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Abstrakt 

 

GREIF, Adam. Problém vonkajšieho sveta [dizertačná práca]. Univerzita Komenského 

v Bratislave. Filozofická fakulta. Katedra filozofie a dejín filozofie. Školiteľka: Doc. PhDr. 

Mariana Szapuová, PhD. Bratislava: FiFUK, 2016. 137 s. 

 

Cieľom tejto práce je vyriešiť skeptický problém vonkajšieho sveta. Tento problém je 

najefektívnejšie vyjadrený v dvoch skeptických argumentoch: v argumente nevedomosti 

a argumente nedourčenosti, ktoré stoja v stredobode práce. Argumentujem, ţe ak by neboli 

premisy týchto argumentov dobre zdôvodnené, znamenalo by to, ţe neexistuje ţiaden 

zaujímavý problém vonkajšieho sveta. Zváţim preto viacero pokusov o zdôvodnenie týchto 

premís. Dospejem však k záveru, ţe by sme tieto pokusy buď nemali prijať, alebo by sme 

sa mali zdrţať súdu ohľadom ich prijatia. Znamená to, ţe presupozíciu tejto práce (existuje 

problém vonkajšieho sveta) by sme nemali prijať. Napriek tomu ukazujem, ţe to nemusí 

znamenať koniec pre filozofické skúmanie tohto druhu skepticizmu. Ak zaujmeme 

špecifický postoj k spomenutým skeptickým argumentom, ktorý nazývam doxastický 

prístup, tak môţeme hovoriť o probléme vonkajšieho sveta ako o osobnom probléme. Pre 

takto chápaný problém vonkajšieho sveta vymedzujem podmienky jeho úspešného riešenia 

a vyhodnocujem niekoľko návrhov na jeho riešenie. 

 

 

Kľúčové slová: Skepticizmus – Vonkajší svet – Epistemická prax – Intuície 
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Abstract 

 

GREIF, Adam. Problem of the External World  [dissertation thesis]. Comenius University 

in Bratislava. Faculty of Arts. Department of Philosophy and History of Philosophy. 

Supervisor: Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.  Bratislava: FiFUK, 2016. 137 p. 

 

The goal of this dissertation thesis is to solve the sceptical problem of the external world. 

This problem is the most effectively expressed in two sceptical arguments, which are the 

focus of this thesis: the argument from ignorance and the underdetermination argument. 

I argue that if the premises of these arguments are not justified, then there is no problem of 

the external world. I consider various proposals that attempt to justify the premises, but 

ultimately conclude that we should either not accept these proposals, or withhold 

judgement. The consequence of this conclusion is that the presupposition of this thesis 

(there is a problem of the external world) should not be accepted. Despite that I later show 

that this does not necessarily mean the end of philosophical enquiry concerning this 

particular kind of scepticism. If we accept a specific conception of the aforementioned 

arguments, which I call doxastic approach, then we can say that there is a problem of the 

external world in a personal sense. For the problem of the external world conceived this 

way, I stipulate set of conditions for its succesful resolution and evaluate several attemps to 

solve it. 

 

 

Keywords: Scepticism – External World – Epistemic practice – Intuitions 
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Predhovor 

 

Táto záverečná práca je mojou treťou a zároveň poslednou prácou, v ktorej sa 

venujem filozofickému skepticizmu. Završuje tak epizódu môjho školského a osobného 

záujmu o túto tému, ktorá začala pred siedmymi rokmi.  

Venujem sa jednej konkrétnej forme filozofického skepticizmu: problému 

vonkajšieho sveta. Mojím pôvodným cieľom bolo tento problém vyriešiť. O tomto 

probléme sa, zaiste, napísalo veľmi veľa, či uţ v domácej alebo v zahraničnej literatúre. 

Musím teda priznať, ţe prihadzujem na kopu, ktorá je uţ tak dosť veľká. Taktieţ musím 

povedať, ţe cieľ, ktorý som si pôvodne vytýčil, som nedosiahol. Na konci tejto práce 

nebude na čitateľa čakať (grandiózne) riešenie problému vonkajšieho sveta. Ak to čitateľ 

očakával, tak nech ho uteší aspoň fakt, ţe som jeho nádej udusil uţ v zárodku. Tieţ ho 

môţe utešiť to, ţe sa tu stretne s takým stanoviskom k problému vonkajšieho sveta, 

s ktorým sa, ako dúfam, nestretne nikde inde.    

 Táto práca je určená primárne pre toho, kto si chce vyjasniť, či pre neho samého 

problém vonkajšieho sveta predstavuje zaujímavý problém. Je najmä pre toho, kto sa pýta 

sám seba: „A nemal by som sa s tým skepticizmom viac oboznámiť a venovať sa mu?“ 

 Táto práca by pravdepodobne nevznikla bez odbornej a aj osobnej pomoci Mariany 

Szapuovej a Róberta Maca, ktorým som za ich pomoc a podporu veľmi vďačný. Chcem 

sa tieţ poďakovať všetkým priateľom a známym, ktorí ma rôznymi spôsobmi podporili pri 

písaní práce, najmä Borisovi Kopeliovičovi, Lukášovi Bulkovi, Zuzane Došekovej 

a Róbertovi Ölvedymu.  

Tieţ sa chcem poďakovať francúzskemu kolektívu, ktorý mi sprostredkoval to 

najlepšie a to najhoršie: Jánovi, Erikovi, Nore, Eliške, Tamare, Andrejovi, Ivanovi, 

Marekovi, Ernestovi, Patrikovi, Lukášovi, Ulrichovi, Sandre; Márii, Ondrejovi, Noamovi, 

Adamovi, Michaele, Otakarovi, Uršule, Richardovi.  
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1 Úvod 

  

Cieľom tejto dizertačnej práce je poskytnúť riešenie pre jeden typ skeptického 

problému, pre problém vonkajšieho sveta. Tento problém pozostáva z presvedčivých 

skeptických výziev voči nášmu poznaniu vonkajšieho sveta. Najlepšie ho vyjadrujú dva 

skeptické argumenty: argument nevedomosti a argument nedourčenosti. A keďţe sú tieto 

dva argumenty najlepším vyjadrením tohto problému, mojím cieľom bude de facto 

vyvrátenie týchto dvoch argumentov. 

 Budem postupovať nasledovne: najprv vysvetlím, v čom presne problém vonkajšieho 

sveta spočíva. Prestavím uvedené argumenty a preskúmam, na akých úvahách 

a predpokladoch stoja ich premisy. Následne kriticky vyhodnotím tie návrhy na 

vysporiadanie sa s nimi, ktorú sú v súčasnosti najprominentnejšie. Tieto návrhy budem 

označovať ako antiskeptické stratégie. Stratégie, ktoré prejdú kritickým vyhodnotením, 

budú konštituovať ţiadaný cieľ dizertačnej práce.  

Predloţím teraz osnovu práce kapitolu po kapitole. Ako som uţ uviedol, budem sa 

zaujímať o dva skeptické argumenty ohľadom poznania vonkajšieho sveta. Tieto 

argumenty predstavím a rozoberiem v 2. kapitole. Ukázať formulácie argumentov, ich 

štruktúru a pojmy, ktoré sa v nich vyskytujú, však nebude postačujúce. Ako vieme, 

argument v prospech určitého tvrdenia (napríklad, ţe nemôţeme nič vedieť o vonkajšom 

svete) je spravidla dôvodom pre prijatie tohto tvrdenia. Argumenty však môţu byť 

dokonalé alebo nedokonalé (v technickom zmysle). Totiţ, ich premisy môţu byť 

zdôvodnené alebo presvedčivé, alebo nie. Preto je potrebné zvaţovať aj dôvody v prospech 

premís argumentov. Rôzne spôsoby zdôvodnenia skeptických premís budem nazývať 

koncepcie skeptických argumentov. Dve takéto koncepcie predstavím a kriticky 

vyhodnotím v 3. kapitole. Tieto koncepcie je potrebné zváţiť aj z toho dôvodu, ţe do 

značnej miery budú určovať podmienky úspešného riešenia problému vonkajšieho sveta, 

resp. spôsob, akým je moţné sa s týmito argumentmi uspokojivo vysporiadať. 

 Moje vyhodnotenie týchto koncepcií však nepovedie ku kladnému záveru. Na 

základe viacerých závaţných dôvodov dospejem k záveru, ţe poskytnuté koncepcie by sme 

nemali prijať, pretoţe, ako budem argumentovať, nemoţno preukázať, ţe uvedené 

skeptické argumenty predstavujú závaţné alebo dôleţité filozofické problémy, ale 
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prinajlepšom iba intelektuálne hádanky. Neexistuje totiţ ţiaden jasný a dobrý dôvod, prečo 

prijať niektoré alebo všetky premisy týchto argumentov. No ak tieto argumenty 

nezachytávajú závaţný filozofický problém, ale sú iba intelektuálnymi hádankami, potom 

nie je potrebné sa nimi zaoberať.   

Vyvstáva tak celkom pochopiteľná otázka, prečo práca pokračuje ešte dvomi 

informatívnymi kapitolami – 4 a 5. V 4. kapitole  na ňu poskytujem odpoveď. Spočíva 

v prijatí takzvaného doxastického prístupu ku tým skeptickým argumentom, ktoré 

vyjadrujú problém vonkajšieho sveta. Prijať doxastický prístup znamená, ţe premisy týchto 

argumentov nebudeme povaţovať za zdôvodnené, ale iba za presvedčivé. Tento, na prvý 

pohľad, nevýrazný rozdiel je v kontexte mojej práce kľúčový. Ak totiţ nebudeme premisy 

skeptických argumentov povaţovať za zdôvodnené, ale iba za presvedčivé, tak to bude mať 

dôsledky pre to, akým spôsobom by sme k problému vonkajšieho sveta mali pristupovať 

a akým by sme ho mali riešiť. V 4. kapitole preto predostieram aj podmienky úspešného 

riešenia tohto problému, ktoré sa zakladajú na doxastickom prístupe. Zoznam mojich 

podmienok sa výrazne líši od podmienok, ktoré súčasní autori beţne uplatňujú. 

Významným dôsledkom takto pozmeneného zoznamu je to, ţe nie je moţné určiť 

jednoznačne a objektívne najlepšiu antiskeptickú stratégiu. Podľa mojich záverov sa 

úspešnosť jednotlivých stratégií dá vyhodnotiť iba v závislosti od presvedčení konkrétnych 

indivíduí. A keďţe presvedčenia ľudí sa líšia, budú sa líšiť aj úspešné riešenia. Prakticky to 

znamená, ţe nemá zmysel pokúšať sa dosiahnuť cieľ práce: identifikovať (práve jednu) 

úspešnú antiskeptickú stratégiu, ktorá by riešila problém vonkajšieho sveta. Aspoň nie, ak 

tento cieľ chápeme objektívne, v zmysle, ţe poskytujeme jedno riešenie pre všetkých. 

Napriek tomu, v 5. kapitole predostieram a na základe uvedených pozmenených podmienok 

vyhodnocujem rozmanité stratégie. Moje vyhodnotenie však bude z uvedených dôvodov 

nevyhnutne veľmi obmedzené.  
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2 Problém vonkajšieho sveta 

 

Cieľom tejto kapitoly je predstaviť a preskúmať spomínané skeptické argumenty. 

Začnem niekoľkými vysvetľujúcimi poznámkami, ktoré, ako dúfam, pomôţu čitateľovi 

zorientovať sa v téme moderného skepticizmu. Následne predstavím skeptické argumenty 

a kriticky sa vyjadrím k tomu, či a čím sú ich premisy zdôvodnené. Nakoniec sa krátko 

vyjadrím k otázke vzťahu medzi argumentmi.  

 

 

2.1 Úvodné poznámky 

Existuje mnoho skeptických problémov a argumentov. Problém vonkajšieho sveta 

je len jedným z nich. Predtým, ako vysvetlím, v čom tento problém spočíva, by však bolo 

na mieste stručne vysvetliť, čo myslím pod „vonkajším svetom“. Keďţe skepticizmus, 

ktorému sa tu venujem, napáda naše poznanie vonkajšieho sveta a keďţe poznanie je 

druhom presvedčenia, môţeme všeobecne povedať, ţe tento skepticizmus napáda naše 

presvedčenia o vonkajšom svete. Takţe otázka znie: ktoré konkrétne presvedčenia tento 

skepticizmus napáda? Ţiaľ, nie je moţné uviesť presný rozsah konkrétnych presvedčení, 

ktoré sú napadnuté, resp. spochybnené. Je však moţné určiť tento rozsah určením 

poznávacieho postupu, ktorý skepticizmus spochybňuje: zmyslovú percepciu. Pod 

„presvedčeniami o vonkajšom svete“ preto myslím všetky také presvedčenia, ktoré boli 

utvorené na základe zmyslovej percepcie. Napríklad, presvedčenie, ţe vonku šteká pes, je 

presvedčením o vonkajšom svete, pretoţe som si ho utvoril na základe sluchu. Podobne 

presvedčenie, ţe mám telo a ţe v ňom prúdi červená krv, je v tomto zmysle taktieţ 

presvedčením o vonkajšom svete, pretoţe som si ho utvoril na základe predchádzajúcich 

zrakových a iných skúseností.  

 Takéto vymedzenie však so sebou prináša určité nejasnosti. Ako je to s mojimi 

presvedčeniami, ţe 2 + 2 = 4 a ţe ak je pravda, ţe p a q, tak potom musí byť pravda, ţe p? 

Ţiaľ, neviem povedať s istotou, či a nakoľko sú takéto presvedčenia napadnuté 

argumentmi, o ktorých budem hovoriť. K téme povahy matematických a logických 

poznatkov sa totiţ nemôţem vyčerpávajúco vyjadrovať, pretoţe by to znamenalo otvoriť 

samostatnú tému. Moţno však povedať, ţe presvedčenia matematiky a logiky by boli 
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týmito argumentmi spochybnené iba v prípade, ţe by boli zaloţené na zmyslovej 

skúsenosti. To je však v súčasnej literatúre relatívne nepopulárna pozícia. A ak by sme aj 

povedali, ţe tieto argumenty napádajú poznatky logiky, potom sa zdá, ţe skeptik má 

problém. Skeptik chce totiţ predpokladať platné deduktívne argumenty. Bude preto zjavné, 

ţe sa opiera minimálne o určité transformačné pravidlá, ako napríklad modus ponens. Bolo 

by preto moţné uplatniť na neho istý druh transcendentálneho argumentu: spochybňuješ X 

(poznatky logiky), no X je predpokladom moţnosti tvojej pochybnosti. Zdá sa teda, ţe 

poznatky matematiky a logiky napadnuté nie sú. 

 Nech uţ je teda presný rozsah napadnutých presvedčení akýkoľvek, nie je pravda, ţe 

by chcel  skeptik spochybňovať všetky presvedčenia. Takýto skepticizmus sa občas 

označuje ako globálny a čelí dobre známej námietke z nekonzistentnosti. Jednoducho 

existujú veci, ktoré skeptik, spochybňujúci naše poznanie o vonkajšom svete, predpokladá 

a nespochybňuje. Minimálne sú to významy výrazov, ktoré pouţíva, premisy jeho 

argumentov, dôvody, o ktoré sa tieto premisy opierajú a transformačné pravidlá, ktoré 

uplatňuje.  

 Moja druhá osvetľujúca poznámka sa týka druhu skepticizmu, ktorému budem v tejto 

práci venovať pozornosť – budem sa zaujímať o akademický skepticizmus. Pozícia 

takzvaného akademického skepticizmu sa vyznačuje tým, ţe sa niektorým našim 

presvedčeniam odopiera určitý pozitívny epistemický status. V našom prípade ide 

o poznanie. Iné formy akademického skepticizmu môţu odopierať iné pozitívne 

epistemické statusy: zdôvodnenie, racionálnosť, istotu, nepochybnosť, nekorigovateľnosť 

a iné. Akademický skeptik tak vynáša určité tvrdenie o povahe našich presvedčení: „Tvoje 

presvedčenia nemajú túto vlastnosť.“ Je dobré odlišovať akademického skeptika od 

skeptika pyrrhónskeho. Pyrrhónsky skeptik totiţ nevynáša ţiadne tvrdenie o povahe 

skutočnosti. Netvrdí, ţe poznanie o vonkajšom svete máme a ani to, ţe ho nemáme. 

Jednoducho sa zdrţiava súdu. 

Poslednú poznámku chcem venovať rozlíšeniu medzi rôznymi pojmami poznania. 

Viackrát som spomenul, ţe skeptik napáda naše poznanie o vonkajšom svete. Poznanie 

však môţeme chápať rôznymi spôsobmi. V prvom rade by som mal uviesť, ţe reč bude 

o propozičnom poznaní, a nie o poznaní na základe oboznámenosti alebo o poznaní 
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operatívnom.
1
 V druhom rade treba mať na pamäti rozlíšenie medzi takzvaným teoretickým 

a predteoretickým skepticizmom. Skeptik môţe napádať poznanie ako pojem explikovaný 

alebo definovaný v rámci určitej filozofickej teórie poznania. V takom prípade by skeptik 

napádal poznanie podľa určitého vymedzenia. Takýto skepticizmus môţeme preto nazvať 

teoretický.
2
 Ak ale nie je pravda, ţe poznanie, ktoré môţe skeptik napádať, môţe byť iba 

teoreticky vymedzené, potom je moţné hovoriť o predteoretickom poznaní, presnejšie 

o poznaní v predteoretickom zmysle. Skeptik potom môţe napádať práve takéto poznanie. 

V takom prípade hovoríme o predteoretickom skepticizme. Podľa mnohých epistemológov 

existuje predteoretický a intuitívny pojem poznania. Podľa nich tie najúčinnejšie a 

najzaujímavejšie skeptické argumenty napádajú práve tento beţný pojem poznania, ktorý 

aplikujeme v kaţdodennom ţivote. Tieto argumenty sa zvyknú označovať ako skeptické 

paradoxy. Dôvod, pre ktorý je predteoretický skepticizmus povaţovaný za najzaujímavejší, 

je ten, ţe sa zdá, ţe pred ním niet úniku. Pretoţe povedzme, ţe s pomocou poznania 

definovaného v rámci určitej teórie poznania skonštruujeme dobrý skeptický argument 

s absurdným záverom, ţe nemôţeme nič vedieť o vonkajšom svete. Taký argument by bol 

povaţovaný za reductio ad absurdum danej teórie poznania. Jej autor by sa stretol 

s oprávnenou námietkou: „Prečo by sme mali prijať tvoju teóriu, keď má takýto absurdný 

dôsledok?“ Keby však v skeptickom argumente figuroval predteoretický pojem poznania, 

nemali by sme moţnosť ho takto ľahko odmietnuť. Efektívne by nám ukázal, ţe práve 

spôsob, akým beţne chápeme poznanie, vedie k absurdným dôsledkom. Epistemické pojmy 

v argumentoch, ktoré v ďalšej časti práce predstavím, sa zvyčajne povaţujú za 

predteoretické. V 3. kapitole sa bliţšie pozriem na otázku, či sú skutočne predteoretické.  

 

 Vysvetlil som, ako budem rozumieť výrazu „vonkajší svet“ a stanovil som, ţe sa 

v tejto práci budem zaujímať iba o propozičný pojem poznania. Taktieţ som rozlíšil medzi 

akademickým a pyrrhónskym skepticizmom, a medzi teoretickým a predteoretickým 

skepticizmom. 

 

 

                                                           
1
 Pre výklad pozri (Steup 1998, 2). 

2
 Čiastočne som si vypoţičal terminológiu E. Sosu (1999, 847).  
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2.2 Skeptické paradoxy vonkajšieho sveta 

V tejto časti predstavím argument nevedomosti a argument nedourčenosti, ktoré sa 

často povaţujú za prominentné skeptické paradoxy. Paradoxmi myslím také argumenty, 

ktoré majú veľmi presvedčivé premisy, no ktorých závery sú absurdné alebo ťaţko 

prijateľné.
3

 Tie skeptické útočia na naše poznanie o vonkajšom svete. Presnejšie, 

zdôvodňujú skeptickú pozíciu, ţe:  

 

(S)  Nemôţeme mať poznanie o vonkajšom svete.  

 

Tradične sa hovorí, ţe skeptikova skutočná pozícia pozostáva z presvedčenia, ţe nevieme, 

ţe vonkajší svet existuje. Povaţujem túto pozíciu iba za štylisticky odlišné vyjadrenie (S). 

Chápem ju totiţ tak, ţe sa tvrdí: „O vonkajšom svete nevieme nič, ani len to, ţe existuje. 

Skrátka, nevieme, ţe vonkajší svet existuje.“ 

Vieme teda, akú pozíciu budú skeptické argumenty obhajovať. Cieľom tejto 

kapitoly je nielen predstaviť argumenty v prospech (S), ale aj vzniesť otázky ohľadom ich 

premís. Ukáţem, akými úvahami je moţné tieto premisy podloţiť. Nebudem sa však zatiaľ  

definitívne vyjadrovať k tomu, či s týmito úvahami a teda aj premisami sám súhlasím. 

Svoje stanovisko vyjadrím aţ v nasledujúcej kapitole, kde detailnejšie rozoberiem zdroje 

zdôvodnenia pre premisy.  

Teraz môţem prejsť k prvému argumentu, ktorý by mal ukázať, ţe (S) je pozícia, 

ktorej nie je ľahké sa vyhnúť. 

 

 

2.2.1 Argument nevedomosti 

Pravdepodobne najznámejším a najčastejšie rozoberaným spomedzi skeptických 

argumentov je argument nevedomosti. Dalo by sa argumentovať, ţe bol prvýkrát 

formulovaný G. E. Moorom (1959, 247), no existujú takí, ktorí si myslia, ţe je obsiahnutý 

                                                           
3
 Miestami budem pouţívať výraz „paradox“ v trochu odlišnom význame. Niekedy pod ním budem myslieť 

argument, ktorý má absurdný záver, presvedčivé premisy a všetky epistemické pojmy, ktoré v ňom figurujú, 

sú predteoretické. V druhom význame, menej technickom, budem paradoxom myslieť jednoducho hlboký 

a závaţný filozofický problém. Myslím si, ţe rozličné významy budú z kontextu jasné.  
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uţ Descartových Meditáciách.
4
 Rôzni autori uvádzajú rôzne formulácie, ktoré sa niekedy 

líšia iba v detailoch, inokedy v podstatnejších črtách. Pokúsim sa preto predloţiť 

najbeţnejšiu formuláciu argumentu. 

 Začnem notáciou. Nech S je subjekt, o stave poznania ktorého hovoríme. Povedzme, 

ţe reč je o mojom vlastnom stave poznania. Potom, nech B je akékoľvek beţné tvrdenie 

o vonkajšom svete, ktoré povaţujem za predmet svojho poznania, napríklad, ţe práve 

sedím za stolom, ţe mám dve ruky, alebo ţe Univerzita Komenského sa nachádza 

v Bratislave. Potom, nech je SH určitá skeptická hypotéza. Je to taká hypotéza, ktorá  je 

zlučiteľná so všetkou zmyslovou evidenciou, ktorú mám v prospech B, ale je nezlučiteľná s 

pravdivosťou B. Poznáme slávne príklady skeptických hypotéz: Descartova hypotéza sna, 

hypotéza zlého démona alebo jej novšia verzia od Hilaryho Putnama, hypotéza mozgu 

v kadi (Putnam 1981, 30).
5

 Hypotéza mozgu v kadi je najmodernejšia sa zdá byť 

najúčinnejšou verziou skeptickej hypotézy. Preto budem pod skratkou SH myslieť 

spravidla ňu.  

Voľnejší opis argumentu znie takto: myslím si, ţe viem mnoho beţných, 

nezaujímavých faktov o vonkajšom  svete. Napríklad si myslím, ţe viem, ţe mám dve ruky. 

Zváţim však moţnosť, ţe keby som sa nachádzal v nejakom skeptickom scenári, opísanom 

napríklad hypotézou mozgu v kadi, tak by som si síce myslel, ţe viem, ţe mám dve ruky, 

ale v skutočnosti by som to nevedel. Následne si pomyslím, ţe ak skutočne viem, ţe mám 

dve ruky, tak by som mal vedieť aj to, ţe nie som mozog v kadi.  Nakoniec, ako by som 

mohol vedieť, ţe mám dve ruky, keď neviem, ţe nie som iba mozog v kadi, ktorý 

halucinuje, ţe má dve ruky? Takţe by som mal vedieť, ţe nie som mozog v kadi. Lenţe 

mne sa zdá, ţe to neviem. Dokonca sa mi zdá, ţe to ani nemôţem vedieť. Ak však toto 

neviem, tak neviem ani to, ţe mám dve ruky. Keď si toto uvedomím, zistím, ţe takto 

môţem spochybniť všetko moje domnelé poznanie o vonkajšom svete. Argument môţeme 

poloformálne zapísať nasledovne: 

 

 

                                                           
4
 Myslí si to napríklad Barry Stroud (1984, 1). 

5
 Čitateľ, ktorý nie je oboznámený s týmito klasickými filozofickými bonmotmi, si namiesto toho môţe 

predstaviť, ţe skeptik hovorí o moţnosti, ţe sme súčasťou „matrixu“ v štýle filmu Matrix, alebo súčasťou 

snovej reality v štýle filmu Počiatok. 

Blah
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(AN) 

(AN1)  Ak S vie, ţe B, tak vie, ţe ¬SH.  

(AN2) S nevie, ţe ¬SH.    

(ANZ) S nevie, ţe B.    

 

Predtým, ako pristúpim ku komentáru k premisám, sa chcem vyjadriť k jednej črte tohto 

argumentu, ktorú je ľahké prehliadnuť, a ktorá sa neskôr ukáţe ako dôleţitá. Ide o to, ţe 

záver argumentu (ANZ) nie je totoţný so skeptikovou pozíciou (S). (ANZ) je predloţený 

so zrejmým predpokladom, ţe za premennú S  môţeme dosadiť ľubovoľný subjekt a za B 

ľubovoľné beţné presvedčenie. Záver potom platí pre ľubovoľný subjekt a pre ľubovoľné 

beţné presvedčenie, teda pre kaţdý subjekt a pre kaţdé beţné presvedčenie. Argument tak 

môţeme opakovane aplikovať na kohokoľvek a na ktorékoľvek beţné presvedčenie 

o vonkajšom svete, pričom (sa predpokladá, ţe) by bol rovnako úspešný. A keďţe si toto 

všetko uvedomíme zaraz, akonáhle argument pochopíme, tak nemusíme argument ani 

reálne aplikovať na všetky uvedené subjekty a presvedčenia, stačí, ak si  to iba uvedomíme. 

Vidíme potom, ţe nikto nič nevie o vonkajšom svete. A ak pridáme ešte predpoklad, ţe 

nikoho pozícia sa v tomto ohľade nedá vylepšiť, ţe nielen, ţe nevieme, ţe nie sme mozgy 

v kadi, ale ţe to ani nemôţeme vedieť, tak potom argument vlastne podporuje skeptickú 

pozíciu (S).
6
  

 Napriek tomu, ţe s týmto všetkým súhlasím, je tu jedna poznámka, ktorú by som 

chcel doplniť. Ide o to, ţe (AN) explicitne útočí práve na jedno presvedčenie o vonkajšom 

svete v jednom konkrétnom čase. Úvahy, ktoré som pred chvíľou uviedol, naznačujú, ako 

implicitne prechádzame z partikulárneho záveru ku všeobecnému. Aj s týmito dodatočnými 

úvahami však (AN) explicitne napáda všetky naše presvedčenia iba jednotlivo, teda jedno 

                                                           
6
 Presnejší zápis, ktorý by zachytil aj modálnosť (S), by vyzeral takto: 

 

(ANa)   

(ANa1) Ak S môţe vedieť, ţe B, tak S môţe vedieť, ţe ¬SH. 

(ANa2) S nemôţe vedieť, ţe ¬SH.  

(ANaZ) S nemôţe vedieť, ţe B. 

 

Podobným spôsobom môţeme preformulovať aj iné formulácie argumentu nevedomosti a aj rôzne formulácie 

argumentu nedourčenosti. Budem v tejto práci pouţívať jednoduchšiu verziu zápisu argumentu – (AN), 

pretoţe v súčasnej literatúre je zvykom uvádzať ho v nej. 

Blah
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po druhom. Je však moţné formulovať argument v takej podobe, aby ich napádal ako celok, 

teda všetky naraz. Za (AN) totiţ stojí zamlčaný predpoklad, že ak môžeme spochybniť 

všetky naše presvedčenia jednotlivo, tak ich môžeme napadnúť aj ako celok. Podľa môjho 

názoru je to však netriviálny predpoklad o povahe pojmu poznania, ktorý sa nezdôvodňuje, 

a ktorý sa môţe ukázať ako celkom nesprávny. Je moţné, ţe z povahy pojmu poznania 

vyplýva, ţe je síce možné spochybniť všetky naše presvedčenia jednotlivo, no nemožné 

spochybniť ich ako celok. Veriť opaku „len tak“ znamená prijať nezdôvodnenú domnienku. 

Aby sme sa takému postupu vyhli, rozlíšme medzi partikulárnou verziou argumentu – (AN) 

a všeobecnou verziou (AN)*, ktorá napáda všetky presvedčenia o vonkajšom svete naraz:  

 

(AN)* 

(AN1)*  Ak S vie, ţe VS, tak vie, ţe ¬SH.   

(AN2)* S nevie, ţe ¬SH.    

(ANZ)*  S nevie, ţe VS.
7
    

 

Skratka VS v tomto prípade znamená vonkajší svet a označuje konjunkciu všetkých tvrdení 

o vonkajšom svete, ktoré sú predmetom mojich beţných presvedčení a môjho domnelého 

poznania o vonkajšom svete. Ak viem, ţe vonkajší svet existuje, tak viem, ţe neobývam 

svet mozgu v kadi. Lenţe ja neviem, ţe nie som mozog v kadi. Takţe neviem, ţe vonkajší 

svet existuje. Okrem partikulárnej formulácie tak máme v zásobe aj všeobecnú formuláciu 

argumentu.  

Pristúpim teraz ku komentáru k premisám (AN). Chcem zdôrazniť, ţe by sme si 

mali klásť otázku, čím sú premisy (AN1) a (AN2) zdôvodnené. Premisy dokonalého 

argumentu sú totiţ pravdivé. Navyše, aby sme argument mohli povaţovať za dokonalý, tak 

buď vieme, ţe sú pravdivé, alebo máme aspoň dobré dôvody myslieť si, ţe sú pravdivé.  

Ak by sme totiţ nemali dobrý dôvod ich prijať, potom by (AN) nepredstavoval dobrý 

argument. Bez dobrého argumentu v prospech (S) by tu nebol ţiaden zaujímavý filozofický 

problém vonkajšieho sveta a v takom prípade by aj táto práca stratila opodstatnenie. Všetko 

toto povaţujem za nekontroverzné. Nepredpokladám, ţe niekto by namietal proti tomu, ţe 

                                                           
7

 Budem ignorovať modálnosť a predpoklad ohľadom aplikovateľnosti argumentu na všetky subjekty, 

a sústredím sa iba na predpoklad aplikovateľnosti tohto argumentu na všetky presvedčenia. 

Blah
Highlight



16 
 

dokonalý argument by mal mať dobre zdôvodnené premisy a ţe bez dobrého skeptického 

argumentu nemoţno hovoriť o filozoficky zaujímavom probléme vonkajšieho sveta. 

Napriek tomu však sa pri tomto bode ešte krátko pozastavím. V neskorší kapitolách totiţ 

vysvitne, ţe od neho mnohé závisí. Dokonca od neho bude tak veľa závisieť, aţ by sa 

mohlo zdať, ţe poţiadavky zdôvodniť premisy argumentu a poskytnúť dobrý argument, sú 

prehnané. Chcem takéto dojmy vyvrátiť uţ teraz. Zváţme preto vymyslený skeptický 

argument, s jednou nepravdivou a nanajvýš nepresvedčivou premisou. Nazvem ho 

absurdný argument (AA): 

 

(AA) 

(AA1) Ak 2 + 2 = 4, tak S nevie nič o vonkajšom svete. 

(AA2)  2 + 2 = 4. 

(AAZ)  S nevie nič o vonkajšom svete. 

 

Argument je platný a jeho druhá premisa je pravdivá. Záver argumentu je očividne 

skeptický a absurdný. Argument je ale evidentne zlý, pretoţe jeho prvá premisa je 

nepravdivá. Neexistujú ţiadne dobré dôvody prijať ju a existuje excelentný dôvod neprijať 

ju. Teraz si na chvíľu predstavme, ţe skeptik ohľadom vonkajšieho sveta nemá k dispozícii 

ţiaden argument, ktorý by bol lepší ako (AA). Inak povedané, predstavme si, ţe (AA) je 

všetko, čo skeptik má. V takom prípade by neexistoval ţiaden filozofický problém 

vonkajšieho sveta. Ţiaden filozof by skepticizmu ohľadom vonkajšieho sveta nevenoval 

pozornosť. A rovnako by sme nevenovali pozornosť takému skeptikovi, ktorý by nemal 

ţiaden argument, iba by prosto a zarputilo prehlasoval: „Nič o vonkajšom svete neviete.“ 

pričom by na svojom tvrdení trval bez akéhokoľvek dôvodu. Je preto zrejmé, ţe v takýchto 

situáciách by tu nebol ţiaden problém vonkajšieho sveta. 

 Takţe vidíme, ţe musíme zváţiť aj zdôvodnenie pre premisy (AN). Začnime teda s 

(AN1). Prvá premisa sa vníma ako špeciálny prípad epistemického princípu, ktorý sa 

zvyčajne označuje ako princíp epistemického uzáveru [epistemic closure]. Ak si zavedieme 

symboly „Φ“ a „Ψ“ ako premenné pre formuly,tak tento princíp znie nasledovne: 
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(PNa) Pre všetky S, Φ a Ψ, ak S vie, ţe Φ a vie, ţe z Φ vyplýva Ψ, tak   

  vie, ţe Ψ. 

  

Tento princíp na prvý pohľad vôbec nevyzerá problematicky. Napríklad, ak viem, ţe môj 

kocúr Muro je v záhrade a zároveň viem, ţe ak je v záhrade, tak nemôţe byť v obývačke, 

tak viem, ţe nie je v obývačke. Ak tento princíp prijmeme, musíme prijať prvú premisu. 

Prečo by sme však mali prijať (PNa)? Aké dôvody máme pre prijatie (PNa)?  

Niektorí autori by povedali, ţe tento princíp je jednoducho intuitívny. Slovami T. 

Williamsona: „Mali by sme sa veľmi zdráhať odmietnuť intuitívny uzáver, pretoţe je 

intuitívny“ (Williamson 2000, 118). Niektorí autori takýmito vyhláseniami naznačujú, ţe 

ak je nejaký princíp intuitívny, tak je vďaka tomu (nejakým spôsobom) zdôvodnený. 

Niekedy to vyjadria tým, ţe povedia, ţe jednoducho intelektuálne nahliadame, ţe (PNa) je 

pravdivý. Je však dobre známe, ţe ohľadom povahy intuícií existuje značná kontroverzia. 

Vedeli by sme vymenovať viacero beţných a celkom zrozumiteľných spôsobov pouţitia 

výrazov „intuícia“, „intuitívny“ a podobných, no filozofi, ktorí dávajú väčšiu váhu 

a filozofickú relevanciu týmto výrazom, sa zhodnú, ţe tieto výrazy majú navyše špecificky 

filozofické pouţitie.
8
 Keď sa však pozrieme na ich vymedzenia týchto výrazov, nájdeme 

iba kontroverzie.
9
 Kontroverzie môţu byť aţ tak hlboké, ţe podľa niektorých nič také ako 

intuície (vo filozofickom zmysle) vo filozofii ani len nehrá rolu.
10

  Ako som povedal, tí, 

ktorí (PNa) povaţujú za zdôvodnený, sa odvolávajú na jeho intuitívnosť. Povaţujem však 

za veľmi ťaţké zodpovedne vyhodnotiť, či (PNa) skutočne je dobre zdôvodnený, pretoţe 

neviem dobre, čo intuície sú, či môţu poskytovať zdôvodnenie princípom, ako je (PNa), 

a ak áno, či skutočne podporujú (PNa). Prosté vyhlásenia typu „p je intuitívne“ sú preto 

ťaţko kritizovateľné. Z toho dôvodu budem kaţdú obhajobu (PNa) a iných princípov, ktorá 

                                                           
8
 Pre výklad beţných pouţití pozri (Cappelen 2012, 29-48) a pre vysvetlenie špecificky filozofického pouţitia 

pozri (Pust 2014, 1.). 
9
 Jedno vplyvné chápanie intuícii moţno zhrnúť takto: intuície sú mentálne stavy sui generis, ktoré poskytujú 

apriórne zdôvodnenie nevyhnutných faktov špecificky filozofického druhu. Intuitívne súdy si vytvárame na 

základe našej pojmovej kompetencie, pričom ich nie je moţné ďalej zdôvodniť (Cappelen 2012, 99.102). 

Tento obraz čelí zásadnej kritike v takmer kaţdom spomenutom bode. Pre iné prehľady filozofických 

koncepcií intuícií pozri (Alexander  – Weinberg  2014), (Pust 2014). 
10

 Pozri (Cappelen 2012, 1). 
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nespočíva na ničom inom, ako na vyhlásení, ţe sú prosto intuitívne, povaţovať za 

neúspešnú. K takémuto vyhláseniu bude potrebné niečo dodať.  

 Samozrejme, viacerí autori sa snaţili niečo dodať k tvrdeniu, ţe (PNa) je jednoducho 

intuitívny a poskytnúť tak rozpracovanejšiu obhajobu tohto princípu. Richard Feldman 

tvrdí, ţe „myšlienka, ţe ţiadna verzia tohto princípu nie je pravdivá, pôsobí na mňa 

a mnohých iných filozofov ako jedna z najmenej presvedčivých myšlienok, ktorá sa vo 

filozofii za posledné roky objavila“ (Feldman 1995, 487). Ak však toto má byť filozofická 

obhajoba (PNa), obhajcom veľmi nepomôţe. Ako Hazlett (2014, 135) korektne 

poznamenáva, Feldmanova poznámka nie je nič iné ako argument ad populum. Sama 

o sebe je len rétorickým nástrojom na vykreslenie oponentov (PNa) ako nerozumných. 

