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I. 
 

Východiskem Descartových úvah o metodě, kterou je 

možno se dobrat nepochybných nebo nezpochybnitelných pravd, 

je pojem „zdravý smysl“ nebo „zdravý rozum“. Zatímco „zdravým 

rozumem“ jsou nadáni lidé v zásadě stejnou měrou, tj. mají 

přibližně stejný potenciál rozeznávat pravdivé od klamného, liší 

se ve schopnosti správně tohoto potenciálu užívat. Descartes si 

je jist, že objevil metodu, která slouží k správnému užívání 

zdravého rozumu. Současně připouští, že se může mýlit, přesto 

však chce ukázat svou cestu, jak sám říká, podat ji formou bajky.  

 

Hledání a nalézání jeho, jak se domnívá, převratné metody 

spočívá v kritickém ohlédnutí za jeho humanitními studii, v jeho 

zalíbení v matematice, v rozčarování z filosofie, v níž je vše 

pochybné. Mnohem více se o způsobech užívání zdravého 

rozumu, tedy pragmatice, nebo ještě jinak o obrysech metody, 

dozvěděl za svých cest: tam mohl sledovat důsledky činů a 

zamýšlet se nad správností či nesprávností úvah a konstrukcí, 

které těmto činům předcházely. Postupně získal pevné 

přesvědčení, že nelze věřit v nic, co vyplývá pouze z příkladů a 

ze zvyků. Tato negace ho dovedla k tomu, že se osvobodil od 

omylů. 

 

Jednoho dne, podle jeho vlastních slov, se rozhodl přejít od 

zkoumání mínění druhých lidí ke zkoumání sebe sama. Nešlo 

pouze o zavrhnutí knižní učenosti, ale šlo o přesvědčení, že jsme 

byli odvedeni od spoléhání se na sílu vlastního zdravého rozumu. 

Neusiluje o nic jiného než o zlepšení vlastních myšlenek a o to, 



aby své soudy postavil na vlastní základy. Descartes se tak staví 

proti samotným základům většiny nauk, v něž jeho současníci 

věří. 

 

Víra v tradiční nauky pramení především ze zvyku a 

příkladů, které přesvědčují spíše než jistota poznání. Sama 

většina hlasů však není důkazem, pokud taková jistota chybí. 

Dokonce ani logika, geometrie a algebra nejsou zdrojem takové 

jistoty. Oproti třem exaktním vědám navrhuje čtyři pravidla, která 

k jistotě poznání podle něho vedou: 

 

1. Podle prvního a nejdůležitějšího pravidla nelze přijmout 

žádnou věc jako pravdivou, pokud nemáme evidenci o její 

pravdivosti. Zdá se, že takovou evidencí je podle Descarta 

jasnost a zřetelnost, která vylučuje jakoukoli pochybnost.  

 

2. Každá ze zkoumaných otázek má být pokud možno 

dekomponována tak, aby byla co nejsnáze řešitelná. 

 

3. Myšlenky mají být vyvozovány v pořadí, závisejícím na 

jednoduchosti předmětu, a to od nejjednodušších a nejsnáze 

poznatelných k nejsložitějším. 

 

4. Poznávající by měl pořizovat výčty a přehledy o svém 

poznávání tak, aby nic neopominul. 

 

Descartes si je jist, že uplatněním těchto pravidel, 

zřetězením důvodů a důkazů, dojde úspěchu každý, kdo usiluje o 

pravdivé poznání. Jelikož existuje o každé věci jen jedna pravda, 



uplatnění jeho metody dodá soudům jistotu, obdobnou té, kterou 

máme při uplatnění pravidel aritmetiky. Užíváním metody lépe 

užíváme rozumu, který chápe jasněji a zřetelněji předměty, jimiž 

se zabývá. 

 

S rozhodnutím od základu změnit přístup ke světu 

podstatným způsobem souvisí otázka morálky, neboť neexistuje 

jistota, že chování dané dosud uznávanými hodnotami je 

správné. Zasvětit celý život pěstování rozumu Descartovi 

umožnila formulace jakýchsi prozatímních morálních zásad. Zdá 

se, že tou nejpodstatnější morální zásadou je přesvědčení, že 

kromě víry a pravidel své metody smí opouštět všechny své 

názory. Jeho hledání je historií odvrhování omylů, které ovšem 

není skepsí; a když, tak pouze skepsí metodickou. Vždy mu jde o 

nalezení jistoty.  

 

K hledání pravdy volí týž postup - zavrhuje vše klamné, 

vše, o čem může pochybovat, aby nalezl něco nepochybného. 

