
  Základní škola Praha - Radotín 
 
 
 
 
 
 
 

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 
 

Filozofie jazyka v praxi 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Autor: David Oppl        
 

Konzultant: PhDr. Marta Grätzová   2007 
 



David Oppl  Filozofie jazyka v praxi 
______________________________________________________________________________________________ 

-   2   - 

Obsah: 
 
 
Obsah ……………………………………………………………………………………….. 2 
 
Abstrakt …………………………………………………………………………………….. 3 
 
Úvod ………………………………………………………………………………………... 3 
 
1. PROČ? aneb PROČ je otázka PROČ? PRO Člověka tak důležitá? ..…………………… 3 
 
2. Čas aneb nevíte, kolik je hodin? ………………………………………………………… 4 
 
3. Pravda aneb kdo „má“ pravdu a kdo ne …………………………………………………. 5 
 
4. Subjekt a Objekt – je jejich věcný význam protikladný, jak se zdá? …………………… 6 
 
Závěr ……………………………………………………………………………………….. 7 
 
Seznam použité literatury ………………………………………………………………….. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



David Oppl  Filozofie jazyka v praxi 
______________________________________________________________________________________________ 

-   3   - 

Abstrakt 
 

Tato práce pojednává o významech slov, která jsou každodenně používaná, ale 
málokdo dokáže vysvětlit jejich význam. Zařadil jsem zde nejpoužívanější slova jako jsou 
otázka Proč?, čas a prostor. Problematika těchto otázek je (nejen pro filozofii) velmi důležitá. 
Samozřejmě bychom mohli nechat věci, tak jak jsou, ale zvídavost ne každého člověka 
uspokojí odpověď: „Protože to tak prostě je.“ 
 

 
Abstract 
 

This work deals with the meaning of the words, which are daily used, but hardly can 
anybody explain their meaning. I placed here the most common words like Why?, time and 
space. The problems of these questions are (not only for philosophy) very important. Of 
course, we could leave things, as they are, but not every man's inquisitiveness satisfies the 
answer: „Because it is just so."  
 
 

Úvod 
 

Téma této práce Filozofie jazyka v praxi jsem si vybral z toho důvodu, že málokdo se 
uspokojí s fakty, tak jak jsou, bez vysvětlení důvodu. Touto prací chci nastínit, jaký význam 
tato slova mají, když se více ponoříme do jejich významu. Ptal jsem se několika lidí, co je to 
čas nebo co je to pravda a nikdy jsem nedostal odpověď vysvětlující význam těchto slov, 
pokud na otázku: „Co je to pravda?“ nepočítám odpověď: „Když se něco shoduje se 
skutečností.“ (Tato odpověď nevysvětluje význam slova pravda, neboť nevíme, s jakou 
skutečností se něco shoduje, ale o tom se více dočtete v kapitole č. 3). Jenže proč zrovna 
filozofie a český jazyk? Odpověd je jednoduchá: filozofie znamená latinsky láska 
k moudrosti, a jak jinak ji vyjádřit než jazykem. 
 

 
1. PROČ? aneb PROČ je otázka PROČ? PRO Člověka tak 
důležitá? 
 

„Proč?“ Takhle se určitě někdy zeptal každý z vás, taktéž vám jistě tato otázka byla 
někdy položena. Jenže z jakého důvodu je pro nás tato otázka důležitá? „Je to otázka poznání“, 
řeknete a budete mít pravdu. Ale proč je pro nás poznání tak důležité? Přeci jen poznání, jako 
takové, by bylo pro lidi užitečné asi tak jako poznání minulosti. Ale tato základní otázka je pro 
nás mnohem důležitější. A to kvůli tomu, že odpověď na otázku „Proč?“ se dá přetvořit do 
předpovědi. Například: Proč spadla kniha na zem, když jsme ji upustili? Protože ji přitáhla 
Země gravitační silou. A tato informace by pro nás nebyla téměř důležitá, kdybychom si 
nemohli vyvodit: Jestliže upustíme knihu, spadne díky gravitaci Země. A to je základ otázky 
„Proč?“ na  kterém se dá stavět. 