 Spomenutý Williamson (2000, 118) poskytuje presvedčivejšiu obhajobu, ktorú 

moţno formulovať v dvoch krokoch: (i) je tu fenomén, na existencii ktorého sa všetci 

zhodneme, konkrétne, ţe dedukcia z poznaných premís je legitímny spôsob poznávania; (ii) 

postulovanie (PNa) je najlepším vysvetlením tohto fenoménu. Williamson teda predkladá 

inferenciu k najlepšiemu vysvetleniu. Vyzýva nás: „Ak by (PNa) neplatil, ako inak 

vysvetlíte fakt, ţe dedukciou z poznaných premís rozširujeme naše poznanie?“ Tento 

argument povaţujem za celkom presvedčivý. Kladie bremeno dokazovania na ramená 

odporcov (PN), aby ukázali, ako inak moţno vysvetliť rozširovanie nášho poznania 

dedukciou.  

 Napriek tejto presvedčivej obhajobe treba povedať, ţe princíp uzáveru celkom iste 

nie je pravdivý vo formulácii (PNa). Môţeme uviesť dva protipríklady. Prvý protipríklad 

vyzerá nasledovne: predstavme si, ţe S vie, ţe p, zároveň vie, ţe z p vyplýva q, no 

rozhodne sa byť iracionálny a jednoducho neveriť, ţe q, pretoţe sa mu nepáči, ţe q. Zdá sa, 

ţe je celkom dobre moţné, aby taký subjekt existoval. Môţem napríklad veriť, ţe všetky 

axiómy systému KS5 epistemickej logiky sú pravdivé. Pri čítaní učebnice logiky môţem 

tieţ uveriť, ţe veta ţe ⊢(Kp ∧ Kq) ↔ K(p ∧ q) je teorémou tohto systému (Zouhar 2008, 

374). Napriek tomu nemusím veriť, ţe táto veta je pravdivá, pretoţe mám iracionálnu 

nedôveru k tejto vete. Verím totiţ, ţe moje sny mi zjavujú pravdu, pričom sa mi včera 

prisnilo, ţe ⊢(Kp ∧ Kq) ↔ K(p ∧ q) je nepravdivá.
11

 V tomto  prípade je porušený (PNa). 

                                                           
11

 Pre iný príklad pozri (Hales 1995, 188-189). 
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Subjekt totiţ neverí, ţe q, a preto ani nemôţe vedieť, ţe q. Tento nedostatok ale môţeme 

ošetriť úpravou princípu: 

 

(PNb)  Pre všetky S, Φ a Ψ, ak S vie, ţe Φ a vie, ţe z Φ vyplýva Ψ, a zároveň 

verí, ţe Ψ, tak vie, ţe Ψ. 

 

Pozmenený princíp (PNb) vylučuje situáciu opísanú v protipríklade. V protipríklade mohol 

S neveriť, ţe q, napriek tomu, ţe vedel, ţe p a ţe z p vyplýva q. (PNb) však stanovuje, ţe 

S musí veriť, ţe Ψ. 

 Druhý protipríklad reaguje na práve uvedený (PNb). Predstavme si, ţe S vie, ţe p, vie 

ţe z p vyplýva q a zároveň verí, ţe q. Verí však, ţe q, nie preto, lebo si uvedomuje, ţe q 

vyplýva z p, ale jednoducho preto, lebo sa mu prisnilo, ţe q a on svojim snom oddane verí. 

Dôvod jeho viery v q je tak pochybný. Lenţe potom sa zdá, ţe S v skutočnosti nevie, ţe q, 

pretoţe neverí na základe dobrých dôvodov. Musíme tak princíp znova upraviť, alebo ho 

odmietnuť.  

Ponúka sa druhá oprava. Môţeme povedať, ţe S verí, ţe q, práve na základe 

dedukcie z p a z toho, ţe z p vyplýva q. Budeme pritom predpokladať, ţe takáto dedukcia je 

spoľahlivou metódou tvorby presvedčení. Princíp tak preformulujeme do tejto finálnej 

podoby: 

 

(PN)  Pre všetky S, Φ a Ψ, ak S vie, ţe Φ a vie, ţe z Φ vyplýva Ψ, a zároveň 

na základe toho verí, ţe Ψ, tak vie, ţe Ψ. 

 

Tento princíp vylučuje posledný spomínaný protipríklad. V ňom subjekt veril, ţe q, na 

základe zlých dôvodov. Princíp (PN) stanovuje, ţe musí veriť, ţe q, práve na základe 

svojho presvedčenia o tom, ţe q vyplýva z p a na základe svojho presvedčenia, ţe p. 

Takto pozmenený princíp obhajuje aj Alan Hazlett: „Predpokladajme, ţe viem, ţe p 

a zároveň viem, ţe z výroku p vyplýva q. Výrok p je pravdivý, takţe je aj výrok q pravdivý. 

To vyplýva nevyhnutne z faktu, ţe p je pravdivý. Ďalej predpokladajme, ţe toto všetko 

viem a ţe na základe toho si utvorím presvedčenie, ţe q. Je ťaţké pochopiť, ako by toto 

presvedčenie mohlo nebyť poznaním. Pravdivosť tohto presvedčenia je nevyhnutne daná 
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faktom, ţe viem, ţe p. Takţe som sa pri utváraní tohto presvedčenia nemohol dopustiť 

chyby...“ (Hazlett 2014, 138). Ak teda správne pozmeníme princíp uzáveru, tak sa zdá, ţe 

jednoducho musí platiť. Moţno práve preto zástancovia princípu epistemického uzáveru 

tvrdia, ţe niečo podobné (PN) jednoducho musí byť pravdivé.  

Existujú však aj argumenty proti prijatiu (PN). Steven Hales (1995, 193-194) 

prezentuje zaujímavú úvahu, v ktorej usudzuje, ţe princíp, ktorý je podstatne podobný 

(PN), je formálne triviálny: „... na to, aby sme zachránili princíp uzáveru, sme do neho 

museli zabudovať dobrú epistemickú metódu. Tak sme pridali dedukciu. Dedukciu sme 

špecifikovali ako metódu, pretoţe sme sa k nej uţ v antecedente zaviazali ako k dobrej 

epistemickej metóde. Takţe je samozrejmé, ţe [tento princíp] bude pravdivý – len 

fajnovým spôsobom opakuje to, čo bolo stanovené v antecedente, konkrétne, ţe dedukcia je 

dobrá epistemická metóda. Takţe sa zdá, ţe [tento princíp] nie je ţiadnym veľkým 

objavom“
12

 (Hales 1995, 193). Hales si tak myslí, ţe (PN) je formálne triviálny. Na základe 

toho sa potom domnieva, ţe (PN) je aj filozoficky triviálny. Dôkaz však neposkytuje, a tak 

má jeho úvaha skôr charakter výzvy voči zástancom (PN), aby ukázali, ako môţe (PN) 

nebyť filozoficky triviálny. 

Ak prijememe Halesovu úvahu, máme tu dve protichodné výzvy. Na jednej strane 

zástancovia princípu uzáveru poţadujú odpoveď na otázku, ako inak, neţ odvolaním sa na 

princíp uzáveru, moţno vysvetliť fakt, ţe dedukcia z poznaných premís je legitímny spôsob 

poznávania. Na strane druhej je tu Hales, poţadujúci vysvetlenie toho, prečo (PN) nie je 

filozoficky triviálny. 

 Vráťme sa však k Hazlettovmu argumentu. Zdá sa, ţe jeho argument celú diskusiu 

uzatvára. Ako by sme sa pri utváraní presvedčenia, ţe q, mohli dopustiť chyby, ak sme 

vychádzali zo svojho poznania, ţe p a zo svojho poznania, ţe z p vyplýva q? Podľa 

všetkého na otázku nevieme odpovedať, takţe nakoniec by sme mali súhlasiť s (PN).  

 Zásadnejší argument proti prijatiu (PN) sa odvoláva na to, ako zvykneme beţne súdiť 

a uvaţovať o poznaní.
13

 Napriek tomu, ţe sa (PN) môţe zdať intuitívne korektný, v kapitole 

3 ukáţem, ţe nie je v súlade s tým, ako v beţných situáciách vyhodnocujeme nároky na 

                                                           
12

 Presná formulácia je: □∀x∀y ((Kx & K(x⇒y) & By & By na základe toho, ţe Bx a toho, ţe B(x⇒y)) ⇒ 

Ky), kde „&“ je symbol pre konjunkciu, „⇒“ symbol pre materiálnu implikáciu, „K“ symbol pre operátor 

„Vie, ţe...“ a „B“ symbol pre operátor „Verí, ţe...“ (Hales, 1995, 193). 
13

 Ďakujem Róbertovi Macovi za to, ţe ma na túto skutočnosť upozornil. 
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poznanie. Ak by totiţ (PN) platil, tak (predpokladáme, ţe) by sme aj v beţnom diskurze 

mali vyţadovať, ţe ak niekto vie, ţe p, tak by mal aj vedieť, ţe ¬q, za predpokladu, ţe ¬q 

je nevyhnutný dôsledok p a on si je tohto dôsledku vedomý. Napríklad, všetci moji 

spoluţiaci uznajú, ţe viem, ţe náš bývalý učiteľ logiky je ľudská bytosť. Nakoniec, boli 

sme na jeho prednáškach, dostávali sme od neho testové zadania a pod jeho podpisom 

máme zapísané známky v študentskom indexe. No ak je pravda, ţe môj učiteľ logiky je 

ľudská bytosť, tak celkom iste nie je pravda, ţe môj bývalý učiteľ logiky je mimozemšťan 

v prestrojení. Tento znegovaný výrok vyplýva z výroku, ţe môj učiteľ logiky existoval 

a existuje. No všetci uznajú, ţe viem, ţe môj učiteľ logiky existuje, aj bez toho, ţe by odo 

mňa vyţadovali, aby som vedel, ţe nebol mimozemšťan. Nebudú to odo mňa vyţadovať 

ani v prípade, kedy by sme všetci vedeli o tomto vzťahu vyplývania. Ak by však (PN) mal 

byť platný a ak by sme sa ním riadili v beţnom diskurze, mali by sme to vyţadovať. Takáto 

poţiadavka je ale smiešna, takţe (PN) by nemal platiť.   

Táto námietka z beţnej jazykovej praxe je podľa môjho názoru kľúčová. Ako som 

však uţ spomínal na začiatku tejto kapitoly, záverečný verdikt ohľadom toho, či by sme 

mali prijať (PN) a s ním aj (AN1), musím zatiaľ odloţiť. Prejdem preto k druhej premise. 

 

Ohľadom druhej premisy sú pokusy o zdôvodnenie trochu rozmanitejšie. Niektorí 

by znova povedali, ţe (AN2) je náš intuitívny súd. Pre tento typ obhajoby platí to isté, čo 

v prípade prvej premisy. Povaţujem ju za veľmi nejasnú, a preto ťaţko kritizovateľnú. Sú 

tu však tri ďalšie návrhy pre zdôvodnenie (AN2). 

Prvý spôsob zdôvodnenia (AN2) navrhuje Dretske (1975, 138) a spočíva 

na predpoklade, ţe poznanie vyţaduje zdôvodnenie a to vyţaduje dobrý dôvod, resp. 

evidenciu. Ak by sme popierali (AN2), tvrdili by sme vlastne, ţe vieme, ţe nie sme mozgy 

v kadi. Lenţe potom by sme predkladali nárok na poznanie a ako kaţdý nárok na poznanie, 

aj tento by sme museli podloţiť evidenciou. Lenţe sa zdá, ţe my nemáme ţiadnu evidenciu 

v prospech presvedčenia, ţe ¬SH. Zdá sa teda, ţe máme dobrý dôvod prijať (AN2).  

Je tu však problém. Takáto obhajoba predpokladá, ţe jediný spôsob, akým je moţné 

vyvrátiť (v našom prípade znegované) tvrdenie, je mať evidenciu, ktorá vylučuje toto 

tvrdenie. Nepripúšťa sa moţnosť, ţe by sme mohli mať dobrý dôvod proti nejakému 

tvrdeniu vďaka tomu, ţe máme veľmi dobrú evidenciu v prospech iného tvrdenia, ktoré je 
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s prvým nezlučiteľné. Napríklad, povedzme, ţe nemáme ţiadnu priamu evidenciu proti SH. 

Máme však mnoho evidencie v prospech B. Vieme pritom, ţe B je nezlučiteľné s SH. 

Nebolo by celkom prijateľné usúdiť, ţe vďaka tomu máme dobrý dôvod odmietnuť SH?  

 Peter Klein vznáša veľmi podobnú námietku (2010b, 4.1 a 4.3). Pripomína, ţe 

pointou diskusie medzi skeptikom a obhajcom poznania je to, či máme zdôvodnenie pre 

beţné presvedčenia, pre B.  Skeptik sa snaţí podloţiť druhú premisu svojho argumentu. 

Obhajca mu oponuje tým, ţe tvrdí, ţe má zdôvodnenie pre ¬SH, pretoţe dôvodom pre ¬SH 

je jeho evidencia pre B, ktoré je s SH nezlučiteľné. Podľa Kleina môţe skeptik oponovať 

tým, ţe povie, ţe takýto postup by predpokladal to, čo má dokázať. Konkrétne, 

predpokladalo by sa, ţe máme vopred zdôvodnenie pre B, pričom predsa v argumente ide 

o to, či máme zdôvodnenie pre B, a teda či vieme, ţe B. Podľa Kleina je to celkom 

prijateľná námietka. Má však nepríjemné dôsledky aj pre skeptika. Pretoţe ak my 

nemôţeme vopred predpokladať, ţe máme zdôvodnenie pre B, tak rovnako skeptik nemôţe 

vopred predpokladať, ţe ho nemáme. Musel by poskytnúť nejaký dôvod v prospech 

tvrdenia, ţe zdôvodnenie pre B nemáme, prípadne celkom inú obhajobu (AN2).  

O celkom odlišnú obhajobu (AN2) sa pokúsil Robert Nozick (1981, 198). Myslel si, 

ţe (AN2) intuitívne prijímame preto, lebo si uvedomujeme, ţe keby sme boli mozgami 

v kadi, tak by sme boli verili, ţe nie sme mozgami v kadi. Slovom, boli by sme oklamaní 

počítačovou ilúziou a verili by sme nepravdivo. Podľa neho je tento fakt nezlučiteľný 

s naším poznaním. Podľa Nozicka je totiţ nevyhnutnou podmienkou poznania takzvaná 

podmienka stopovania [tracking condition]: 

 

(PS) Ak by Φ nebola pravda, tak by S neveril, ţe Φ. 

 

Toto zdôvodnenie sa však stretáva so zásadným problémom, na ktorý upozornil Brueckner 

(1994, 828). Zdá sa, ţe zdôvodnenie druhej premisy na základe podmienky stopovania (PS) 

je nezlučiteľné s (PN), a teda aj s (AN1). Ak by tomu bolo tak, skeptik by nemohol 

konzistentne predloţiť svoj argument.  

Prečo by však malo byť zdôvodnenie na základe (PS) nezlučiteľné s (PN)? Ak by 

poznanie podliehalo (PS), tak by bolo moţné, aby mal subjekt poznanie ohľadom jednej 

propozície, a pritom nemal poznanie ohľadom druhej propozície, ktorá je logickým 
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dôsledkom prvej. Povedzme, ţe pod Φ dosadíme propozíciu, ktorá je predmetom nejakého 

môjho beţného presvedčenia. Napríklad: „Mám dve ruky.“ Podľa Nozicka by som mal 

zváţiť svoj postoj k tomuto presvedčeniu aj v najbližšom moţnom svete, v ktorom ¬Φ. Ak 

by som sa nachádzal v takom moţnom svete, v ktorom by nebola pravda, ţe mám dve ruky, 

napríklad preto, lebo som jednu stratil pri autonehode, tak by som podľa Nozicka neveril, 

ţe mám dve ruky. Pomocou zraku by som ľahko zistil, ţe dve ruky nemám. Moje 

presvedčenie, ţe mám dve ruky, tak splnilo (PS) a mohli by sme ho nazvať poznaním. Čo 

ale ak pod Φ dosadíme presvedčenie, ţe „nie som mozog v kadi“? Ak by toto Φ nebolo 

pravdivé (teda, ak by som bol mozgom v kadi), tak by som aj tak veril, ţe nie som mozog 

v kadi.
14

 Ak by som sa v iluzórnom svete na seba pozrel, videl by som svoje telo. Takţe by 

som veril, ţe mám telo. No (PS) odo mňa vyţaduje, aby som aj v takom moţnom svete (v 

ktorom som mozog v kadi) veril, ţe som mozog v kadi. Toto moje presvedčenie teda 

nestopuje pravdu, pretoţe by som naďalej veril, ţe nie som mozgom v kadi, aj keby som 

ním bol. Toto presvedčenie tak nespĺňa (PS), a preto nie je poznaním. Výsledok je teda 

taký, ţe je moţné, aby som vedel, ţe mám dve ruky, no nevedel, ţe nie som mozgom 

v kadi. No propozícia, ţe nie som mozog v kadi (bez tela), je nevyhnutným dôsledkom 

propozície, ţe mám dve ruky. Takţe za predpokladu, ţe prijeme (PS), neplatí (PN). Lenţe 

bez (PN) nemoţno zdôvodniť (AN1). Argument ako celok je tak neudrţateľný. 

Nozick sám takýto výsledok nechápe ako zlyhanie, pretoţe sa snaţí skeptika 

vyvrátiť a pritom ukázať, ţe skeptik bol aspoň čiastočne (v prípade (AN2)) na správnej 

stope. No ak chceme nájsť ústretový spôsob, ako zdôvodniť celý skeptikov argument, táto 

stratégia nebude úspešná. 

 Tretiu obhajobu (AN2) predloţil spomínaný Brueckner (1994, 830-833). Podľa neho 

by sme mali skeptika chápať tak, ţe tvrdí, ţe naše presvedčenie, ţe platí negácia skeptickej 

hypotézy, nie je poznaním preto, lebo v jeho prospech nemáme adekvátne zdôvodnenie. 

Snaţí sa tak poskytnúť riešenie pre problém, ktorý nastolil Klein. Brueckner má 

evidencialistický prístup k povahe zdôvodnenia a preto tvrdí, ţe zdôvodnenie nemáme 

preto, lebo nemáme dostatočne dobrú evidenciu. Prečo by sme ale nemali mať dostatočne 

                                                           
14

 Spomenul som, ţe pod Φ dosadíme výrok „Nie som mozog v kadi.“ Môţeme to zapísať tak, ţe sme pod Φ 

dosadili ¬p. Keď potom zvaţujeme moţný svet, v ktorom platí ¬Φ, tak vlastne zvaţujeme moţný svet, 

v ktorom platí ¬¬p. Dvojitú negáciu môţeme odstrániť, takţe vlastne zvaţujeme moţný svet, v ktorom platí p 

– ţe som mozog v kadi.  
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dobrú evidenciu v prospech negácie skeptickej hypotézy? V tomto bode spočíva 

Bruecknerov hlavný prínos. V prvom rade sa opiera o fakt, skeptická hypotéza mozgu 

v kadi je zlučiteľná so všetkou mojou evidenciou, ktorú mám v prospech beţného 

presvedčenia B. Potom povie, ţe ak verím zdôvodnene, ţe B, tak by moja evidencia pre B 

mala uprednostňovať B pred SH.  No moja evidencia je zlučiteľná s B a aj s SH. Hovorí 

v prospech oboch rovnako. Ak ale moja evidencia hovorí v prospech oboch hypotéz 

rovnako, ako by som sa medzi nimi mohol zdôvodnene rozhodnúť? Skeptik sa tu odvoláva 

na iný epistemický princíp, ktorý Bruckner nazýva princíp nedourčenosti 

[underdetermination principle]: 

 

(PDa) Pre všetky S, Φ a Ψ, ak S-ova evidencia v prospech presvedčenia, ţe 

Φ, neuprednostňuje Φ pred nezlučiteľnou hypotézou, ţe Ψ, tak 

S nemá zdôvodnenie pre presvedčenie, ţe Φ. 

 

S týmto princípom môţeme zrekonštruovať skeptikovu obhajobu (AN2). Skeptik povie, ţe 

zdôvodnenie spočíva vo vlastnení evidencie. Následne povie, ţe moja evidencia hovorí 

v prospech oboch hypotéz rovnako. Takţe moja evidencia pre presvedčenie, ţe mám dve 

ruky, neuprednostňuje toto presvedčenie pred skeptickou hypotézou, ţe som mozog v kadi, 

ktorý iba halucinuje, ţe má dve ruky. Následne, opierajúc sa o princíp nedourčenosti (PDa), 

povie, ţe nemáme zdôvodnenie pre ¬SH. A keďţe predpokladá, ţe nevyhnutnou 

podmienkou poznania je zdôvodnenie, tak uzavrie, ţe ani nemôţeme vedieť, ţe ¬SH. Zdá 

sa tak, ţe máme zdôvodnenie pre druhú premisu argumentu nevedomosti. 

 Budem nazývať tento spôsob zdôvodnenia (AN2) Bruecknerova stratégia. Podľa nej 

potrebujeme na predloţenie (AN) aspoň dva epistemické princípy: (PN) a (PDa). Brueckner 

sám však tvrdí, ţe skeptický argument moţno sformulovať aj tak, aby sa odvolával iba na 

(PDa). Nazve ho argument nedourčenosti.  

 

 

2.2.2 Argument nedourčenosti 

Argument nedourčenosti by sa mal vyhnúť odvolávaniu sa na princíp uzáveru i na 

akýkoľvek podobný princíp. Voľnejší opis tohto argumentu je veľmi podobný tomu, ako 
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Brueckner vysvetľuje skeptikovo zdôvodnenie pre (AN2). Skeptik povie, ţe mám pred 

sebou dve hypotézy: buď mám dve ruky, alebo som mozog v kadi. Zjavne nemôţu byť 

pravdivé obe tieto hypotézy. Mám k dispozícii určitú zmyslovú evidenciu, ktorou by som 

chcel podloţiť svoje presvedčenie, ţe mám dve ruky. Lenţe táto evidencia podľa skeptika 

rovnako silno podporuje presvedčenie, ţe mám dve ruky, ako aj moţnosť, ţe som iba 

mozog v kadi, ktorý iba halucinuje, ţe má dve ruky. Lenţe potom nie je pravda, ţe moja 

evidencia uprednostňuje moje presvedčenie, ţe mám dve ruky, pred skeptickou hypotézou. 

Skeptik sa potom odvolá na princíp nedourčenosti a povie, ţe moja evidencia musí 

uprednostňovať toto moje presvedčenie pred skeptickou hypotézou, ak chcem tvrdiť, ţe 

mám zdôvodnenie pre presvedčenie, ţe mám dve ruky. Nakoniec uzavrie, ţe bez 

zdôvodnenia nemôţe byť ani poznanie, a preto neviem, ţe mám dve ruky. Presnejšia 

formulácia argumentu potom znie nasledovne: 

 

(ADa) 

(ADa1) Ak S-ova evidencia pre presvedčenie, ţe B, neuprednostňuje B pred 

SH, tak S nemá zdôvodnenie pre presvedčenie, ţe B.  

(ADa2) S-ova evidencia pre presvedčenie, ţe B, neuprednostňuje B pred SH. 

(ADa3) S nemá zdôvodnenie pre presvedčenie, ţe B. 

(ADa4) Ak S nemá zdôvodnenie pre presvedčenie, ţe B, tak S nevie, ţe B. 

(ADaZ)   S nevie, ţe B. 

 

Označil som tento argument (ADa), aby som zdôraznil jeho evidencialistický predpoklad. 

Argument predpokladá, ţe zdôvodnenie spočíva vo vlastnení evidencie. Existujú však aj 

iné koncepcie zdôvodnenia, a nie všetci autori zastávajú evidencializmus. Môţu napríklad 

zastávať pozíciu, podľa ktorej aj iné vlastnosti hypotéz, neţ len ich dispozícia „byť dobre 

podporená evidenciou“, môţu byť relevantné z hľadiska zdôvodnenia. Napríklad ich 

explanačná sila alebo jednoduchosť. Evidencializmus je relatívne populárna, avšak často 

kritizovaná koncepcia. Bolo by preto vhodnejšie preformulovať princíp nedourčenosti do 

neutrálnejšej podoby. Navrhujem nasledovnú formuláciu:   
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(PD) Pre všetky S, Φ a Ψ, ak S nemá racionálny základ pre uprednostnenie 

presvedčenia, ţe Φ, pred nezlučiteľnou hypotézou Ψ, tak S nemá 

zdôvodnenie pre presvedčenie, ţe Φ. 

  

Vypoţičal som si termín „racionálny základ“ [rational basis] od Pritcharda (*, 3). 

Navrhujem ho však chápať spôsobom, ktorý predkladá Jonathan Vogel (2004, 427): ak má 

subjekt racionálny základ pre uprednostnenie jednej z dvoch konkurenčných hypotéz, tak 

jeho rozhodnutie medzi nimi nebolo arbitrárne. Musel existovať nejaký epistemicky 

relevantný dôvod alebo fakt zakladajúci jeho voľbu. Vlastnenie evidencie sa pritom chápe 

ako iba jeden moţný spôsob racionálneho zaloţenia tejto voľby. S vyuţitím (PD) tak 

argument môţeme preformulovať do ne-evidencialistickej podoby: 

 

(AD) 

(AD1) Ak S nemá racionálny základ pre uprednostnenie presvedčenia, ţe 

B, pred SH, tak S nemá zdôvodnenie pre presvedčenie, ţe B.  

(AD2) S nemá racionálny základ pre uprednostnenie presvedčenia, ţe B. 

(AD3) S nemá zdôvodnenie pre presvedčenie, ţe B. 

(AD4) Ak S nemá zdôvodnenie pre presvedčenie, ţe B,  tak S nevie, ţe B. 

(ADZ) S nevie, ţe B. 

 

Rovnako ako v prípade (AN), aj (AD) má iba partikulárny záver. Napáda v jednom čase 

práve jedno presvedčenie o vonkajšom svete. Ak chceme byť opatrnejší, mali by sme mať 

aj v prípade tohto argumentu na pamäti rozlíšenie medzi jeho partikulárnou a všeobecnou 

verziou. Nech je VS hypotéza vonkajšieho sveta, ktorá pozostáva z konjunkcie propozícií 

všetkých mojich beţných presvedčení o vonkajšom svete. Všeobecná verzia argumentu 

potom znie nasledovne: 

 

(AD)* 

(AD1)* Ak S nemá racionálny základ pre uprednostnenie VS pred SH, tak S 

nemá zdôvodnenie pre VS. 

(AD2)* S nemá racionálny základ pre uprednostnenie VS pred SH. 
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(AD3)* S nemá zdôvodnenie pre VS. 

(AD4)* Ak S nemá zdôvodnenie pre VS, tak S nevie, ţe VS. 

(ADZ)* S nevie, ţe VS. 

 

Máme tak k dispozícií evidencialistickú a ne-evidencialistickú, partikulárnu aj všeobecnú 

verziu argumentu nedourčenosti. V priebehu práce však budem najčastejšie odkazovať na 

(AD). Môţeme teraz zváţiť premisy tohto argumentu. 

 Uţ som uviedol, ţe prvá premisa je špeciálnym prípadom princípu nedourčenosti 

(PD). Aké sú teda dôvody pre prijatie (PD)? Príbeh sa tu začína podobať príbehu 

s princípom uzáveru. Mnohí autori jednoducho prehlásia, ţe princíp nedourčenosti poţíva 

veľkú intuitívnu podporu. Ako som uţ povedal, bez dodatočného vysvetlenia povaţujem 

podobné prehlásenia na záhadné a ťaţko kritizovateľné. Existuje niekoľko rozvitejších 

spôsobov, ako vysvetliť a zdôvodniť tento princíp, no budem sa im venovať aţ v kapitole 3.  

 Zatiaľ si predstavme, ţe prvú premisu prijmeme a zaujíma nás uţ len to, či S má 

alebo nemá racionálny základ pre uprednostnenie VS pred SH. Vráťme sa na chvíľu 

k evidencializmu a predpokladajme, ţe zdôvodnenie spočíva vo vlastnení evidencie. Nech 

teda E označuje totalitu mojej evidencie v prospech VS,  ktorá pozostáva zo všetkých 

jednotlivých zmyslových vnemov a skúseností e1, e2,..., en, na základe ktorých verím, ţe 

VS. Predpokladáme, ţe E je replikovateľná bez akýchkoľvek zmien vo vedomí mozgu 

v kadi. Ak ale môţe byť replikovateľná, potom vlastnenie E hovorí v prospech VS a aj 

v prospech SH. Navyše predpokladám, ţe neexistuje ţiadne také e, ktorým disponujem, a 

ktoré by bolo nezlučiteľné s VS alebo nezlučiteľné s SH. Celkovo vzaté sa tak zdá, ţe E 

hovorí rovnako silno v prospech VS ako v prospech SH. Ak teda máme pod racionálnou 

podporou na mysli vlastnenie zmyslovej evidencie v prospech danej hypotézy a prijmeme 

všetky uvedené predpoklady, tak potom nemôţem mať racionálny základ pre svoj výber. 

Na prvý pohľad sa teda zdá, ţe by sme mali so skeptikom súhlasiť a povedať, ţe  nemôţem 

mať zdôvodnenie pre VS.  

Vec však nemusí byť taká jasná, keď sa na túto skeptickú úvahu pozrieme bliţšie. 

Aby sme úspešne obhájili (AD)*, museli sme prijať viacero predpokladov. V prvom rade to 

bol evidencializmus. Moţno však pre zdôvodnenie sú relevantné aj iné faktory, neţ len 

evidenčná priazeň. Nevysvetľuje hypotéza VS dostupnú evidenciu lepšie? Alebo nie je 
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prosto jednoduchšia, a preto hodná uprednostnenia? Nezohráva praktická upotrebiteľnosť 

určitej hypotézy epistemicky relevantnú rolu? Spolu s naším evidencialistickým 

predpokladom zároveň predpokladáme, ţe správna odpoveď na tieto a mnohé ďalšie otázky 

je „nie“. Čo zdôvodňuje naše predpoklady?
15

 Samozrejme skeptik odpoveď nemá, lebo 

neexistuje. Odpoveď by sme museli poskytnúť my sami. Mali by sme sa snaţiť? 

Domnievam sa, ţe nie, a v časti 3.2.2 ukáţem prečo. 

To isté platí aj pre zvyšné predpoklady. Je skutočne pravda, ţe E je replikovateľná 

vo vedomí mozgu kadi? Je tomu skutočne tak, ţe spôsob, akým sú naše mozgy stimulované 

– počítačom a aparatúrou mozgu v kadi na jednej strane a beţným fyzikálnym prostredím 

a telom na strane druhej, nezohráva rolu pri vytváraní vedomej skúsenosti? Nie je toto 

empirická otázka na zodpovedanie ktorej filozof nemá kompetencie? Skeptik by mohol 

oponovať: „Aj keby bolo fyzikálne nemoţné, aby existoval taký stroj, ktorý by dokázal 

verne replikovať našu zmyslovú skúsenosť, ničomu to nevadí. Stačí, aby bol mysliteľný 

taký stroj, ktorý z definície dokáţe replikovať zmyslovú skúsenosť dokonale.“ Nie je však 

na takejto apriórnej hypotéze niečo podozrivé? Musíme mať racionálny základ pre 

uprednostnenie našej hypotézy pred akoukoľvek inou mysliteľnou hypotézou? V reálnej 

epistemickej praxi sa totiţ, zdá sa, nezvykneme zapodievať mnohými odťaţitými 

hypotézami.
16

 

Vzniesol som niekoľko otázok, ktoré sa týkajú zdôvodenia druhej premisy 

argumentu nevedomosti. Ponechal som mnohé otvorené. V tomto bode na ne nemôţem 

odpovedať (a na niektoré, ţiaľ, neodpoviem ani neskôr). Snaţím sa totiţ riadiť pravidlom, 

ţe dobré odpovede by mali byť zdôvodnené. V tomto momente by som však mohol 

poskytnúť iba svoje nezdôvodnené dohady. Pretoţe na to, aby som mohol zdôvodnene 

odpovedať na tieto otázky, by som sa najprv musel pustiť do skúmania toho, aká je povaha 

                                                           
15

 Niekto by mohol povedať: „Ale predsa predpoklady sú tu od toho, ţe ich jednoducho prijímame bez 

ďalšieho zdôvodňovania! Nemá zmysel pýtať sa po zdôvodnení predpokladov. Toto sú jednoducho tie, ktoré 

sme si vybrali.“ S východiskovým bodom tejto námietky sa stotoţňujem. Súhlasím s tým, ţe v istom bode 

filozofického skúmania jednoducho prijímame ďalej nezdôvodnené predpoklady. Nestotoţňujem sa však s jej 

záverom, ţe nemá zmysel pýtať sa po zdôvodnení predpokladov. Musím však poţiadať čitateľa o trpezlivosť. 

Námietka totiţ smeruje k jednej z centrálnych téz mojej práce a ešte nie je správny čas na to, aby som ju 

prezentoval. Túto hru hľadania dôvodov pre skryté predpoklady preto budem ešte nejaký čas hrať. Sľubujem 

však, ţe v kapitole 4 budem tejto námietke venovať najvyššiu pozornosť. 
16

 Budem sa venovať rozdielu medzi skeptickými hypotézami a hypotézami beţnými (neskeptickými) v časti 

3.2.2. 
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zdôvodnenia, ako môţe evidencia hovoriť v prospech a v neprospech hypotézy, v čom 

spočíva schopnosť hypotézy mať explanačnú silu, v čom spočíva jej jednoduchosť, prečo 

by tieto faktory mali byť epistemicky relevantné a tak ďalej. Otvára sa tak mnoho nových 

problémov, ktorých riešenie nie je triviálne. Našťastie sa viacerými týmito otázkami 

nebudem musieť zaoberať. V nasledujúcej kapitole sa totiţ budem venovať koncepciám 

skeptických argumentov. Tieto koncepcie sa pokúšajú ukázať, na čom sa zakladá náš 

intuitívny súhlas s premisami oboch skeptických argumentov a potenciálne aj 

s predpokladmi, na ktorých tieto premisy stoja. Je taktieţ moţné pokúsiť sa uplatniť ich na 

zdôvodnenie premisy (AD4)*, resp. (AD4).  

Premisu (AD3) získame pomocou modus ponens z (AD1) a (AD2). Podobne záver 

(ADZ) získame pomocou modus ponens z (AD3) a (AD4). Ostáva tak okomentovať 

normatívnu premisu (AD4). Stanovuje, ţe nevyhnutnou podmienkou poznania je 

zdôvodnenie. Táto podmienka málokedy vyvoláva kontroverzie a zdá sa, ţe ju mnohí 

epistemológovia prijímajú bez výhrad. Niektorí autori dokonca uvádzajú argument 

v podobe (AD) len s tým rozdielom, ţe celkom vynechajú (AD3) a (AD4), pretoţe sú 

natoľko samozrejmé.
17

 Motivácia prijať (AD4) vyviera z presvedčenia, ţe pravdivé 

presvedčenie ešte nekonštituuje poznanie. Je k nemu potrebné pridať niečo, čo zaručí, ţe 

presvedčenie nebolo pravdivé len náhodou. Táto dodatočná podmienka sa zvyčajne 

označuje ako zdôvodnenie alebo oprávnenie [justification; warrant]. Je tak súčasťou 

tradičnej tripartitnej definície poznania: poznanie je pravdivé a zdôvodnené presvedčenie. 

Podľa mnohých autorov gettierovské problémy preukázali, ţe tripartitná definícia 

v skutočnosti nestanovuje postačujúce podmienky pre poznanie. Viacerí však uznajú, ţe 

stanovuje aspoň nevyhnutné podmienky. Avšak to, ţe existuje konsenzus medzi filozofmi v 

tom, ţe zdôvodnenie je nevyhnutnou podmienkou poznania, ešte nekonštituuje dobrý 

dôvod v prospech toho, ţe tomu tak skutočne je. 

 Odlišný spôsob zdôvodnenia tejto podmienky sa opiera o jazykovú prax. Toto 

zdôvodnenie sa odvoláva na to, ţe aj v beţnom diskurze uplatňujeme také nároky na 

poznanie, pri ktorých  výzva  uviesť dôvod, poskytnúť dôkaz alebo evidenciu je oprávnená 

a dá sa očakávať v prípade, ţe si niekto nárokuje poznanie. Ak niekto napríklad povie: 

                                                           
17

 Podmienka zdôvodnenia má však aj svojich oponentov. Zvyčajne jej odporuje určitý druh externalistov 

ohľadom poznania. Patrí k nim napríklad  spomínaný R. Nozick.  
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„Predsa viem, koľko hodín tam Tomáš strávil.“ tak celkom oprávnenou reakciou môţe byť: 

„Ako to vieš?“ V rámci tohto spôsobu zdôvodnenia tejto podmienky sa pritom 

predpokladá, ţe náš beţný pojem poznania sa nejakým spôsobom odzrkadľuje alebo 

manifestuje v beţnej jazykovej praxi, takţe môţeme na základe povahy tejto praxe 

usudzovať o povahe beţného pojmu poznania. A keďţe sa v epistemológii zaujímame 

o beţný, a nie teoretický pojem poznania, máme tak k dispozícii informáciu o tom, ţe 

zdôvodnenie nejakého druhu je nejakým spôsobom potrebné pre poznanie.  

 Podobnú argumentáciu moţno uviesť aj v prospech podmienky pravdivosti 

a podmienky presvedčenia ako nevyhnutných podmienok poznania. Tieto dve podmienky 

som nespomenul, aj keď som ich doteraz implicitne predpokladal. Môţeme v ich prospech 

argumentovať tým, ţe povieme, ţe výpovede „Vie to, ale nie je to pravda“ a „Vie to, ale 

neverí tomu“ jednoducho znejú protirečivo alebo nesprávne. Podobne ako podmienka 

zdôvodnenia, aj podmienky pravdivosti a presvedčenia sa najčastejšie predpokladajú 

automaticky a sú ešte menej kontroverzné, ako podmienka zdôvodnenia.
18

  

 Podobne ako dôvody pre druhú premisu, budem musieť aj dôvody pre premisu tretiu 

(AD3) a pre klasickú tripartitnú definíciu poznania vôbec zatiaľ nechať na zváţenie 

čitateľovi. V tomto bode som chcel iba upozorniť na to, ţe ak budeme v prospech 

tripartitnej definície argumentovať, budeme sa pravdepodobne opierať o jazykovú prax. 

V kapitolách 3 a 4 vysvetlím, prečo si myslím, ţe takáto argumentácia je problematická. 