V odmítání všeho pochybného dochází k jistotě, že Já, které 

myslí, existuje. Jistotou je právě pochybnost, která sama o sobě 

musí implikovat něco nepochybně existujícího. Pokud myslím, 

pak jsem. Kdybych přestal myslit, nemohl bych věřit ve svou 

existenci. Tato základní jistota je podle Descarta východiskem 

celé filosofie.  

 

Ačkoli věta „Myslím, tedy jsem“ (Cogito ergo sum.) podle 

Descarta je pravdivým a jistým soudem, hledal dále zdroje 

pravdivosti a jistoty. Tato věta se jemu samému zdála tak 

evidentní a tak samozřejmá, že formuloval obecné pravidlo, 



podle něhož věci, které chápeme naprosto jasně a naprosto 

zřetelně, jsou také skutečné. Sám ovšem přiznává, že určitá 

potíž je v tom, jak poznat věci, které chápeme zřetelně. 

 

Metodou Descartes dále nachází ještě další 

nezpochybnitelnou jistotu, kterou je Bůh. Jeho existence je 

odvozena z toho, že člověku je dáno na něj myslet; a protože 

člověk sám je nedokonalý, není možné, aby ve svých 

myšlenkách mohl stvořit něco dokonalého, pakliže toto dokonalé 

do něj tímto dokonalým nebylo vloženo. Druhým argumentem pro 

existenci Boha je to, že kdyby byl člověk naprosto nezávislý, nic 

by mu nebránilo v tom, aby se sám stal dokonalým. Těmito 

dvěma úvahami je podle Descarta existence Boha zřetelná a 

jasná, a tudíž pravdivá. 

 

Descartes dále aplikuje svou metodu na přírodní otázky 

(oběh krve v těle ap.), argumentuje jí i v otázce, zda a jak se liší 

lidé od zvířat. Dochází k závěru, že člověk se od zvířat liší 

schopností mluvit a také tím, že dokáže jednat rozumně, a nikoli 

pouze provádět činnosti, k nimž ho disponuje jeho tělesná 

stavba. Tyto rozdíly jasně a zřetelně ukazují, že člověk je na 

rozdíl od zvířat nadán rozumem a jemu odpovídající rozumnou 

duší, která se liší od duše zvířat. Lidská duše je podle Descarta 

nesmrtelná, neboť má na rozdíl od duše zvířecí schopnost 

vztahovat se k sobě, obracet se k tomu, co přijde po smrti a tudíž 

je na těle nezávislá. 

 

Descartes uzavírá svou Rozpravu tím, že zdůrazňuje 

nutnost aplikace metody na veškeré poznatky přírodních věd. 



II. 
 

Ve druhé části své práce jsem se rozhodla soustředit na 

jiné aspekty Rozpravy, než jsou čtyři pravidla metody; zejména 

na ty prvky, v nichž s Descartem nesouhlasím nebo kde jeho 

postup považuji za nedůsledný. 

  

 Jednou z nejvýraznějších charakteristik díla lze pozorovat 

především v kapitole první a šesté. Descartes v nich vysvětluje 

pohnutky, které ho vedou k napsání knihy. Velmi mě zaujalo, jak 

často zmiňuje svou nedokonalost a fakt, že se nepovažuje za 

lépe znalého věcí než mnozí jiní, zároveň ale více než jednou 

zdůrazňuje nepochybné kvality svého poznání (které ovšem 

mohou být také chybné, například u vynálezu v oboru broušení 

čoček, který je zmíněn v poznámce č. 99).  

 

Na str. 15 Descartes dokonce tvrdí, že se u mnoha lidí 

obává, že jeho cíl je pro ně smělý. Ve srovnání s tím, za jak 

prostou, jasnou a pochopitelnou svou metodu vydává, to 

nepůsobí příliš uceleně. 

 

Podobným protimluvem se mi zdá být i jeho teorie, týkající 

se dokonalosti díla jednoho či více autorů (str. 13 - 14). 

Descartes v této pasáži ilustruje výhody práce jediného člověka 

na celém díle, která podle něj vede k dokonalosti. Ilustruje to na 

příkladu města, které má neuspořádané uličky, což je podle 

Descarta na škodu dokonalosti. Je ovšem pozoruhodné, jak 

Descartes přechází otázku, co je vlastně dokonalé.  