Je zde však problém, který nastává s otázkou „Proč?“ A sice to, že každá odpověď na 
tuto otázku vznáší další otázku „Proč?“. Důkazem tohoto je třeba malé dítě, které se ptá stále 
dokola „Proč?“, a když mu odpovíte, zeptá se zase „Proč?“. A takto mu odpovídáte do té doby, 
než se dostanete k zvláštním otázkám a  nebudete vědět, co říci (právě v tomto případě vám to 
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začne tzv. lézt na nervy). Například: „Proč tu nemůžeme zůstat?“ „Protože musíme jet domů.“ 
„A proč musíme jet domů?“ „Protože musíme doma něco udělat.“ „A proč to musíme 
udělat?“… Mnoha lidem to přijde absurdní, ale je to vlastně svůj druh filozofie sám o sobě. 
Možná si říkáte: „Ale musí existovat konečná odpověď na otázku „Proč?““. Také si to myslím, 
ale je to velmi ošemetné. Musí to být vlastně otázka „Proč?“, která si sama odpovídá, ale 
uznejte, nalézt otázku, která si sama odpovídá, je téměř nemožné. Přemýšlel jsem o takové 
otázce a dospěl jsem k závěru, že by to mohla být „otázka Boží existence“, jinými slovy otázka 
„Proč existuje Bůh?“. Tato otázka zodpovídá každé „Proč?“. Podle mě je to poměrně velký 
důkaz toho, že existuje Bůh, ale vědec se s tím nejspíše nespokojí, jemu logika otázky „Proč?“ 
nic neříká, avšak z filozofického hlediska by se to mohlo skutečně potvrdit. Ale kde začíná 
věda? Je to právě tam, kde položíme otázku „Proč?“. Věda bez otázky „Proč?“ by nebyla 
vědou. Žádný vědec by nevymyslel nic, pokud by nebyla tato otázka. Třeba takový Isaac 
Newton objevil gravitaci jen proto, že mu na hlavu spadlo jablko. Ale skutečně jenom tím? Ne, 
ptal se „Proč?“ mi to jablko spadlo na hlavu? A stejné je to všude ve vědě. Toto se odvíjí od 
smyslu této otázky, a od toho, že je to otázka vědění - porozumění. A právě ono porozumění je 
částí našeho způsobu vztahování se k světu, pokud se k němu vztahujeme jako svobodné 
bytosti. Tady narážíme na důležitý úkol filozofie. Když na svět reagujeme jako svobodné 
bytosti, hledáme důvody a významy a svět rozdělujeme podle svých zájmů, na rozdíl od vědy, 
která odhaluje jeho vnitřní přirozenost. Význam světa je uložen v pojmech, které nemají místo 
v jazyce vědy, jako například dobro, krása, duch aj. Ale vraťme se zpět k otázce „Proč?“. Na 
čem také záleží, nejen u otázky „Proč?“, je tzv. „princip verifikace“. Je to princip, který říká, 
že význam věty je dán metodou její verifikace - metodou určování, zda-li je pravdivá, či 
nepravdivá. Například: Zeptá.li se mě učitel, proč jsem při písemné práci opisoval a moje 
odpověď bude znít, že mozek dal pokyn očím k podívání se k sousedovi a následnému zapsání 
informací, je to odpověď formulovaná, jak ji formulují vědci, avšak učitel s touto odpovědí 
pravděpodobně nebude spokojen. Je to pro něho odpověď špatného druhu. Z toho vyplývá, že 
na otázku „Proč?“ se dá někdy odpovědět uvedením příčiny, jindy zase uvedením důvodu. 
Učitel se ptá, co jsem tím měl v úmyslu. Jestliže odpovím: „Nevěděl jsem to, proto jsem to 
opsal, abych měl lepší známku.“, tak jsem uvedl důvod pro své jednání, a to je odpověď pro 
tuto situaci vhodná. Leckteří filozofové uvádějí, že důvody jsou příčiny zvláštního druhu. Já 
osobně s tímto nemohu souhlasit. Někdy své jednání vysvětluji příčinou, jindy ospravedlňuji 
důvodem. Zatímco příčiny mohou být pravdivé nebo nepravdivé, důvody mohou být dobré 
nebo špatné.      

Zde alespoň vidíte, že tak prostá a jednoduchá otázka  jako je otázka „Proč?“, je něčím 
víc než pouhými čtyřmi písmeny a otazníkem, i když se to na první pohled zdá. 

