je 

nadstandardně prozkoumané a bývá i – díky didaktičnosti Kripkeho studie a velkému objemu 

sekundární literatury – běžně voleno jako základ kvalifikačních prací, Jozef Samčík si v žádném 

případě předkládanou práci neulehčil: Jeho zpracování problematiky je detailní, aniž by upadalo do 

prostého parafrázování a reprodukce Kripkeho interpretace a jeho závěrů. To se potvrzuje a dále 

zúročuje zejména v pasážích, kde je Kripkeho čtení kontrastováno s McDowellovou nesnadnou 

kritikou, kterou autor nejen staví proti Kripkeho interpretaci, ale doplňuje i vlastním zhodnocením a 

jasně formulovaným stanoviskem. Rád bych také konstatoval, že důkladnou obeznámenost 

s tématem a jeho všestranné promyšlení prokázal autor i v rámci bakalářského semináře, kde byl 

schopen nejen prezentovat celou problematiku, ale zejména věcně a přesvědčivě reagovat na dotazy 

a kritiku různé úrovně sofistikovanosti. 

□ 

Na práci je kromě vysoké odborné úrovně zpracování třeba ocenit také kvalitu jazyka a stylistickou 

čistotu (jsem-li s to posoudit všechna zákoutí slovenského jazyka). Práci samé nemám v principu co 

vytknout – jednoznačně splňuje požadavky kladené na práce tohoto typu. V dalším proto předložím 

jen několik bodů k diskusi, které mohou posloužit při případném dalším rozpracování tématu: 

(1) Debata, do jaké míry Wittgensteinovo řešení – jak ho líčí Kripke – skutečně Wittgensteinovým 

řešením a do jaké míry o něm lze hovořit jako o skeptickém, je velmi zajímavá a může lecčíms přispět 

k otázkám filosofické metody. Na druhou stranu se může snadno zvrtnout ve hru o slova. V tomto 

duchu je dobré přistupovat i k McDowellově tvrzení, že Kripke falšuje Wittgensteinovy myšlenky (viz 

s. 46 práce). Čtení Wittgensteinova textu, podle něhož je v důsledku paradoxu jednoduše nutné 

přehodnotit pravidla, a čtení, podle něhož je paradox základem jisté umírněné (byť ne zcela 

negativní) formy skepse, se totiž podle mne nijak zásadně nevylučují, tedy rozhodně jdou proti obě 

méně, než McDowell tvrdí. Hodně toho přirozeně závisí od toho, jak moc pozitivně či pozitivisticky 

budeme číst uváděný odkaz na společenskou shodu ve smyslu konstituce implicitního pravidla a 

v čem tato shoda podle nás spočívá (viz s. 52 nn). V silně naivním, pozitivistickém čtení samozřejmě 

odkaz na společenskou shodu jako na bázi rozhodnutí, zda se řídím pravidlem správně či špatně, 

představuje pouze vytloukání klínu subjektivní autority klínem autority transsubjektivní. 

(2) Podobnou poznámku lze směřovat i k autorově závěru, že Kripkeho výklad Wittgensteinovy 

metody představuje projev jeho nepochopení Wittgensteinovy filosofie. Viz s. 66: „Kripke vytvára 

obraz, že Wittgenstein ‚tajne‘ súhlasí s rôznymi obecnými filozofickými tézami, uvedomuje si však, že 

v určitých prípadoch sú v rozpore s bežným jazykom a preto ich neformuluje.“ To se má týkat 

pravdivosti sketického závěru, který Wittgenstein považuje podle Kripkeho za pravdivý, ale explicitně 

to nepřiznává, aby se nedostal do sporu s tvrzeními běžného jazyka. Opět rozumím tomu, proč autor 

tento přístup staví proti přístupu Rheesovu, nebyl bych ale tak příkrý v označení Kripkeho čtení jako 

„desinterpretace“. Wittgenstein sám podobně jako třeba Hegel jen zřídka formuluje nějakou vlastní, 

absolutní pozici, ale typicky pracuje na bázi relativní, budováním napětí vůči tvrzením, která předtím 

– někdy jen hypoteticky – řekl někdo jiný. V tomto přístupu reálně vzniká rozdíl mezi tím, co si autor 

myslí, a tím, co je ochoten explicitně říci, např. že existují nějaká jazyková (nebo „transcendentální“) 



fakta, o nichž však zároveň nechce jako o faktech hovořit, protože si je vědom relativního a 

kontrastního pohybu filosofie, která je nucena za pochodu – a fakticky skrze tento pochod samotný – 

průběžně měnit své „kategorie“, aniž by se však mohla vzdát nároku na to, něco jako kategorie vůbec 

formulovat. Této situaci jsou cele věnovány poznámky o jistotě a Wittgensteinova související 

relativizace tradičního konceptu apriori, v níž ale vlastně jen sleduje analogickou relativizaci 

Hegelovu.  

□ 

Jak řečeno úvodem, poznámky (1)–(2) jsou míněny jako součást obecné polemiky nad tematikou 

práce, nikoli námitky, které by nějak zpochybnily její kvality. V rámci obhajoby by autor mohl 

přehledně a stručně (tj. do 3-5 minut – jde mi skutečně o tu stručnost a přehlednost, nejen o debatu 

samotnou) představit McDowellovu kritiku Kripkeho čtení Wittgensteinových Zkoumání a svoje 

stanovisko k ní. Pokud se mu v rámci této expozice podaří i nějak koncizně vyjádřit k mým obecným 

poznámkám v bodech (1)–(2), bude to jen dobře. 

Bakalářská práce Jozefa Samčíka splňuje všechny požadavky na takovou práci kladenou a doporučuji 

ji jednoznačně k obhajobě. Zároveň ji navrhuji klasifikovat jako výbornou. 

V Praze dne 20. 8. 2017 

Doc. PhDr. Vojtěch Kolman, PhD. 

 

 