 



Již na začátku knihy (str. 7) tvrdí, že všem lidem je bez 

rozdílu vlastní zdravý smysl neboli rozum, který umožňuje 

rozeznávat pravdivé od klamného; rozdílné názory vznikají tak, 

že rozum každého člověka se ubírá jinými cestami, a proto je 

důležité vést ho cestami správnými. Descartes zřejmě v souladu 

s tímto předpokladem považuje svůj názor na to, co je dokonalé, 

za nepochybně správný. Já ovšem považuji i v příkladu města 

s křivolakými uličkami, které se takto snadněji bránily při útoku a 

podobně, jediný názor na dokonalost za zpochybnitelný.  

 

Podobně nedokonalý se mi zdá být i příklad, jímž se 

Descartes „..přesvědčil, že by vskutku nebylo rozumné, aby 

jednotlivec pojal úmysl reformovat některý stát...“. Nepovažuji 

samozřejmě za správné, aby státní zřízení bylo celé od základů 

změněno jen v závislosti na vůli jednoho člověka: podobný 

postup je násilný a v praxi by se setkal jistě s odporem; ovšem 

v rovině teoretické - na niž Descartes často naráží, a to i 

v otázce, která je zmíněna v předcházejícím odstavci - by měl 

přednosti této koncepce nějakým způsobem zmínit. Jsou přece 

v souladu s jeho teorií dokonalosti díla, vedeného jednotlivcem. 

 

Za celkově nejzajímavější část textu ovšem považuji část 

třetí, v níž jsou z metody odvozeny zásady morálky. Argument, 

že je nejvhodnější řídit se nejumírněnějšími názory v případě, že 

si člověk není jist správnou cestou, považuji za logický. 

Konstrukce prozatímní morálky na základě přizpůsobení se okolí 

je také výhodná, minimálně proto, že umožní člověku 

zdokonalovat se bez výraznějších konfliktů s lidmi, které ho 

obklopují.  



 

Velmi zajímavá je teze, podle níž není vhodné uvazovat se 

k jakýmkoli závazkům, jestliže je pravděpodobné, že člověk 

změní názor a podobná povinnost by ho pak mohla brzdit. 

Nepovažuji ji totiž za stoprocentně slučitelnou s první částí 

zásady. Společnost má určitá pravidla, která je nutné přijmout, 

k nimž je nutné se uvázat, a proto změna názoru a vytvoření 

nových zásad chování povede nutně k porušení starých pravidel. 

Nejsem si proto jistá, zda je možné považovat za výstřednost 

každé omezení svobody, a především, zda je možné ho prostě 

eliminovat. 

 

Druhá zásada spočívá v rozhodnosti, s níž se člověk drží 

názoru, k němuž se jednou rozhodl. Mám pocit, že jde také 

v jistém smyslu o omezení svobody, o ultimativnost. V tom, že 

Descartes považuje za správné nepochybovat nijak o jednou 

přijatém názoru, se vystavuje nebezpečí, že přijme špatnou 

zásadu a bude se jí pak řídit trvale. Descartes v tomto bodě 

vychází z premisy, že člověk je schopen rozeznávat to, co je 

dobré, a proto jeho rozhodnutí pro nějakou cestu je logicky to 

nejlepší možné. 

 

S jistotou tvrdí Descartes, že je vhodné volit 

nejpravděpodobnější názory mezi mnoha možnými, a nevylučuje 

ani možnost, že rozhodnutí mezi nimi může být způsobeno 

jakousi náhodou nebo jiným důvodem; přesto je podle něj dobré 

se jednou učiněného rozhodnutí držet. Tento důvod ilustruje na 

příkladu poutníka, který zabloudil v lese a který by také neměl 

z jednou zvoleného směru uhýbat, aby si mohl být jist, že jednou 



vyjde z lesa ven. Descartes ovšem vůbec nehovoří o tom, co by 

se mělo dělat, jestliže je vybraná cesta nesprávná. Do kdy je 

vhodné ji následovat? Vždyť poutník má za svůj hlavní cíl dostat 

se ven z lesa, z nepřehlednosti, a pak kráčí svou cestou 

kterýmkoli směrem. Naproti tomu člověk, hledající hodnoty ve 

světě, může se svou zvolenou cestou být nejen vyveden, ale také 

ještě více zaveden. Descartes nespecifikuje, jakým způsobem je 

možné poznat, že zvolený názor je špatný, když o něm není 

vhodné vůbec pochybovat. To považuji za výrazný problém 

v jeho zásadách morálky. 

 

Třetí pravidlo morálky se týká toho, k čemu by se měla 

upírat snaha měnit. Podle Descarta je lepší „měnit spíše své 

touhy než pořádek světa“ (str. 22), protože to, co nejlepší možné 

jednání nezajistí, je tudíž nemožné. Zde ale opět Descartes 

operuje s pojmem nejlepší možné jednání, které odvozuje 

z přirozenosti. Tím se vracím k poznámce o jeho přesvědčení o 

správnosti, které používá už na straně 7 nebo ve své druhé 

zásadě morálky (viz výše). 