 

Dva argumenty, ktoré som práve predstavil, vedú k paradoxom. Mám tým na mysli 

to, ţe ak si zoberieme premisy jedného argumentu a pridáme k nim negáciu jeho záveru, 

získame mnoţinu jednotlivo nanajvýš presvedčivých, no spoločne (podľa všetkého) 

nekonzistentných tvrdení. Ak tento proces aplikujeme na argument nevedomosti, získame 

tak mnoţinu tvrdení, ktorú môţeme nazvať skeptický paradox nevedomosti: 

 

 

                                                           
18

 To neznamená, ţe nie sú aspoň trochu kontroverzné. Existujú námietky proti podmienke pravdivosti  (pozri 

Hazlett 2010), aj proti podmienke presvedčenia (pozri Radford 1966; Myers-Schulz, Schwitzgebel 2013). 

Dôvod, prečo sa im nevenujem, je ten istý, ako dôvod, pre ktorý som sa ďalej nevenoval argumentácii proti 

princípu uzáveru (PN) zaloţenej na protipríkladoch, ktorá zamestnáva mnohých epistemológov. Môj hlavný 

záujem tkvie v snahe zistiť, na čom sa náš intuitívny súhlas s (PN), s podmienkami pravdivosti, 

zdôvodnenia, presvedčenia a inými princípmi zakladá. 
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(SPN) 

(SPN1) Ak S vie, ţe B, tak vie, ţe ¬SH.  

(SPN2) S nevie, ţe ¬SH.    

(SPN3) S vie, ţe B. 

 

Podobný postup vyprodukuje nekonzistentnú mnoţinu jednotlivo nanajvýš presvedčivých, 

no spoločne nekonzistentných tvrdení aj v prípade druhého argumentu. Paradox nás tak núti 

buď opustiť aspoň jedno z tvrdení, alebo preukázať, ţe mnoţina je nekonzistentná iba 

zdanlivo, a nie v skutočnosti. Nezdá sa však, ţe by táto mnoţina bola konzistentná. A 

taktieţ, opustiť ktorékoľvek z tvrdení je (zdá sa) veľmi ťaţké. Máme tak pred sebou 

klasickú filozofickú dilemu. 

  

Predloţil som skeptický problém vonkajšieho sveta v jeho dvoch podobách: 

prostredníctvom argumentu nevedomosti a argumentu nedourčenosti. Odlíšil som ich 

partikulárne a všeobecné verzie a predostrel som zbeţné zdôvodnenie pre jednotlivé 

premisy oboch argumentov. Nakoniec som vysvetlil, prečo o týchto dvoch argumentoch 

hovoríme ako o paradoxoch.  

Ostáva však vyriešiť ešte jeden problém, keďţe máme dva skeptické argumenty, 

zdá sa, ţe budeme potrebovať dve antiskeptické riešenia. Nemusí tomu ale tak byť. Môţe 

sa ukázať, ţe napriek zdaniu, (AN) a (AD) sú úzko prepojené, a ţe stačí vyvrátiť jeden 

argument, aby sme vyvrátili aj druhý. Taktieţ by bolo dobré vedieť, ktorý z argumentov je 

silnejší, resp. ktorý predstavuje náročnejší problém. Vedeli by sme tak, na ktorý sa máme 

viac sústrediť. 

 

 

2.3 Vzťah medzi argumentmi 

V tejto krátkej sekcii sa sústredím na zodpovedanie otázok týkajúcich sa vzťahu 

medzi argumentom nevedomosti (AN) a argumentom nedourčenosti (AD). Konkrétne ma 

budú zaujímať dve otázky: (i) Vyţadujú tieto argumenty dve rozdielne vyvrátenia, alebo je 

moţné, ţe vyvrátením jedného vyvrátime aj druhý?; a (ii) Predstavuje jeden z nich 

zásadnejší, hlbší problém?  
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 Môţeme začať hľadať riešenie pre prvý problém (i) tak, ţe preskúmame vzťah medzi 

princípmi, ktoré stoja za prvými premisami oboch argumentov – princípom uzáveru (PN) 

a princípom nedourčenosti (PD). Zdá sa, ţe z týchto dvoch je (PN) logicky silnejší, pretoţe 

(PN) implikuje (PD), no (PD) neimplikuje (PN). Dôkazy poskytli Pritchard (2005, 41-43) 

a Vogel (2004, 426-433). Obaja úspešne odvodili (PD) z (PN) s pomocou niektorých menej 

kontroverzných predpokladov.
19

Pritchard navyše ukázal, ţe podobným postupom 

nemôţeme odvodiť (PN) z (PD) (tamţe).  

 Tento vzťah medzi princípmi má dva podstatné dôsledky. Prvý tkvie v tom, ţe ak by 

sme vyvrátili (AD) na základne odmietnutia (PD), resp. (AD1), vyvrátili by sme tým aj 

(AN). Nefunguje to však naopak. Ak by sme vyvrátili (AN) na základe odmietnutia (PN), 

resp. (AN1), neznamenalo by to nevyhnutne aj vyvrátenie (AD). V druhom rade, ak by sme 

odmietli druhú premisu argumentu nedourčenosti (AD2), taktieţ by to znamenalo, ţe 

nemôţeme prijať Bruecknerovu stratégiu na obhajobu druhej premisy argumentu 

nevedomosti (AN2). Takţe, ak by sme vyvrátili (AD) na základe odmietnutia (AD2), znova 

by sme tým vyvrátili aj (AN). V tomto prípade to však funguje aj naopak. Ak by sme 

vyvrátili druhú premisu argumentu nevedomosti (AN2), tak, za predpokladu, ţe 

Bruecknerova stratégia je správna, musíme odmietnuť (AD1) alebo (AD2) alebo oboje. 

Zároveň sme získali odpoveď aj na druhú otázku. Celkovo vzaté, (AD) predstavuje 

zásadnejší a hlbší skeptický problém, pretoţe operuje s menším mnoţstvom predpokladov. 

Konkrétne, (AD) je „odľahčený“ o (AN1) a všetky predpoklady s ňou spätými. Nemali by 

sme však túto výhodu (AD) preceniť. Je totiţ moţné pokúsiť sa vyvrátiť (AD) aj bez 

odmietnutia (AD1) či (AD2). Môţeme však uzavrieť, ţe keďţe (AD) predstavuje 

efektívnejšiu formuláciu skeptického problému vonkajšieho sveta, mali by sme naň 

sústrediť viac. 

   

Predstavil som najprominentnejšie argumenty, ktoré zachytávajú problém 

vonkajšieho sveta a poskytol komentár k otázkam zdôvodnenia ich premís.  Zváţil som tieţ 

vzťah medzi týmito argumentmi a stanovil prioritu pri ich riešení.  

 Počas skúmania dôvodov v prospech premís som však neraz dospel 

k nejednoznačným a neuspokojivým záverom, prípadne som ţiadne závery neformuloval. 

                                                           
19

 Jedným z týchto predpokladov bola pravdivosť evidencializmu. 
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Problémy spočívali v tom, ţe niektoré tvrdenia, predpoklady a (všetky alebo takmer všetky) 

epistemické princípy, na ktoré sa skeptik odvolával, majú podľa slov mnohých autorov 

„intuitívne“ zdôvodnenie. Tvrdil som, ţe povaţujem podobné prehlásenia, ak sa majú 

chápať samostatne, za ťaţko kritizovateľné. Navyše sa ukázalo, ţe za premisami oboch 

argumentov sa môţe skrývať viacero netriviálnych predpokladov, týkajúcich sa napríklad 

povahy poznania, zdôvodnenia, evidencie a iných pojmov a tém. Je tieţ moţné, ţe 

obhajobu niektorých alebo moţno aj všetkých téz, ktoré sa týchto pojmov a tém týkajú, 

budeme chcieť zakladať na určitých tvrdeniach o povahe jazykovej praxe. Je preto potrebné 

pozrieť sa bliţšie na rôzne spôsoby, ktorými sa autori snaţia buď explikovať pojem 

intuitívnosti v kontexte skeptických argumentov, alebo na spôsoby, ktorými sa snaţia 

premisy oboch argumentov hlbšie podloţiť. 
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3 Koncepcie problému vonkajšieho sveta 

 

Hlbšie skúmanie skeptických argumentov začnem tým, ţe rozlíšim medzi dvomi 

druhmi premís, a to medzi normatívnymi a faktuálnymi premisami. Normatívne premisy 

stanovujú určitú normu, poţiadavku alebo podmienku, ktorá sa kladie na subjekt, ak mu má 

byť pripísané poznanie alebo zdôvodnenie. Faktuálne premisy potom tvrdia, či subjekt túto 

podmienku spĺňa alebo nespĺňa. V argumente nevedomosti (AN) je prvá premisa (AN1) 

normatívna a druhá premisa (AN2) faktuálna. V argumente nedourčenosti (AD) sú premisy 

(AD1) a (AD4) normatívne a zvyšné sú faktuálne. Treba však dodať, ţe aj niektoré 

faktuálne premisy sa nakoniec odvolávajú na určité epistemické princípy. Ak v prípade 

(AN) prijmeme Bruecknerovu stratégiu a zdôvodníme (AN2) odvolaním sa na princípu 

nedourčenosti (PD), tak potom aj prijatie (AN2) závisí od prijatia určitého princípu. To isté 

môţe byť pravda aj v prípade (AD2). Môţeme zistiť, ţe prijatie druhej premisy argumentu 

nedourčenosti závisí od prijatia určitej koncepcie evidencie, ktorá môţe postulovať určité 

princípy, ktorými sa evidencia riadi.  

 Tak či onak, myslím si, ţe bez odvolania sa na určité princípy a predpoklady ani 

jeden skeptický argument nemoţno vystavať. Tieţ si myslím, ţe je dôleţité pokúsiť sa 

pátrať hlbšie a nájsť nejaké adekvátne zdôvodnenie pre tieto princípy a predpoklady. Chcel 

by som v tomto bode pripomenúť môj základný predpoklad, s ktorým pristupujem k 

problému vonkajšieho sveta. Ak nejaká skeptická pozícia (záver určitého skeptického 

argumentu) nie je dobre zdôvodnená, tak nie je ani zaujímavá, ani hodná skúmania. 

Argument sa zvyčajne chápe ako dôvod v prospech určitého tvrdenia. No aj premisy 

argumentu musia byť zdôvodnené. Ak by sme totiţ nebrali ohľad na zdôvodnenosť premís 

argumentov, mohli by sme tak pomocou ľubovoľných premís zdôvodniť akékoľvek 

tvrdenie, preto aj premisy musíme zdôvodniť. V našom prípade musí skeptik preukázať 

zdôvodnenosť prijatia uvedených princípov, inak je jeho útok na naše presvedčenia 

nezdôvodnený, a teda dogmatický. 

Keď však epistemológovia píšu o skepticizme a odvolávajú sa na určité epistemické 

princípy, málokedy sa pokúšajú ukázať, čím sú zdôvodnené a prečo by sme ich mali prijať. 

Vyhlásenia o tom, ţe tieto princípy sa zdajú byť presvedčivé alebo intuitívne sú 
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neuspokojivé aj z toho dôvodu, ţe niekto iný ich za presvedčivé alebo intuitívne nemusí 

povaţovať. Je preto potrebné nájsť nezávislý dôvod pre ich prijatie.  

V tejto kapitole predloţím a preskúmam dva pokusy o zdôvodnenie epistemických 

princípov a iných téz, na ktorých skeptické argumenty stoja: Vogelovu stratégiu a 

Stroudovu koncepciu skeptického paradoxu. Výsledkom môjho skúmania bude určenie 

toho, či by sme tieto koncepcie mali prijať. 

Duncan Pritchard uvádza, ţe aţ do roku 1984 sa vo filozofických kruhoch na 

skepticizmus nazeralo ako na pseudoproblém (Pritchard 2014, 215). V roku 1984 totiţ 

vyšla kľúčová monografia, týkajúca sa povahy a dôleţitosti skeptického problému, kniha 

Barryho Strouda The Significance of Philosophical Scepticism. Táto kniha vyvolala veľký 

ohlas. Podľa mnohých epistemológov v nej totiţ Stroud úspešne obhájil názor, ţe 

karteziánsky skepticizmus predstavuje zásadný filozofický problém. Môţeme teda 

predpokladať, ţe keď aj epistemológ, ktorý sa venuje skepticizmu, explicitne neuvádza 

pôvod zdôvodnenia pre epistemické princípy, na ktorých skeptické argumenty stoja, tak má 

asi implicitne na mysli Stroudovu koncepciu alebo aspoň niečo, čo sa jej podobá. Z 

uvedených dvoch koncepcií je preto Stroudova dôleţitejšia a  budem jej venovať oveľa viac 

priestoru.  

 

 

3.1 Vogelova stratégia 

Takzvaná „Vogelova stratégia“ je moja interpretácia prístupu k zdôvodneniu 

epistemických princípov, ktorý nachádzam v štúdii J. Vogela Skeptical Arguments (2004). 

Hoci Vogel sám ţiadnu stratégiu explicitne neobhajuje a jeho hlavným cieľom ani nebolo 

poskytnúť ucelenú koncepciu zdôvodnenia týchto princípov, napriek tomu v jeho texte, na 

rozdiel od mnohých iných textov, môţeme nájsť aspoň nejaký pokus o ich zdôvodnenie.  

 Vogel venuje svoju pozornosť iba princípu nedourčenosti. Svoje zdôvodnenie začína 

tým, ţe uvádza hypotetický príklad na zváţenie: 

 

Historik umenia 

„Predpokladajme, že historik umenia sa snaží určiť, či je istá maľba dielom 

Rembrandta alebo jedného z jeho študentov. Celkovo vzaté, maľba nesie 
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typické znaky Rembrandtovej práce, no je na nej niekoľko pozoruhodných 

odchýlok. Tieto neobvyklé črty môžu byť znakom toho, že bol namaľovaný 

cudzou rukou, alebo môžu poukazovať iba na to, že Rembrandt maľbu 

nedokončil. 

 Historik umenia tak čelí dvom súperiacim si hypotézam ohľadom 

pôvodu diela, ktoré skúma. Buď ho namaľoval (a možno ponechal 

nedokončené) Rembrandt, alebo je výtvorom jedného z jeho nasledovníkov. 

Tieto dve hypotézy rovnako úspešne vysvetľujú dostupnú evidenciu. ... Za 

týchto okolností by bolo arbitrárne uprednostniť jednu hypotézu pred 

druhou. A aj keby si historik medzi nimi vybrali správne, jeho voľba by bola 

v najlepšom prípade iba šťastným odhadom. Takže historik umenia nevie, že 

Rembrandt tento obraz namaľoval.“ (Vogel 2004, 426) 

 

Vogel predpokladá, ţe tento príklad budeme posudzovať rovnako ako on. Predpokladá, ţe 

usúdime, ţe historik za daných okolností skutočne nevie, kto obraz namaľoval. Následne 

navrhne epistemický princíp, na základe ktorého vynášame náš súd – princíp podobný 

(PD): 

 

(PDb) „Ak je q konkurentom p, potom subjekt S môţe vedieť p len ak p má 

epistemickú prednosť (pre S) pred q.“ (Vogel 2004, 427, kurzíva 

A.G.) 

 

Princíp (PDb) nie je totoţný s naším (PD), je mu však veľmi podobný. Pre účely tejto 

kapitoly môţeme rozdiely odsunúť bokom a prejsť k zváţeniu Vogelovho návrhu. 

Dôleţitejšie bude totiţ skôr to, ako k tomuto princípu dospel. Pomerne vágny pojem 

epistemickej prednosti chápe Vogel tak, ţe S-ova voľba musí byť nearbitrárne zaloţená. 

Vogel si teda myslí, ţe historik umenia nevie, kto namaľoval danú maľbu, pretoţe 

historikova voľba medzi dvomi konkurenčnými hypotézami by musela byť arbitrárna.  

Jeho stratégiu zdôvodnenia (PDb) moţno preto interpretovať nasledovne: (PDb) je 

najlepším vysvetlením toho, prečo by sme v určitom type príkladov z beţného ţivota súdili 

tak, ako by sme súdili. Na základe toho predpokladá, ţe (PDb) je princíp, ktorým sa 
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skutočne riadi náš pojem poznania. Vogel teda predkladá argument v prospech (PDb) na 

základe inferencie k najlepšiemu vysvetleniu.  

Vogelov argument je pomerne jednoduchý a na prvý pohľad vyzerá 

neproblematicky. Domnievam sa však, ţe by sme s ním mali byť nespokojní. Je tu hneď 

niekoľko problematických bodov.  

Predtým, ako Vogel navrhne (PDb), predloţí podobný princíp: 

 

(PDc) „Ak je q konkurentom p, a p aj q sú logicky zlučiteľné so všetkou 

evidenciou dostupnou pre S, potom S nevie, ţe p.“ (Vogel 2004, 

426, kurzíva A. G.) 

 

Zdá sa, ţe (PDc) rovnako dobre vysvetľuje náš súd v uvedenom príklade. Historik umenia 

má pred sebou dve hypotézy – p a q. Pravdivosť p a tieţ pravdivosť q je zlučiteľná so 

všetkou dostupnou evidenciou. Ak by historik umenia napríklad uveril, ţe p, tak by aj tak 

nevedel, ţe p. Vyzerá to teda tak, ţe (PDb) a (PDc) majú rovnakú explanačnú silu. Čo 

potom vedie Vogela k tomu, ţe nakoniec uprednostní (PDb) pred (PDc)? Vedie ho k tomu 

presvedčenie, ţe prijatie princípu (PDc) má za následok spochybnenie všetkého 

induktívneho poznania a to, ţe tento fakt nie je z daného príkladu zrejmý. Tvrdí, ţe:  

 

„Ak je hypotéza podporovaná induktívnou evidenciou, potom je aj negácia 

tejto hypotézy logicky zlučiteľná s touto evidenciou. ... Avšak úvahy, 

s ktorými som začal [príklad s historikom umenia], len sotva poukazujú na 

nemoţnosť induktívneho poznania vo všeobecnosti“ (Vogel 2004, 427). 

 

Vogel teda tvrdí, ţe (PDc) nie je najlepším vysvetlením príkladu s historikom umenia, 

pretoţe dôsledkom jeho prijatia je spochybnenie všetkého induktívneho poznania, pričom 

z príkladu samého to nie je zrejmé. Potom však prejde k (PDb) a neskôr ukáţe, ako ho 

moţno vyuţiť pri konštrukcii argumentu, ktorý spochybňuje všetky percepčné presvedčenia 

(argumentu nedourčenosti). Takţe prijatie (PDb) má za následok spochybnenie všetkých 

percepčných presvedčení. Tento fakt však taktieţ nie je zrejmý z príkladu Historik umenia. 

Z príkladu samého nie je očividné, ţe poukazuje na nemoţnosť poznania vonkajšieho sveta. 
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Potom by sme však podľa tej istej logiky, na základe ktorej sme odmietli (PDc), mali 

odmietnuť aj (PDb). Preto si myslím, ţe voľba správnej formulácie princípu, ktorý má 

vysvetliť náš súd, ţe historik umenia nevie, kto maľbu namaľoval, nebola dobre 

preukázaná. Najlepšie vysvetlenie nášho súdu nebolo poskytnuté.  

 To by ešte nemuselo predstavovať závaţný problém. Ak by sme uvaţovali len 

o dvoch kandidátoch na vysvetlenie, (PDb) a (PDc), tak by sme vedeli, ţe nejaká podoba 

princípu nedourčenosti, s pomocou ktorého je moţné odvodiť skeptický záver ohľadom 

vonkajšieho sveta, je tým správnym vysvetlením. Keďţe Vogel zvaţuje iba tieto dva 

princípy, mohlo by sa zdať, ţe iba ony predstavujú vhodných kandidátov na vysvetlenie 

nášho súdenia v príklade Historik umenia. Domnievam sa ale, ţe tomu nie je tak. 

Druhá námietka nadväzuje na prvú. Podľa mojej interpretácie Vogel zastáva 

pozíciu, ţe (PDb) je najlepším vysvetlím nášho súdenia v uvedenom hypotetickom 

príklade. Ak je však niečo najlepším vysvetlením, tak  zaiste vysvetľuje dostupnú evidenciu 

lepšie ako iné, alternatívne vysvetlenia. Vogel však ţiadne alternatívne vysvetlenia nášho 

súdu, okrem jedného spomenutého, nezvaţuje. Ja som však ukázal, ţe alternatívne 

vysvetlenie, ktoré je zaloţené na (PDc), a ktoré Vogel zváţi a odmietne, nie je o nič horšie 

ako to, ktoré si nakoniec zvolí. Takţe uţ len čisto z formálneho hľadiska je trochu 

zaráţajúce, ţe Vogel vynáša tak unáhlený súd ohľadom explanačnej sily (PDb). Pretoţe ak 

niekto tvrdí, ţe niečo je najlepším vysvetlením, očakáva sa od neho, ţe ukáţe, v čom je toto 

vysvetlenie lepšie ako alternatívne vysvetlenia. Pokúsi sa o to tým, ţe predloţí ďalšie 

moţné vysvetlenia daného fenoménu a ukáţe, prečo je jeho vysvetlenie lepšie. Vogel však 

toto nerobí, pretoţe ignoruje alternatívne vysvetlenia. 

Vogelov postup navyše vyvracia sám seba. Ak by sme aj prijali (PDb), tak práve 

metóda, ktorou Vogel k (PDb) dospel, nespĺňa (PDb). Je snáď pravda, ţe princíp (PDb) má 

epistemickú prednosť pred princípom (PDc)? Čím bolo toto preukázané?  

Tieto námietky sa v podstate týkajú toho, ţe Vogel dostatočne nezváţil alternatívne 

vysvetlenia nášho súdenia v danom príklade. Niekto by však mohol poznamenať, ţe tieto 

námietky by boli opodstatnené len pod podmienkou, ţe nejaké alternatívne vysvetlenia 

existujú. Ja som však zatiaľ ţiadne nespomenul. Chcem to preto hneď napraviť. Zváţme 

dve alternatívy: 
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a) Riadime sa nejakým iným epistemickým princípom ako (PDb) alebo   

(PDc). 

b) Ţiadnym epistemickým princípom sa tomto príklade neriadime. 

 

Zváţme najprv moţnosť a). Existuje nejaký iný kandidát na vysvetlenie nášho súdu 

v danom príklade? Domnievam sa, ţe áno. Vráťme sa k uvedenému príkladu s historikom 

umenia. Ak historik stojí pred voľbou medzi dvomi uvedenými alternatívami, ktoré sú 

rovnako dobré – ţe obraz namaľoval Rembrandt a nedokončil ho, alebo ţe obraz 

namaľoval jeho nasledovník – tak predpokladám, ţe povieme, ţe nemôţe vedieť, ktorá je 

pravdivá. Vogelov (PDb) nás zaväzuje povedať, ţe ak sú ktorékoľvek dve hypotézy 

konkurenčné a my nemáme dobrý dôvod na uprednostnenie jednej pred druhou, tak 

nemôţeme vedieť, ktorá je pravdivá. Problém, ktorý v tomto princípe vidím, je ten, ţe takto 

podľa mňa neuvaţujeme pri ľubovoľnej dvojici konkurenčných alternatív, ale iba pri 

niektorých dvojiciach. Zváţme protipríklad, ktorý je obmenou príkladu pôvodného: 

 

Historik umenia II 

Historik umenia tak čelí dvom súperiacim si hypotézam ohľadom pôvodu 

diela, ktoré skúma. Buď ho namaľoval (a možno ponechal nedokončené) 

Rembrandt, alebo je výtvorom šibalských mimozemšťanov, ktorí radi mätú 

historikov umenia. Technológia týchto mimozemšťanov je veľmi pokročilá a 

je schopná veľmi dobre, avšak nie dokonale, napodobňovať umelecké diela. 

Tieto dve hypotézy tak rovnako úspešne vysvetľujú dostupnú evidenciu. Za 

týchto okolností by bolo arbitrárne uprednostniť jednu hypotézu pred 

druhou, a preto povieme, že historik umenia nemôže vedieť, že obraz 

namaľoval Rembrandt. 

 

Predstavme si, ţe náš historik umenia usúdi, ţe obraz namaľoval Rembrandt a v prestíţnom 

časopise História umenia o svojom výskume publikuje štúdiu. Následne na ňu vyjde 

recenzia. Na môj obmenený príklad uvedený vyššie môţeme nazerať ako na doslovný citát 

z tejto recenzie. Recenzent v nej historikovi vyčítal, ţe nezváţil alternatívu 

mimozemšťanov so záľubou vo falšovaní barokového umenia. Nebolo by smiešne, keby 
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recenzent historikovi vyčítal niečo také? Predpokladám, ţe sa nestotoţníme so záverom, ţe 

historik umenia nevie, kto maľbu namaľoval. Historik umenia predsa nemusí zvaţovať 

takúto bláznivú hypotézu. Jeho evidencia v prospech presvedčenia, ţe obraz je dielom 

Rembrandta, nemusí uprednostňovať toto jeho presvedčenie pred moţnosťou, ţe ho 

sfalšovali mimozemšťania.  

Zdá sa mi, ţe je zrejmé, ţe podobné odťaţité hypotézy nehrajú rolu v spôsobe, 

akým beţne niekomu prisudzujeme poznanie. Preto sa tieţ zdá, ţe princíp nedourčenosti 

neplatí pre všetky konkurenčné hypotézy, ale prinajlepšom pre niektoré. Povedzme, ţe platí 

len pre hypotézy, ktoré sú v nejakom zmysle relevantné. Získame tak novú verziu princípu: 

 

(PDd) Ak je q relevantným konkurentom p, potom subjekt S môţe vedieť 

p len ak má p epistemickú prednosť (pre S) pred q.  

 

Ak sa v skutočnosti riadime týmto princípom, tak je moţné, ţe skeptický argument 

pomocou neho nebudeme môcť zostaviť. Nevieme totiţ, či skeptické hypotézy spadajú do 

mnoţiny relevantných konkurentov. Dokonca sa zdá byť pravdepodobné, ţe do nej 

nespadajú. Pretoţe, aspoň na prvý pohľad, skeptické hypotézy sa viac podobajú na 

nerelevantné hypotézy typu falšujúcich mimozemšťanov, na hypotézy, ktoré sú z definície 

našité na mieru našej evidencii. Ak by tomu bolo tak, a ak by platil (PDd), tak by naša 

evidencia nemusela uprednostňovať naše beţné presvedčenia pred hypotézou mozgu 

v kadi. 

 Nechcem nástojiť na tom, ţe v skutočnosti sa riadime (PDd). Chcem len ukázať, ţe 

okrem (PDb) tu sú aj ďalšie moţné vysvetlenia, ktoré by sme mali zváţiť. Dokonca je tu 

aspoň jeden princíp – (PDd) – ktorý, zdá sa, ešte lepšie vysvetľuje naše súdy v uvedených 

dvoch príkladoch. Vogel tieto alternatívy nezváţil, rovnako ako nezváţil moţnosť b). Je 

moţné, ţe ţiadnym epistemickým princípom sme sa neriadili. Ak by tomu bolo tak, tak by 

normatívna premisa (AD1), ktorá je prípadom princípu nedourčenosti, stratila svoju 

presvedčivosť. Mohli by sme povedať, ţe skeptik si vymýšľa vlastné pravidlá, vlastné 

nevyhnutné podmienky poznania. Tie sa nám najprv snaţí nanútiť, a potom sa nám snaţí 

ukázať, ako ich nie je moţné splniť.  
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Celkovo vzaté, Vogel nepreukázal, ţe (PDb) je najlepším vysvetlením prvého 

príkladu, ale prinajlepšom iba to, ţe je nejakým vysvetlením. Preto by sme sa nemali 

nechať jeho argumentom presvedčiť. Je tu však ešte jeden dôvod, prečo by sme Vogelov 

argument nemali prijať. Ako som uţ spomenul, postulovanie princípu (PDb) má byť 

súčasťou vysvetlenia toho, prečo v určitých oblastiach epistemického diskurzu súdime tak, 

ako súdime. Ak by sme však chceli Vogela zobrať za slovo, tak môţeme povedať, ţe 

vlastne chce predkladať teóriu toho, prečo v epistemickom diskurze súdime určitým 

spôsobom. Ak však má byť táto teória pouţiteľná, tak musíme byť na základe jej explanácií 

schopní produkovať predikcie, ktoré sa buď potvrdia alebo aspoň nevyvrátia. Myslím si 

však, ţe Vogelova teória by neprešla testom falzifikácie. Ako som uţ totiţ ukázal, (PDb) 

neplatí v pozmenenom príklade s historikom umenia. Ak prijmeme tento pozmenený 

príklad ako evidenciu, tak sme Vogelovu teóriu práve falzifikovali. Takţe nielen, ţe Vogel 

neposkytol to najlepšie vysvetlenie, neposkytol ani len dobré vysvetlenie. Navyše, teória, 

ktorou sme Vogelovu nahradili, teda vysvetlenie zaloţené na (PDd), nám zdanlivo 

neumoţňuje skonštruovať skeptický argument ohľadom vonkajšieho sveta.  

Celkovo vzaté sa teda zdá, ţe Vogelova koncepcia nám neumoţňuje úspešne 

zdôvodniť princíp nedourčenosti, a teda ani argument nedourčenosti. Musíme sa pokúsiť 

nájsť zdôvodnenie inde. 

 

 

3.2 Stroudova koncepcia skeptického paradoxu 

V záujme prehľadnosti rozdelím túto podkapitolu do dvoch veľkých sekcií. V prvej 

sekcii predstavím Stroudovu koncepciu, v druhej ponúknem svoju kritiku tejto koncepcie.  

 

3.2.1 Významnosť filozofického skepticizmu 

Presuňme sa teda k teoreticky prepracovanejšej koncepcii. Podľa Barryho Strouda 

je argument nevedomosti (AN) závaţným filozofickým problémom – paradoxom
20

, pretoţe 

                                                           
20

 V kontexte Stroudovej koncepcie budem pod „paradoxom“ myslieť  argument, ktorý má absurdný záver, 

presvedčivé premisy a všetky epistemické pojmy, ktoré v ňom figurujú, sú predteoretické, a ktorý zároveň 

predstavuje hlboký a závaţný filozofický problém. 
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poukazuje na hlboký rozpor v našom pojme poznania.
21

 Obhajobe tohto stanoviska venuje 

veľkú časť svojej monografie The Significance of Philosophical Scepticism. Stroud v nej 

však nehovorí nič o argumente nedourčenosti (AD) a jeho premisách. Nemusí to ale 

predstavovať problém. Ak by sme totiţ nakoniec uznali dôvody, na základe ktorých si 

Stroud myslí, ţe (AN) je paradox, mohli by sme sa následne pokúsiť určiť, či na ich 

základe nemoţno ukázať, ţe aj (AD) je paradox. Takţe v tejto kapitole sa sústredím iba na 

(AN). Druhému argumentu sa budem venovať len pod podmienkou, ţe Stroud predloţí 

dobrú obhajobu (AN).  

Najprv predstavím niektoré dôleţité pojmy a následne ukáţem, ako sa Stroud snaţí 

zdôvodniť to, ţe (AN) predstavuje hlboký filozofický problém. Nakoniec uvediem vlastnú 

kritiku jeho koncepcie, a to v šiestich bodoch. Súčasťou posledného bodu je aj môj 

záverečný verdikt ohľadom toho, či by sme Stroudovu koncepciu mali alebo nemali prijať. 

Vysvetlím teda tri kľúčové pojmy, o ktoré Stroud sa opiera. V prvom rade, Stroud 

lokalizoval zdroj podpory pre premisy (AN) v tom, čo nazýva našou „každodennou 

koncepciou poznania” [everyday conception of knowledge] (Stroud 1984, 57). Podľa neho 

sú premisy (AN) oprávnené na základe toho, ţe sú odvodené z kaţdodennej koncepcie 

poznania (ďalej iba KKP) (Stroud 1984, 57). Napriek tomu, ţe Stroudova koncepcia 

skeptického paradoxu je postavená na pojme KKP, Stroud neposkytuje jeho definíciu, iba 

pribliţnú charakterizáciu. Ide o „kaţdodenné procedúry pre vyhodnocovanie nárokov na 

poznanie“ (Stroud 1984, 26) alebo „procedúry alebo štandardy, ktoré dodrţiavame v tých 

najobyčajnejších a fádnych prípadoch domnelého poznania“ (Stroud 1984, 30). Zdá sa, ţe 

Stroud pod KKP myslí akési predteoretické chápanie toho, čo je poznanie, pretoţe podľa 

neho ide o „koncepciu poznania, ktorú uplatňujeme v kaţdodennom ţivote, a ktorá 

predchádza všetkému filozofovaniu a je od neho nezávislá“ (Stroud 1984, 55). Spomeňme 

si na rozlíšenie skepticizmov z úvodu. Zdá sa, ţe Stroud sa pokúša poskytnúť obhajobu 

toho, ţe (AN) zosobňuje predteoretický skepticizmus, pretoţe tvrdí, ţe argument sa opiera o 

predteoretický pojem poznania. Ako ale Stroud preukáţe, ţe skeptický argument je v súlade 

s KKP?  

                                                           
21

 Stroud síce zvaţuje argument nevedomosti v podobe (AN), no pod skeptickú hypotézu dosádza Descartovu 

hypotézu sna. Rozdiely medzi týmito dvomi hypotézami sa môjho skúmania zväčša nebudú týkať. 
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Uviedol som, ţe KKP je určitým chápaním poznania. K jej explicitnému obsahu 

však aj tak nemusíme mať bezprostredný prístup, pretoţe môţe ísť o chápanie implicitné. 

Musí preto existovať metóda, pomocou ktorej Stroud zisťuje, aká je povaha našej KKP. 

Stroud sa domnieva, ţe k povahe KKP sa dopracujeme „reflektovaním... nekontroverzných, 

kaţdodenných príkladov...“ (Stroud 1984, 29). Bliţšie ale nešpecifikuje, akým spôsobom 

máme reflektovať nekontroverzné príklady. Z jeho postupu sa však dá vyčítať, ţe postupuje 

podobne ako Vogel (pozri Stroud 1984, 27-30). Stroud najprv predstaví hypotetický 

príklad, ktorý sa týka poznania. Potom uvedie svoj intuitívny súd. Následne navrhne 

epistemický princíp, ktorý by mal vysvetliť alebo zakladať jeho súd o danom príklade. 

Zamietne niektoré formulácie princípu, ktoré majú absurdné dôsledky, a nakoniec sa 

uspokojí s  formuláciu, ktorú povaţuje za najprijateľnejšiu.  

Druhý kľúčový pojem je epistemická prax. Spôsoby, akými reagujeme a súdime 

v reálnych alebo hypotetických príkladoch, ktoré sa týkajú poznania, Stroud označuje ako 

určité „lingvistické a iné správanie“ (Stroud 1984, 57). Dnes sa pre tento typ jazykového 

správania, ktorý tvorí epistemický diskurz a reakcie na reálne a hypotetické príklady, ktoré 

sa týkajú poznania, zvykne pouţívať termín „epistemická prax“ [epistemic practice].
22

 

Epistemická prax je tvorená naším beţným epistemickým diskurzom a, v slovníku 

mnohých dnešných filozofov, našimi intuitívnymi súdmi, ktoré vynášame pri 

epistemologických myšlienkových experimentoch.  

V tomto bode sa môţe zdať, ţe medzi KKP a epistemickou praxou nie je ţiaden 

rozdiel. Obe sa podstatne týkajú našich epistemických súdov v reálnych a hypotetických 

príkladoch. Rozdiel tu však je a v kontexte Stroudovej koncepcie je to rozdiel podstatný. 

Epistemická prax je určitým druhom správania. Je teda pozorovateľná a môţeme si o nej na 

základe pozorovaní vytvárať evidenciu. Toto je dôleţitý rozdiel medzi epistemickou praxou 

a KKP.  

Okrem tohto rozdielu je tieţ dôleţité vymedziť vzťah medzi KKP a epistemickou 

praxou. Tým sa zároveň dostanem k tretiemu kľúčovému pojmu.  

Podľa Strouda závisí povaha našej epistemickej praxe od povahy KKP. Na základe 

toho, ako chápeme poznanie, o poznaní rozprávame a súdime. V Stroudovom chápaní  však 

                                                           
22

 Stroud tento termín nepouţíva, namiesto toho hovorí o spomenutom „lingvistickom a inom správaní“. 

Porovnaj s (Pritchard 2002, 220) a (Koreň 2014, 158).  
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naša KKP nie je verne reprezentovaná v našej epistemickej praxi. Reálna prax je iba 

akýmsi vonkajším prejavom KKP. Podľa Strouda existujú určité faktory, ktoré epistemickú 

prax skresľujú: 

 

„Existuje jednotná koncepcia poznania, ktorá operuje na pozadí nášho 

kaţdodenného ţivota, ako aj na pozadí filozofického skúmania ľudského 

poznania. Táto koncepcia však v kaţdodennom ţivote operuje pod nátlakom 

sociálnej praxe a poţiadaviek, ktoré slúţia našim činom, našej kooperácii 

a komunikácii.“ (Stroud 1984, 71) 

 

Tento citát je síce celkom zrozumiteľný, no Stroud sa v ňom vyjadruje pomerne vágne. 

Bude preto vhodný príklad na to, čo má Stroud na mysli. Predstavme si, ţe nastúpime do 

autobusu mestskej dopravy. Obhliadneme si sedadlá a začneme premýšľať nad tým, ktoré 

miesto je pre nás to „absolútne najlepšie“. Zatiaľ čo premýšľame, miesta sa rýchlo 

zapĺňajú. Rozhodneme sa preto prestať s uvaţovaním nad tým, ktoré miesto je pre nás to 

absolútne najlepšie, a jednoducho si sadneme. Stroud pouţíva tento príklad (Stroud 1984, 

65), aby tým poukázal na skutočnosť, ţe keby sme mali dostatok času, mohli by sme si 

vybrať to „absolútne najlepšie“ miesto pre nás. Keďţe však dostatok času nemáme, pretoţe 

je lepšie sedieť na prvom voľnom mieste, ako nesedieť vôbec, tak sa uspokojíme s nie 

celkom ideálnym sedadlom. Stroud tento princíp prenáša na poznanie v našom beţnom 

ţivote a snaţí sa poukázať na analógiu. Keby sme mali dostatok času, zdrojov a chuti, 

overovali by sme a zdôvodňovali naše presvedčenia v oveľa väčšej miere, ako to reálne 

robíme. V reálnom svete sme však často nútení konať rýchlo a zmieriť sa tak s istou mierou 

neistoty. Pretoţe v reálnom ţivote „...pravda nie je jediná dôleţitá vec, na ktorú berieme 

ohľad“ (Stroud 1984, 65). Stroud si myslí, ţe tieto praktické záujmy ovplyvňujú aj náš 

epistemický diskurz, resp. epistemickú prax. Potreby skutočného ţivota zasahujú do našej 

koncepcie poznania a ovplyvňujú tak to, ako zvykneme vyhodnocovať výpovede, v ktorých 

sa nárokuje poznanie. Pokiaľ viem, Stroud nikde termín „praktické záujmy“ nepouţíva. Ja 

ho však chcem zaviesť ako označenie pre všetky skutočnosti, ktoré má Stroud na mysli, 

keď hovorí, ţe „...pravda nie je jediná dôleţitá vec, na ktorú berieme ohľad“. 
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Vzťahu medzi našimi praktickými záujmami, epistemickou praxou a  KKP sa 

budem venovať neskôr. Teraz bude postačujúce, keď poviem, ţe Stroud si myslí, ţe ak 

našu epistemickú prax „očistíme“ od praktických záujmov pomocou reflexie nad 

nekontroverznými príkladmi, získame tak KKP. A keď získame obraz o tom, aká je KKP, 

môţeme vyhodnotiť, či sú s ňou skeptické argumenty v súlade. Podľa Strouda sú. Ja sa 

však domnievam, ţe Stroudovi sa to nepodarilo presvedčivo ukázať. 