 

 
2. Čas aneb „Nevíte, kolik je hodin?“ 
 

Kolikrát se vás někdo zeptal: „Nevíte, kolik je hodin?“ nebo: „Nemáte chvilku?”. 
Určitě mnohokrát,  ale kolikrát jste někomu vysvětlovali, co je čas? Alespoň já donedávna 
nikomu. Leckterý fyzik by vám řekl: „Čas je fyzikální veličina označovaná písmenem t a její 
základní jednotkou v SI soustavě je sekunda [s]. Čas se měří hodinami (delší časové úseky) či 
stopkami (kratší časové úseky).” Narozdíl od této formulace Slovník spisovné češtiny (lit. [2]) 
uvádí: 1. souvislá řada splývajících okamžiků (měřená roky, dny apod.): č. plyne, míjí, utíká, 
letí; (projevuje se na tom) zub č-u stárnutí, chátrání; č. jsou peníze (pořek.); 2. filoz. Forma 
existence hmoty vyjadřující její trvání. Jako se základní myšlenkou počítejme s časem, jak 
uvádí Slovník spisovné češtiny (lit. [2]), sérií po sobě jdoucích změn. Musíme si rovněž 
uvědomit, že čas je relativní a tudíž každé tvrzení o něm je závislé na Principu verifikace. 
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Čas je nekonečný - nikde nezačíná a nikde nekončí, trvá pořád a stále a nevíme, jak ho 
zastavit (podle naší úvodní myšlenky bychom čas mohli zastavit pouze při zastavení všech 
změn v celém vesmíru). Jak například řekl Aristoteles: „Jedna část času byla a už není, 
zatímco druhá bude a ještě není. Proto je čas složen z těchto částí. Měli bychom přirozeně 
předpokládat, že co je složeno z věcí, které neexistují, nemůže být součástí reality.“ Tuto 
myšlenku bych zjednodušil nejspíš tím způsobem, že kdybychom odebrali od času všechny 
okamžiky které nejsou, tzn. neexistují, zůstalo by nám pouze a jen „nyní“, a ani to, protože 
než nám tohle „nyní“ zůstane už opět není, ale zase se nám vytvoří nové „nyní“, které ovšem 
také ihned zanikne. Můžeme tvrdit, že problematika „nyní“ je pro čas jednou ze základních 
otázek. Jenže zpochybňující jeho existenci. Ale když se na to podíváte ze strany fyzikální, 
čas, který byl „nyní“, je minulostí, takže to spíše potvrzuje plynutí času. Byť se dá takto čas 
rozdělit na minulost, přítomnost a budoucnost, tak každá událost musí být minulostí, 
přítomností i budoucností. Taktéž by to popřelo existenci času, ale to by musely být události 
minulostí, přítomností i budoucností zároveň. Záleží, jak se na to podíváte. Nebylo by tedy 
smysluplnější rozdělení času na „před“ a „po“? Beztak se dá existence „nyní“ jednoduše 
popřít. Ale bez onoho „nyní“ čas nedává smysl: co probíhá v tuhle dobu? Právě ono „nyní“. 

Jsou i zde úvahy o časoprostoru a času jako čtvrtém rozměru, ale čas se liší od 
prostoru hned v několika faktorech: 
 
1) Čas má směr. 

Pohybuje se z minulosti do budoucnosti a nikdy naopak. Zní to jasně a logicky, ovšem 
mohli byste říci: „Není to čas, co má směr, nýbrž věci v čase.“ To je pravda. Nic se přeci 
nestalo (a ani nestane) dříve, než se to stane. Určitě si říkáte, že to je jasné a  zní to hloupě, 
jenže právě toto dává času jeho směr. 
 
2) V čase se nemůžeme pohybovat (zatím) tak jako v prostoru. 

Časem jsme unášeni. Nemůžeme být v budoucímu časovém bodu dříve než třeba náš 
kolega. Nemůžeme v čase čekat. Čas nás nutí být v každém okamžiku tam, kde jsme. Nikde 
jinde. 
 
3) Věci v čase zaujímají celý čas, během kterého existují. 

S časovým umístěním nemůžeme nijak manipulovat ani přesouvat něco již v čase 
rozloženého. Cokoli umístěné v čase nevylučuje něco jiného. Čas nemá „místa“, která jsou 
zaujímána, právě proto nemůžeme umístit věc do času tak jako do prostoru.  
 

I když s tím třeba nebudete souhlasit, podle tohoto mého uvážení časoprostor 
neexistuje. Ale zase naopak musí existovat bezčasový svět. Vezměme si například 
matematiku. Jak třeba takové číslo 3 může existovat v čase? V čase ne, ale po všechny časy 
ano. Nemůže se s číslem 3 nic stát, ani nezapříčiní nic, co by se mohlo přihodit. Rovněž tak 
Bůh (pokud existuje) existuje vždy a všude pouze proto, že neexistuje nikde a nikdy.  

Zde alespoň vidíte, že čas je něčím víc, než vypadá, a byť v něm žijeme, tak málo o 
něm víme. 