 

Pokud se týče Descartova přesvědčení, že nazírání všech 

vnějších věcí jako stejně nemožných je cestou ke spokojenosti, 

je s ním možné souhlasit, pokud člověk vidí spokojenost ve 

smíření se s vlastním postavením. Já naopak považuji snahu po 

zdokonalení, po dosahování věcí, které nyní nejsou v mé moci, 

za jeden z důležitých faktorů, které člověka výrazně 

charakterizují. Nemyslím si, že by tato snaha byla hlavním 

motorem dějin, ale postavit morálku na očištění od tužeb, 

přijmout ataraxii se mi nezdá příliš produktivní. I v poznámce 39 



je zmíněn odkaz ke stoické filosofii, kterou ovšem Descartes (viz 

poznámka 10) jako celek nepřijímal. Je zajímavé, že právě 

v tomto bodě se k ní obrátil. 

 

Spokojenost s daným stavem věcí může být chvályhodná, a 

ovšem pro člověka, který hledá nové poznání a snaží se 

zdokonalit své myšlení, může být přínosná. S tím souvisí i 

poslední zásada Descartovy prozatímní morálky, podle níž je 

nejlepší zaměstnání to, jímž se právě zabývá, totiž přemýšlení o 

nejlepším způsobu pěstování rozumu a poznávání pravdy. 

V rámci této úvahy také Descartes odvozuje představu, že dobrý 

- nebo nejlepší možný - úsudek je také ideální cestou k dosažení 

nejen všech kýžených ctností, ale i statků. V tomto bodě je 

možné poněkud jedovatě poznamenat, že „dosažení všech 

statků, jichž možno dosáhnout“ je někdy i snazší cestami nikoli 

nejctnostnějšími; budeme-li ovšem chápat statky jako „pravé 

statky“, tedy ve smyslu správně nabyté, může být za určitých 

okolností opodstatněné. Praxe ovšem ukazuje, že k nabývání 

statků je potřeba energie a zaměření na jejich získávání, a proto 

filosofování a dobré chování v rámci jeho výsledků nemusí ještě 

znamenat „dosažení všech statků, jichž možno dosáhnout“. To, 

zda je touto cestou možné dosáhnout všech ctností, je otázka 

výrazně svázaná s problémem, zmíněným ve druhém pravidle: 

s tím, nakolik jsou úsudky a rozhodnutí těmi nejlepšími. 

 

Zároveň se mi zdá být velmi zajímavý fakt, že Descartes ze 

své  metody nevyvodil žádnou morálku. Zřejmě se proto jeho 

prozatímní morálka stala trvalou, což ovšem znamená, že 



nevyřešil problém, jakým způsobem je možné posuzovat a 

případně revidovat jednou přijaté názory. 

 

Jedna z částí Rozpravy o metodě se zabývá problémem 

existence lidské i Boží a dalšími metafyzickými otázkami. 

Descartes zde odvozuje z faktu, že člověku je dáno myslet na 

něco většího, než je sám, existenci Boha. Spojení existence 

s myšlením je dostatečně známé a rozebrané, z mého pohledu 

může být toto spojení velmi logickým odůvodněním 

nepochybnosti existence člověka. Odvození skutečnosti 

ostatních věcí už je poněkud problematičtější, protože je nutné 

chápat takové věci jasně a zřetelně (vysvětlení v pozn. 26). 

Jedna z možných námitek je následující: Descartes sám uznává, 

že schopnost uvažování některých lidí je nižší než jiných; jak 

tedy je možné tvrdit, že úsudek některého člověka o existenci 

nějaké věci nebo vztahu, který se jemu bude zdát velmi jasný a 

zřetelný a který podle jiného takový není, je opravdu skutečný? 

Descartes dále mluví o problému, týkajícím se zřetelnosti - proto 

je konstrukce reality a posuzování skutečnosti věcí pouze na 

tomto základě poněkud nejasná a nepřesná, neurčitá. 