 Skôr neţ pristúpim k detailom Stroudovej koncepcie, stručne zhrniem, čo som vyššie 

uviedol. Pre Strouda sú tri pojmy podstatné: pojem kaţdodennej koncepcie poznania, 

praktických záujmov a epistemickej praxe. Kaţdodenná koncepcia poznania reprezentuje 

spôsob, akým chápeme takzvané „beţné“ poznanie. Toto chápanie je spravidla implicitné. 

Môţeme sa pokúsiť „zexplicitniť“ ho tým, ţe budeme reflektovať nad našou epistemickou 

praxou, teda nad spôsobom, akým hovoríme o poznaní v beţných situáciách. Musíme 

pritom mať na mysli, ţe spôsob našej reči je ovplyvnení našimi praktickými záujmami 

a potrebami.   

 

Teraz môţem pristúpiť detailnejšiemu rozboru Stroudovej koncepcie. Budem sa 

snaţiť ukázať, prečo si Stroud myslí, ţe (AN) je v súlade s KKP. Stroud začne tým, ţe 

uvedie veľmi častú námietku, ktorá sa uvádza proti skeptickým argumentom. Námietka 

spočíva v obvinení skeptika z toho, ţe redefinuje pojem poznania, resp. ţe nepochopil 

správne jeho význam. Vysvetľuje ju pomocou nasledovného príkladu: 

 

„Predpokladajme, ţe niekto vydá prekvapivé vyhlásenie, ţe v New Yorku 

nie sú ţiadni lekári. To by iste protirečilo niečomu, o čom všetci vieme, ţe 

je pravda. Bolo by skutočne podivuhodné, keby sa v tak veľkom meste 

nenašli ţiadni lekári. Keď sa spýtame, ako sa podarilo učiniť takýto objav, a 

ako dlho tento odsúdeniahodný stav pretrváva, povedzme, ţe sa od autora 

tohto vyhlásenia dozvieme, ţe je tomu tak preto, lebo, ako nám vysvetlí, to, 

čo myslí pod ‚lekárom„, je osoba, ktorá má lekársky titul a je schopná 

vyliečiť akúkoľvek mysliteľnú chorobu za menej ako dve minúty. Naše 

prekvapenie v tej chvíli pominie a my si uţ nemyslíme, ţe vyhlásenie 

protirečí tomu, čo sme povaţovali za naše poznanie. Povaţujeme za 
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pomerne uveriteľné, ţe v celom meste nie je nikto, kto spĺňa všetky 

podmienky tejto zvláštnej ‚redefinície„ ‚lekára„. Akonáhle vyhlásenie 

pochopíme tak, ako malo byť pochopené, nie je na ňom nič zaráţajúce, 

moţno okrem formy, v ktorej bolo podané. Nepopiera to, čo  by sa na prvý 

pohľad mohlo zdať, ţe popiera, a nepredstavuje ţiadnu hrozbu pre naše 

presvedčenie, ţe v New Yorku sú tisíce a tisíce lekárov.” (Stroud 1984, 40) 

 

Autor pozoruhodného vyhlásenia z tohto príkladu sa dopúšťa nepriznanej redefinície 

výrazu „lekár“, resp. chyby ekvivokácie. Jeho spôsob pouţívania výrazu „lekár“ nie je  

totoţný s naším spôsobom pouţívania tohto výrazu. Ak si to nepovšimneme, zmocní sa nás 

dojem, ţe sa tvrdí niečo pozoruhodné. Akonáhle však  toto vyhlásenie správne pochopíme, 

zistíme, ţe sa tvrdí niečo triviálne a nezaujímavé. Námietka proti skeptikovi spočíva v tom, 

ţe údajne robí rovnakú chybu, len s tým rozdielom, ţe hovorí o „poznaní“. V skutočnosti 

však hovorí o poznaní v nejakom inom, striktnejšom zmysle. Napríklad tak, ţe na neho 

uplatňuje poţiadavky, ktoré v kaţdodennom alebo vedeckom ţivote neuplatňujeme. 

Skeptik tak nehovorí o našom poznaní. Mohli by sme sa tak skeptika spýtať: „Prečo by sme 

mali prijať tvoj pojem poznania? Veď pozri k akému absurdnému dôsledku ťa vedie!“ Ak 

by bola táto námietka opodstatnená napríklad proti (AN), tak by (AN) nepredstavoval 

závaţný filozofický problém. Skeptický argument by sa stal iba zvláštnou teoretickou 

hračkou, ktorá nás nijako neohrozuje, a o ktorú sa nemusíme zaujímať. Pravý skeptický 

paradox sa musí tejto námietke vyhnúť a Stroud tvrdí, ţe (AN) je pravým paradoxom, 

pretoţe si myslí, ţe (AN) je v súlade s našou KKP. Ak by tomu bolo skutočne tak, verí, ţe 

dôsledky by boli katastrofálne. Stali by sme sa väzňami vo svete zdaní a nikdy by sme si 

nemohli utvoriť ţiadnu spoľahlivú mienku o tom, čo leţí za závojom percepcií.
23

  

Stroud sa domnieva, ţe práve v takejto pozícii sa nachádzame. Podľa jeho názoru 

o tom svedčí aj to, ţe akonáhle sa oboznámime so skeptickým uvaţovaním, povaţujeme ho 

za „okamţite pôsobivé“ (Stroud 1984, 39). Podľa neho máme pocit, ţe toto uvaţovanie 

„prehovára do hĺbky našej prirodzenosti“ (Stroud 1984, 39). Uvedomujeme si totiţ, ţe 

máme pred sebou paradox poznania. 

                                                           
23

 Bliţšie pozri (Stroud 1984, 37-38). 
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 Stroudova koncepcia však naráţa na jeden zásadný problém: zdá sa totiţ, ţe kľúčový 

princíp uzáveru, ktorého je (AN1) prípadom, nemoţno odvodiť z našej reálnej epistemickej 

praxe. Stroud priznáva, ţe: 

 

„... mohlo by sa zdať, ţe akonáhle čo i len nahliadneme smerom 

k štandardom a procedúram, ktoré nasledujeme v našom kaţdodennom 

ţivote, zistíme, ţe na Descartovom argumente nič nie je. Očividne nie je 

pravda, ţe vţdy trváme na tom, aby ľudia vedeli, ţe nesnívajú, aby sme 

uznali, ţe vedia niečo v beţnom ţivote, alebo dokonca vo vede alebo na 

súde, kde sú pravdepodobne ešte prísnejšie štandardy.“ (Stroud 1984, 39-40) 

  

Nepochybne je tomu tak. V beţnej reči netrváme na vyvrátení hypotézy sna predtým, ako 

uznáme, ţe niekto niečo vie. Navyše, táto poţiadavka by bola v beţných situáciách doslova 

smiešna, prípadne nemiestna. Tento fakt som demonštroval na pozmenenom príklade 

o historikovi umenia.  

Všetci rozpoznávame, ţe trvať na tom, aby sme vyvrátili moţnosť, ţe sme obeťou 

mimozemského podvodu, je prinajmenšom podivné. Zdá sa, ţe takto jednoducho vyzerá 

naša epistemická prax. Toto pozorovanie môţeme teda jednoducho zhrnúť takto: 

 

1) Nie je nutné vedieť negácie skeptických hypotéz na to, aby sme mohli  

vedieť niečo o vonkajšom svete. 

 

Ak je 1) fakt o našej epistemickej praxi, tak sa v našej epistemickej praxi neriadime 

princípom uzáveru. Na toto pozorovanie som naráţal, keď som v časti 2.2.1 uvádzal 

argument proti princípu uzáveru (PN). Navyše je moţné, ţe 1) je faktom nie len o našej 

epistemickej praxi, ale aj o našej KKP. Ak by tomu bolo tak, (AN) nemôţe byť v súlade 

s KKP. Zároveň ide o prvý z viacero problémov, s ktorými sa Stroud bude musieť 

vysporiadať. Stroud sa totiţ pokúsi vysporiadať aj tromi ďalšími námietkami, ktoré 

formuluje Austin. 

 K jednoduchému pozorovaniu 1) môţeme pridať opisy epistemickej praxe z pera J. L. 

Austina. V článku Other Minds ukazuje, ako sa skeptikove pochybnosti líšia od toho, ako 
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zvyčajne kladieme a zodpovedáme otázky typu: „Ako to vieš?“ (Austin 1970, 77). Ako 

upozorňuje, na túto otázku môţeme odpovedať dvomi základnými spôsobmi: (i) ukáţeme, 

ţe sme niekým, kto je v pozícií, ktorá umoţňuje nárokovať si poznanie; alebo (ii) ukáţeme, 

ţe okolnosti momentálneho stavu vecí a naše schopnosti sú také, ţe nám umoţňujú 

nárokovať si poznanie. Napríklad, predstavme si túto slovnú výmenu: 

 

A: (ukáţe ku stromu a prehlási) „Tamto je stehlík!“  

B: „Ako vieš, ţe to je stehlík?“ 

A: „Som znalec stehlíkov.“  

 

Keď A povedal, ţe rozoznáva stehlíka, pretoţe má za sebou ornitologický výcvik, tak 

podľa Austina odpovedal spôsobom (i). Ak by ale namiesto toho odpovedal: 

 

A: „Podľa jeho červenej hlavy.“ 

 

tak by odpovedal spôsobom (ii). Austin sa zaujíma prevaţne o tento druhý typ odpovedí. 

Tvrdí, ţe je moţné ho napadnúť dvomi základnými spôsobmi. Prvý spôsob spočíva v tom, 

ţe síce uznáme fakty, na základe ktorých sa nárokuje poznanie, no snaţíme sa ukázať, ţe sú 

nepostačujúce alebo nevyhovujúce. V uvedenom príklade by sme napr. mohli uznať fakt, 

ţe na strome je vták, ktorý má červenú hlavu, no dodali by sme: „Ale to nestačí. Mnohé iné 

vtáky majú červenú hlavu!“ Druhá moţnosť je spochybniť fakty, na základe ktorých sa 

nárokuje poznanie. Môţeme povedať: „Ale ako vieš, ţe je to skutočný vták? Moţno je 

vypchatý, alebo sa ti iba prisnil.“ Austin sa domnieva, ţe tento druhý spôsob spochybnenia 

nárokov na poznanie sa síce objavuje v beţnej reči, no je typický najmä pre metafyzické 

a skeptické úvahy. Hovorí o tom, ţe sa tu určitým spôsobom spochybňuje realita vecí. 

Ohľadom pochybností o reálnosti vecí upozorňuje, ţe po prvé: 

 

„Pochybnosť alebo otázka ‚Ale je [vták] skutočný?„ má vţdy (musí mať) 

špeciálny základ, musí tu byť ‚dôvod pre naznačovanie„ ţe nie je skutočný, 

v zmysle určitého špecifického spôsobu, alebo obmedzeného počtu 
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špecifických spôsobov, akými sa môţe táto skúsenosť ukázať ako falošná.“ 

(Austin 1970, 87) 

 

Austin tak stanovuje ďalšiu podmienku pre súlad skeptikových pochybností s beţnými 

spôsobmi spochybňovania. Ak skeptik spochybňuje, či je niečo skutočné, tak musí 

povedať, akým spôsobom by to mohlo byť falošné. Slovom: 

 

2) Spochybnenie reálnosti určitej veci musí špecifikovať spôsob, akým  

môţe byť táto vec falošná. 

 

Zdá sa, ţe skeptik je ten, kto spochybňuje reálnosť vecí. Snaţí sa nás presvedčiť, ţe ruky, 

ktoré pozorujeme, nie sú skutočné. Takţe je na mieste otázka, či skeptik spĺňa podmienku 

2). Zdá sa, ţe áno. Skeptik predsa špecifikuje spôsob, akým sa môţe moja predstava 

o vonkajšom svete ukázať ako falošná. Môţe byť celá vysnívaná, alebo byť halucináciou 

mozgu, ktorý pláva v kadi.  

Týmto testom by teda skeptik prešiel. Podľa Strouda ale robí Austin aj druhé 

zásadné pozorovanie, ktoré môţeme na skeptické argumenty uplatniť. V beţných prípadoch 

nemôţeme podľa Austina spochybniť reálnosť vecí len tak. Je samozrejme potrebné splniť 

podmienku 2), teda špecifikovať spôsob, akým by sa nejaká vec mohla ukázať ako 

neskutočná, no okrem toho je potrebné ešte uviesť nejaký dôvod v prospech toho, ţe daná 

vec by mohla byť neskutočná uvedeným spôsobom. Napríklad, predstavme si, ţe niekto by 

chcel spochybniť ľubovoľné presvedčenie jednoducho odvolaním sa na uznávaný fakt, ţe 

ľudia sú vo všeobecnosti omylní. Austin by pripomenul: 

 

„Ak ste si vedomí toho, ţe sa môţete mýliť, tak by ste nemali povedať, ţe 

viete,... No je samozrejmé, ţe byť si vedomí toho, ţe sa môţete mýliť, 

neznamená iba byť si vedomí toho, ţe ste omylná ľudská bytosť: znamená 

to, ţe máte nejaký konkrétny dôvod pre domnienku, ţe sa v tomto prípade 

môţete mýliť.“ (Austin 1970, 98) 
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To isté platí aj pre toho, kto by chcel tvrdiť, ţe nemôţeme vedieť napríklad to, aké emócie 

majú iní ľudia. Austin pripomína, ţe tu musí byť nejaký konkrétny dôvod pre predpoklad, 

ţe v danom prípade by sme sa mohli zásadne mýliť ohľadom emocionálneho ţivota 

druhého človeka. Napríklad by sme mohli mať dôvod myslieť si, ţe sme obeťami podvodu 

(Austin 1970, 113). Ak nám podobné špecifické dôvody v prospech takýchto zásadných 

pochybností chýbajú, tak tieto pochybnosti ani nepripadajú do úvahy, ani nám nenapadnú. 

Ak by sme napriek tomu boli s takýmito pochybnosťami konfrontovaní, tak by sme boli 

buď zmätení a nevedeli, čo si myslieť, alebo by sme ich povaţovali za nevhodné. Môţeme 

teda zhrnúť druhé Austinovo pozorovanie, ktoré zachytáva podmienku adekvátnej 

pochybnosti: 

 

3)  Spôsob, akým bola spochybnená reálnosť určitej veci, musí byť  

podloţený nejakým špeciálnym dôvodom. 

 

Skúsme uplatniť túto podmienku na skeptikovu hypotézu sna. Predkladá skeptik nejaký 

dôvod v prospech toho, ţe by sme mohli snívať? Zdá sa, ţe nie. Porovnajme totiţ (AN) s 

beţnou situáciou, v ktorej by sme si mohli myslieť, ţe sa nám sníva. Povedzme, ţe sa 

prebudím uprostred noci v posteli. Zdalo sa mi, ţe som počul akýsi buchot. V takejto 

situácii by som sa celkom zrozumiteľne mohol sám seba spýtať: „Snívalo sa mi to?“. V inej 

situácii by som sa mohol spýtať „Nesníva sa mi to?“, ak som svedkom veľmi neobvyklého 

javu. Napríklad, prechádzam sa po ulici a na mieste, kde pred chvíľkou stálo celkom 

obyčajné auto, zrazu uvidím ruţového slona. V takej situácii by som si vskutku mohol 

pomyslieť, či sa mi nesníva alebo či neblúznim.
24

  

Spĺňa (AN) túto podmienku? Inak povedané, uvádza skeptik nejaký dôvod 

v prospech toho, ţe by sme mohli snívať, resp. byť mozgami v kadi? Zdá sa, ţe nie. Skeptik 

                                                           
24

 Myslím si, ţe skeptická pochybnosť zaloţená na moţnosti sna alebo na hypotéze mozgu v kadi môţe 

vyhovieť pozorovaniu 3) aj iným spôsobom. Predstavme si, ţe behom najbliţších 100 rokov ľudstvo vyvinie 

dokonalú virutálnu realitu, ktorú by ľudia vyuţívali na rôzne účely: na relaxáciu, terapiu alebo na trestné činy. 

Ako by sa táto technológia postupne vyvíjala, viac a viac by vstupovala do všeobecného povedomia ľudí. 

Domnievam sa, ţe skeptická pochybnosť na spôsob hypotézy sna a mozgu v kadi by začala byť veľmi 

relevantná v momente, kedy by do tohto povedomia vstúpila správa o tom, ţe technológia virutálnej reality sa 

prvýkrát pouţila pri únosoch ľudí. Od tej chvíle by sme totiţ mohli pomyslieť: „A neuniesli ma 

kyberteroristi?“ ... V tejto situácii sa však nenachádzame.  

Blah
Highlight

Blah
Highlight
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sa predsa nesnaţí preniesť našu pozornosť k nejakej neobvyklej skutočnosti. Rovnako nie 

je pravda, ţe si (AN) kladieme iba uprostred noci. Ak by sme ráno vstali a nevedeli, či sme 

skutočne počuli buchnutie, alebo či sa nám to iba snívalo, tak by sme pochybovali iba 

o jednotlivej udalosti. Nezačali by sme pochybovať o všetkom našom poznaní o vonkajšom 

svete. Takţe povieme, ţe skeptická pochybnosť, zosobnená v (AN), nespĺňa podmienku 3).  

Austin uvádza ešte jednu, poslednú podmienku pre vhodnosť predkladaných 

pochybností o reálnosti vecí. Hovorí, ţe: 

 

„Všetky tieto pochybnosti sa majú rozriešiť pomocou uznávaných procedúr 

(viac alebo menej uznávaných samozrejme) vhodných pre daný typ prípadu. 

Existujú uznávané spôsoby pre rozlišovanie medzi snom a bdením (ako inak 

by sme mohli vedieť ako pouţiť a rozlišovať tieto slová?) a pre rozlišovanie, 

či je niečo vypchaté alebo ţivé, a tak ďalej.“ (Austin 1970, 87) 

 

Austin teda trvá na tom, ţe pochybnosti ohľadom existencie vecí, ako aj pochybnosti 

skeptické, by sa mali rozriešiť pomocou „uznávaných procedúr“, ktoré beţne pouţívame na 

rozlišovanie skutočných vecí od neskutočných. Zároveň naznačuje, ţe existencia takýchto 

procedúr je dôsledkom toho, ţe pôvodné spochybnenie poznania bolo dostatočne konkrétne 

a určité (Austin 1970, 89). Inými slovami, ak napadneme niekoho nárok na poznanie, tak 

nie len, ţe ho musíme napadnúť určitým spôsobom (musíme mať na mysli nejakú chybu 

alebo nedostatok v jeho dôvodoch), ale tento spôsob musí byť aj dostatočne konkrétny 

alebo určitý na to, aby pochybnosť mohla byť rozriešená „uznávanými procedúrami“. 

Podľa Austina by sa pochybnosti tohto typu nielenţe mali rozriešiť pomocou 

uznávaných procedúr, ale musia byť aj rozriešiteľné pomocou uznávaných procedúr pre 

rozlišovanie vecí daných typov. Stanovuje tak poslednú podmienku pre pochybnosti, ktorá 

má byť dôsledkom predchádzajúcej: 

 

4)  Musí existovať procedúra, na základe ktorej sme schopní rozriešiť  

pochybnosť ohľadom reálnosti určitej veci. 
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Austin trvá na tom, ţe ak takáto procedúra alebo test neexistujú, tak neexistuje ţiaden 

základ pre rozlíšenie medzi reálnou a nereálnou vecou, medzi skutočným a vypchatým 

stehlíkom.  

 Aký má toto všetko dopad na skeptikove pochybnosti? Hypotéza sna a hypotéza 

mozgu v kadi sú navrhnuté tak, aby skúsenosť vo sne a skúsenosť mozgu v kadi boli 

nerozlíšiteľné od pravej skúsenosti vonkajšieho sveta a priori. Inak povedané, neexistuje 

ţiaden spôsob, pomocou ktorého by sme mohli na základe zmyslovej skúsenosti rozlíšiť 

bdenie od karteziánskeho sna. Skeptické hypotézy majú túto črtu zámerne kvôli tomu, aby 

boli čo najúčinnejšie. Ak sú však scenáre opísané skeptickými hypotézami nerozlíšiteľné 

od beţného stavu vecí, potom neexistuje procedúra, na základe ktorej by sme ich mohli 

rozlíšiť od beţného stavu vecí. Skeptické hypotézy, ktoré môţeme do argumentu 

nevedomosti dosadiť, potom nespĺňajú podmienku 4). V takom prípade by skeptické 

pochybnosti neboli v súlade s tým, ako zvykneme pochybovať beţne, a teda by prima facie 

neboli v súlade ani s KKP.  

 Celkovo vzaté, máme tu štyri pozorovania epistemickej praxe – 1), 2), 3) a 4), ktoré 

napádajú Stroudovu koncepciu. Pozorovanie 1) spočíva v tom, ţe podmienka poznania 

vonkajšieho sveta, ktorú sa nám skeptik snaţí nanútiť, nie je v skutočnosti záväzná. 

Pozorovania 2), 3) a 4) stanovujú, ţe na to, aby určitá moţnosť omylu, resp. skeptická 

hypotéza, bola v súlade s epistemickou praxou, musí splniť určité podmienky. Zdá sa, ţe 

podmienku 2) skeptik spĺňa, no podmienky zachytené v 3) a 4) nie. 

 Ako som uviedol vyššie, tieto pozorovania sa týkajú povahy epistemickej praxe. Ak 

sú správne, tak môţeme usúdiť, ţe (AN) nie je v súlade s našou epistemickou praxou. 

V rámci Stoudovej koncepcie to však nevyhnutne neznamená, ţe (AN) nie je v súlade 

s KKP. Napriek tomu, tri problematické pozorovania, 1), 3) a 4), predstavujú prinajmenšom 

výzvu pre skeptika, aby ukázal, ako je moţné, ţe jeho argumenty sú skutočne 

predteoretické, aj keď protirečenia beţnej praxi. 

 

 Stroud uznáva všetky tieto štyri pozorovania ako fakty o našej epistemickej praxi. 

V tomto Austinovi neprotirečí. Tvrdí však, ţe aj napriek tomu, ţe (AN) nie je v súlade 

s epistemickou praxou, tak aj tak je v súlade s KKP. Pozrime sa podrobnejšie na to, ako 

Stroud argumentuje. 
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 Stroud uzná, ţe keďţe skeptikove pochybnosti nevyhovujú pozorovaniam 1), 3) a 4), 

tak vyznievajú nevhodne vzhľadom na to, ako zvykneme o poznaní rozprávať. Následne 

nás však presviedča, ţe ide o irelevantný druh „nevhodnosti“. Tvrdí, ţe ak prijmeme istú 

„filozoficko-skeptickú“ koncepciu „kaţdodenného ţivota“ a „vzťahu medzi filozofickým 

problémom vonkajšieho sveta a kaţdodenným ţivotom“, tak uvedené pozorovania nebudú 

mať antiskeptické dôsledky (Stroud 1984, 55). Dôvodom irelevantnosti týchto pozorovaní 

je podľa neho to, ţe síce tieto pozorovania adekvátne opisujú spôsoby, akým hovoríme 

o poznaní, neopisujú poznanie samo. Alebo, tieto pozorovania adekvátne zachytávajú našu 

epistemickú prax, nezachytávajú však adekvátne našu KKP. Ako dôvodí, keď skúmame 

epistemický diskurz, môţeme sa spýtať dva typy otázok. Buď sa pýtame, (i) či to, čo bolo 

povedané, je pravdivé, alebo sa pýtame, (ii) či to, čo bolo povedané, bolo povedané vhodne 

a rozumne (Stroud 1984, 57). Myslí si, ţe uvedené problematické pozorovania sú 

podmienkami vhodného alebo rozumného rozprávania o poznaní, no nie podmienkami 

poznania samého. Domnieva sa, ţe „rozumná tvrditeľnosť“ a „pravdivosť“ nejdú vţdy ruka 

v ruke. Tvrdí, ţe existujú prípady, kedy je niečo pravdivé, no nemôţe to byť v tom čase 

rozumne tvrdené a, naopak, prípady, kedy je niečo rozumne tvrdené, no nie je pravdivé. 

Kľúčom k uznaniu tejto Stroudovej koncepcie sú príklady, ktorými sa ju snaţí obhájiť. 

Zváţme teda spolu s ním: 

 

Meteorit 

Koná sa narodeninová oslava a jeden z hostí, Erik, sa ma príde spýtať: 

„Nevieš, či na oslavu nepríde aj Tomáš?“ Zhodou okolností som práve 

s Tomášom telefonoval a oznámil mi, že celkom iste príde. Zároveň viem, že 

Tomáš býva veľmi blízko, že cesta medzi nami je bezpečná, a tak ďalej. 

Pritom všetkom nie som si vedomý žiadnej prekážky, ktorá by mu bránila 

dostaviť sa na oslavu. Odpoviem preto Erikovi: „Áno, viem, že príde.“ Na 

počudovanie všetkých prítomných však Erik zahlási: „Skutočne vieš, že tu 

bude? Nakoniec, vieš, či ho cestou sem netrafí meteorit? Nevieš, či ho 

netrafí. Takže, nevieš, že tu bude.“ Spustí sa menšia diskusia. Niekto 

poznamená, že posledný krát, čo spadol na zem meteorit dostatočne veľký, 

aby zabil človeka, bolo asi pred stopäťdesiatimi rokmi. Niekto iný sa spýta, 
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či to náhodou Erik nemyslí tak, že práve dnes večer majú také veľké 

meteority padať. Erik ale nič také nepotvrdí, prosto ďalej trvá na svojej 

námietke. O pol hodinu neskôr sa účastníci oslavy dozvedia, že sa neďaleko 

stala tragédia. Tomáš bol na ceste zasiahnutý neobvykle veľkým meteoritom. 

(parafráza zo Stroud 1984, 58-61) 

 

Zhrniem teraz Stroudove (intuitívne) súdy ohľadom tohto príkladu: 

 

1.  Keď som povedal: „Áno, viem, ţe príde.“ povedal som niečo, čo bolo 

vhodné a rozumné. (pretoţe som mal najlepšie dôvody, aké som mohol 

mať v prospech tvrdenia o veciach, ktoré som práve nemohol pozorovať) 

2.  Keď som povedal: „Áno, viem, ţe príde.“ povedal som niečo, čo bolo 

nepravdivé. (pretoţe Tomáš neprišiel; pretoţe som nevylúčil moţnosť, 

ţe Tomáša trafí meteorit, a preto som nemal zdôvodnenie pre svoje 

presvedčenie, ţe príde) 

3.  Keď mi Erik vyčítal: „Takţe nevieš, ţe tu bude.“ povedal niečo, čo bolo 

nevhodné a nerozumné. (pretoţe jeho reakcia bola povaţovaná za ťaţko 

pochopiteľnú a poburujúcu) 

4.  Keď mi Erik vyčítal: „Takţe nevieš, ţe tu bude.“ povedal niečo, čo bolo 

pravdivé. (pretoţe som to v skutočnosti nevedel). 

 

Ak súhlasíme s týmito Stroudovými súdmi, tak by sme mali uznať, ţe práve predloţil 

príklad, v ktorom sa (i) predkladá vhodný a rozumný, no nepravdivý nárok na poznanie, 

a zároveň (ii) nevhodné a nerozumné, no pravdivé napadnutie tohto nároku na poznanie. 

Máme tak podporu pre tézu, ţe existuje logické rozlíšenie medzi podmienkami pre 

rozumnú tvrditeľnosť nároku na poznanie a podmienkami pre pravdivý nárok na 

poznanie.
25

 Táto téza je pritom prvou a zásadnou častou Stroudovej filozoficko-skeptickej 

koncepcie „vzťahu medzi filozofickým problémom vonkajšieho sveta a kaţdodenným 

ţivotom“. Pomocou tohto príkladu nás chce Stroud presvedčiť, ţe ak je nejaké napadnutie 

poznania na prvý pohľad nevhodné a nerozumné, neznamená to ešte, ţe je nelegitímne. 

                                                           
25

 Pod „pravdivým nárokom na poznanie“ myslím to, ţe výpoveď typu „S vie, ţe p“ je pravdivá. 
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Podľa neho je moţné, aby existovali legitímne pochybnosti ohľadom niekoho poznania, 

ktoré však zároveň vyznievajú veľmi nevhodne a nerozumne.  

Teraz si musíme poloţiť kľúčovú otázku. Máme nejaký dôvod myslieť si, ţe práve 

toto platí v prípade skeptických pochybností? Sú skeptické pochybnosti legitímne napriek 

tomu, ţe vyznievajú nerozumne a nevhodne? Stroud tvrdí, ţe naša epistemická prax je 

výrazne ovplyvňovaná situáciou a podmienkami, v ktorých sa nachádzame a praktickými 

záujmami, ktoré sledujeme. Jedno a to isté opatrenie môţe byť rozumné v jednej situácii, 

no nevhodné v inej. Vo všeobecnosti môţeme síce dospievať ku kvalitnejším 

rozhodnutiam, ak máme k dispozícii viac informácii a ak záleţitosť dlho a spoľahlivo 

skúmame. No vzhľadom na to, ţe neraz potrebujeme konať a rozhodovať sa relatívne 

rýchlo, a vzhľadom na to, ţe naše zdroje sú obmedzené, často sa uspokojíme s určitým 

kompromisom. Taktieţ hrá rolu to, do akej miery je pre nás dôleţité, aby sme v danej chvíli 

mali k dispozícii spoľahlivú informáciu. Veciam, na ktorých nám veľmi nezáleţí, 

nevenujeme veľa pozornosti a skúmania a, naopak, veci, na ktorých nám veľmi záleţí, si 

chceme riadne overovať. Stroud si myslí, ţe všetky tieto praktické skutočnosti majú vplyv 

aj na náš spôsob hovorenia o poznaní (Stroud 1984, 64). Určujú, či niekoho nárok na 

poznanie, alebo jeho napadnutie, vyznieva rozumne a vhodne, alebo nie. Neurčujú však, či 

je tento nárok na poznanie pravdivý, resp. či je napadnutie daného nároku legitímne. Jeho 

stratégiu obrany skeptických pochybností voči uvedeným konfliktom s epistemickou 

praxou moţno zhrnúť takto: ak „očistíme“ našu epistemickú prax od všetkých týchto 

praktických obmedzení a vplyvov a sústredíme sa iba na to, či je pravda, ţe niekto niečo 

vie, tak zistíme, ţe skeptické pochybností sú v súlade s našou KKP.  

 Aký dôvod v prospech tohto tvrdenia nám Stroud predkladá? Priblíţime si ho na 

príklade, ktorý predkladá, a ktorý opisuje situáciu, v ktorej by sme povaţovali za vhodné 

a rozumné povedať, že niekto niečo vie, no zároveň by sme uznali, ţe nie je pravda, že to 

vie. Zváţme teda nasledujúci príklad:  

 

Protiletecká stráž 

Počas druhej svetovej vojny je vojak na protileteckej stráži. Prešiel 

protileteckým výcvikom na rozpoznávanie lietadiel. Inštruktori a manuály ho 

naučili spoľahlivo rozlišovať medzi dvomi lietadlami: F a G. Vojak sa 
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naučil, že ak zo zeme spozoruje lietadlo, ktoré má črty x, y, z, tak ide 

o lietadlo F, a ak spozoruje lietadlo, ktoré má črty x, y, a, tak ide o lietadlo 

G. Pri výcviku sa vojak dozvie, že lietadlo G má navyše črtu b. Túto črtu je 

však takmer nemožné zo zeme spozorovať, takže jej netreba venovať 

pozornosť. Jeho úlohou je okamžite nahlásiť spozorovanie lietadla typu G, 

pričom lietadlá typu F môže ignorovať.  

Občas sa na jeho stráži stane, že zazrie lietadlo, u ktorého vie úspešne 

identifikovať iba črty x a y. Veliteľstvu ohlási, že spozoroval lietadlo a dodá, 

že nevie, či ide o F alebo o G. Veliteľstvo sa podľa tejto informácie zariadi. 

Inokedy sa stane, že úspešne identifikuje črty x, y, a. V tomto druhom 

prípade kontaktuje veliteľstvo a oznámi, že spozoroval lietadlo a vie, že ide 

o G. Veliteľstvo sa potom na základe jeho informácie zariadi a vydá iné 

rozkazy. Všetci by sme v tomto prípade uznali, že vojak vie, že nad ním letí 

lietadlo G. 

 Je tu však jeden dôležitý fakt, o ktorom sa protileteckí inštruktori 

a manuály nezmienili. Totiž, existuje ešte tretie lietadlo – H. Toto lietadlo 

má zo zeme pozorovateľné črty x, y, a, pričom má ešte štvrtú črtu c, ktorú 

nie je možné zo zeme identifikovať. Veliteľstvo sa vojakom nezmienilo 

o existencii tohto lietadla, pretože rozlišovanie medzi lietadlami G a H nie 

je z vojenského a praktického hľadiska dôležité. Ak je ale toto pravda, tak 

v prípade, že vojak pozoruje iba črty x, y, a, tak ešte nevie, či ide o lietadlo 

G alebo H. Takže doteraz v skutočnosti nevedel, že išlo o lietadlá typu G, aj 

keď hlásil, že vie. (parafráza zo Stroud 1984, 67-69) 

 

Aj v tomto príklade zhrniem Stroudove súdy: 

 

5.  Keď vojak identifikuje črty x, y, a, tak  je vhodné a rozumné povedať, 

ţe vojak vie, ţe ide o lietadlo G. (pretoţe by sme to všetci uznali; pretoţe 

sa aj veliteľstvo jeho informáciou riadi) 

6.  Keď vojak identifikuje črty x, y, a, tak nie je pravda, ţe vojak vie, ţe ide 

o lietadlo G. (pretoţe akonáhle sa dozvieme o existencii lietadla H, 
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vidíme, ţe vojak nevie rozlíšiť medzi G a H, a preto nevie iba na základe 

čŕt x, y, a o ktoré lietadlo ide – situácia je tá istá, ako keď vojak zahlási, 

ţe nevie, či ide o lietadlo G, pretoţe nevie rozlíšiť medzi F a G). 

 

Zisťujeme, ţe v situácii, v ktorej sa vojak nachádza, boli podmienky pre vhodné a rozumné 

tvrdenie, ţe vojak vie, splnené. Neboli však splnené podmienky pravdivosti vojakovho 

nároku na poznanie. Moţno by sme boli ochotní povedať, ţe vojak skutočne vie, aké 

lietadlo vidí, ale len vzhľadom na určité praktické ciele, ktoré sledujeme. Ak sa však od 

nich oprostíme, tak podľa Strouda uznáme, ţe to, čo tvrdíme, nie je pravda. Ak by sme 

vojakovi odhalili existenciu lietadiel typu H, tak by pravdepodobne sám uznal, ţe celú dobu 

v skutočnosti nevedel, ţe pozoroval lietadlá typu G. Podľa Strouda je naša (ľudská) situácia 

zoči-voči skeptickým pochybnostiam analogická situácii vojaka. Sme ako tento vojak, 

ibaţe „naším lietadlom H“ je moţnosť, ţe sa nám všetko iba sníva. Z praktických dôvodov 

nepovaţujeme za vhodné a rozumné zaoberať sa tým, aby sme vylúčili hypotézy sna. Ale 

mali by sme, ak nám leţí na srdci pravda, pretoţe aj také hypotézy, ktoré v beţnej 

epistemickej praxi nevylučujeme, môţu predstavovať pravdivostnú podmienku nášho 

poznania vonkajšieho sveta. 

 Záverom Stroudovho uvaţovania je, ţe Descartovo trvanie na tom, aby sme vylúčili 

moţnosť, ţe snívame, skôr neţ môţeme pravdivo povedať, ţe vieme veci o vonkajšom 

svete, bolo legitímne. Descartes nijako „nezvýšil“ štandardy na poznanie, ktoré 

uplatňujeme beţne. „Neprekrútil“ beţný význam výrazov ako „viem, ţe...“ alebo „mám 

poznanie o tom, ţe...“. V skutočnosti vychádzal iba z KKP. Stroud týmto chcel ukázať, ţe 

pozorovania 1), 3) a 4) nepreukazujú, ţe sa skeptik dopustil nejakého podvodu. To by 

znamenalo, ţe hlavný argument proti prijatiu princípu uzáveru (PN), ktorý je zaloţený na 

pozorovaniach epistemickej praxe, nie je konkluzívny. V takomto prípade sa zdá, ţe (PN) 

je v poriadku a ţe môţeme prijať prvú premisu argumentu nevedomosti (AN1).      

 

 Vyššie zrekonštruované Stroudovo úsilie smeruje k tomu, aby dokázal zdôvodnenosť 

(AN1) a princípu uzáveru (PN), na ktorom stojí. Skeptický argument má však aj druhú 

premisu – (AN2). Ako chce teda Stroud ukázať, ţe aj premisa (AN2) je zdôvodnená? 
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V jeho texte môţeme nájsť jeden dôvod, ktorý by mal zdôvodniť obe premisy, nie len 

druhú. Tvrdí, ţe: 

 

„Presvedčivosť, s ktorou na nás skeptický argument pôsobí, keď sa s ním 

prvý krát stretneme, je sama osebe evidenciou toho, ţe koncepcia poznania, 

ktorá sa v argumente uplatňuje, je práve tou koncepciou, s ktorou sme 

operovali po celú dobu.“ (Stroud 1984, 71) 

 

Stroud jednoducho hovorí, ţe presvedčivosť, s akou na nás pôsobí (AN), naznačuje, ţe 

štandardy poznania, ktoré sa v (AN) uplatňujú, veľmi dobre rozoznávame z našej vlastnej 

KKP. Tento dôvod Stroud aplikuje na obe premisy, takţe sa zdá, ţe máme zdôvodnenie aj 

pre (AN2).  