 

 
3. Pravda aneb kdo „má“ pravdu a kdo ne 
 

Jistě jste se setkali s tímto slovem, také jste slyšeli „to je pravda“, „to je lež“ apod. 
Jenže bylo to tak stoprocentní, jak se to na první pohled zdálo? Jen pro přesnost uvedu, že 
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opět  musíme počítat se závislostí pravdy na nějakém jiném tvrzení, stejně jak tomu bylo u 
času. 

Na pravdě záleží každý monolog i dialog. Když s ním budeme souhlasit, přijmeme to, 
co říká, za pravdivé, nebudeme-li s ním souhlasit, budeme to popírat. V normální řeči 
usilujeme o pravdu a jen na tomto základu předpokladu nalézáme smysl. Například Nietzche 
tvrdil: „Pravda neexistuje, jsou jen interpretace.“ Z logického hlediska musíme protestovat. Je 
možné, aby to byla pravda? Ale ano, pokud nebude existovat jediná pravda. Jinými slovy, jen 
když ten výrok pravdivý není. Ale kdy je něco pravdivého? Řeknete: „Když to odpovídá 
skutečnosti.“ Jaké skutečnosti a jak ji poznáme? Když máme třeba psací stůl, který je součástí 
reality, stejně tak jako jeho hnědá barva. Ale co hněď stolu činí částí reality? Právě onen fakt, 
že ten stůl je hnědý. Nebo co činí pravdivým, že auto nejde nastartovat? Není to auto, které je 
bez viny, ale fakt, že auto nejde nastartovat. Faktů, je tolik, kolik je pravdivých tvrzení. 
Člověk si vytváří obrazy skutečnosti a dané události určuje jako pravdivé či nepravdivé podle 
toho, zda-li se shodují s událostmi jím dříve určenými jako pravdivé nebo s jeho obrazem 
skutečnosti. I když si myslíme, že pravdu mluvíme, je to naše pravda, ale nemusí to být 
absolutní pravda - skutečnost. Možná se divíte: „Jaká skutečnost?“ Skutečnost je velmi 
ošemetné slovo s několika významy, ale v tomto případě myslím skutečnost, která je kolem 
nás, ale ne její obrazy, které si každý člověk vytvořil, nýbrž ta jediná skutečnost kolem, která 
zůstává korektní.  

Pravda je stav poznání, který člověk přijal jako definitivní a konečný. Toto je také 
jeden z pohledů na pravdu. Tímto získává pravda atributy neměnnosti, chybění dalšího vývoje 
a růstu poznání. Na základě tohoto tvrzení musím poukázat na to, že lidé mnohdy zneužívají 
svých schopností ve prospěch neměnnosti své uznané pravdy.  Taktéž se na pravdu vzhlíží 
tak, že je na konci nekonečna a vše před ní je pouze poznání. Někomu to může přijít jako 
hloupost: konec nekonečna a tam pravda, jenže lidé si spojují významy slov pravda a poznání, 
byť jsou to dvě odlišné věci. Někdo řekne, že pravda je, že Bůh existuje, jiní zase, že 
neexistuje. Obojí jsou poznání. Pravda je narozdíl od poznání neměnná. Někdo dospěl 
k jednomu závěru, jiný k závěru druhému, a každý to nazývá slovem pravda. Ale co je ta 
skutečná pravda, „nejpravdivější pravda“? Podle mého názoru by byla potřebná další slova 
vyjadřující detailní stavy, aby se lidem nepletly významy. Uznejte sami, jeden tvrdí něco, 
druhý zase cosi úplně jiného a oba to nazývají pravdou. Ale kdo tu pravdu skutečně má? 
Většinou se stejně nakonec ukáže, že pravdu neměl ani jeden. Přeci jen tohle by tak vadit 
nemuselo, jako spíše to, že lidé, když mluvili „nepravdu“, byli upáleni nebo nějakým jiným 
způsobem zabiti. Typickým příkladem je to, že kdysi si největší vzdělanci mysleli, že Země je 
plochá, i když nebyla, a  zabili každého, kdo to pronesl veřejně a neodvolal to.  

Doufám, že jsem vám alespoň trochu naznačil význam slova pravda a že vše není na 
první pohled tak jasné, jak se zdá. 
 

 
4. Subjekt a Objekt – je jejich věcný význam protikladný, 
jak se zdá? 
 

Tuto kapitolu jsem zde neumístil proto, abych jen vysvětil význam těchto slov, protože 
jsou denně používaná, jako u ostatních kapitol, ale hlavně proto abych poukázal na jejich 
věcnou vzdálenost, která se zdá na první pohled tak protikladná jako jsou barvy bílá a černá 
(pokud pomineme skutečnost, že barvy neexistují). 