 

Odvození existence Boha trpí tudíž stejným problémem: 

Bůh existuje proto, že člověku je dáno na něj myslet a že 

myšlenku na něco dokonalejšího, než je sám, nemůže mít člověk 

ze sebe, respektive ze své nedokonalosti. V další části výkladu 

potom Descartes dokončuje své logické vývody závěrem, že 

nebýt Boha, nebyla by zaručena pravdivost dalších myšlených 

idejí (předmětů myšlení). Že Bůh je podkladem pravdivosti toho, 

co si představujeme, že odlišuje představy chybné, plynoucí 



z lidské nedokonalosti, od těch, které do člověka vložil Bůh. Tím 

ovšem je celá teorie pravdivosti představovaného odvozena od 

existence Boha, o níž ovšem Descartes nepochybuje. To, že 

z pouhé lidské nedokonalosti je možné odvodit Boha, s tím 

argumentem, že kdyby neexistovalo něco dokonalejšího, mohl by 

být člověk sám tím nejdokonalejším, se mi zdá být v rozporu 

s metodou pochybování o všem - Descartes je ochoten 

pochybovat i o vlastní existenci, Boha ovšem podobné kritice 

nepodrobuje. 

 

 V další kapitole, týkající se přírodních otázek, je zajímavá 

úvaha, jíž Descartes vysvětluje oběh krve v těle. Je logické, že 

zásady koloběhu tekutin v těle, princip okysličování krve a další 

zásady Descartes znát nemohl, to ovšem nemění nic na faktu, že 

jeho metoda, pochybující o všem, v tomto případě selhala. Nám 

dnes může leccos z teorie o „proměně krve jako by v páry“ (viz 

str. 39) připadat směšné, ale s ohledem na dobu vzniku díla je 

můžeme tolerovat. Co se ovšem zdá být velmi neprozřetelné je 

Descartův předpoklad, že srdce je horké. Na otázku, odkud se 

bere v srdci stálý zdroj tepla, se ovšem ani nepokouší odpovědět. 

Konstatuje, že v srdci je možné cítit teplo, ale neptá se po jeho 

příčině.  

 

 Velmi zajímavé je i pojednání, v němž Descartes vysvětluje 

zásadní rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Hypotéza, že by bylo 

možné vyrobit stroj, který by měl tytéž projevy jako živočich, se 

mi nezdá být příliš realistická - čímž ovšem nechci říci, že by 

mezi člověkem a zvířetem nebyl rozdíl, že bych neuznávala 

argumenty, které Descartes na podporu tohoto svého tvrzení 



použil. Podobně zajímavý je důvod, že kdyby zvířata byla 

schopná komunikace, neměla by důvod nečinit tak týmž 

způsobem, jakým se dorozumívají lidé. Nechci tím říci, že by 

zvířata komunikovala stejně jako lidé (i když noční seance koček 

na střechách se dají nejsnáze vysvětlit jako jakési „pokecy“); 

ovšem logika, podle níž jsou lidské orgány nejlepším, a tedy 

jediným možným komunikačním nástrojem, se mi zdá být 

poněkud samolibá. 

 

 Rovněž tak úvaha, podle níž by zvíře, které je v něčem 

lepší než člověk, kdyby mělo ducha, jednalo lépe než člověk ve 

všem, se mi nezdá být logická. Je pravda, že zvíře nemá tutéž 

duši jako člověk, že dokonalost orgánů je dána spíše přírodním 

záměrem než přítomností ducha; nevidím ovšem logiku 

v argumentu, že duch, obnášející lepší schopnost v jednotlivosti, 

znamená všeobecněji dokonalejší bytost, dokonalejšího ducha. 

Vždyť i mezi lidmi jsou tací, kteří jsou v něčem lepší než jiní, to 

ovšem neznamená, že jsou absolutně dokonalejší. 

 

 Také se mi zdá být velmi podivný argument, že duch závisí 

na temperamentu a dispozici tělesných orgánů a že tudíž 

prostředek, který lidi zdokonalí, je možné hledat v medicíně (str. 

45). Je škoda, že Descartes nerozebírá důvody, které ho dovedly 

k tomuto tvrzení, protože by mě opravdu zajímalo, jak si alespoň 

mlhavě představoval to možné zdokonalení. Nevím, jakým 

způsobem dokázal Descartes pomocí své metody, jak způsobem 

pochybování o všem odvodil, že je možné duch člověka vylepšit 

změnami jeho fyziognomie. Napadá mě, že to může mít 

souvislost s antickým ideálem harmonie duše a těla, vliv fyzické 



kondice na psychickou pohodu se dá také vysledovat, ovšem 

jinak nevidím nepochybnou kauzální souvislost, o níž se zmiňuje 

Descartes. 

 

 Závěrem mohu jen zopakovat, že jsem se zde zaměřila na 

několik bodů, které mě v rámci díla zaujaly, a nikoli na celek, ale 

doufám, že i tento přístup k práci je možný. 