 Poskytuje Stroud v prospech (AN2) aj nejaký iný dôvod, okrem toho, ţe ju podľa 

neho povaţujeme za presvedčivú? Pripomínam znenie druhej premisy:  

 

(AN2) S nevie, ţe ¬SH. 

 

Stroud do premisy pod SH dosádza hypotézu sna. Určite ale môţeme predpokladať, ţe 

spôsob, akým by obhájil tvrdenie, ţe nemôţeme vedieť, ţe sa nám nesníva, by bol ten istý, 

ako spôsob, ktorým by obhájil tvrdenie, ţe nemôţeme vedieť, ţe nie sme mozgy v kadi.  

Stroud sa domnieva, ţe nevyhnutnou podmienkou toho, aby S mohol vedieť, ţe 

práve nesníva, je, ţe by musel vykonať určitý test, alebo by musel naraziť na určitý stav 

vecí, na základe ktorých by sa mohol presvedčiť, ţe nesníva (Stroud 1984, 21). Podľa 

Strouda však nestačí, aby S jednoducho vykonal určitý test alebo mal skúsenosť o určitom 

stave vecí. S by musel vedieť, ţe tento test alebo skúsenosť sú spoľahlivé. Aby ale vedel, ţe 

sú spoľahlivé, musel by vedieť, ţe nie sú výplodom sna, a to podľa neho nie je moţné 

vedieť. Takţe S nemôţe vedieť, ţe nesníva, resp., ţe nie je mozog v kadi.  

Táto obhajoba (AN2) je zaujímavá z toho dôvodu, ţe sa líši od všetkých obhajob 

(AN2), ktoré som spomemul v predchádzajúcej kapitole. Zdá sa, ţe skeptik nemusí 

vyuţívať Bruecknerovu stratégiu na to, aby obhájil (AN2). Stačí, ak sa bude znova opierať 

o  princíp uzáveru (PN). Totiţ, stačí, ak povie: „Ak vieš, ţe tento test je spoľahlivý, alebo 
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ţe skúsenosť o tomto stave vecí je pravdivá, tak vieš, ţe nie sú produktom sna. Lenţe ty 

nevieš, ţe nie sú produktom sna. Takţe nevieš, ţe tento test je spoľahlivý, resp. ţe táto 

skúsenosť je spoľahlivá.“ Stroudova obhajoba (AN2) sa teda opiera o (PN). To znamená, 

ţe by sme mali prijať túto obhajobu len pod podmienkou, ţe prijmeme (PN). 

 V tejto časti som predloţil v Stroudovu koncepciu skeptického paradoxu a ukázal 

som, ako sa v nej zdôvodňujú premisy argumentu nevedomosti. Teraz môţem pristúpiť 

k druhému kroku: ku kritickému vyhodnoteniu tejto koncepcie.  

 

 

3.2.2 Kritika koncepcie skeptického paradoxu 

Zdá sa, ţe mnohí súhlasia so Stroudovým názorom, ţe premisy (AN) sú 

presvedčivé. Taktieţ by s ním mnohí súhlasili v intuitívnych súdoch, ktoré vynášal v oboch 

hypotetických príkladoch: Meteorit a Protiletecká stráž. Stroudova koncepcia epistemickej 

praxe a jej vzťahu k našej KKP sa tieţ zdá byť neproblematická.  

Napriek tomu všetkému si nemyslím, ţe jeho koncepcia je presvedčivá a ţe úspešne 

ukázal, ţe (AN) je paradox týkajúci sa ľudského poznania vonkajšieho sveta. Domnievam 

sa totiţ, ţe jeho koncepcia čelí viacerým ťaţkostiam. V záujme prehľadnosti jednotlivé 

námietky očíslujem a pomenujem. Keďţe som sa práve zaoberal zdôvodnením pre druhú 

premisu, začnem ňou.  

 

I. Zdôvodnenie druhej premisy 

Na úvod treba poznamenať, ţe táto premisa iste nie je v súlade s beţnou praxou. 

Pripomeniem, ţe ide o premisu (AN2): 

 

(AN2) S nevie, ţe ¬SH.  

 

Stroud uvádza moţnú námietku z úst beţného pouţívateľa jazyka: 

 

„Určite je nemoţné, aby som vedel, ţe nesnívam? Nie je to niečo, čo viem 

často, a nie je to niečo, čo môţem občas zistiť, ak táto otázka vyvstane? Ak 

je, potom fakt, ţe musím vedieť, ţe nesnívam, ak mám vedieť čokoľvek 
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o svete okolo mňa, nebude prekáţkou pre moje poznanie sveta.“ (Stroud 

1984, 19) 

 

Stroud na túto námietku reaguje zdôraznením presvedčivosti toho, ţe skutočne nemôţeme 

vedieť, ţe nesnívame. Túto premisu zdôvodňuje ďalej odvolaním sa na úvahu, ktorú som 

uviedol vyššie. Podľa nej je prijatie druhej premisy závislé od prijatia princípu uzáveru 

(PN). 

 V prvom rade, je zvláštne, ţe sa Stroud odvoláva na prirodzenú presvedčivosť tejto 

premisy napriek tomu, ţe uvádza celkom uveriteľný príklad človeka, ktorý túto premisu za 

presvedčivú nepovaţuje. Odvolávanie sa na presvedčivosť potom nemôţe nič rozhodnúť. 

Navyše, presvedčivosť týchto premís je podľa Strouda známkou toho, ţe skutočne 

vyvierajú z našej KKP. Čo ale máme povedať vtedy, ak sa niekomu nezdajú byť 

presvedčivé? Zdá sa, ţe potom sme nútení povedať buď to, ţe tento človek  a jemu podobní 

disponujú inou KKP ako my, alebo ţe presvedčivosť premisy ešte nemusí nič vypovedať 

o tom, či je alebo nie je v súlade s našou KKP.  

V druhom rade, pripomeňme, ţe pointou celej Stroudovej koncepcie je ukázať, ţe 

skeptický argument je paradox a ţe je v súlade s tým, ako myslíme a rozprávame o poznaní 

beţne. Očividne však existujú príklady beţnej epistemickej praxe, v ktorej rozprávame, 

akoby sme mohli vedieť, ţe nesnívame (viz posledný citát). Stroud uznáva, ţe takéto 

príklady skutočne existujú, no nepovaţuje ich za relevantné. Zopakujem, ţe podľa Strouda 

k tomu, aby niekto mohol vedieť, ţe nesníva, je nutné to, aby bol schopný vykonať určitý 

test, na základe ktorého by sa mohol presvedčiť, ţe nesníva. No skôr, ako by mohol 

akýkoľvek test prijať, musel by vedieť, ţe aj tento test nie je súčasťou sna. To však podľa 

neho, znova, nikto nemôţe vedieť.  

Je však moţné, ţe námietka beţného pouţívateľa zachádza aj sem. Beţný 

pouţívateľ môţe znova povedať: „Ja viem, ţe nesnívam. A rovnako môţem vedieť, ţe keby 

som robil taký test, tak by som nesníval!“ Pripomínam, ţe Stroud pri obhajovaní prvej 

skeptickej premisy tvrdil, ţe predtým, ako odmietneme túto premisu ako nepresvedčivú 

alebo nevhodnú z hľadiska beţného pouţívania jazyka, musíme vedieť, prečo ju 

povaţujeme za nevhodnú. Túto námietku beţného pouţívateľa, obdobne ako my skeptika, 

povaţuje za nesprávnu a odmieta ju. Zároveň však nevysvetľuje, prečo by sme ju mali 
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odmietnuť a prečo, napriek zdaniu, ţe patrí do našej beţnej epistemickej praxe, nie je 

v skutočnosti opodstatnená. Nakoniec, zdalo by sa, ţe keď chce Stroud ukázať, ţe 

skeptický argument je zakorenený v našom beţnom pojme poznania a v tom, ako o poznaní 

hovoríme a myslíme, mal by rešpektovať beţné spôsoby hovorenia o poznaní, vrátane 

uvedenej námietky beţného pouţívateľa. 

 V treťom rade, Stroud ukázal, ţe druhú premisu môţe obhájiť len tak, ak sa odvolá na 

(PN). Takţe, ak by sme nemali dobrý dôvod prijať (PN), nemali by sme ani dobrý dôvod 

prijať druhú premisu. Skutočne by sme však mali povedať, ţe podmienkou toho, aby niekto 

mal poznanie o ľubovoľnej propozícii o vonkajšom svete, je, ţe musí vedieť, ţe nesníva? 

   

II. Klamná analógia 

Ako som spomínal, Stroud zvaţuje aj Austinove námietky proti vhodnosti 

a rozumnosti skeptických pochybností. Následne prezentuje dva príklady – Meteorit 

a Protileteckú stráž – v ktorých sa pokúsi ukázať, ţe z toho, ţe napadnutie nárokov na 

poznanie uvedením určitých moţností omylu je nevhodné a nerozumné, ešte nevyplýva, ţe 

je nepravdivé. To, čo mu podľa môjho názoru chýba, je dôkaz v prospech toho, ţe rovnako 

navonok nevhodné, no v skutočnosti oprávnené, sú aj napadnutia nárokov na poznanie 

pomocou skeptických moţností omylu.  

 Niekto by mohol povedať, ţe spomenuté dva príklady predsa neukazujú len to, ţe 

existujú prípady spochybnenia nárokov na poznanie, ktoré sú pravdivé, aj keď nevhodné 

a nerozumné. Ukazujú aj to, ţe práve (AN1), v ktorej figuruje skeptická hypotéza, je takým 

prípadom napadnutia nároku na poznanie. Nakoniec, (AN1) sa opiera o princíp uzáveru. 

Pomocou uvedených príkladov sme ukázali, ţe keď nám ide o pravdivosť tvrdení, tak sa 

riadime práve princípom uzáveru. Takţe sme tým zdôvodnili aj (AN1).  

 Nemyslím si, ţe je to tak. Sú tu totiţ nezanedbateľné rozdiely medzi a) a b):  

  

a) Vojak musí vedieť, ţe nejde o lietadlo H, aby mohol vedieť, ţe ide 

o lietadlo G. 

b) S musí vedieť, ţe ¬SH, aby mohol vedieť ľubovoľnú propozíciu 

o vonkajšom svete.  
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V tvrdení a) figuruje hypotéza (moţnosť omylu), ţe nad vojakom prelietava v skutočnosti 

lietadlo G, a nie H, ako si myslí. V tvrdení b) figuruje ľubovoľná skeptická hypotéza, 

napríklad hypotéza mozgu v kadi alebo hypotéza sna.  

Prvý rozdiel medzi a) a b) spočíva v tom, ţe pre hypotézu v a) máme dobrý dôvod, 

zatiaľ čo pre hypotézu v b) nie. Ako hovorí príklad, manuály a inštruktori nehovorili celú 

pravdu. Nezmienili sa o tom, ţe existuje lietadlo H a ţe môţe prelietavať nad perimetrom 

protileteckej stráţe. To nám dáva dobrý dôvod myslieť si, ţe lietadlo, ktoré vidíme, by 

mohlo byť H. Na druhej strane, nemáme ţiaden podobný dôvod myslieť si, ţe skutočne 

snívame.
26

 No predpokladať, ţe tento rozdiel nie je podstatný, znamená vopred 

predpokladať, ţe Austinovo pozorovanie 3) nie je správne alebo relevantné.  

To isté platí pre pozorovanie 1), podľa ktorého nie je nutné poznať negácie 

skeptických hypotéz predtým, ako uznáme beţné nároky na poznanie vonkajšieho sveta. 

Ak sa však pozrieme na tvrdenia a) a b), zistíme, ţe hypotéza v a) nie je skeptická, pričom 

hypotéza v b) skeptická je. Pointou pozorovania 1) však bolo predsa to, ţe síce je potrebné 

vyvracať niektoré beţné hypotézy, nie však skeptické. Takţe, keď Stroud bez argumentu 

predpokladá, ţe situácia v a) je analogická situácii v b), a na základe toho uzatvára, ţe 

musíme poznať negácie skeptických hypotéz, tak vopred predpokladá to, čo má dokázať. 

Kruhovú argumentáciu by sme ale prijať nemali. 

Posledný rozdiel medzi a) a b) je moţno najpodstatnejší. Spočíva v tom, ţe 

hypotézu v a) je v princípe moţné vyvrátiť. Skeptickú hypotézu v b) nie je moţné vyvrátiť. 

Predpokladať, ţe tento rozdiel nie je podstatný, znamená znova vopred predpokladať, ţe 

Austinovo pozorovanie 4) nie je správne alebo relevantné. Práve to má ale Stroud dokázať.  

V poznámke pod čiarou č. 16 (Stroud 1984, 73) sa Stroud snaţí s touto poslednou 

námietkou vysporiadať. Uznáva, ţe hypotéza v a) je v princípe vyvrátiteľná a hypotéza v b) 

nie. Dodáva však, ţe z pohľadu vojaka je hypotéza v a) taktieţ nevyvrátiteľná. Takţe nie je 

pravda, ţe hypotézy sú v tomto ohľade rozdielne.  

 Myslím si, ţe toto je neuspokojivá obhajoba. Pre vojaka je hypotéza, ţe ide o lietadlo 

H, v princípe vyvrátiteľná. Nakoniec, môţe sa zúčastniť letu nad jeho perimetrom 

                                                           
26

 Pripomeniem, ţe je moţné, aby sme taký dobrý dôvod mali. Môţem sa napríklad zobudiť uprostred noci 

a spytovať sa sám seba, či zvuk, ktorý som pred chvíľou počul, bol súčasťou sna alebo či bol skutočný. Fakt, 

ţe sa to sám seba spytujem uprostred noci, očividne chvíľu potom, čo som spal, mi dáva dobrý dôvod myslieť 

si, ţe zvuk mohol byť vysnívaný. 
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a lietadlo, ktoré nevedel zo zeme identifikovať, identifikovať zo vzduchu. Alebo sa môţe 

dopočuť od letcov, ktorí sú vo vzduchu, ţe lietadlo, ktoré pozoruje, je skutočne H. 

Hypotéza by bola pre neho nevyvrátiteľná iba vtedy, ak by bolo stanovené, ţe jediný 

prípustný spôsob poznávania pre vojaka je sedieť na zemi a pozorovať lietadlá 

ďalekohľadom. Je nevyvrátiteľná len vzhľadom na určitý spôsob poznávania, a nie 

vzhľadom na iné alebo vzhľadom na všetky. V tomto zmysle je však mnoho a mnoho 

hypotéz pre mňa nevyvrátiteľných. Ak by sme vyvrátiteľnosť relativizovali iba na jeden 

spôsob poznávania, povedzme, ţe na základe čuchu, tak potom hypotéza, ţe som v tmavej 

miestnosti, je pre mňa nevyvrátiteľná. My ale nechceme hovoriť o nevyvráteľnosti v tomto 

zmysle. Myslím si, ţe je jasné, ţe keď Austin hovoril o tom, ţe musí existovať procedúra 

rozriešenia pochybností, resp. ţe hypotéza musí byť aspoň falzifikovateľná, tak nehovoril 

o falzifikovateľnosti v tomto relativizovanom zmysle, ale o falzifikovateľnosti 

principiálnej, ktorá sa týka všetkých spôsobov poznávania.    

 Ak by sme aj uznali, ţe Stroudova obhajoba proti námietke, ţe hypotézy sú v tomto 

ohľade rozdielne, je dobrá, aj tak ostávajú prvé dva relevantné rozdiely, s ktorými by sa 

mal vysporiadať. Keďţe to nerobí, jeho analógia medzi a) a b) je podľa môjho názoru 

klamná. Nemali by sme uznať implikáciu, ţe ak prijímame a), tak by sme mali prijať aj b). 

Mali by sme povedať, ţe tento príklad ešte nepreukazuje, ţe máme prijať (AN1). Takţe 

musíme urobiť krok späť a povedať, ţe Stroudove príklady otvárajú moţnosť pre rozkol 

medzi rozumnou tvrditeľnosťou a pravdivosťou, nepreukazujú však, ţe k nemu došlo v 

(AN1). Na to by bol potrebný dodatočný argument. 

 Je však ťaţké predstaviť si, ako by Stroud mohol tento dodatočný argument 

poskytnúť. Musel by predstaviť taký príklad, ktorý by bol analogický Protileteckej stráži, 

no zároveň by o ňom muselo platiť, ţe hypotéza v ňom uvedená je principiálne 

falzifikovateľná, minimálne zdôvodnená, a pritom skeptická. No skeptické hypotézy sú 

skeptické práve preto, lebo sú z definície nevyvrátiteľné na základe zmyslovej skúsenosti. 

Zdá sa teda, ţe taký príklad nie je moţné poskytnúť. 

Napokon, aj keby sa nakoniec ukázalo, ţe tieto námietky proti Stroudovmu 

zdôvodňovaniu sú zlé, a ţe by sme mali prijať jeho implikáciu, ţe ak prijímame a), tak by 

sme mali prijať aj b), je tu ešte hlbšia námietka. Konkrétne je to námietka proti názoru, ţe 

by sme v spomenutých príkladoch intuitívne súdili rovnako ako Stroud.  
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III. Konfliktné opisy epistemickej praxe 

Vráťme sa späť a k príkladu Meteorit. Zvaţovali sme v ňom, či môţem povedať, ţe 

viem, ţe Tomáš príde na oslavu. Podľa Strouda by sme v danom príklade reagovali tak, ţe 

by sme síce uznali, ţe môj nárok na poznanie bol vhodný a rozumný, no zároveň by sme 

dodali, ţe aj napriek tomu nebol pravdivý. Toto sú dve kľúčové Stroudove intuície. Na ich 

základe Stroud zdôvodňuje logické rozlíšenie medzi rozumnou tvrditeľnosťou 

a pravdivosťou. Podľa Austina by však naša prirodzená reakcia bola trochu odlišná. Podľa 

Austina by sme nereagovali tak, ţe by sme môj nárok na poznanie označili ako nepravdivý. 

Austin sa domnieva, ţe by sme nevedeli čo povedať.  

 

„‚Som si istý, ţe [stehlík] je skutočný„ nie je o nič viac odolné proti 

zázrakom alebo narušeniam behu prírody ako je čokoľvek iné alebo, sub 

specie humanitatis, ako by čokoľvek iné mohlo byť. Ak sme sa uistili, ţe ide 

o stehlíka, teda skutočného stehlíka, a on by potom v budúcnosti urobil 

niečo šokujúce (explodoval, zacitoval pani Woolfovú a podobne), tak 

nepovieme, ţe sme sa mýlili, keď sme povedali, ţe to bol stehlík. My 

nevieme, čo na to povedať.“ (Austin 1970, 88) 

 

Podľa Austina máme nesprávnu predstavu o tom, ako funguje jazyk. Podľa neho nie sú 

nároky na poznanie „prediktívne“ v zmysle, ţe budúcnosť môţe vţdy ukázať, ţe boli 

nepravdivé (Austin 1970, 88). Ak sa stane niečo nanajvýš neočakávané alebo šokujúce, 

neznamená to, ţe sme sa mýlili, keď sme predpokladali, ţe sa to nestane.  

 Ak by sme teda príklad Meteorit a Protiletecká stráž predloţili Austinovi a spýtali sa 

ho, či boli nároky na poznanie spomenuté v týchto krátkych príbehoch pravdivé, jeho 

odpoveď by pravdepodobne bola, ţe nevie, čo na to povedať. Skôr, ako by uznal, ţe tieto 

nároky na poznanie boli nepravdivé, by nás viedol k tomu, aby sme revidovali naše 

predstavy o meteoritoch a lietadlách. 

 Ak by Stroudovi chýbala táto kľúčová intuícia, tak by jeho príklady neboli dobrými 

príkladmi na rozdiel medzi rozumnou tvrditeľnosťou a pravdivosťou nároku na poznanie. 

Príklad Meteorit by potom preukazoval, ţe je moţná situácia, v ktorej by bolo rozumné 
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a vhodné povedať, ţe S niečo vie, no v ktorej by sme si neboli istí, čo povedať, keby sa nás 

spýtali, či je pravda, ţe S niečo vie. Znamenalo by to, ţe preukázal nanajvýš tak rozlíšenie 

medzi rozumnou tvrditeľnosťou nároku na poznanie a rozpakmi nad pravdivosťou nároku 

na poznanie. 

No Stroud chce obhájiť rozlíšenie medzi rozumnou tvrditeľnosťou a pravdivosťou 

nárokov na poznanie. Ak by sa mu ho nepodarilo obhájiť na základe príkladu Meteorit, 

alebo príkladu Protiletecká stráž
27

, celá koncepcia skeptického paradoxu by sa rozpadla, 

pretoţe by nemal riešenie pre zjavný konflikt medzi (AN) a našou epistemickou praxou.  

Vyvstáva tak otázka, ako by sme teda mali rozhodnúť spor medzi Austinom 

a Stroudom? Mali by sme povedať, ţe správna intuitívna reakcia je Stroudova, alebo 

Austinova? Podobný spor vyvstane aj medzi Stroudom a Wittgensteinom, ktorého opisy 

epistemickej praxe opíšem v námietke V. Oba spory sa pokúsim rozriešiť v poslednej 

námietke VI. 

 

IV. Poznanie a praktické záujmy 

V tejto námietke sa vrátim späť ku vzťahu medzi epistemickou praxou 

a kaţdodennou koncepciou poznania. Je dôleţité mať na pamäti, ţe epistemická prax  

podľa Strouda spočíva v našom „lingvistickom a inom správaní“. K  epistemickej praxi 

máme teda ľahký prístup, pretoţe nám stačí pozorovať naše vlastné jazykové správanie. Na 

druhej strane, kaţdodenná koncepcia poznania, ako som uţ uviedol vyššie, nie je niečo, 

k čomu by sme mali bezprostredný prístup. Podľa Strouda musíme našu epistemickú prax 

podriadiť určitej reflexii, očistiť ju od praktických obmedzení a záujmov beţného ţivota, 

a aţ potom získame obraz o KKP. 

 Stroud uznáva Austinove námietky, ţe ak sa pozrieme na beţnú epistemickú prax, na 

to, ako zvykneme rozprávať o poznaní, tak zistíme, ţe skeptické argumenty s ňou 

nekorešpondujú. Ak by prijatie skeptických premís malo závisieť len od toho, či sú v súlade 

s beţnou epistemickou praxou, tak by bolo jasné, ţe by sme ich prijať nemali. Preto sa 

Stroud potrebuje odvolať na KKP a povedať, ţe KKP a epistemická prax nie sú totoţné. 

Avšak kľúčová otázka, ktorú si podľa môjho názoru treba poloţiť, znie takto: pomocou 

                                                           
27

 Stroud si myslí, ţe keby sme sa letca spýtali, či celú dobu vedel, ţe videl lietadlá typu G, napriek tomu, ţe 

nevedel o existencii lietadiel typu H, tak by sám povedal, ţe nevedel, ţe videl lietadlá typu G. Austin by 

mohol namietať, ţe letec by miesto toho nevedel čo povedať.  
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čoho dospieva Stroud k poznatkom o tom, čo je a čo nie je obsahom KKP? Venoval som 

veľa priestoru rozboru Stroudových príkladov Meteorit a Protiletecká stráž aj preto, lebo sú 

kľúčové pre zodpovedanie práve tejto otázky. Nakoniec, Stroud si myslí, ţe podľa našej 

KKP sa riadime princípom uzáveru napriek tomu, ţe v beţnej praxi sa ním neriadime, 

práve preto, lebo sa odvoláva na spomenuté príklady. Je však potrebné si uvedomiť, z čoho 

tieto príklady vlastne pozostávajú. Opísal som ich tak, ţe pozostávajú z dvoch častí. 

V prvej časti sa opíše situácia nejakého subjektu. V druhej časti vynášame súdy ohľadom 

toho, či nároky na poznanie daného subjektu alebo napadnutia týchto nárokov sú pravdivé, 

alebo či sú vhodné a rozumné. Stroudove intuitívne súdy v príklade Protiletecká stráž som 

vyššie zachytil takto: 

 

5. Keď vojak identifikuje črty x, y, a, tak  je vhodné a rozumné povedať, 

ţe vojak vie, ţe ide o lietadlo G.  

6.  Keď vojak identifikuje črty x, y, a, tak nie je pravda, ţe vojak vie, ţe ide 

o lietadlo G.  

 

Stroud predloţil tieto súdy s predpokladom, ţe ich budeme zdielať. K tomuto predpokladu 

sa vyjadrím neskôr. Nateraz predpokladajme, ţe by sme so Stroudom v týchto súdoch 

súhlasili. Čo vlastne robíme, keď vynášame naše „intuitívne súdy“ pre dané hypotetické 

situácie? Nie je tomu tak, ţe vlastne vyjadrujeme náš názor na to, čo by bolo správne v tejto 

situácii povedať? Teda, či by bolo správne označiť ten alebo onen stav vecí výrazom 

„poznanie“, alebo nie. Domnievam sa, ţe naše i Stroudove „intuitívne“ súdy v uvedených 

príkladoch sú odpovede na otázky o tom, čo by bolo správne alebo vhodné povedať. Sú 

istým „lingvistickým alebo iným správaním“. Nakoniec, naše súdy v týchto príkladoch, ako 

som ukázal v Stroudovom prípade, pozostávajú z určitých tvrdení a výpovedí a 

tie spočívajú v tom, či by sme aplikovali určitý výraz na danú situáciu alebo nie. Ako by 

sme inak dospievali k týmto súdom? Ak sú tieto súdy iba odpovede na otázky ohľadom 

správnej aplikácie určitých termínov, potom všetko, čo potrebujeme na ich 

vyprodukovanie, je konzultácia s našou beţnou jazykovou kompetenciou. Môţeme teda 

presnejšie prepísať naše „intuitívne“ súdy spôsobom, ktorý lepšie zachytáva ich pravú 

povahu: 
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5.*  Bolo by vhodné alebo rozumné povedať, že: „Keď vojak identifikuje 

črty x, y, a, tak  je vhodné a rozumné povedať, ţe vojak vie, ţe ide 

o lietadlo G.  

6.*  Bolo by vhodné alebo rozumné povedať, že: „Keď vojak identifikuje 

črty x, y, a, tak nie je pravda, ţe vojak vie, ţe ide o lietadlo G.     

 

Ak je môj prepis správny, potom 5.* a 6.* nie sú ničím iným ako ďalšími príkladmi alebo 

„výsekmi z“ našej epistemickej praxe. Sú výsekmi nášho jazykového správania. Avšak 

Stroud sa odvoláva na tieto súdy preto, aby ukázal, ţe pre skeptické uvaţovanie nie je 

relevantné, ak nie je v súlade s určitými výsekmi beţnej epistemickej praxe (v beţnom 

ţivote, vo vede ani na súdoch sa netrápime skeptickými hypotézami). Aby to ukázal, 

odvoláva sa vlastne na iné výseky epistemickej praxe. Ak by sme ale Stroudovi alebo 

skeptikovi umoţnili zdôvodniť skeptické premisy tým, ţe jeden výsek epistemickej praxe 

nadradíme nad iný, potom má, zaiste, aj odporca skeptika opačnú moţnosť. Odporca 

skeptika môţe ten výsek epistemickej praxe, v ktorom sa ani v najmenšom nestaráme 

o skeptické hypotézy, nadradiť tomu výseku, o ktorý sa opiera Stroud – 5.* a 6.* Ak chce 

skeptik alebo Stroud zdôvodniť svoj výber, musí tu byť dodatočný dôvod, pre ktorý by sme 

mali uprednostniť skeptikove výseky epistemickej praxe pred výsekmi jeho odporcu.  

 Stroud sa pokúša takýto dodatočný dôvod poskytnúť (Stroud 1984, 60). Na túto časť 

Stroudovej argumentácie sme uţ sčasti narazili. Uznáva, ţe za beţných okolností by sme 

skeptické pochybnosti povaţovali za veľmi nevhodné. Podľa neho sa treba spýtať, o aký 

druh nevhodnosti ide. Rozlišuje medzi tvrdením, ktoré je nevhodné, pretoţe je nepravdivé 

a tvrdením, ktoré je nevhodné, pretoţe nie je v súlade s naším beţným „lingvistickým 

a iným správaním“. Nakoniec dodá, ţe ak máme na srdci iba pravdivosť, tak zistíme, ţe 

skeptické pochybnosti sú legitímne. Môţeme tak povedať, ţe Stroudov dôvod pre 

uprednostnenie tých výsekov epistemickej praxe, ktoré legitimizujú skeptický spôsob reči, 

pred výsekmi praxe, ktorý tento spôsob reči podrývajú, je, ţe v prvých výsekoch sa 

prominentne zaujímame o pravdivosť. A keďţe sa vo filozofii zaujímame primárne 

o pravdivosť, pre naše účely majú tieto výseky väčšiu váhu. 
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 Domnievam sa, ţe tento dôraz na záujem o pravdivosť môţe byť trochu prehnaný. 

V prvom rade, Stroud by iste uznal, ţe aj v beţnej reči, keď hovoríme, ţe: „Vojak vie, ţe 

ide o lietadlo B.“ alebo „Ja viem, ţe Tomáš príde na oslavu.“, tak máme úmysel hovoriť 

pravdu. Nakoniec, zvyčajne máme úprimný záujem druhých ľudí zodpovedne a spoľahlivo 

informovať. Taktieţ, zvyčajne neklameme. Mohlo by sa teda zdať, ţe v oboch prípadoch 

máme na srdci pravdu. Potom by sme sa mohli Strouda spýtať, v čom má jeho rozlíšenie 

nevhodnosti spočívať, keď sa vlastne aj v beţných situáciách staráme o pravdivosť našich 

tvrdení. Na to by Stroud asi odvetil, ţe v týchto prípadoch nám síce ide o pravdu, ale ide 

nám o pravdu menej, alebo v nejakom inom, menej náročnom zmysle, neţ v akom nám ide 

o pravdu v prípadoch, kedy nakoniec povieme: „Vojak nevedel, ţe išlo o lietadlo B.“ a „Ja 

som nevedel, ţe Tomáš príde na oslavu.“ Takţe v Stroudových očiach sa v beţnom 

diskurze o pravdu zaujímame menej alebo trochu inak ako v diskurzoch, ktoré podporujú 

skeptické pochybnosti.  

Predstavme si, ţe sme „pro-skeptické“ a „antiskeptické“ výseky diskurzu umiestnili 

na os, ktorá označuje, ako veľký dôraz v nich kladieme na pravdivosť. Zaiste medzi dvoma 

pólmi osi nájdeme mnohé iné diskurzy, v ktorých je dôraz na pravdivosť väčší ako 

v antiskeptických výsekoch, no pritom menší ako v pro-skeptických výsekoch. Stroud sám 

spomína vedecký ţivot a oblasť jurisdikcie. Aj v týchto oblastiach diskurzu sa prominentne 

zaujímame o pravdu, no zrejme nie tak veľmi, ako v „pro-skeptických“ výsekoch, pretoţe 

v nich nezvaţujeme skeptické hypotézy. Pointa, ku ktorej smerujem, je pomerne 

jednoduchá: keď inţinier navrhuje most, lekár určuje diagnózu alebo sudca vynáša 

rozsudok, všetko sú to záleţitosti, v ktorých môţe ísť o ţivot. Vo všetkých týchto 

situáciách sa veľmi zaujímame o pravdu a, zaiste, sa o ňu zaujímame v zmysle, v ktorom je 

pre nás nanajvýš dôleţitá. Napriek tomu, súčasťou laboratórnej správy vedca zvyčajne nie 

je dôkaz o tom, ţe sa mu výsledky experimentu neprisnili, ani inţinier do svoch rovníc 

nezahŕňa vyvrátenie hypotézy, ţe je mozog v kadi a obhajca obvineného by sa stretol iba 

s neskrývaným smiechom, keby svedectvá svedkov napadol moţnosťou, ţe všetko 

halucinovali pod vplyvom mimozemského zariadenia. Takţe aj v tých oblastiach diskurzu, 

v ktorých na pravdivosti záleţí rovnako, ako na ţivote a smrti, sa nestaráme o vyvracanie 

skeptických hypotéz.  
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Stroud by v tomto bode musel povedať, ţe aj v týchto diskurzoch sa nestaráme 

o pravdu dostatočne, alebo nie v tom správnom zmysle. Domnievam sa však, ţe by to 

nemohlo byť správne. Ako by sme sa mohli o pravdivosť našich tvrdení starať viac, neţ 

situáciách, v ktorých ide o ţivot a smrť? Alebo ako by sme sa mohli v týchto situáciách 

starať o pravdu v nejakom podriadenejšom alebo menej dôleţitom zmysle? A ak sa predsa 

len pokúsime mať na starosti pravdivosť našich presvedčení ešte viac ako v týchto 

situáciách, akému praktickému účelu naša starosť ešte slúţi? Hovoríme ešte stále 

o pravdivosti a o poznaní v beţnom zmysle? Myslím si, ţe starosť o pravdivosť má zmysel 

len po istú hranicu. Zdá sa mi, ţe Stroud ju prekračuje. 

 Z tohto dôvodu si myslím, ţe Stroudovo nástojenie na záujme o pravdivosť nie je 

dobrým dôvodom pre uprednostnenie „pro-skeptických“ výsekov epistemickej praxe pred 

ostatnými. Ukazuje sa to na jeho príkladoch. Spomeňme si na Protileteckú stráž. Po vojne 

odhalíme vojakovi pravdu o existencii lietadla H. Moţno uzná, ţe celú dobu nevedel, aké 

lietadlá vidí (ako si myslí Stroud), alebo nebude vedieť, čo povedať (ako by predpovedal 

Austin). No tak či onak, záleţí na tom vôbec? Stroud sám tvrdí, ţe dokonca môţeme 

povedať, ţe pre všetky praktické účely, vojak vedel, ţe vidí lietadlo G (parafráza Stroud 

1984, 68).  Nie sme zoči-voči skeptickým pochybnostiam v rovnakej pozícii? Pointa ku 

ktorej sa pomaly dopracovávam, je takmer triviálna. Ak by sme „očistili“ náš epistemický 

diskurz od všetkých vplyvov, ktoré na neho majú naše praktické záujmy, ako to navrhuje 

Stroud, získali by sme výseky epistemického diskurzu, ktoré budú odpojené od 

akýchkoľvek praktických záujmov reálneho sveta. No k čomu je dobrá reč o poznaní, ktorá 

je odpojená od akýchkoľvek praktických záujmov?  

 

V. Wittgensteinovské pripomienky 

Stroud rozvinul svoje zdôvodnenie pre premisy skeptického argumentu tak, aby sa 

vyhol Austinovým námietkam. Austinove námietky v podstate pozostávajú z istých 

pozorovaní našej beţnej epistemickej praxe a konštatovaní, ţe skeptické argumenty sú 

v konflikte s touto praxou. Môţeme dokonca predpokladať, ţe kritika, ktorú som doteraz 

uviedol, nakoniec nie je opodstatnená a ţe sa Stroudovi skutočne podarilo presvedčivo 

zdôvodniť premisy argumentu. Napriek tomu by sme ešte záleţitosť nemohli uzavrieť. 



70 
 

Existujú totiţ ďalšie opisy epistemickej praxe, z pera Ludwiga Wittgensteina, podľa 

ktorých je skeptické uvaţovanie v konflikte s reálnou praxou.  

 Mám na mysli neskoré Wittgensteinove poznámky O istote, v ktorých nám 

Wittgenstein pripomína, ako zvykneme slová ako „poznanie“, „pochybnosť“, „istota“ a 

podobné pouţívať beţne. Domnievam sa, ţe viaceré jeho „pripomienky“ poukazujú na 

konflikt medzi reálnou praxou pochybovania a tým, ako pochybuje skeptik.  

 V tejto námietke predstavím dve Wittgensteinove pripomienky a ukáţem, akým 

spôsobom podrývajú skeptické argumenty.
28

 V ďalšej a poslednej námietke sa vyjadrím 

k tomu, ako by sme mali rozhodnúť spory medzi Stroudom a Wittgensteinom a  medzi 

Stroudom a Austinom. Moja kľúčová námietka proti celej Stroudovej koncepcii potom 

vyvstane zo snahy rozhodnúť tieto spory. 

 

 A. Partikulárna a všeobecná pochybnosť 

Prvá z Wittgensteinových pripomienok sa týka rozlíšenia medzi partikulárnym 

a všeobecným skepticizmom. Partikulárne verzie skepticizmu napádajú práve jedno 

presvedčenie, zatiaľ čo všeobecné verzie skepticizmu napádajú všetky presvedčenia v danej 

oblasti alebo daného druhu. Argumentačný rozdiel medzi týmito druhmi skepticizmu je 

zachytený v partikulárnych a všeobecných verziách argumentu nevedomosti 

a nedourčenosti: (AN) a (AD) na jednej strane, a (AN)* a (AD)* na druhej strane. 

Sústreďme sa teraz na všeobecné verzie, pretoţe na nich sa dá najlepšie demonštrovať prvá 

Wittgensteinova námietka proti skeptickým pochybnostiam. 

 Zdá sa, ţe podľa Wittgensteina, pochybnosť, ktorá by spochybňovala všetky 

presvedčenia vonkajšieho sveta naraz, nie je v súlade s našou beţnou epistemickou praxou. 

Wittgenstein by hádam dodal, ţe takáto pochybnosť by bola práve kvôli tomu aj 

nezrozumiteľná.
29

 Toto druhé tvrdenie však nie je nutné obhajovať. Prvé tvrdenie je totiţ 

postačujúce pre môj argument. Ak by nastal relevantný rozpor medzi reálnou epistemickou 

                                                           
28

 Nechcem tvrdiť, ţe tu zachytávam všetky Wittgensteinove pripomienky, ktoré sú uplatniteľné na 

filozofický skepticizmus.  
29

 Wittgenstein tvrdí, ţe táto nezrozumiteľnosť skeptických úvah nemusí byť niečo, čo je na prvý pohľad 

zrejmé (Wittgenstein 2006, §37). Mali by sme ju zváţiť aţ potom, čo sa zoznámime s jeho opismi 

epistemickej praxe, aspoň tak, ako som ich vysvetlil v tejto námietke. 
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praxou a skeptickým uvaţovaním, bolo by to postačujúce k tomu, aby to pre Stroudovu 

koncepciu predstavovalo problém. Wittgenstein tvrdí:   

 

„Kto by chcel pochybovať o všetkom, ten by sa k pochybovaniu ani 

nedostal. Sama hra pochybovania uţ predpokladá istotu.“ (Wittgenstein 

2006, §115) 

 

„To znamená, otázky, ktoré kladieme, a naše pochybnosti spočívajú na tom, 

ţe isté vety sú z pochybnosti vyňaté, sú to akoby pánty, okolo ktorých sa 

tieto otázky a pochybnosti otáčajú.“ (Wittgenstein 2006, §341) 

 

Spochybniť všetky presvedčenia vonkajšieho sveta podľa Wittgensteina nie je moţné. 