Z hlediska českého jazyka lze podle lit. [2] vysvětlit subjekt takto: 1. kniž. jedinec, 
činitel (op. objekt): jazykový projev předpokládá dva s-y: mluvčího a posluchače 2. jaz. 
podmět -ový příd.: jaz. s-é sloveso bezpředmětové.  
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A pojem objekt je rovněž podle lit. [2]:  1. knižně předmět (op. subjekt ): o. pozorování, 
činnosti, snah 2. předmět: tovární, vojenské o-y stavby; – jaz. o. u slovesa; -ový příd.: jaz. o-é 
sloveso předmětové.  

I když Slovník spisovné češtiny (lit. [2]) vysvětluje tato dvě slova poměrně 
jednoduchým způsobem, při hlubším zamyšlení můžeme dojít k jinému závěru. 

Nejprve bychom měli najít absolutně nepodmíněný první princip lidského poznání – 
princip, na kterém může spočívat veškeré poznání, ale sám nezávisí na ničem jiném. Logika 
nám nabízí řešení A=A. Ale toto předpokládá ještě něco, a to prokázat existenci A. K pravdě 
A=A mohu dojít jen když A bude kladeno jako objekt myšlení. Jenže co mě opravňuje k tomu, 
abych kladl A? Na to odpověď neexistuje. Pokud najdeme něco, co se klade v aktu myšlení 
samotného, dospějeme k sebeospravedlňujícímu základu pro své nároky na poznání. Tato věc, 
která se klade absolutně je Já (pro vysvětlení: když je subjekt předmětem svého vlastního 
myšlení, to, co je kladeno, je totožné s tím, kdo klade). Ve tvrzení, že Já=Já, jsme dosáhli 
základu, od kterého se můžeme odvíjet. Nepředpokládáme nic jiného. Sebekladení Já je 
základem poznání. Veškeré poznání začíná právě sebepoznáním a Já se nachází v centru svého 
světa. 

Německý filozof J. G. Fichte (1762-1814), zakladatel náboženství zvaného „německá 
klasická filosofie“, tvrdil: „To, co klade Já, je objekt poznání, a objekt není subjekt.“ Získat 
určité poznání o subjektu není možné - Já poznává samo sebe jako subjekt pouze 
„bezprostředně“ - to znamená bez pojmů, takže o tom, co je známo, nelze nic říci. Mít určité 
poznání Já jako subjektu by bylo jako vidět bod, ze kterého s díváme na svět. Subjekt je 
„nadpřirozený“ - leží na obvodu světa, pozoruje, ale je nepozorovatelný. To, co se subjektu 
nabízí jako určité sebepoznání, je považováno za ne-Já. Já se poznává dvěma způsoby - 
bezprostředně, jako Já,  a odvozeně, jako ne-Já. Avšak cokoli leží v ne-Já, je kladeno Já - bylo 
přeloženo ze subjektu do objektu, aby se to dalo poznat. Představme si sebevědomí 
překračující bariéru: vše, co leží v ne-Já, by tam bylo přeneseno z Já, ale protože původ jak Já, 
tak ne-Já, je v aktu sebekladení, takže to, co je na druhém konci bariéry, není konec konců nic 
jiného než Já. Avšak v ne-Já je Já pasivní. A jako takové může být organizováno pojmy prostor 
a čas tak, aby ustanovovalo řád přírody. Jako subjekt je já svobodné, protože se k němu 
nevztahují žádné pojmy a netýká se ho nic, co by mohlo být důsledkem nějaké příčiny. 
Přechod od Já k ne-Já je také odcizením Já v ne-Já a vede k tomu, že Já je určováno ne-Já. 
Toto sebeurčení je nejvyšší formou sebepoznání a vede k nejvyššímu aktu seberealizace, 
v němž se subjektivní svoboda stává objektivním faktem. 

I když slova subjekt a objekt nejsou tak hojně používána jako třeba čas nebo pravda, 
přesto úvahy ohledně těchto dvou slov jsou přinejmenším stejně zajímavé jako v předešlých 
kapitolách. 

 

 
Závěr 
 

Na základě této práce jsem získal jiný pohled na slova, která pro mě dříve byla 
pouhým seskupením písmen a začal jsem se hlouběji zamýšlet i nad jejich významem, který 
se zdá na první pohled jednoznačný. Doufám, že jsem alespoň z části splnil svůj cíl této práce, 
a to přiblížit vám význam denně používaných slov. 
 
 
 
 
 



David Oppl  Filozofie jazyka v praxi 
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