Niektoré presvedčenia musia ostať nedotknuté – ich pravdivosť sa musí predpokladať – aby 

bolo vôbec moţné zrozumiteľne, resp. zmysluplne pochybovať. Ak by tomu bolo tak, tak 

skeptik by nemohol správne či dokonca zrozumiteľne predloţiť všeobecné verzie svojich 

argumentov.  V týchto argumentoch sa totiţ spochybňujú všetky presvedčenia vonkajšieho 

sveta naraz. 

Mohlo by sa zdať, ţe skeptik si môţe vystačiť s partikulárnymi verziami 

argumentov – s (AN) a (AD). Tieto argumenty sa však predkladajú s predpokladom, ţe za 

premennú pre beţné presvedčenie o vonkajšom svete môţeme dosadiť ktorékoľvek 

presvedčenie o vonkajšom svete a tento proces nespočetnekrát zopakovať. Ako som však 

ukázal, podľa Wittgensteina toto nie je moţné urobiť naraz a byť pritom v súlade 

s epistemickou praxou. Ostáva tak uţ iba posledná moţnosť, ţe skeptik do argumentu 

dosadí práve jedno presvedčenie o vonkajšom svete a iba to spochybní v jednom čase. 

A akonáhle úspešne spochybní jedno, prejde k druhému a tak ďalej, aţ kým postupne 

nespochybní všetky konjunkty VS. Napríklad takto:  

 

(ANb) 

(ANb1) Ak S vie, ţe má dve ruky, tak vie, ţe nie je mozog v kadi.  

(ANb2) S nevie, ţe nie je mozog v kadi.    

(ANbZ) S nevie, ţe má dve ruky. 
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... (ANb)1, (ANb)2,...,(ANb)n 

 

Oponentovi skeptika to však otvára moţnosť obrany. Mohol by totiţ napadnúť druhú 

premisu (ANb2) tým, ţe povie: „Ja predsa viem, ţe nie som mozog v kadi. Mám spoľahlivý 

zrak a tak viem, ţe mám telo a dve ruky. Takţe nemôţem byť mozog v kadi.“  Následne 

môţe skeptik povedať uţ iba to, ţe to, či má jeho oponent spoľahlivý zrak, je de facto 

taktieţ spochybnené týmto argumentom, spolu s tým, ako bolo spochybnené jeho 

presvedčenie, ţe má dve ruky. Ak by to skeptik myslel takto, tak by s týmto spochybnením 

spoľahlivosti zraku a iných zmyslov znova spochybnil všetky presvedčenia o vonkajšom 

svete naraz. Narazil by tak znova na wittgesnteinovský blok. 

 Takţe sa zdá, ţe ak má Wittgesntein pravdu ohľadom toho, ţe naša epistemická prax 

skutočne funguje opísaným spôsobom, tak skeptické argumenty sú s ňou v konflikte. 

Stroud by musel znova ukázať, ţe napriek tomu, ţe takto funguje naša beţná epistemická 

prax, uvedené obmedzenia pochybností nie sú v súlade s našou KKP.  

Stroud sa k tejto záleţitosti vyjadruje, aj keď nie v kontexte Wittgensteinových 

postrehov. Uvedomuje si, ţe v beţných situáciách vyhodnocujeme naše poznanie 

takpovediac „po kúskoch“. Teda, typicky v jednom čase zvaţujeme buď práve jedno 

presvedčenie, alebo nejakú úzku skupinu presvedčení (Stroud 1984, 2-5). Taktieţ si je 

vedomý toho, ţe skeptické pochybnosti sú oveľa širšie, pretoţe spochybňujú všetky 

presvedčenia o vonkajšom svete. Uvádza dva dôvody, pre ktoré je podľa neho nutné 

zvaţovať epistemický status všetkých našich presvedčení naraz. Prvý je ten, ţe 

presvedčenia podľa neho nie je moţné spočítať či po jednom vymenovať. Podľa neho 

v niektorých prípadoch nevieme povedať, či ide o jedno alebo viacero presvedčení (Stroud 

1984, 5). Druhý je ten, ţe aj keby sme vedeli naše presvedčenia vymenovať jedno po 

druhom, zabralo by nám to priveľa času. Kvôli týmto dvom skutočnostiam je podľa 

Strouda nutné vyhodnocovať epistemický status našich presvedčení nie jedno po druhom, 

ale tým, ţe preskúmame spoľahlivosť poznávacích metód, na základe ktorých sme k nim 

dospeli. V našom prípade sa zaujímame o zmyslovú percepciu. Takţe keď skúmame 

spoľahlivosť zmyslovej percepcie, de facto sa snaţíme zistiť, aký epistemický status majú 

všetky presvedčenia o vonkajšom svete.   
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 Myslím si, ţe táto Stroudova obhajoba všeobecného epistemického vyhodnotenia je 

neúčinná. Stroud argumentuje, ţe všeobecné epistemické vyhodnotenie je nutné, resp. 

potrebné. O to však vôbec nejde. Ide o to, či v reálnej praxi vykonávame všeobecné 

epistemické vyhodnotenie, alebo nie. Pretoţe ak by sme ho reálne vykonávali, Stroud by 

mohol povedať, ţe toto všeobecné vyhodnotenie je v súlade s našou beţnou praxou a s 

KKP. A navyše, Stroud tvrdí, ţe všeobecné epistemické vyhodnotenie je potrebné, ak 

chceme dať zmysel karteziánskemu preskúmavaniu všetkého nášho poznania (pozri Stroud 

1984, 4-6). S touto implikáciou sa netreba prieť. Celkom však míňa pointu sporu, pretoţe 

z toho, ţe je niečo potrebné, nevyplýva, ţe to existuje.  Jeho argument je non sequitur. 

Aj keby sme teda uznali dva uvedené Stroudove dôvody, nijako by mu to 

nepomohlo proti tejto námietke. Presuňme sa k druhému Wittgensteinovmu pozorovaniu. 

 

 B. Pochybnosť musí mať dôvod  

Wittgensteinova druhá pripomienka je veľmi podobná Austinovmu pozorovaniu 3). 

Podľa Wittgensteina musí mať aj pochybnosť nejaký dôvod. Jeho slovami: 

 

„... Ako je to však s vetou ako „viem, ţe mám mozog“? Môţem o nej 

pochybovať? K pochybovaniu mi chýbajú dôvody!...“ (Wittgenstein 2006, 

§4) 

 

„Pochybujeme z určitých dôvodov. ...“ (Wittgenstein 2006, §458) 

 

Ak povieme, ţe dôvod je vlastne tvrdenie, ktoré má podporovať nejaké iné tvrdenie alebo 

činnosť, potom aj kaţdá pochybnosť musí určité tvrdenie predpokladať. Tento predpoklad 

je potom v danej situácii takpovediac mimo dosah akejkoľvek pochybnosti. To má po prvé 

za následok to, ţe nie je moţné spochybniť všetky presvedčenia, alebo všetky presvedčenia 

v určitej oblasti. Potiaľto sa táto námietka kryje s prvou námietkou. Hovorí však aj niečo 

ďalšie. To, ţe pochybnosť musí mať nejaký dôvod, znamená aj to, ţe tu musí byť nejaká 

motivácia pre pochybovanie. Podobne ako u Austina, skeptické napadnutia našich 

presvedčení musia byť niečím motivované. V prípadne (AN) musí mať skeptik dôvod, na 

základe ktorého vyţaduje, aby sme vedeli, ţe nesnívame. Obdobne v (AD) by mal mať 
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skeptik dôvod, prečo vyţaduje, aby sme racionálne zaloţili našu preferenciu (presvedčenie 

o existencii vonkajšieho sveta pred skeptickou hypotézou). Inými slovami, chýba tu aspoň 

minimálne zdôvodnenie pre podozrenie, ţe veci by skutočne mohli byť tak, ţe snívame, 

resp. ţe sme mozgy v kadi. Všetko, čo skeptik má, je logická moţnosť, ţe veci by mohli 

byť tak, ako hovorí. Dôvod zakladajúci jeho pochybnosť nielen chýba, ale podľa 

Wittgensteina ho ani nie je moţné poskytnúť. Nie je ho moţné poskytnúť, pretoţe potom 

by pochybnosť, ktorá by útočila na všetky presvedčenia o vonkajšom svete, predpokladala 

pravdivosť niektorého alebo niektorých našich presvedčení o vonkajšom svete. Teda, 

nemohla by byť všeobecnou pochybnosťou. 

 

Predtým, ako pristúpim k svojmu stanovisku v spore medzi Stroudom, Austinom 

a Wittgensteinom, dovolím si stručne zhrnúť to, čo bolo doteraz v tejto kapitole povedané.  

Jadrom Stroudovej koncepcie je téza, ţe (AN) je paradox poznania. V jeho chápaní 

to znamená, ţe pojem poznania, s ktorým sa v tomto argumente operuje, je naším beţným 

pojmom poznania, resp. skeptický argument je v súlade s našou „kaţdodennou koncepciou 

poznania“. Skeptik nevnáša do tohto argumentu ţiadne skryté teórie alebo prehnané 

poţiadavky týkajúce sa poznania. Aby tento názor podporil, tvrdí, ţe fakt, ţe skeptické 

premisy povaţujeme za presvedčivé, ukazuje, ţe sú skutočne v súlade s našou kaţdodennou 

koncepciou poznania. Austinove poznámky sa dajú čítať ako kritika tohto jeho tvrdenia. 

Austin poukázal na to, ţe skeptický argument nie je v súlade s tým, ako by sme súdili 

a rozprávali o poznaní beţne (pozri pozorovania 1), 3) a 4)). Stroud jeho pripomienky 

prijíma a uzná, ţe opisy epistemickej praxe, ktoré ponúka, môţu byť správne. Oponuje 

však, ţe to nedokazuje, ţe skeptické argumenty nie sú v súlade s kaţdodennou koncepciou 

poznania. Fakt, ţe beţne nepotrebujeme vedieť, ţe nesnívame, skôr, neţ uznáme nejaký 

beţný nárok na poznanie, je podľa neho spôsobený iba nepraktickosťou takejto poţiadavky 

v reálnom ţivote. Ak sa však oprostíme od praktických úvah a zaujíma nás iba to, čo je 

pravdivé, potom by sme mali uznať, ţe skeptický argument je skutočne, napriek zdaniu 

o opaku, v súlade s naším beţným pojmom poznania. Skepticizmus tak síce nie je v súlade 

s beţnou epistemickou praxou, je však v súlade s „očistenou“ epistemickou praxou. Tento 

postoj obhajoval Stroud pomocou istej koncepcie vzťahu medzi epistemickou praxou 
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a kaţdodennou koncepciou poznania a zároveň pomocou dvoch kľúčových príkladov 

(Meteorit a Protiletecká stráž).  

Vyššie som uviedol viacero námietok proti Stroudovej obhajobe, ktoré teraz 

zhrniem nasledovne: keď Stroud poukáţe na zjavný konflikt medzi epistemickou praxou 

a prvou premisou (AN1), tento konflikt sa snaţí „od-vysvetliť“ pomocou príkladov.
30

 

V námietke I. Zdôvodnenie pre druhú premisu som poukázal na fakt, ţe, ako sa zdá, druhá 

premisa argumentu nedourčenosti (AN2) taktieţ nie je v súlade s beţnou epistemickou 

praxou. Tento zjavný konflikt medzi epistemickou praxou a skeptickým argumentom však 

Stroud nevysvetľuje. 

 V námietke II. Klamná analógia som argumentoval, ţe Stroudove príklady nie sú 

dobré, pretoţe sú podstatne odlišné od uvaţovania, ktoré uplatňuje skeptik. Táto námietka 

predpokladala, ţe Austinove pozorovania 1), 3) a 4) sú korektné opisy epistemickej praxe. 

  Podobne, v námietke III. Konfliktné opisy epistemickej praxe, som ukazoval, ţe ak 

má Austin pravdu, potom by sme niektoré Stroudove intuitívne súdy nemali prijať. Tieto 

súdy sú však pre Strouda kľúčové, pretoţe pomocou nich zdôvodňuje rozlíšenie medzi 

rozumnou tvrditeľnosťou a pravdivosťou nárokov na poznanie. Toto rozlíšenie je ďalej 

potrebné pre „od-vysvetlenie“ konfliktu medzi (AN1) a reálnou epistemickou praxou. 

Rozlíšeniu medzi rozumnou tvrditeľnosťou a pravdivosťou nárokov na poznanie sa 

bliţšie venujem viac v námietke IV. Poznanie a praktické záujmy. Jedným z kľúčových 

Stroudových tvrdení bolo, ţe skeptické pochybnosti nevyznievajú nevhodne, ak nám ide 

v prvom rade o pravdivosť našich nárokov na poznanie, a nie o ich vhodnosť a rozumnosť. 

Pokúšal som sa argumentovať v tom duchu, ţe tento Stroudov dôraz na pravdivosť môţe 

byť prehnaný. Ak je totiţ dôraz na pravdivosť hnaný do extrému, tak, ţe dokonca aj 

v  diskurzoch vedy a jurisdikcie nie je tento dôraz na pravdivosť dostatočný, prestávame 

podľa môjho názoru hovoriť o pravdivosti alebo poznaní v beţnom zmysle.  

 V poslednej námietke V. Wittgensteinovské pripomienky som ukázal, ako by bolo 

moţné aplikovať Wittgensteinove pripomienky toho, ako beţne rozprávame a súdime 

o poznaní, na skeptické argumenty. Ak prijmeme dve kľúčové tvrdenia, ţe všeobecná 

pochybnosť nie je moţná a ţe aj pochybnosť musí mať dôvod, tak oba argumenty 

zablokujeme.  

                                                           
30

 Pozri časť 3.2.1. 
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Druhá, tretia a piata námietka podstatne závisia od toho, či prijmeme Wittgensteinove 

a Austinove pozorovania epistemickej praxe. Niektoré z týchto pozorovaní vyznievajú 

pomerne triviálne, iné sú menej zrejmé. Zopakujem tie, ktoré skeptik nespĺňa: 

 

1)  Nie je nutné vedieť negácie skeptických hypotéz na to, aby sme mohli  

vedieť niečo o vonkajšom svete. 

  

3)  Spôsob, akým bola spochybnená reálnosť určitej veci, musí byť  

podloţený nejakým špeciálnym dôvodom. 

 

4)  Musí existovať procedúra, na základe ktorej sme schopní rozriešiť  

pochybnosť ohľadom reálnosť určitej veci. 

 

5)  Spochybniť všetky presvedčenia vonkajšieho sveta nie je moţné.  

 

6)  Pochybnosť musí mať dôvod. 

 

V poslednej námietke by som sa chcel venovať týmto tvrdeniam. Konkrétne ma bude 

zaujímať otázka, či by sme ich mali prijať. 

 

VI. Opisy epistemickej praxe 

Domnievam sa, ţe v prvom rade je potrebné vyjasniť si, aký status majú tvrdenia 1), 

3), 4), 5) a 6). Prezentoval som ich ako pozorovania epistemickej praxe. Pravdepodobne 

nebudeme popierať, ţe autori týchto tvrdení k nim dospeli na základe pozorovania 

epistemickej praxe. No povedať, ţe tieto tvrdenia sú pozorovania, je trochu mätúce. 

Slovom „pozorovania“ sa totiţ naznačuje, ţe ide o deskripcie epistemickej praxe. Ako by 

ale tieto tvrdenia mohli opisovať epistemickú prax? Výraz „epistemická prax“ má predsa 

označovať naše lingvistické a iné správanie, ktoré sa týka poznania. Takţe keď niekto 

predkladá opisy epistemickej praxe, bude predkladať opisy určitého typu správania. Bolo 

by však celkom rozumné očakávať, ţe schéma opisu určitého správania bude vyzerať 
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zhruba takto: v situácií X vykonal subjekt S činnosť Y. No tvrdenia 1), 3), 4), 5) a 6) 

nesledujú túto schému. Pripomínajú skôr určité pravidlá alebo princípy, ktorými sa (moţno) 

v epistemickej praxi riadime. Takţe tieto tvrdenia nie sú opismi epistemickej praxe? 

 Tieto tvrdenia sa celkom iste líšia od tvrdení, v ktorých som zachytil Stroudove 

intuitívne súdy. V príklade Protiletecká stráž som ich zhrnul takto: 

 

5.*  Bolo by vhodné alebo rozumné povedať, že: „Keď vojak identifikuje 

črty x, y, a, tak  je vhodné a rozumné povedať, ţe vojak vie, ţe ide 

o lietadlo G.  

6.*  Bolo by vhodné alebo rozumné povedať, že: „Keď vojak identifikuje 

črty x, y, a, tak nie je pravda, ţe vojak vie, ţe ide o lietadlo G.     

 

Tieto dve tvrdenia vyhovujú schéme opisu epistemickej praxe, ktorú som uviedol vyššie. 

Opisujú, ţe v situácií opísanej v hypotetickom príklade by sme my, pozorované subjekty, 

povedali to a to. V námietke III. Konfliktné opisy epistemickej praxe som uviedol 

domnienku, ţe Austin by pravdepodobne napádal správnosť tvrdenia 6.*. Austin by 

pravdepodobne tvrdil, ţe v situácii opísanej v hypotetickom príklade by sme nevedeli, čo 

povedať. Vyzerá to teda tak, ţe spor Strouda a Austina ohľadom správnosti tvrdenia 6.* je 

pravým sporom o povahu epistemickej praxe. Ako však máme chápať tvrdenia 1), 3), 4), 5) 

a 6) a otázku toho, či ich prijať? 

Osobne sa domnievam, ţe tvrdenia 1), 3), 4), 5) a 6) nie sú pravými opismi 

epistemickej praxe, ale skôr návrhmi na explanáciu epistemickej praxe. Myslím to tak, ţe 

autori k nim pravdepodobne dospeli tým, ţe na základe svojich pozorovaní epistemickej 

praxe postulovali hypotézy, návrhy na vysvetlenie toho, akými skrytými pravidlami sa 

v pozorovaných výsekoch epistemickej praxe riadime. Výsledkom ich skúmania sú potom 

uvedené tvrdenia – v skutočnosti pravidlá. Mohli sme vidieť ten istý postup pri rozbore 

Vogelovej stratégie. Taktieţ sa domnievam, ţe podobný postup uplatňuje Stroud, keď sa 

snaţí postulovať princíp uzáveru (PN). Sám tvrdí, ţe sa k (PN) a tieţ k  povahe KKP 

dopracujeme „reflektovaním... nekontroverzných kaţdodenných príkladov...“ (Stroud 1984, 

29). Nakoniec, tento princíp nie je niečím, čo by od explicitne zaznievalo v našom beţnom 

Blah
Highlight
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epistemickom diskurze. (PN) je taktieţ istým pravidlom, a preto sme k nemu mohli dospieť 

iba ako k vhodnému vysvetleniu epistemickej praxe. 

 Zdá sa teda, ţe spor o to, či prijať alebo neprijať tvrdenia 1), 3), 4), 5) a 6) je 

teoretický. Zaujímame sa vlastne o to, či je adekvátne vysvetľovať našu reálnu epistemickú 

prax pravidlami, ktoré vyjadrujú tieto tvrdenia. Ako som spomenul, opodstatnenosť troch 

mojich námietok závisí od toho, či prijmeme pravidlá 1), 3), 4), 5) a 6).  

Táto otázka je podľa mňa síce podstatná, no dôleţitejšie je spýtať inú: „Ako 

zodpovieme otázku, či by sme mali prijať 1), 3), 4), 5) a 6)?“ Domnievam sa totiţ, ţe ak 

nad touto otázkou začneme uvaţovať, tak nakoniec dospejeme k zásadným zisteniam o 

skeptických argumentoch. Prečo si to myslím?  

Povedal som, ţe spôsob, akým Austin a Wittgenstein dospeli k tvrdeniam 1), 3), 4), 

5), 6) a akým Vogel a Stroud dospeli k princípom, ktoré figurujú v skeptických 

argumentoch, v základe vychádza z pozorovaní epistemickej praxe. Keď však vykonávame 

pozorovanie epistemickej praxe, čo presne pozorujeme? Spomenul som, ţe opisovať 

epistemickú prax znamená opisovať určitý typ správania. Konkrétne to môţe znamenať, ţe 

opisujeme spôsob, akým beţní ľudia aplikujú určité výrazy v epistemickom diskurze. To 

môţe zahŕňať opisy toho, či by beţní ľudia povaţovali pouţitie určitých výrazov za správne 

alebo či by toto pouţitie povaţovali za zrozumiteľné. 

Iná moţnosť, ako obhájiť, resp. napadnúť legitímnosť skeptických argumentov je 

odvolávať sa na (intuitívnu) presvedčivosť premís týchto argumentov, prípadne 

predpokladov, na ktorých tieto premisy stoja.
31

 Ak by sme si teda chceli overiť, či sú 

skeptické argumenty legitímne v tomto zmysle, odvolávali by sme sa na tvrdenia o tom, či 

by ľudia povaţovali určité tvrdenia a predpoklady za presvedčivé a rozumné, alebo nie. 

 Jedna moţnosť, ako sa vyjadriť k všetkým týmto záleţitostiam, je povedať, ako ich 

vnímam ja sám. Teda, mohol by som povedať, či by som ja sám súhlasil so Stroudovými 

intuitívnymi súdmi v jeho kľúčových príkladoch, alebo nie. Taktieţ by som mohol 

povedať, či ja sám povaţujem skeptické premisy za presvedčivé alebo, naopak, či ich vôbec 

povaţujem za zrozumiteľné. Myslím si, ţe takto sa vo filozofii často aj postupuje. Neraz pri 

                                                           
31

 Spomeňme si, ţe Stroud tvrdí, ţe skeptické premisy sú dobre podloţené okrem iného preto, lebo sú veľmi 

presvedčivé.  
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tom autori pouţívajú slovník intuícií. Vyjadrujú svoje „intuície“ alebo svoje „jazykové 

intuície“ a pri svojich skúmaniach sa o ne opierajú. 

Ja však tento postup nezvolím, pretoţe si nemyslím, ţe by to bolo k niečomu dobré. 

V prvom rade, viacerými svojimi „intuíciami“ si nie som vôbec istý. V niektorých sporných 

situáciách by som nevedel vyjadriť svoju reakciu buď preto, lebo by som bol váţkach, 

alebo preto, lebo by som ţiadnu intuíciu nemal. A zasa iné z mojich intuícií kolíšu. Raz sú 

také, raz zasa onaké. Navyše, aj keby som vyjadril svoje intuitívne súdy aspoň v tých 

príkladoch, pri ktorých mám nejaké intuície a som si nimi istý, nič by to nedokazovalo. 

Nedokázal by som, ţe Stroudova obhajoba je správna alebo ţe Austinova 

a Wittgensteinova kritika je oprávnená. Pretoţe Stroud, Austin a Wittgenstein predsa 

nehovoria o tom, ako výrazy „vedieť“ a podobné pouţíva Adam Greif. Taktieţ sa nepýtajú, 

či Adam Greif povaţuje skeptické premisy za presvedčivé a rozumné, alebo, naopak, za 

celkom nezrozumiteľné. Dôleţité je to, čo by povedali všetci ľudia (alebo aspoň rozumná 

väčšina?). Nakoniec, Stroud chce hovoriť o probléme ľudského poznania vôbec (Stroud 

1984, VII, kurzíva A.G.). Austin chce vedieť, ako „bežní ľudia odpovedajú na otázku ‚Ako 

to vieš?„“ (Austin 1970, 77, kurzíva A.G.). Wittgenstein sa nám (filozofom) snaţí 

pripomenúť, ako s niektorými slovami operujeme (my všetci) v beţnom pouţití (pozri 

Wittgenstein 2006, §260). Zaiste by bolo nanajvýš domýšľavé, aţ arogantné, domnievať sa, 

ţe by som mohol o týchto veciach rozhodovať bez zodpovedne zozbieraných empirických 

dát. Veď predsa tvrdenia o tom, aké je jazykové správanie ľudí, ktoré spojenia výrazov 

povaţujú za zrozumiteľné alebo presvedčivé, nie sú apriórne tvrdenia. Otázky 

jazykového správania a rôznych psychologických reakcií predsa nemôţeme zdôvodnene 

zodpovedať „z kresla“, bez toho, ţe by sme vykonali riadny empirický výskum. Slovom, 

tieto otázky sú podľa mňa empirické. Ich riadne skúmanie nepatrí pod kompetencie 

filozofa, ale lingvistu, psychológa alebo iného vedca. 

 Len zdôvodnené empirické tvrdenia, teda poznatky, môţu rozhodnúť spor Stroud 

vs Austin a Wittgenstein.
32

 Ja sám nemôţem ako filozof vstúpiť to tejto debaty bez toho, ţe 

                                                           
32

 Niekto by sa mohol spýtať: „Ak máš pravdu v tom, ţe skeptický argument môţe byť zdôvodnene 

predloţený iba pod podmienkou, ţe sa opiera o empirické poznatky, nevyvracia to vlastne tento argument? 

Lebo tento argument spochybňuje empirické poznanie, no ty si ukázal, ţe podmienkou moţnosti 

zdôvodneného predloţenia tohto argumentu je istá suma empirických poznatkov, menovite o našej 

epistemickej praxi.“ Myslím si, ţe toto je zaujímavá stratégia, ktorá je však v konečnom dôsledku neúspešná. 
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by som sa odvolával na uţ vykonaný empirický výskum. Nemá predsa ani zmysel 

debatovať o korektných a nekorektných explanáciách pochybného balíka dát (naše 

pozorovania epistemickej praxe). Myslím si, ţe niektorí filozofi si tento fakt implicitne 

uvedomujú.
33

 Ak však máme na pamäti, ţe filozofi (tradične) nepodnikajú empirické 

výskumy, ale iba apriórne skúmania, musia nám podobné vyhlásenia vyznievať ako 

filozofická špekulácia.     

Toto všetko ma zanecháva v pomerne neobvyklej pozícii. Bez empirického 

výskumu podľa mňa nemôţeme rozhodnúť spor o to, či sú skeptické premisy zdôvodnené 

alebo nie.
34

 Ţiadne mnoţstvo filozofickej reflexie nám neposkytne potrebné informácie. Ak 

však tento veľmi podstatný spor nemôţeme rozhodnúť, čo to znamená pre riešenie 

skeptického problému vonkajšieho sveta? Domnievam sa, ţe v tejto chvíli je zodpovedné a 

rozumné urobiť to, čo by urobil dobrý pyrrhonik, zdržať sa súdu. Mali by sme sa zdrţať 

súdu ohľadom rozhodnutia tohto sporu. Tým pádom by sme sa mali zdrţať súdu ohľadom 

                                                                                                                                                                                 
Myslím si to preto, lebo táto stratégia je verziou transcendentálneho argumentu. Ako som uviedol v úvode, 

transcendentálne argumenty proti skepticizmu majú schému: spochybňuješ X, no X je podmienkou moţnosti 

tvojej pochybnosti. V tomto prípade je X suma tvrdení o epistemickej praxi. Myslím si, ţe táto stratégia je 

neúspešná z rovnakého dôvodu, z akého sú podľa môjho názoru všetky transcendentálne argumenty 

neúspešné. Na chybu v transcendentálnych argumentoch podľa môjho názoru úspešne poukázal Barry Stroud 

(1968; 1994a). Nemám ţiaľ dostatok priestoru, aby som mohol dobre vysvetliť Stroudov argument (pre 

výklad tejto problematiky pozri Stern 2015). Jadrom jeho argumentu je tvrdenie, ţe skeptik nemusí povedať, 

ţe X – empirické tvrdenia o epistemickej praxi – je niečím, o čom vie, ţe je pravdivé. Stačí, ak je X niečím, 

čomu verí, ţe je pravdivé. Skeptický argument, spolu s presvedčeniami o povahe epistemickej praxe, je potom 

predloţený ako jedno veľké reductio ad absurdum našich presvedčení o vonkajšom svete. 
33

 Domnievam sa, ţe Stroud je jedným z týchto filozofov. Text jeho monografie to naznačuje. V prvom rade, 

ako som ukázal, Stroud sa opiera o empirické tvrdenia, pre ktoré necituje ţiaden empirický výskum. 

V druhom rade, spôsob jeho obrany proti Austinovým obvineniam prezrádza istú mieru opatrnosti. Keď 

Stroud zopakuje Austinove námietky, ţe beţná prax nie je v súlade so skeptickým uvaţovaním, tak 

nepochybní to, či sú jeho pozorovania správne alebo nie. Všetky pozorovania prijme ako fakty (pozri Stroud 

1984, 56). V záujme úspešnej obhajoby skeptických pochybností by bolo oveľa jednoduchšie, keby sa Stroud 

pokúsil preveriť a prípadne napadnúť Austinove fakty o lingvistickom správaní. Predpokladám (nasleduje iba 

moja domnienka), ţe to nerobí preto, lebo si uvedomuje, ţe na to, aby to mohol urobiť, by sa musel pustiť do 

debaty o empirických záleţitostiach. On však ţiadne empirické výskumy, ktoré by podporili jeho pozíciu, 

k dispozícii nemá. Moţno aj preto je Stroudova argumentačná stratégia taká, aká je, konkrétne: bez ohľadu na 

to, či má Austin pravdu alebo nie, legitimitu skeptického argumentu to neohrozuje. Jeho stratégia je budovaná 

tak, aby sa empirickými otázkami nemusel zaoberať. V námietkach II. a III. som sa snaţil ukázať, ţe sa mu to 

nedarí. Skutočne záleţí na tom, či má Austin pravdu alebo nie. Podobne som sa snaţil v námietke V. ukázať, 

ţe taktieţ záleţí na tom, či má Wittgenstein pravdu alebo nie.  
34

 A pokiaľ je mi známe, ţiaden výskum pohybujúci sa v tejto oblasti, schopný rozhodnúť náš spor, ani 

neexistuje. To mimochodom znamená, ţe aj väčšinu Austinových a Wittgensteinových tvrdení by sme mali 

brať s veľkou rezervou. Môţu byť pravdivé, ale celkom iste nie sú zdôvodnené.  
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toho, či bol pre skepticizmus ohľadom vonkajšieho sveta poskytnutý dobrý dôvod. 

Pripomínam, ţe úlohou Stroudovej koncepcie malo byť zdôvodnenie premís skeptického 

argumentu. Ak sme však odkázaní iba na filozofiu, tak nemôţeme zistiť, či sa mu to 

podarilo. Z toho však vyplýva, ţe nie je pravda, že uspokojivé zdôvodnenie skeptického 

argumentu bolo predložené. Nebolo preukázané, ţe skepticizmus ohľadom vonkajšieho 

sveta nie je nedogmatický. 

 Pokúsim sa dialektickú situáciu, v ktorej sa podľa môjho názoru nachádzame, 

ilustrovať na príklade. Predstavme si ţivý rozhovor so zástancom tvrdenia, ţe na Slovensku 

nie sú ţiadni lekári. Spýtame sa ho, prečo si myslí, ţe na Slovensku nie sú ţiadni lekári. On 

nám istým spôsobom odpovie, ale na základe jeho odpovede nebudeme schopní nijakým 

spôsobom na mieste zistiť, či sú jeho dôvody dobré alebo nie. Niekto z nás by sa mohol 

ozvať: „Mali by sme sa hneď teraz začať venovať názorom tohto človeka, pretoţe jeho 

slová ukazujú, ţe naše zdravotníctvo môţe mať (ďalšie) váţne problémy.“ Čo by sme si 

pomysleli? Rozhodnutie, ktoré by som urobil v takej situácii ja, a ktoré robím aj v tejto 

práci, je, nateraz danú vec neriešiť a vrátiť sa k nej, len ak by sa na základe nových 

informácii ukázalo, ţe na slovách tohto človeka skutočne niečo je, alebo ak by som si na 

Slovensku nevedel vyriešiť svoje zdravotné problémy. Jeho slová mi zatiaľ nedávajú dobrý 

dôvod pochybovať o mojom pevnom presvedčení, ţe na Slovensku je mnoho lekárov. 

Predstavil som tento krátky príbeh ako analógiu k situácii, v ktorej sa podľa môjho 

názoru ocitol skeptik. Skeptik nám predstaví svoju tézu, ţe o vonkajšom svete nič nevieme. 

My sa ho začneme pýtať, prečo si to myslí. Ak by nám nič neodpovedal a neposkytol 

ţiadne dôvody, nemali by sme dôvod sa ním zaoberať. Jedine ţeby sa medzi nami našli 

takí, ktorí sa radi venujú intelektuálnym kuriozitám. Takţe skeptik začne obhajovať svoje 

tvrdenie a keď ho riadne vyspovedáme, zistíme, ţe nám nevie jasne ukázať, ţe má pre 

svoju pozíciu dobré dôvody. Jeho trvanie na tom, ţe práve predloţil paradox, hlboký 

problém ľudského poznania, neberieme zatiaľ váţne.    

 

Uvedomujem si, ţe moja téza, ţe Stroud sa musí opierať o mnohé empirické 

tvrdenia, pre ktoré nakoniec nemá dobré zdôvodnenie (lebo necituje empirický výskum), je 

pomerne zásadná a neohrozuje iba Stroudovu koncepciu, ale aj mnohé ďalšie filozofické 
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koncepcie a pozície, ktoré sa opierajú o podobné tvrdenia o lingvistickom a inom správaní 

ľudí.  

V tejto práci zvaţujem dve koncepcie skeptických argumentov. Ak čitateľ súhlasí 

s mojím záverom, ţe ani jedna z nich nie je úspešná, stále je tu moţnosť, ţe existuje nejaká 

iná koncepcia, ktorá bude vedieť premisy argumentov úspešne zdôvodniť. Je tu však 

problém. Je ťaţké si predstaviť, aspoň pre mňa, ţe by sa táto iná koncepcia neodvolávala 

nejakým spôsobom na beţnú epistemickú prax, jazykové intuície a podobne. A ak by sa 

odvolávala, tak pre ňu platí ten istý verdikt, ako pre Stroudovu koncepciu a Vogelovu 

stratégiu. Jej pravdivosť nevieme v rámci filozofie samotnej rozhodnúť.  

Dá sa teda predvídať, ţe moja téza sa stretne s istou nevôľou. Chcel by som ju preto 

podporiť dodatočnými dôvodmi a úvahami v šiestich bodoch:  

 

1. Téza I: Tvrdenia o lingvistickom a inom správaní sú empirické. 

 

2. Téza II: Tieto empirické tvrdenia môţeme mať dobre zdôvodnené len ak 

sa odvoláme na riadny empirický (vedecký) výskum. 

 

3. Námietka: Niekto by mohol vzniesť námietku proti téze II. Mohol by 

povedať, ţe niektoré empirické tvrdenia nemusíme mať dobre zdôvodnené 

len odvolaním sa na vedecký výskum. Nakoniec, aj filozofi sú 

kompetentnými pouţívateľmi jazyka a všetko, čo je potrebné na to, aby sme 

mohli zdôvodnene zodpovedať dané otázky, je byť kompetentným 

pouţívateľom jazyka. Odhady nášho lingvistického správania sú jednoducho 

natoľko neproblematické a jednoduché (ide o samozrejmosti), ţe spadajú 

práve do tejto skupiny tvrdení. Preto ich môţeme vynášať a priori. Pokiaľ 

ide o zdôvodnenie, tak tvrdenia o lingvistickom a príbuznom správaní sú 

viac podobné tvrdeniam typu „Slnko existuje“ – pre ktoré nepotrebujeme 

empirický výskum, ako tvrdeniam typu „Priemerné IQ občana SR je XY,“ 

alebo „24% obyvateľov si myslí, ţe potrat nemôţe byť za ţiadnych 

okolností morálne povolený,“ pre ktoré výskum potrebujeme. 
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4. Odpoveď: Po prvé, aj medzi kompetentnými pouţívateľmi jazyka 

existujú rozdiely v ich lingvistickom správaní. Existenciu týchto rozdielov 

máme doloţenú jednak jednotlivými udalosťami, kedy sa filozofi 

jednoducho nezhodnú na svojich „intuíciách“ – interpersonálne a aj 

intrapersonálne – (o také udalosti nie je núdza), a jednak prepracovanejšími 

spormi, ako je napríklad spor Stroud vs Austin a Wittgenstein. Tieto spory 

ale nemôţeme zdôvodnene rozhodnúť a priori, pretoţe riešenie sa v základe 

odvíja od empirických tvrdení. 

Po druhé, tvrdenie, ţe individuálny kompetentný pouţívatelia jazyka 

vedia spoľahlivo predpovedať jazykové správanie iných kompetentných 

pouţívateľov jazyka, je empirické tvrdenie. Na toto tvrdenie sa, znova, 

uplatňuje Téza II.
35

  

Po tretie, prístup k tvrdeniam o jazykovom správaní, ktorý je 

načrtnutý v Námietke, neošetruje moţnosť, ţe naše vlastné jazykové 

správanie môţe byť ovplyvnené neţiaducimi faktormi, ako napríklad 

irelevantnými kognitívnymi vplyvmi (priming), psychologickými 

predsudkami (favorizovanie jednej pozície pred inou) a obyčajným 

sociálnym nátlakom.
36

 Fakt, ţe môţu byť a ţe nemáme evidenciu 

v prospech názoru, ţe nie sú takto ovplyvnené, by mal byť dostatočný na to, 

aby nás presvedčil, ţe „evidencia“ na základe našich vlastných intuitívnych 

súdov je anekdotická. No anekdotická evidencia nemôţe zdôvodňovať 

výsledky výskumu, môţe maximálne motivovať postulovanie hypotéz, 

s ktorými do tohto výskumu prichádzame.  

A nakoniec, po štvrté, potreba empirického výskumu sa hádam 

najlepšie ukáţe, ak čo i len hypoteticky zváţime detaily jeho dizajnu 

a uskutočnenia. Predstavme si teda, ţe chceme urobiť empirický výskum 

ohľadom lingvistických reakcií ľudí na Stroudov príklad Protiletecká stráž. 

                                                           
35

 Tento argument je inšpirovaný textom (Alexander et al. 2010). 
36

 V akej miere by boli intuitívne súdy filozofov v myšlienkových experimentoch a hypotetických príkladoch 

zo všetkých rôznych disciplín filozofie rovnaké, keby nemali ţiadnu informáciu o tom, ako v týchto 

situáciách súdia iní filozofi? Odpoveď nepoznáme. Je preto moţné, ţe medzi filozofmi sa deje veľa „intuičnej 

indoktrinácie“. Predpokladať bez evidencie, ţe tomu tak nie je, znamená podľa môjho názoru nepristupovať 

k otázke zodpovedne. 

Blah
Highlight
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Povedzme, ţe tento výskum sa uskutoční určitou formou vedeckého 

dotazníka. Uţ len prvá otázka, ktorú si po stanovení cieľa tohto výskumu 

musíme stanoviť, vedie k problémom pre pozíciu, ktorá sa zastáva v 

Námietke. Táto otázka znie: ktoré subjekty vyberieme do nášho výskumu? 

V prvom rade, pravdepodobne chceme mať vo výskume kompetentných 

pouţívateľov jazyka. Povedzme, ţe uspokojivo určíme, čo znamená byť 

kompetentným pouţívateľom jazyka. Prizveme však kompetentných 

pouţívateľov ktorého jazyka? Povedzme, ţe slovenského. Budú však naše 

výsledky aplikovateľné na „beţných pouţívateľov vôbec“ alebo nebodaj na 

„ľudstvo vôbec“? Nemohli by byť výsledky iné, keby sme si vybrali 

nemecký jazyk, čínsky jazyk alebo jazyk kmeňa hopi? Mohli. Ak nám náš 

výskum kompetentných pouţívateľov slovenského jazyka ukáţe, ţe Stroud 

má vo svojich intuíciách pravdu a Austin s Wittgensteinom sa mýlia, 

nedokáţeme tak existenciu skeptického paradoxu (iba) v slovenčine? Ďalej, 

budeme v našom výskume zohľadňovať aj kultúru našich subjektov? Alebo 

budeme predpokladať, ţe kultúra nemôţe byť faktor, ktorý by mohol 

výsledky podobného výskumu ovplyvniť? A ak prijeme tento 

predpoklad, čo ho bude zdôvodňovať? 

  

5. Námietka II: Niekto iný by mohol uznať, ţe jediný spôsob, ako 

zdôvodniť naše tvrdenia o epistemickej praxi je podloţiť ich empirickým 

výskumom. Mohol by však dodať, ţe zdôvodnené tvrdenia tu jednoducho 

nie sú potrebné. V iných situáciách a otázkach je samozrejme dobré opierať 

sa o zdôvodnené tvrdenia. Filozofické problémy však predstavujú výnimku.  

 

6. Odpoveď II: Myslím si, ţe to, či sú v tejto záleţitosti potrebné 

zdôvodnené presvedčenia je do istej miery vec osobných hodnôt. Niektorí 

by hádam uznali, ţe v prípade problému vonkajšieho sveta nepotrebujeme 

zdôvodnené presvedčenia. Stačí, ak sa nám problém zdá byť presvedčivý 

alebo zaujímavý. To je rozhodnutie, ktoré môţeme prijať a v nasledujúcej 

kapitole ukáţem, k čomu nás podľa môjho názoru privedie. 
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Mám však v tejto záleţitosti vlastnú preferenciu. Myslím si, ţe 

zdôvodnené presvedčenia potrebujeme. Niekomu sa moţno bude zdať, ţe 

toto je iba prehnaná opatrnosť. Na svoju obhajobu by som chcel 

poznamenať, ţe skeptické problémy tu v tej či onej forme sú uţ stovky 

rokov bez toho, ţe by sa filozofi zhodli na ich riešeniach. Moţno nastal čas 

postaviť skeptické problémy a aj ich riešenia na pevnú pôdu. 

 

Celkovo vzaté, povaţujem Tézy I a II za celkom zrejmé. No aj ak prijeme tieto dve tézy 

a uznáme, ţe zdôvodnenosť premís skeptických argumentov je momentálne 

nerozhodnuteľná, nemusí to znamenať koniec pre filozofické skúmanie skepticizmu. 

 

Zhrniem skúmanie obsiahnuté v tejto kapitole. Predstavil som dve koncepcie 

problému vonkajšieho sveta, menovite Vogelovu stratégiu a Stroudovu koncepciu 

skeptického paradoxu. Následne som predstavil svoju kritiku týchto koncepcií. Aj keby 

sme neprijali niektoré námietky, ktoré som proti týmto koncepciám prezentoval, aj tak by 

platilo, ţe ak sa pri obhajobe premís skeptických argumentov budeme odvolávať na 

empirické tvrdenia, otázku zdôvodnenosti premís skeptických argumentov nemôţeme ako 

filozofi zodpovedne rozhodnúť.  

 Záleţitosť však nie je celkom uzavretá. Aj keď uznáme, ţe otázku zdôvodnenosti 

premís nevieme rozhodnúť, existuje istý spôsob chápania skeptických argumentov, ktorý 

túto nepríjemnosť obchádza. Tento spôsob nazvem doxastický prístup a budem sa mu 

venovať v ďalšej kapitole.  
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4 Doxastický prístup ku skeptickým argumentom 

 

V prvej časti tejto kapitoly predstavím doxastický prístup. Doxastický prístup je 

spôsob chápania skeptických argumentov, ktorého východiskom je predpoklad, ţe premisy 

týchto argumentov sú presvedčivé, no nie zdôvodnené. V druhej časti ukáţem, aké 

dôsledky má prijatie tohto prístupu. Dôsledky sa budú týkať najmä podmienok úspešného 

riešenia problému vonkajšieho sveta. Zoznam podmienok, ktorý vyplynie z prijatia 

doxastického prístupu, však bude mať ten následok, ţe identifikovať všeobecne platné 

riešenie problému vonkajšieho sveta, nebude moţné. V poslednej časti vysvetlím, prečo 

napriek tejto nepríjemnosti práca pokračuje ešte jednou kapitolou, v ktorej predstavujem 

a kritizujem rôzne návrhy na riešenie problému vonkajšieho sveta. 

 

 

4.1 Doxastický prístup  

V predchádzajúcej kapitole som sa pokúsil ukázať, ţe by sme nemali prijať 

Vogelovu stratégiu a ani stroudovskú koncepciu skeptického paradoxu. Tieto koncepcie sú 

tými najlepšími mne známymi pokusmi definitívne zdôvodniť premisy skeptického 

argumentu. Fakt, ţe sme sa pozreli na pokusy zdôvodniť tieto premisy, a nenašli pritom 

ţiaden úspešný, konštituuje aspoň nejaký dôvod v prospech názoru, ţe skeptické premisy 

nie sú dobre zdôvodnené. Ak by tomu skutočne bolo tak, naša situácia by bola pomerne 

zvláštna. Cieľom tejto práce bolo totiţ pokúsiť sa nájsť riešenie skeptického problému 

vonkajšieho sveta. Počas skúmania a detailného analyzovania tohto problému a jeho 

predpokladov sme dospeli k názoru, ţe tu zatiaľ vlastne ţiaden problém nie je (resp. 

nevieme ukázať, ţe ide o skutočný problém). Je preto zbytočné hľadať riešenie. Závery 

tohto typu nie sú aţ tak neobvyklé vo filozofii. Niektoré „problémy“ sa „vyriešia“ tým, ţe 

sa ukáţe, ţe nejde o skutočné problémy. Alebo inak povedané, niektoré otázky sa 

„rozpustia“.  

 Mohlo by sa ale zdať, ţe som sa k skeptickým argumentom staval neférovo. Môj 

postup sa niekomu môţe zdať pochybný hneď vo viacerých ohľadoch. Chcem sa preto 

pokúsiť predvídať niektoré námietky a rovno na ne aj zareagovať. V procese zodpovedania 
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týchto námietok zároveň vysvetlím, čo rozumiem pod doxastickým prístupom ku 

skeptickým argumentom, resp. k problému vonkajšieho sveta. 

Námietka I – Neústretovosť: Niekto by mohol povedať: „Tvoj doterajší postup bol 

voči skepticizmu nespravodlivý. Predstavil si skeptické argumenty a začal si sa pýtať, čo 

podporuje ich premisy. To je celkom legitímna poţiadavka, no všetko má svoje hranice. 

V istom bode zdôvodňovania premís sa s predloţenými dôvodmi buď stotoţníme, alebo ich 

odmietneme. Náš nesúhlas by však mal byť taktieţ zdôvodnený. Miestami sa však zdá, ţe 

takto nepostupuješ. Ty túto stratégiu vedieš aţ do absurdnosti: ak sú v prospech premís 

skeptických argumentov nejaké dôvody poskytnuté, tak, ak nie sú napadnuté, sa začneš 

pýtať po dôvodoch pre tieto dôvody. Toto sa opakuje aţ kým nenarazíš na nezdôvodnený 

predpoklad, s ktorým zdôvodňovanie premís argumentov operuje. Ak k takémuto 

predpokladu dorazíš, vyhlásiš, ţe bolo podané neuspokojivé zdôvodnenie, pretoţe sa niečo 

predpokladalo bez dôvodu. Lenţe ono nie je vôbec prekvapivé, ţe po dostatočne dlhom 

pýtaní sa narazíme na nezdôvodnený predpoklad. V teoretickom úsilí jednoducho závisíme 

od predpokladov. Ak by sme takémuto detailnému preskúmaniu podriadili všetky 

filozofické názory a teórie, moţno ţe by väčšina z nich dopadla rovnako ako skepticizmus. 

Takţe slovom, pri hľadaní dôvodov pre skeptický záver zachádzaš príliš ďaleko. Namiesto 

toho si mal ku skepticizmu pristupovať ústretovo. Mal si sa pokúsiť nájsť pre predpoklady, 

na ktorých stojí, vhodné zdôvodnenie. Len ak toto zdôvodnenie nenájdeš, alebo ukáţeš, ţe 

ţiadne tu byť nemôţe, si predloţil účinnú námietku.“ 

 Odpoveď I: Uvedená námietka je veľmi dôleţitá, pretoţe odpoveď na ňu mi pomôţe 

osvetliť povahu celej mojej doterajšej práce. Budem predpokladať, ţe je oprávnená a ţe 

som aspoň niekedy postupoval spôsobom, ktorý opisuje. Predpokladajme tieţ, ţe obhajoba 

stanoviska, ţe skepticizmus predstavuje reálny a hlboký problém ľudského poznania, 

skutočne závisí od prijatia určitých ďalej nekritizovaných predpokladov. Napríklad, ţe 

(PN) je správne prijať alebo ţe nikto nemôţe vedieť, ţe práve nesníva, alebo ţe je správne 

prijať isté názory o povahe evidencie a zdôvodnenia. Namietajúci by ešte mohol dodať: 

„Ten, kto tieto predpoklady prijme, určite bude mať záujem o riešenie skeptického 

problému. Veď nakoniec, mnoho filozofov sa o filozofický skepticizmus seriózne zaujíma. 

Existujú stovky kníh a odborných článkov, ktoré sa venujú riešeniu rôznych skeptických 

problémov, vrátane problému vonkajšieho sveta. Zaiste, pre takú osobu má zmysel prejsť 



88 
 

konečne k pokusom o vyriešenie tohto problému.“ Na takúto poznámku odpovedám: „Áno, 

presne tak.“ Pre toho, ktorá prijíma predpoklady skryté za skeptickými argumentmi, alebo 

kto povaţuje ich premisy za očividne pravdivé alebo evidentné, má zmysel začať sa 

venovať riešeniam skeptických argumentov a preskočiť rôzne pokusy o zdôvodnenie ich 

premís.  

Stotoţňujem sa aj s vyššie uvedeným dodatkom. Zaiste, ak niekto povaţuje problém 

vonkajšieho sveta za dostatočne zaujímavý, nič mu nebráni v tom, aby sa ním začal 

zaoberať. Domnievam sa však, ţe si musíme jasne uvedomiť, aké to má dôsledky pre naše 

chápanie skeptického problému vonkajšieho sveta. Totiţ, ak tvrdíme, ţe náš záujem 

o problém vonkajšieho sveta závisí od nezdôvodnených predpokladov, ktoré jednoducho 

prijímame, a ktoré povaţujeme za rozumné, tak potom sú tieto predpoklady jednoducho 

našimi presvedčeniami. Konštituujú niečo z toho, čomu veríme. Skeptický paradox (SPN) 

je pre nás potom veľmi zásadným problémom. Ak totiţ povaţujeme všetky tri tvrdenia, 

z ktorých (SPN) pozostáva, za de facto artikulácie našich presvedčení, potom sa zdá byť 

nanajvýš pravdepodobné, ţe sme práve narazili na protirečenie vo vlastných 

presvedčeniach. Pre niekoho, kto by chcel viesť racionálny ţivot a minimalizovať takéto 

protirečenia, by tak problém vonkajšieho sveta predstavoval skutočný a naliehavý problém.  

Prečo ale potom stráviť toľko času snahou podloţiť skeptické premisy dobrými 

dôvodmi? Ak sú premisy vyjadrením našich presvedčení, alebo ak máme inklináciu im 

veriť, potom je to predsa zbytočné. Môţeme odpovedať, ţe presvedčenia a naše inklinácie 

k určitým presvedčeniam s nami nemusia zdielať iní. Ak by sme si plne uvedomovali, ţe 

(SPN) predstavuje problém pre nás a ţe predstavuje problém iba vzhľadom na naše 

presvedčenia a inklinácie veriť, prečo by sme potom mali zamestnávať iných ľudí svojimi 

intelektuálnymi problémami? Prečo by sme si tento problém neriešili osamote? 

Na túto otázku sa hneď ponúka aj odpoveď: „Pretoţe sa zdá, ţe tieto naše 

presvedčenia a inklinácie s nami zdieľajú aj iní.“ Keď zistíme, ţe aj iní sú rovnako zaujatí 

skeptickými úvahami ako my, ţe zdieľajú naše presvedčenia a intuície ohľadom poznania 

a iných epistemických pojmov, napadne nás, ţe (SPN) moţno nie je len naším 

individuálnym, subjektívnym problémom. Moţno, ţe (SPN) predstavuje skutočný problém 

poznania pre všetkých. Zároveň si ale uvedomujeme, ţe naše presvedčenia a inklinácie 

veriť neposkytujú ţiadnu evidenciu v prospech pravdivosti toho, čomu veríme alebo 
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chceme veriť.  Fakt, ţe niečomu verím alebo by som chcel veriť, neimplikuje, ţe mám 

dobrý dôvod tomu veriť alebo ţe je moje presvedčenie pravdivé. Takţe, aby sme ukázali, 

ţe (SPN) je skutočným problémom, začneme hľadať nezávislé, objektívne dôvody, ktoré 

by aj ostatným, ktoré naše presvedčenia, inklinácie a intuície zdielať nemusia, ukázali, ţe 

(SPN) je hoden pozornosti. V predchádzajúcich kapitolách som ale ukázal, ţe toto hľadanie 

bolo neúspešné.  

Oponent by však aj na toto mohol zareagovať: „Dobre, tak stačí, ak urobíme krok 

späť. Stačí ak povieme, ţe (SPN) riešime ako náš vlastný problém, ţe premisy skeptických 

argumentov sú dostatočne presvedčivé pre nás. Vzhľadom na to, ţe pomerne veľa filozofov 

sa venuje tomuto problému, sa zdá, ţe nás je pomerne veľa.
37

 Zaoberáme sa teda týmto 

problémom ako skupina. Čím väčšia naša skupina bude, tým väčší kredit a váţnosť (SPN) 

získa.“ Nechcem proti tomuto stanovisku nič namietať. Myslím, ţe sa s ním dá iba súhlasiť. 

Chcem len dodať, ţe by sme mali mať na pamäti, aké sú naše reálne motivácie pre 

zaoberanie sa (SPN) a aké dôsledky to má pre naše chápanie skepticizmu. Jedným z nich je 

to, ţe (SPN) nemôţeme povaţovať na univerzálny problém, alebo „hlboký“ problém 

ľudského poznania. Nemali by sme automaticky predpokladať, ţe ak sú tvrdenia (SPN) 

intuitívne alebo presvedčivé pre nás, tak ţe musia byť rovnako pôsobivé aj pre iných. Nie 

je nič, čo by sme mohli odpovedať človeku, ktorý po rozvahe úprimne povie: „Ja s vami ale 

tento predpoklad nezdieľam.“ alebo „Mne sa takéto pochybovanie ani len nezdá byť 

zrozumiteľné.“  

Domnievam sa, ţe tento prístup praktizovali uţ antickí akademici. Spočíval v tom, 

ţe dve strany sa stretli v dialógu. Antický skeptik začal rozhovor tým, ţe sa spýtal druhej 

strany, či verí tomu či onomu. Ak druhá strana súhlasila, tak skeptik ukázal, aké neţiaduce 

alebo protirečivé dôsledky sa z týchto presvedčení dajú odvodiť. Častou frázou v takomto 

dialógu muselo byť: „Ak prijímaš to a to, tak by si mal prijať to a to. Lenţe tento dôsledok 

asi prijať nechceš, takţe by si mal od niektorého zo svojich názorov upustiť.“ 

                                                           
37

 Chcem poznamenať, ţe tomuto tvrdeniu by sme nemali prikladať veľkú váhu a brať ho iba ako zdanie, 

a nič viac. Rovnako sa totiţ zdá, ţe veľa filozofov sa skepticizmu nevenuje. Reálnu štatistiku nemáme 

k dispozícii. Takţe tvrdenia tohto typu, konkrétne o tom, koľko filozofov je F alebo G, sú zaloţené spravidla 

na osobnom dojme. A osobný dojem je mizerná štatistická evidencia. Uznávam, ţe táto výčitka platí aj na 

všetky moje vlastné tvrdenia tohto typu v tejto práci. 
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Východiskovými bodmi takejto konverzácie boli jednoducho názory a mienky 

(presvedčenia) oboch strán. Nie to, čo obe strany uţ vopred dokázali ako pravdivé.   

Ak sa na skeptický paradox (SPN) pozeráme takto, tak zistíme, ţe je prosto 

formuláciou moţného konfliktu v našich presvedčeniach.
38

 Dôsledkom toho je, ţe (SPN) 

nie je paradoxom pre niekoho, kto tieto názory, alebo predpoklady, na ktorých stoja, 

nezdieľa. Tento prístup ku skeptickým paradoxom a k problému vonkajšieho sveta 

nazývam „doxastický prístup“. Prívlastok „doxastický“, teda týkajúci sa mienky, má 

fungovať ako pripomienka toho, ţe diskusia o skepticizme sa nevyhnutne deje 

v imaginárnom dialógu, ktorý vţdy začína otázkou: „Prijímaš toto a toto?“, resp. „Veríš 

tomuto a tomuto?“ a pokračuje: „Ak áno, tak potom tu máš problém...“ 

 Neodpovedal som však na celú námietku. Námietka kritizovala môj postup aj v inom 

ohľade: „V istom bode zdôvodôvania premís sa s predloţenými dôvodmi buď stotoţníme, 

alebo ich odmietneme. Náš nesúhlas by však mal byť taktieţ zdôvodnený. ...ak narazíš na 

nezdôvodnený predpoklad, tvojou okamţitou reakciou by nemalo byť prehlásenie, ţe sme 

odhalili dogmatizmus vo skepticizme.“ Chcel by som reagovať aj na túto časť námietky.  

Vyjadrím sa teda k tvrdeniu, ţe aj môj nesúhlas by mal byť zdôvodnený. Pokiaľ sa 

táto námietka vzťahuje na moje vyhodnotenie kľúčovej Stroudovej koncepcie, myslím si, 

ţe nie je opodstatnená. Stroudovou tézou bolo, ţe karteziánsky skepticizmus je 

predteoretický. Podľa mňa sa mu to však nepodarilo preukázať, pretoţe sa opiera 

o neoverené empirické tvrdenia. Ak by som chcel zistiť, či je Stroudova koncepcia 

pravdivá, musel by som sa tieţ opierať o overené empirické tvrdenia. Viac k tejto výčitke 

v Námietke II. 

 

Námietka II – Bremeno dôkazu: Povedzme, ţe by obhajca skepticizmu obrátil 

stranu a predloţil trochu inú námietku: „Veď skeptické argumenty sú veľmi presvedčivé. 

Napríklad taký (PN) je veľmi rozumný a presvedčivý princíp. Prečo by si ho nechcel 

prijať? Ako potom vysvetlíš napríklad to, ţe správna deduktívna inferencia z toho, o čom 

máme poznanie, vyprodukuje poznanie? Nakoniec, rozširovať naše poznanie pomocou 

dedukcie sa zdá byť celkom v poriadku.“  

                                                           
38

 Nakoniec, pôvodným významom slova „paradox“ je to, čo ide proti (beţnej) mienke (Proudfoot a Lacey 

2009, 291).  
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Odpoveď II: Mohlo by sa zdať, ţe ak na tieto otázky neposkytnem uspokojivé 

odpovede, tak by som mal prijať (PN). Zváţme teraz však aj to, ţe rovnako by sme sa 

zástancu (PN) mohli spýtať: „Ak je (PN) pravdivý alebo správny, prečo potom v beţnom 

pouţívaní očividne neusudzujeme podľa (PN)?“ A mohlo by sa tieţ zdať, ţe obhajca (PN) 

by mal odpovedať na túto otázku, inak by sa mal vzdať (PN). Na koho pleciach by teda 

malo spočívať dôkazné bremeno? Myslím si, ţe tu ţiadne bremeno nie je.  Naše vnímanie 

toho, na koho pleciach toto bremeno práve spočíva, závisí od tak arbitrárneho faktoru, ako 

kto prvý položí otázku. Ale takýto faktor nemôţe byť relevantný pre naše úsilie hľadať 

pravdu o tom, ako sa veci majú. Takţe sa mi nezdá, ţe by som nutne musel splniť 

poţiadavku zdôvodniť svoje odmietnutie nejaké predpokladu.  

 Táto druhá námietka je previazaná s prvou. Dá sa chápať tak, ţe som pri svojom 

vyhodnotení zdôvodnenia premís skeptických argumentov nebol dostatočne ústretový. Inak 

povedané, ak som narazil na predpoklad, pre ktorý nebolo poskytnuté nejaké ratio, 

prehlásil som ho za nezdôvodnený. Namiesto toho som sa mal pokúsiť prísť s čo 

najústretovejšou obhajobou tohto predpokladu. Len ak by som ţiadnu uspokojivú obhajobu 

nenašiel, mal som pristúpiť k zavrhnutiu tohto predpokladu.  

Táto námietka môţe byť celkom opodstatnená pri iných filozofických problémoch. 

Myslím si však, ţe nie je jasné, prečo by táto námietka mala byť opodstatnená v kontexte 

problému vonkajšieho sveta. Len krátko zváţme analogickú situáciu, ktorú som uţ raz 

opisoval. Predstavme si, ţe zajtra ráno stretneme na ulici muţa, ktorý pred hlúčikom ľudí 

prehlasuje niečo, čomu sa nám ani trochu nechce veriť. Napríklad, ţe na Slovensku nie sú 

ţiadni lekári. Pripojíme sa k davu a spýtame sa ho, prečo si to myslí. On nám predloţí svoj 

argument a mnohým ľudom sa zdá byť rozumný. Po chvíli premýšľania zistíme, ţe tento 

argument stojí na predpokladoch, ktoré môţu ale aj vôbec nemusia byť správne. Aby sme 

odhalili, či sú správne alebo nie, museli by sme sa pustiť do dlhej debaty alebo náročného 

skúmania. Ţijeme na Slovensku dlho, nikdy sme nikoho nepočuli tvrdiť nič podobné, 

nemali sme doteraz problém nájsť lekára a pokiaľ vieme, na Slovensku ku ţiadnym 

radikálnym zmenám, ktoré by mohli spôsobiť absenciu lekárov, nedošlo. Máme 

intelektuálnu povinnosť snaţiť sa pustiť do dlhého skúmania jeho predpokladov? Máme 

povinnosť „vylepšiť“ jeho pozíciu? Pokiaľ ide o mňa, začudoval by som sa a kráčal ďalej.  
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Snaţím sa týmto príkladom naznačiť, ţe naša situácia zoči-voči skepticizmu je 

rovnaká. Skeptik predkladá niečo, čomu sa nám ani trochu nechce veriť. Mnohým ľudom 

sa argument, ktorý predkladá, zdá byť rozumný. Preskúmame jeho dôvody a zistíme, ţe 

stoja na viacerých predpokladoch. Vieme, ţe určiť pravdivosť či zdôvodnenosť týchto 

predpokladov nebude ľahké ani rýchle. Bude to vyţadovať, aby sme sa pustili do ďalších 

poddiskusií, napríklad o povahe evidencie, o spôsobe, ktorým nás epistemická prax 

zaväzuje pri našom teoretizovaní a ďalších. Máme intelektuálnu povinnosť „vylepšovať“ 

jeho pozíciu? Myslím si, ţe to záleţí od toho, ako veľmi sa cítime byť jeho argumentom 

ohrození a nakoľko sa nám zdajú byť tieto predpoklady prima facie správne. To je ale 

znova osobná záleţitosť.  

 

 Stručne zhrniem doterajší stav tejto polemiky. Obhajoval som stanovisko, ţe nie je 

potrebné problém vonkajšieho sveta riešiť, pretoţe nebolo preukázané, ţe ide o skutočný 

problém. Tvrdil som, ţe zaoberať sa týmto problémom ale má zmysel pre toho, kto zdieľa 

isté predpoklady spolu so skeptikom, resp. kto je im vopred naklonený. Slovom, tvrdil som, 

ţe by sme k tomuto problému mali zaujať doxastický prístup. V nadväznosti na 

predchádzajúci námietku by tak niekto mohol prísť s ďalšou sťaţnosťou. Námietka III – 

Nesplnené očakávania: „Vybral si si za cieľ tejto práce riešenie skeptického problému 

vonkajšieho sveta. Teraz ale tvrdíš, ţe podľa teba tento problém nie je nutné riešiť. Keď 

však nejaký náhodný čitateľ zodvihne túto prácu a zoznámi sa s jej cieľom, oprávnene 

môţe predpokladať, ţe ty si práve jeden z tých, na ktorých skeptické argumenty pôsobia 

dostatočne presvedčivo, aby pre nich predstavovali osobný problém. Prečo by si si inak bol 

vybral tento problém? Čitateľ, ktorého skepticizmus zaujíma dostatočne na to, aby si takúto 

prácu prečítal, je tak podvedený a jeho oprávnené očakávania nie sú naplnené.“  

Odpoveď III: Myslím si, ţe táto námietka by bola opodstatnená len za 

predpokladu, ţe by bolo zrejmé, resp. ľahko odhaliteľné, ţe ten správny prístup ku 

skepticizmu je doxastický. Inak povedané, len ak by bolo zrejmé, ţe by sme nemali ani tak 

hľadať dôvody v prospech premís skeptických argumentov, ako skôr pýtať sa samých seba: 

„Veríme tomuto a tomuto? A boli by sme ochotní rozlúčiť sa s týmto presvedčením?“ 

V takom prípade by mi bolo jasné hneď na začiatku, či pre mňa (SPN) predstavuje 

paradox, alebo nie. A ak by sa ukázalo, ţe nie, vybral by som si inú tému dizertačnej práce. 
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S týmto všetkým súhlasím, len tvrdím, ţe to, ţe by sme skeptický problém vonkajšieho 

sveta mali chápať doxasticky, nie je zrejmé. Nakoniec, k svojmu stanovisku som sa musel 

dopracovať po netriviálnom skúmaní, ktoré zaberá desiatky strán. Myslím si, ţe povaha 

skeptického problému a moţno aj iných filozofických problémov je jednoducho taká, ţe nie 

je hneď na prvý pohľad zrejmé, či ide o problémy pre nás podstatné alebo reálne.  

Mohlo by sa teraz zdať, ţe doxastický prístup je ten jediný zmysluplný prístup ku 

skeptickému problému vonkajšieho sveta. Ja sa však domnievam, ţe zrejmé to iste nie je. 

Svedčí o tom aj fakt, ţe k tomuto problému filozofi tradične nepristupujú doxasticky. Tento 

fakt demonštrujem vo svojej odpovedi na poslednú námietku. 

 

 Námietka IV – Samozrejmosť doxastického prístupu: Posledná námietka sa 

netýka môjho postupu, ale zmysluplnosti môjho záveru. Ako som uviedol, navrhujem 

doxastický prístup k problému vonkajšieho sveta. Nech sa teda do jeho riešenia pustí ten, 

kto prijíma predpoklady, na ktorom tento problém stojí. Pretoţe ten, kto tieto predpoklady 

neprijíma, problém nemá. Niekto by však mohol namietať: „Nehovoríš nám nič nové. Na 

skeptický problém sme sa po celú dobu pozerali takto. Ako inak by sa k nemu dalo 

rozumne pristupovať? Jasne to uvidíme, keď sa spýtame, aké dôsledky má prijatie tohto 

tvojho prístupu. Zdá sa, ţe ţiadne. Čo sa teda na našom prístupe ku skepticizmu zmení?“  

Odpoveď IV: Odpovedám, ţe doxastický prístup má dôleţité dôsledky a ţe nie je 

pravda, ţe by tí filozofi, ktorí sa zaoberajú skepticizmom, spravidla pristupovali ku 

skepticizmu doxasticky. Dá sa to ukázať jednak na tom, ako o skepticizme rozprávajú, 

a tieţ na tom, ako o ňom zmýšľajú.   

 Venujme sa najprv rétorike. Myslím si, ţe zo spôsobu, akým epistemológovia 

prezentujú problém vonkajšieho sveta a akým o ňom rozprávajú, sa dá vyčítať, ţe ich 

prístup nie je doxastický. Či uţ si prezeráme úvody do epistemológie či skepticizmu, 

odborné články alebo monografie, historické alebo súčasné, môţeme z týchto textov, neraz 

dokonca aj z ich názvov, vyčítať, ţe autori vnímajú tento problém ako problém všeľudský. 

Inak povedané, vnímajú ho ako problém, ktorý sa týka všetkých ľudí a ľudského poznania 

vôbec. Uvediem zopár príkladov: 
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„Skeptici zvyčajne povaţujú svoje názory za nevyhnutné pravdy. Jeden z 

dôvodov, prečo je tomu tak, je ten, ţe zvyčajne veria, ţe pre omylné bytosti 

ako sme my neexistuje poznanie alebo zdôvodnenie istého druhu.“ (Audi 

2003: Epistemology: A contemporary introduction to the theory of 

knowledge, 295, kurzíva A.G.) 

  

„Karteziánsky skepticizmus: Nikto nič nevie (okrem propozícii o vlastnej 

existencii a vlastnom mentálnom ţivote).“ (Hazzlet 2014: A Critical 

Introduction to Skepticism, 82, kurzíva A.G.) 

 

„Filozofické skúmanie ľudského poznania sa usiluje zistiť, čo ľudské 

poznanie je a ako vzniká. Jedna myšlienková tradícia s dlhou históriou, 

ktorá sa venuje týmto otázkam, naznačuje, ţe nikdy nedosiahneme ten druh 

uspokojenia, ktorý hľadáme. Buď dospejeme ku skeptickému záveru, ţe 

nevieme veci, o ktorých sme si mysleli, ţe ich vieme, alebo nevieme 

pochopiť, ako by mohol byť stav, v ktorom sa nachádzame, stavom 

poznania.“ (Stroud 1989: Understanding Human Knowledge in General, 99, 

kurzíva A.G.) 

 

„Cieľom tejto prednášky je rozobrať štyri rozdielne filozofické názory. 

Kaţdý z týchto názorov by sme podľa môjho názoru mohli nazvať formou 

Skepticizmu. Kaţdý z týchto názorov spočíva v tom, ţe vzhľadom na jeden 

určitý druh vecí, žiadna ľudská bytosť nemôže nikdy nič s úplnou istotou 

vedieť o tejto veci.“ (Moore 2010: Four Forms of Scepticism, 198, kurzíva 

A. G.) 

 

„Zváţme najprv to, čo nazývam Priamy skepticizmus. Podľa tohto názoru 

nemôţe žiadna osoba, S, vedieť, ţe p, kde ‚p„ zastupuje ľubovoľnú 

propozíciu, o ktorej sme za beţných okolností presvedčení, ţe ju je moţné 

vedieť.  (Klein 1981: Certainty, 5-6, kurzíva A.G.) 
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„Nie je snáď skepticizmus názor, ţe neexistuje poznanie? V istom zmysle. 

Ak tvrdenie, ţe neexistuje poznanie vonkajšieho sveta, chápeme skepticky, 

tak sa ním mieni to, ţe by nikdy nebolo správne pripísať niekomu poznanie 

o všedných fyzikálnych objektoch.“ (Williams 1996: Unnatural Doubts, xii, 

kurzíva A. G.) 

 

„Ak má Moore pravdu ..., tak potom sa zdá, ţe niektoré tézy filozofického 

skepticizmu sú nepravdivé, napríklad téza, ţe nie je moţné vedieť s istotou, 

ţe materiálne objekty existujú, alebo ţe nikto nemôže vedieť s istotou, ţe 

existujú aj iné mysle okrem jeho...“ (Strawson 2008: Scepticism and 

Naturalism, 3, kurzíva A.G.) 

 

Príkladov som hádam uviedol dosť. Nie je ťaţké nájsť ďalšie. V týchto príkladoch autori 

vzťahujú skeptický problém na ľudí všeobecne. No ak by niekto pristupoval napr. k (SPN) 

doxasticky, tak by (SPN) nepovaţoval za problém celého ľudstva. Naopak, (SPN) bude 

problémom pre neho (a pre skupinu rovnako zmýšľajúcich), pretoţe existencia tohto 

problému je závislá od jeho presvedčení, intuícií a inklinácií veriť. Niekto taký by však 

neprezentoval skeptický problém ako náš problém, „náš“ v zmysle ľudí vo všeobecnosti. 

Nazdávam sa, ţe jedným z najvýraznejších zástancov opačného zmýšľania, podľa ktorého 

je problém vonkajšieho sveta problémom všeľudským, je sám Stroud (viz citát z jeho state 

Understanding Human Knowledge in General).  

 Niekto by mohol namietať, ţe z týchto citátov nie je celkom zrejmé, ţe autori to 

myslia tak, ţe problém vonkajšieho sveta je problém všeľudský. Napríklad tvrdenie „Nikto 

nič nevie“ sa dá interpretovať dvomi spôsobmi. Podľa prvej interpretácie by sme mohli 

povedať, ţe sa tvrdí, ţe presvedčenia všetkých ľudí sú napadnuté skeptickými argumentmi. 

Inak povedané, kaţdý má problém. To by bola interpretácia, ktorá by vyhovovala môjmu 

názoru, ţe daný filozof chápe problém vonkajšieho sveta všeľudsky. Podľa druhej 

interpretácie by sme však mohli povedať, ţe autor hovorí iba to, ţe on sám si myslí, ţe 

ţiaden človek nič nevie. Takáto interpretácia by nebola v súlade s mojou domnienkou.  

 Druhá námietka je prostejšia. Niekto by mohol povedať, ţe keď citovaní filozofi 

hovoria o skepticizme ako o všeľudskom probléme, je to jednoducho vec štylistiky. Niekto 
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iní bude moţno zo štylistických dôvodov prezentovať skeptický problém v prvej osobe 

jednotného čísla, alebo v druhej osobe. Ja sám som toho príkladom. Vo svojej stati Je 

skepticizmus stále zaujímavý? prezentujem skeptický problém spravidla v prvej osobe 

(Greif 2015). Napriek tomu v dobe, keď som stať písal, nebola pravda, ţe som daný 

skeptický problém chápal ako problém čisto osobný. Takţe povieme, ţe vyššie uvedené 

citáty ešte nič nemusia dokazovať.   

  Súhlasím s tým, ţe tieto citáty ešte nemusia nič dokazovať. Súhlasím aj s námietkou, 

ţe do istej miery je tu interpretačný problém. Preto by som chcel ukázať, ţe filozofi nielen 

hovoria tak, akoby bol problém vonkajšieho sveta problémom všeľudským, ale ţe tak aj 

zmýšľajú. Fakt, ţe filozofi aj zmýšľajú o skepticime nedoxasticky, sa však dá preukázať 

trochu ťaţšie a bude si vyţadovať samostatnú časť.  

 

  

4.2 Podmienky úspešného riešenia  

Prijatie doxastického prístupu má netriviálne dôsledky pre náš vzťah ku 

skepticizmu. Dôsledky tohto prístupu sa najlepšie ukáţu, keď ho postavím do opozície 

k takému prístupu ku skepticizmu, ktorý je podľa môjho názoru v dnešnej epistemologickej 

literatúre rozšírený a beţný. Tento rozšírený prístup má dve podstatné črty: (i) prijíma sa 

stroudovská koncepcia skeptického paradoxu; (ii) na základe toho, ţe sa skeptický 

argument chápe ako paradox, sa prijímajú isté nevyhnutné podmienky pre úspešné 

rozriešenie tohto paradoxu. Stručne predstavím obe tieto črty. 

 Vyjadrím sa najprv k črte (ii). Vzhľadom na to, ţe väčšina odborníkov na 

skepticizmus k nemu pristupuje ako k paradoxu alebo ako k hádanke týkajúcej sa poznania, 

tak viac či menej explicitne uplatňujú určitú sadu podmienok pre úspešné rozriešenie tejto 

hádanky. Často sa ku skeptickému argumentu pristupuje tak, ţe to, čo sa poţaduje od 

niekoho, kto sa ním odborne zaoberá, je jeho vyvrátenie. Táto poţiadavka sa berie ako 

niečo samozrejmé a zvyčajne sa veľmi nereflektuje. Ale čo presne máme na mysli, keď 

hovoríme o vyvrátení skeptického argumentu? Pod vyvrátením navrhujem myslieť dôkaz 

toho, ţe negácia skeptického záveru je pravdivá (ţe vieme mnoho vecí o vonkajšom svete). 

Príkladom na takú stratégiu je Moorov (1959, 190-191) antiskeptický argument: 
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(MA)   

(MA1)  Viem, ţe B. 

(MA2)  Ak viem, ţe B, tak viem, ţe ¬SH. 

(MAZ)  Viem, ţe ¬SH. 

  

Moore jednoducho obrátil skeptikov argument. Prijal skeptikovu prvú premisu, (AN1). 

Pouţil však negáciu skeptického záveru (teda, ţe viem B) ako premisu. Miesto skeptikovho 

modus tollens pouţil modus ponens. Obe premisy sú nanajvýš presvedčivé a intuitívne. 

Moore potom tvrdil, ţe „keďţe som práve dokázal (MAZ), tak (AN2) (Neviem, ţe ¬SH) 

nemôţe byť pravdivá“. Očividne nemôţeme prijať Moorov záver (MAZ) a aj skeptický 

záver (ANZ). Iba jeden z nich môţe byť pravdivý. Povedzme teda, ţe si na základe 

nejakých dodatočných dôvodov zvolíme (MAZ). Mali by sme potom dôkaz, ţe (ANZ) je 

nepravdivý a zároveň sme identifikovali chybu v skeptickom argumente. Chyba je v 

(AN2).  

Môţeme zhrnúť, ţe prvou kľúčovou podmienkou riešenia problém vonkajšieho 

sveta je zdôvodnene identifikovať chybu, ktorá nastala v skeptických argumentoch. Toto sú 

moţné chyby v (AN): 

 

a) (AN1) by sme nemali prijať 

b)  (AN2) by sme nemali prijať 

c) (AZ) v skutočnosti nevyplýva z premís
39

 

  

Moţné chyby a), b), c) a ich kombinácie predstavujú pole všetkých moţných chýb v (AN). 

Mohlo by sa zdať, ţe ak by sme uspokojivo splnili túto podmienku, skeptický problém by 

sme mali vyriešený.  

 S Moorovou stratégiou však nebude spokojný ten, kto od začiatku povaţoval (AN) za 

veľmi presvedčivý. Mohol by sa ďalej pýtať: „Ale prečo je (AN2) nepravdivá? Je tu síce 

                                                           
39

 Výraz „nemali by sme prijať“ má zastrešovať prípady, v ktorých niečo odmietame (napríklad tvrdenie), 

pretoţe odmietané povaţujeme za nepravdivé, a taktieţ prípady, keď niečo odmietame (princíp, normu), no 

nemyslíme si, ţe je zmysluplné povedať, ţe odmietané môţe byť pravdivé alebo nepravdivé. Za upozornenie  

na túto moţnosť ďakujem Róbertovi Macovi. 
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dôkaz, ţe je nepravdivá a ja ho prijímam, ale on mi nevysvetľuje, prečo je nepravdivá. Ja 

chcem aj vysvetlenie.“  

K podmienke zdôvodnenej identifikácie chyby, prípadne chýb, sa preto zvykne 

pridávať ešte jedna poţiadavka. Predpokladajme, ţe by sme správne identifikovali chybu. 

Vyhlásili by sme napríklad, ţe by sme nemali prijať (AN1) a naše rozhodnutie by sme 

dobre zdôvodnili. Dodatočná poţiadavka spočíva v tom, ţe naša identifikácia chyby by 

mala byť taká, ţe chyba, ktorej sme sa doteraz dopúšťali, keď sme prijímali (AN1), je na 

základe našej identifikácie dobre vysvetliteľná, resp. predvídateľná. Inými slovami, naša 

identifikácia by mala byť taká, ţe sa ukáţe, prečo sme (AN1) prijímali, aj keď sme prijímať 

nemali. Prečo táto dodatočná poţiadavka?  

Potreba tejto poţiadavky bude jasne viditeľná, ak zváţime antiskeptickú stratégiu, 

ktorá zdôvodnene identifikuje chybu, no nevysvetľuje, prečo sme sa jej dopúšťali. Zoberme 

si napríklad Nozickovu stratégiu (1981, 197-247). Nozick predstaví pôsobivú teóriu 

poznania a strávi veľa času jej obhajovaním. Potom ukáţe, ţe ak prijmeme túto teóriu 

poznania, tak by sme nemali prijať (PN), a teda ani (AN1). Ukáţe veľmi jasne, prečo by 

sme nemali prijať (PN), ak prijmeme jeho teóriu. Napriek tomu nám však táto jeho stratégia 

nedáva odpoveď na otázku, prečo sa nám zdalo správne, aby sme prijali (PN) a následne aj 

(AN1). Takţe aj po prijatí Nozickovej stratégie máme pocit, zdanie, ţe (AN1) je správna. 

Problém potom nie je len v tom, ţe po prijatí Nozickov stratégie nám ostáva tento pocit, ale 

hlavne v tom, ţe na základe tohto pocitu či zdania budeme ďalej nevedomky robiť chyby 

pri uvaţovaní o poznaní, ktoré z neho vyplývajú. Dodatočná poţiadavka je motivovaná aj 

presvedčením, ţe najlepším spôsobom, ako sa prestať dopúšťať takejto chyby, je dobre 

vedieť, prečo sme sa jej dopúšťali.
40

  

                                                           
40

 Snaţil som sa vysvetliť dôvod pre dodatočnú poţiadavku bez pouţitia termínu „intuícia“ a gramaticky 

príbuzných. V súčasnej literatúre však na tento termín moţno natrafiť takmer všade a aj pri osvetľovaní tohto 

dôvodu. Ak by sme teda pripustili „intuitívnu“ reč, tak by sme hovorili o dnes rozšírenej poţiadavke od-

vysvetliť naše intuície. Od úspešného riešenia skeptického paradoxu sa  teda očakáva, ţe od-vysvetlí  intuície, 

ktoré nás do neho vedú. Inak budeme v pokušení sa nimi ďalej riadiť. Mohlo by sa zdať, ţe táto reč 

o intuíciách je vlastne len rečou o tom, čo sa zdá byť filozofom presvedčivé, resp. čomu majú inklináciu veriť. 

Dokazovalo by to tak skôr to, ţe filozofi majú doxastický prístup ku skepticizmu. Nie je tomu však tak. Podľa 

jedného vplyvného názoru sú intuície niečo, čo na poskytuje akúsi evidenciu v prospech filozofických téz 

(pozri napr. Bealer 1996, 121; Chudnoff 2013, 145). Povedať, ţe intuície poskytujú evidenciu, znamená 

vlastne tvrdiť, ţe nejakým spôsobom poskytujú nezávislý dôvod v prospech toho, čo podporujú. Presvedčenia 

a inklinácie veriť však samy o sebe však ţiadnu evidenciu poskytovať nemôţu. Na margo toho chcem dodať, 

Blah
Highlight
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Medzi filozofmi je pritom zauţívané, a to nielen v diskusiách o skepticizme, ţe 

koncepcie, ktoré majú „neintuitívne“ dôsledky, sú veľmi neţiaduce. Natoľko neţiaduce, ţe 

môţu byť príčinou toho, ţe koncepcia bude celkom odmietnutá. To bolo nakoniec aj 

príčinou odmietnutia Nozickovej stratégie zo strany mnohých filozofov. Odmietnutie (PN) 

bolo povaţované za natoľko absurdné, ţe v očiach mnohých predstavovalo reductio ad 

absurdum koncepcie, ktorá jeho odmietnutie navrhuje (DeRose 1999, 15). Toto nie je 

zanedbateľná záleţitosť. Mnohé antiskeptické návrhy riešení a epistemologické koncepcie 

sa odmietajú preto, lebo majú neintuitívne dôsledky. Ide o beţnú prax. 

Takţe, aby som zhrnul, dnes sa od úspešného riešenia skeptického paradoxu 

vonkajšieho sveta vyţaduje zdôvodnená identifikácia chyby v argumente, ktorá nám 

zároveň osvetlí, prečo sme doteraz túto chybu robili s dodatkom, ţe by sa toto riešenie 

malo vyhnúť neintuitívnym dôsledkom. 

 Teraz môţem pristúpiť k prvej z vyššie spomenutých čŕt – (i). Aby som ukázal, aké 

dôsledky má prijatie doxastického prístupu na rozdiel od prístupu beţného, budem nateraz 

predpokladať, ţe stroudovská koncepcia ako celok je správna. Takţe predpokladajme, ţe 

Stroud má vo všetkom pravdu. Potom je pravda, ţe skeptické premisy sú v súlade s našou 

kaţdodennou koncepciou poznania. Na základe toho je pravda tieţ to, ţe skeptický 

argument je paradox – figurujú v ňom predteoretické epistemické pojmy a tým pádom je 

hlbokým problémom ľudského poznania. Stroudov hlavný argument tak moţno zhrnúť 

nasledovne: 

 

(SA) 

(SA1)  Ak je skeptický argument (AN) v súlade s našou kaţdodennou 

koncepciou poznania, tak je paradoxom. [Stroudova koncepcia] 

(SA2)  Skeptický argument (AN) je v súlade s našou kaţdodennou koncepciou 

poznania. [premisa] 

(SAZ)  Skeptický argument (AN) je paradox.  

 

                                                                                                                                                                                 
ţe ak som doteraz pouţíval výrazy „intuícia“ a gramaticky príbuzné, pouţíval som v ich v ne-

evidencialistickom zmysle. Teda, nechápal som intuície ako niečo, čo nevyhnutne poskytuje evidenciu. 
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Podľa Strouda je pôsobivosť a presvedčivosť, s ktorou na nás skeptické premisy pôsobia, 

známkou toho, ţe premisy sú v súlade s KKP. Takţe ak by skeptik predkladal nejakú 

poţiadavku na poznanie, ktorá by nám, naopak, vyznievala veľmi nepresvedčivo, bolo by 

to známkou toho, ţe táto poţiadavka skôr nie je v súlade s KKP.  

V súčasnej epistemologickej literatúre sa často stretneme s námietkou, ktorá sa 

nesie v tom duchu, ţe sa identifikuje určitý neintuitívny dôsledok kritizovanej teórie. 

S týmto typom námietky sa stretneme aj v kontexte skeptických problémov. Je beţné, ţe 

určitá antiskeptická stratégia sa odmietne preto, lebo má neintuitívny dôsledok. Myslím si, 

ţe ak prijeme stroudovskú koncepciu, táto námietka stráca svoje opodstatnenie. Totiţ, ak 

určitý skeptický argument vyplýva z našej KKP, potom jeho vyvrátenie musí mať veľmi 

neintuitívne dôsledky! Pretoţe akékoľvek takéto vyvrátenie bude, bude musieť ísť proti 

tomu, ako beţne chápeme poznanie. Na túto kritiku sa ponúka odpoveď: „Dobre, skeptický 

argument sa iba zdá byť v súlade s KKP, ale nie je s ňou v súlade v skutočnosti.“ Táto 

odpoveď však vytvára ešte väčší problém pre obhajcu skeptického paradoxu. Pretoţe ak 

daný skeptický argument nie je v skutočnosti v súlade s KKP, tak potom (SA2) nie je 

pravdivá. V rámci Stroudovej koncepcie potom nie sme schopní ukázať, ţe daný skeptický 

argument konštituuje paradox. Potom nám ale chýba akýkoľvek dôvod myslieť si, ţe daný 

argument predstavuje paradox.
41

  

 Zdá sa teda, ţe dve črty súčasného prístupu ku skepticizmu sú nezlučiteľné. Jednu 

z nich by sme mali opustiť. Prvé moţné riešenie spočíva v odmietnutí poţiadavky, ţe 

riešenia skeptického problému by nemali mať neintuitívne dôsledky. Takţe aj keby mali 

veľmi neintuitívne dôsledky (ako napríklad odmietnutie (PN) podľa mnohých), nehovorí to 

v ich neprospech. Na základe faktu, ţe taký stav by bol v priamom rozpore s beţnou 

filozofickou praxou, budem predpokladať, ţe túto moţnosť nebude obhajca skeptického 

paradoxu favorizovať. 

Ako riešenie sa teda ponúka odmietnutie Stroudovej koncepcie. Namiesto nej 

prijmeme doxastický  prístup. Povieme, ţe skeptický problém sa týka iba našich vlastných 

presvedčení a intuícií. Lenţe presvedčenia a intuície sa líšia od človeka k človeku. Aký to 

                                                           
41

 Dalo by sa tieţ argumentovať, ţe keďţe oba argumenty majú absurdné, nanajvýš nepresvedčivé závery, tak 

to celkom jasne ukazuje, ţe nemôţu byť v súlade s KKP. Ak by ale neboli v súlade KKP, tak by sme vedeli, 

ţe nemôţu predstavovať pravé paradoxy. Nemali by sme dôvod sa nimi zaoberať, pretoţe by predstavovali 

prinajlepšom intelektuálnu hračku, a nie seriózny problém. 
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má potom dopad na podmienky pre úspešné rozriešenie skeptického paradoxu? To, či 

nejaké riešenie má alebo nemá neintuitívne dôsledky (v zmysle nepresvedčivé), by potom 

malo byť vyhodnotené individuálne. Je preto celkom moţné, ţe určitý návrh riešenia bude 

uspokojivý a správny pre jedného človeka, no nie pre druhého. Nemá zmysel hľadať 

objektívne (od subjektov nezávislé) riešenie. Ak by som v tejto práci začal vyhodnocovať 

antiskeptické stratégie, moje vyhodnocovanie by bolo subjektívne. Toto je prvý dôsledok 

prijatia doxastického prístupu a očividne je v rozpore s tým, ako sa zvykne o skepticizme 

hovoriť a písať.  

Druhý dôsledok je moţno ešte závaţnejší. Aby som ho mohol dobre vysvetliť, 

musím predstaviť rozlíšenie medzi evidencialistickým a ne-evidencialistickým chápaním 

intuícií. Keď povieme, ţe máme intuíciu, že p, alebo ţe máme intuíciu v prospech p, 

môţeme tým mať na mysli dve rôzne veci. Buď predpokladáme, ţe vďaka tomu, ţe máme 

intuíciu, ţe p, máme k dispozícii aj akúsi evidenciu alebo dôvod pre p, alebo to 

nepredpokladáme. Nazvime prvé chápanie evidencialistické a druhé ne-evidencialistické. 

Doxastický prístup nás zaväzuje k tomu, aby sme si mysleli, ţe v základe nášho záujmu 

o skeptický problém sú jednoducho naše presvedčenia a inklinácie veriť. Lenţe 

presvedčenia a inklinácie veriť, ako som uţ uviedol, sú ne-evidencialistické mentálne stavy. 

Ak chceme skeptické úvahy opisovať prívlastkom „intuitívne“, tak nás doxastický prístup 

zaväzuje k ne-evidencialistickému chápaniu intuícií v kontexte skeptických argumentov. 

Teraz si spomeňme, ţe súčasťou úspešného riešenia skeptického paradoxu by malo byť aj 

vysvetlenie toho, prečo sme doteraz robili chybu. K tejto chybe nás, v slovníku väčšiny 

dnešných epistemológov, priviedli naše intuície. Ak sú ale intuície v tomto kontexte iba 

presvedčenia alebo inklinácie veriť, potom je zvláštne, ţe sa od filozofov vyţaduje, aby 

vysvetlili, prečo sme ich mali, resp. dali im isté ratio. Totiţ, filozofi nezvyknú vysvetľovať 

príčiny toho, ţe niekto niečomu verí. Napríklad, filozof nevysvetľuje, prečo niektorí ľudia 

veria, ţe Zeus existuje, prečo máme dojem, ţe Müller-Lyerove čiary majú rozdielnu dĺţku, 

alebo prečo sa občas stane, ţe niekto s poškodením mozgu začne svojich príbuzných 

povaţovať za klobúky. Predpokladám, ţe filozofi takéto skutočnosti nevysvetľujú, pretoţe 

môţu mať mnoho rôznych príčin. Môţu byť psychologického, bio-chemického, sociálneho 

či iného pôvodu. Nemusia mať ţiaden racionálny dôvod. Tak prečo chceme, aby riešenia 

skeptického problému vysvetľovali aj naše chybné intuície, resp. presvedčenia a inklinácie 



102 
 

veriť? Povedzme, ţe určitá antiskeptická stratégia stanovuje, ţe (AN2) je nepravdivá. 

Vznesieme kritiku, ţe nám sa (AN2) pôvodne vôbec nezdala byť nepravdivá a chceli by 

sme vysvetliť, prečo je nepravdivá aj napriek nášmu zdaniu. Môţe to byť to isté, ako keby 

sa človek, ktorý doteraz veril v Dia, spýtal: „Podľa vás Zeus neexistuje a predkladáte mi 

argumenty o jeho neexistencii. Ale ak neexistuje, prečo som veril, ţe existuje?“ Nemusí tu 

byť ţiaden racionálny dôvod. Tento človek mohol mať túto vieru preto, lebo sa mu 

jednoducho páčila, alebo mu dodávala útechu. To isté môţe platiť aj o skeptických 

premisách. Poţiadavka dáva zmysel, len ak intuície v kontexte skeptických argumentov 

chápeme evidencialisticky. Lenţe podľa doxastického prístupu nie je vôbec zaručené, ţe za 

nimi existuje nejaký racionálny dôvod. Samozrejme je stále moţné, ţe naše intuície, 

presvedčenia a inklinácie veriť majú racionálny základ. Tvrdím len, ţe to nie je zaručené. 

Preto si myslím, ţe by sme poţiadavku od-vysvetliť naše intuície, presvedčenia a inklinácie 

veriť, nemali brať príliš váţne. Ak niektorá antiskeptická stratégia nevie vysvetliť naše 

mentálne stavy, nemusí to byť veľký problém.  

Toto je teda druhý dôsledok prijatia doxastického prístupu. Poţiadavka od-vysvetliť 

naše intuície prestáva byť naliehavá, pretoţe náš omyl nemusí mať racionálny zdroj.  

 

Keď sa na situáciu pozrieme z nadhľadu, zistíme, ţe pôvodné podmienky pre 

úspešné riešenie skeptického problému sa zásadne zmenili. Je pravda, ţe stále chceme, aby 

riešenie poskytlo zdôvodnenú identifikáciu chyby. Avšak poţiadavka vysvetliť túto chybu 

by nemala byť natoľko dôleţitá. Je dobré, ak také vysvetlenie nájdeme, ale ak nie, nič sa 

nedeje. V druhom rade, poţiadavka, aby naše riešenie nebolo neintuitívne, bola 

subjektivizovaná. Riešenie by nemalo mať neintuitívne dôsledky len vzhľadom na intuície 

daného človeka. Toto sú dôsledky prijatia doxastického prístupu a je zrejmé, ţe idú proti 

tomu, ako sa zvykne ku skeptickému problému vonkajšieho sveta pristupovať beţne. Preto 

tvrdím, ţe prijatie doxastického prístupu nie je bez závaţných dôsledkov, a ţe preto nie je 

ani samozrejmé. 
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4.3 Koncesia  

Napriek tomuto všetkému, napriek tomu, ţe si myslím, ţe skeptický problém 

vonkajšieho sveta pre mňa nepredstavuje problém, som do tejto práce zahrnul ďalšiu 

kapitolu, v ktorej sa venujem antiskeptickým stratégiám a ich kritickému rozboru. Čo ma 

k tomu vedie? 

 V prvom rade musím uznať, ţe keďţe som ukázal iba to, ţe dve kriticky preskúmané 

koncepcie zdôvodnenia premís skeptických argumentov by sme nemali prijať, neznamená 

to, ţe nemôţe existovať taká koncepcia, ktorú by sme prijať mali. Nedokázal som, ţe 

ţiadna existovať nemôţe. Takţe je tu stále moţnosť, ţe skeptický problém vonkajšieho 

sveta je reálnym a dobre vyargumentovaným problémom.  

 Je tu tieţ niekoľko externých dôvodov. Externých v tom zmysle, ţe prichádzajú 

z oblasti mimo filozofie. Druhým dôvodom je to, ţe presupozíciou tejto práce, ktorá má za 

cieľ nájsť riešenie problému vonkajšieho sveta, je, ţe existuje nejaký problém vonkajšieho 

sveta. Táto presupozícia sa však ukázala ako nesprávna. Toto je zvláštny stav a ponecháva 

čitateľa, ktorý sa rozhodol túto prácu čítať, a pre ktorého skeptické argumenty aj naďalej 

predstavujú hlboké problémy, sklamaného aţ oklamaného. Dúfal, ţe mu práca moţno 

pomôţe vyriešiť si problém, ktorý ho trápi a jeho nádej bola oprávnená. Druhým dôvodom 

je teda snaha aspoň trochu kompenzovať takéhoto čitateľa. 

 Tretím, taktieţ externým dôvodom, je to, ţe niekomu by sa mohlo zdať, ţe som 

zaujal svoje stanovisko neriešiť skeptický problém vonkajšieho sveta len ako úskok. Mohlo 

by sa zdať, ţe sa snaţím vyhnúť tomu, o čom by táto práca prevaţne mala byť, 

o navrhovaní a kritizovaní antiskeptických stratégií. Je pravda, ţe drvivá väčšina odbornej 

literatúry o skepticizme sa týka práve toho. Taktieţ je pravda, ţe v rámci tejto práce by som 

mal, okrem iného, demonštrovať svoju odbornú znalosť tejto problematiky.  

 Moje rozhodnutie venovať sa antiskeptickým stratégiám má však jednu nevýhodu. 

Ako som ukázal, klasické podmienky úspešného riešenia nie sú udrţateľné. Pre toho, kto 

prijíma premisy skeptických argumentov, dáva stále zmysel snaţiť sa hľadať v nich chybu. 

Nemali by sme ale vnímať stratégie, ktoré nevedia vysvetliť našu predošlú chybu, ako 

nutne chybné alebo nedostatočné. Taktieţ, ak by istá stratégia mala neintuitívne dôsledky, 

nemusí to nutne predstavovať dôvod pre jej odmietnutie. Pretoţe to, ktoré dôsledky budú 

vnímané ako neintuitívne, závisí od človeka k človeku. Toto však mení celú hru. To, ţe 
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stratégia má neintuitívne dôsledky, bol doteraz jedným z hlavných faktorov, ktorý určoval 

jej prijateľnosť alebo neprijateľnosť v epistemologických kruhoch. Teraz to musí ostať na 

osobnom vyhodnotení čitateľa. Z toho dôvodu v 5. kapitole síce poukáţem na rôzne 

nedostatky a neintuitívne dôsledky stratégií, ktoré budem rozoberať, no nevynesiem na ich 

základe súd o tom, ktorá stratégia je najúspešnejšia.  
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5 Antiskeptické stratégie 

 

V tejto kapitole predstavím vybrané antiskeptické stratégie a poukáţem na ich 

moţné problematické body. Výber nie je ani zďaleka vyčerpávajúci. Existuje mnoho iných 

antiskeptických stratégií alebo jednoducho úvah, ktoré môţu byť do antiskeptických 

stratégií pretavené, a ktorým sa tu nevenujem. Priestor, ktorý mám k dispozícií, je však 

obmedzený. Vybral som tie, ktoré sa mi zdajú byť najrozšírenejšie v súčasnej literatúre 

o skepticizme, a ktoré povaţujem za najprominentnejšie. 

 Kaţdú stratégiu rozoberiem osobitne. Najprv ukáţem, akým spôsobom by sa chcela 

so skeptickým problémom vonkajšieho sveta vysporiadať, a potom poukáţem na jej moţné 

problematické body. Je taktieţ dobré mať na pamäti, ţe sú tu dvaja kandidáti na skeptický 

paradox: (AN) a (AD). Väčšina rozoberaných stratégií je explicitne namierená iba proti 

(AN). Pri tých koncepciách, pri ktorých to bolo moţné, som sa snaţil ukázať, ako by ich 

bolo moţné aplikovať aj na (AD).  

Keď som rozoberal koncepcie zdôvodnenia premís skeptického argumentu, zaujal 

som určitý metodický prístup. Tieto koncepcie sa zväčša týkali iba jedného argumentu. Môj 

metodický prístup spočíval v tom, ţe sa začnem zaujímať o to, či je tá či oná koncepcia 

aplikovateľná aj na druhý argument, len pod podmienkou, ţe sa ukáţe, ţe je aplikovateľná 

na ten argument, pre ktorý bola pôvodne určená. Keďţe sa ani jedna koncepcia neukázala 

byť hodná prijatia, ich aplikovateľnosť na druhý argument som neskúmal. Podobná situácia 

nastáva aj v nasledujúcom rozbore antiskeptických stratégií. Dávalo by zmysel zaujímať sa 

o to, či je určitá stratégia úspešná aj voči druhému argumentu len vtedy, ak by sa ukázalo, 

ţe je úspešná voči prvému – tomu, pre ktorý bola pôvodne určená. Ako som však uţ 

naznačil, nebudem vynášať súd o tom, ktorá stratégia je úspešná, takţe sa nedostane ani na 

druhý krok.  

 

 

5.1 Sémantický externalizmus 

Prvá  stratégia sa snaţí vyvrátiť skeptické argumenty dôkazom toho, ţe nemôžeme 

byť mozgy v kadi. Ak by sme mali dôkaz, ţe nemôţeme byť mozgy v kadi, mali by sme 

veľmi dobrý dôvod myslieť si, ţe vieme, ţe nie sme mozgy v kadi. Taktieţ by sa dalo 
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argumentovať, ţe sme tým získali aj nearbitrárny racionálny základ v prospech 

presvedčenia, ţe nie sme mozgy v kadi. To znamená, ţe táto stratégia môţe útočiť na oba 

skeptické argumenty, konkrétne odmietnutím premís (AN2) a (AD2).  

Sémantický externalizmus ako antiskeptická stratégia bol inšpirovaný textom Hilary 

Putnama, Mozgy v kadi (Putnam 1981). Koncepcia referencie, ktorú v nej Putnam 

predstavuje, sa taktieţ zvykne označovať ako „sémantický externalizmus“. Podľa tejto 

koncepcie je obsah aspoň niektorých našich myšlienok aspoň čiastočne určený faktami, 

ktoré sú voči nám externé. Putnam má pod týmito externými faktami na mysli najmä isté 

správne kauzálne prepojenie medzi nami a vecou, na ktorú myslíme alebo referujeme. 

Podľa neho nemôţeme referovať alebo myslieť napríklad na strom, pokým sme nikdy, a 

to ani len sprostredkovane, neboli s nejakým stromom v kontakte. Putnam nás vyzýva 

predstaviť si planétu s ľuďmi, na ktorej neexistujú stromy, a ani nikdy neexistovali. 

Jedného dňa okolo planéty letí vesmírna loď a zhodí maľbu, na ktorej je dokonalý obraz 

stromu. Keď sa miestni na maľbu pozrú a zamyslia sa, vidia stromy? Putnam by povedal, 

ţe nevidia stromy, pretoţe miestni neboli nikdy v kontakte s tými vecami, ktoré my na 

Zemi nazývame „stromy“. Ak ale máme inklináciu povedať „áno“, tak zváţme aj 

pozmenený príklad. Predstavme si, ţe ani ľudia z vesmírnej lode nikdy strom nevideli, a ani 

na ich planéte nikdy ţiadne stromy neboli. Maľba sa zhodou okolností, tým, ţe sa rozpili 

farby, usporiadala tak, ţe na nej vznikol verný obraz stromu. Keď sa miestni pozrú na tento 

obraz, môţu mať identický mentálny obraz, aký máme my, keď sa u nás na Zemi pozeráme 

na stromy, no podľa Putnama nebudú myslieť na stromy. A ak by aj zhodou okolností 

sformovali nové slovo pre objekt na maľbe, „strom“, nereferovali by ním na to isté, na čo 

referujeme my, keď hovoríme o stromoch. Putnam tvrdí, ţe im chýba správne kauzálne 

spojenie s reprezentovaným objektom – stromom.  

Ako sa toto všetko vzťahuje na skeptickú hypotézu mozgu v kadi (a podobné 

hypotézy)? Poloţme si otázku, na čo referuje mozog v kadi (MVK), keď si pomyslí „tamto 

je zajac“? Referuje na zajace (na to isté, na čo referujeme my, keď hovoríme o zajacoch)? 

Podľa Putnama nie. Tento mozog v kadi referuje iba na zajace-v-obraze. Teda, referuje iba 

na prvky počítačového programu alebo mašinérie, ktoré u neho vnem zajaca vyvolali, 

pretoţe iba s nimi, nie s reálnymi zajacmi, je v kauzálnom kontakte. Pravdivostné 

podmienky jeho výpovede „tamto je zajac“ budú iné, ako keď my (za predpokladu, ţe náš 
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svet nie je iluzórny), referujeme na zajace. Predstavme si teda, ţe nejaký MVK má práve vo 

svojom iluzórnom svete vnem zajacov. Vieme uţ, ţe jeho prehovor alebo myšlienka „tamto 

je zajac“ referuje na zajace-v-obraze. No zajace-v-obraze pred ním skutočne sú! Teda má 

pravdu. Obdobne, vo väčšine svojich percepčných presvedčeniach bude mať pravdu. 

Z Putnamovej koncepcie tak vyplýva trochu prekvapivý záver, ţe MVK má pri svojich 

výpovediach vlastne často pravdu, ibaţe jeho výpovede majú neštandardné pravdivostné 

podmienky. Aj keď Putnam sám sa o antiskeptické vyuţitie svojich myšlienok príliš 

nezaujímal, iní sa pokúsili jeho koncepciu vyuţiť a oprieť o ňu argument, ktorý by dokázal, 

ţe vieme, ţe nie sme mozgy v kadi. Jeho štandardnú verziu, tzv. disjunktívny argument, 

predloţil Anthony Brueckner: 

 

(DA)   

(DA1) Buď som MVK alebo nie som MVK. 

(DA2) Ak som MVK, tak moja výpoveď „Som MVK“ je pravdivá práve vtedy, 

keď som MVK-v-obraze. [sémantický externalizmus] 

(DA3) Ak som MVK, tak nie som MVK-v-obraze. [v obraze mám normálne 

telo] 

(DA4) Ak nie som MVK, tak moja výpoveď „Som MVK“ je pravdivá práve  

vtedy, keď som MVK.  

(DA5)  Ak nie som MVK, tak moja výpoveď „Som MVK“ je nepravdivá. [5] 

(DA6) Moja výpoveď „Som MVK“ je nepravdivá. [1, 4, 6] 

(DAZ) Moja výpoveď „Nie som MVK“ je pravdivá.
42

  

 

Na vysvetlenie: (DA2) vyplýva zo sémantického externalizmu, pretoţe mozog v kadi, ktorý 

si sám pre seba pomyslí, ţe je iba mozgom v kadi, vlastne myslí iba to, ţe je mozog-v-kadi-

v-obraze. Lenţe v iluzórnom svete má beţné telo a nevidí samého seba iba ako mozog, teda 

sa bude vo svojej úvahe mýliť. Na druhej strane, ako stanovujú (DA5) a (DA6), ak si 

v beţnom, skutočnom svete poviem, ţe som mozog v kadi, tak toto tvrdenie má beţné 

pravdivostné podmienky, a je preto nepravdivé (pretoţe obývam skutočný svet, v ktorom 

nie som mozog v kadi!). 

                                                           
42

 Tento argument je mierne upravená Bruecknerova rekonštrukcia (Brueckner 2012, 2.) Putnamovho textu. 

Blah
Highlight

Blah
Highlight
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 Táto stratégia však má svoje problémy. Prvý problém spočíva v tom, ţe aj keby 

sme prijali (DA), tak s ním nevyvrátime skeptické argumenty. Je tomu tak preto, lebo (DA) 

funguje iba proti veľmi obmedzenej skupine skeptických hypotéz. Totiţ, keď hovoríme 

o hypotéze, ţe sme MVK, tak na to, aby (DA) fungoval, musíme predpokladať, ţe sme vždy 

boli MVK a ţe dokonca i vesmír vznikol s celým počítačovým ústrojenstvom a 

s napojeným ľudským mozgom. Všetko kauzálne spojenie so skutočným svetom, dokonca 

i to sprostredkované cez vedca – autora mašinérie, musí byť prerušené. Inak by totiţ 

výpovede MVK mohli mať beţné pravdivostné podmienky. Skeptik však nie je obmedzený 

len na túto vţdy-som-bol-MVK hypotézu. Môţe svoju hypotézu upraviť tak, ţe sme sa len 

nedávno alebo v mladosti stali MVK, a teda ţe naše výpovede klasicky referujú a naše 

mentálne reprezentácie klasicky reprezentujú. Takto upravené hypotézy blokujú prijatie 

(DA2).  Nezdá sa však, ţe by obhajcovia sémantického externalizmu vedeli na tento 

problém reagovať.
43

  

Po druhé, argument nedokázal, ţe nie som MVK, ale prinajlepšom dokázal iba to, ţe 

moja výpoveď, že ním nie som, je pravdivá. Nám ale nejde o metajazykový poznatok. 

Ukazuje sa však, ţe úprava záveru do ţelateľnej podoby nie je tak neproblematická, ako by 

sa na prvý pohľad mohlo zdať. Môţe to totiţ vyţadovať reformuláciu argumentu do takej 

podoby, ktorá, zdá sa, bez dôkazu predpokladá to, čo má dokázať. Totiţ, na to, aby sme z 

(DAZ) získali ţelaný záver (Nie som MVK.), musíme predpokladať platnosť nasledujúceho 

pravidla: Moja výpoveď „Nie som MVK“ je pravdivá práve vtedy, keď nie som MVK. Toto 

pravidlo ale vlastne predpokladá, ţe naše výpovede majú štandardné pravdivostné 

podmienky. Predpokladať však, ţe naše výpovede majú štandardné pravdivostné 

podmienky znamená predpokladať, ţe sa nachádzame v normálnom, neiluzórnom svete, a 

teda ţe nie sme mozgy v kadi. Tým pádom, prijatím tohto pravidla predpokladáme to, čo 

máme dokázať.
44

   

Nakoniec spomeniem uţ iba to, ţe aj keby bola stratégia sémantického externalizmu 

úspešná a vyhla sa prvým dvom námietkam, neposkytla by nám vysvetlenie toho, prečo sa 

nám zdalo, ţe (AN2) a (AD2) boli pravdivé. Dokazuje iba to, ţe nie sú. Ako som však uţ 

uviedol, toto nás nemusí veľmi trápiť. 

                                                           
43

 Pozri (Warfield 1998, 87-88) a (Brueckner 1992, pozn. pod čiarou č. 10, 59). 
44

 Problémy týkajúce sa tohto argumentu sa snaţili riešiť napríklad Brueckner (1992) a Forbes (1995). 
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 Celkovo vzaté, aj keby sa zástancovia tejto stratégie vedeli vysporiadať s druhou a 

treťou námietkou, prvá námietka by ostala nedotknutá. No zdá sa, ţe na to, aby bolo moţné 

sa jej vyhnúť, by jej zástancovia museli opustiť nejakú z podstatných čŕt sémantického 

externalizmu, ktorý definuje ich stratégiu. 

 

 

5.2 Nozickova stratégia 

Druhá z antiskeptických stratégií odmieta (AN1), pretoţe odmieta (PN). Jej 

autorom je Robert Nozick (1981) a jeho stratégiu môţeme zhrnúť takto: (i) stopovacia 

teória poznania, ktorú poskytol Nozick, je správna teória poznania; (ii) táto teória je 

nezlučiteľná s (PN); (iii) ak je správna teória poznania nezlučiteľná s (PN), tak (PN) treba 

odmietnuť; (iv) teda (PN) treba odmietnuť. Dôvod, prečo je Nozickova teória nezlučiteľná 

s (PN), som osvetlil v časti 3.3. Ako som uviedol, kľúčovým prvkom Nozickovej stratégie 

je jedna z nevyhnutných podmienok poznania, ktorú stanovuje, konkrétne tzv. „podmienka 

stopovania“ [tracking condition]. Podľa nej na to, aby S vedel, ţe Φ, musí platiť, ţe: 

 

(PS) Ak by Φ nebola pravda, tak by S neveril, ţe Φ. 

 

Prvý z problémov, ktorému Nozickova stratégia čelí, je, ţe je len tak silná, ako je silná jeho 

analýza poznania. Podľa jednej vplyvnej námietky, ktorá je namierená proti Nozickovej 

teórii, je však (PS) príliš silná a vylučuje očividné a samozrejmé prípady poznania. Podľa 

autora námietky podmienku (PS) nespĺňajú niektoré samozrejmé prípady induktívneho 

poznania. Túto kritiku predstavil Vogel (1987), ktorý nás vyzýva zváţiť nasledujúci prípad:  

 

Kocky ľadu 

Vonku je veľmi horúci letný deň a ja sedím už niekoľko hodín vnútri. 

Spomeniem si, že som vonku nechal pohár s kockami ľadu na priamom 

slnku. Očakávam, na základe toho, čo viem o ľade a teplote, že ľad je už 

dávno roztopený. Ľad roztopený skutočne je. Zdá sa teda, že môžem 

oprávnene povedať, že viem, že ľad je roztopený. Na to však, aby som splnil 

(PS), musí byť pravda, že „keby sa ľad nebol neroztopil, tak by som neveril, 
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že je roztopený“. Nezdá sa však, že by som v tomto prípade splnil túto 

podmienku. Po mojom odchode dovnútra mohol k poháru niekto prísť 

a vložiť ho do chladiaceho boxu, takže sa ľad neroztopil. Ja by som, 

nevediac, že sa toto stalo, aj naďalej očakával, že ľad je roztopený.  

 

Zdá sa teda, ţe moje presvedčenie, ţe ľad je roztopený, nespĺňa (PS) a toto moje 

presvedčenie preto nemôţe byť poznaním. Podľa Vogela je však moje presvedčenie, ţe ľad 

je uţ roztopený, jasným príkladom induktívneho poznania. Ak jeho súd prijmeme, máme 

protipríklad na stopovaciu teóriu, a preto by sme ju nemali prijať. Nozickova stratégia ako 

celok padá.  

Existujú aj ďalšie námietky proti stopovacej teórii.
45

 Ja sa im však nebudem viac 

venovať, pretoţe sa domnievam, ţe tak či onak nepredstavujú ten hlavný dôvod, pre ktorý 

sa Nozickova stratégia povaţuje za neúspešnú. 

Hlavý problém, ktorý mnohí v Nozickovej stratégii vidia, je ten, ţe odmieta (PN). 

Niektorí sú toho názoru, ţe (PN) má silnú „intuitívnu podporu“, podporu dostatočne silnú 

na to, aby sme povaţovali odmietnutie (PN) akoukoľvek teóriou za reductio ad absurdum 

tej teórie. Inak povedané, aby som parafrázoval Dretskeho (1970), akékoľvek príklady, 

ktoré môţu podporiť nejakú teóriu, sa stanú kontroverznými, ak z nich vyplýva odmietnutie 

(PN). Odmietnutie (PN) núti Nozicka prijať takzvané „ohavné konjunkcie“, napríklad: 

viem, že mám dve ruky, ale neviem, že som  mozog v kadi, ktorý je iba klamaný, že má dve 

ruky. Aj podľa Nozicka sú takéto konjunkcie ťaţko stráviteľné. Táto námietka tak spadá do 

kategórie neintuitívnych dôsledkov teórie, rovnako ako predchádzajúca Vogelova. 

 Tretí problém, ktorému Nozickova stratégia čelí, predstavím v nasledujúcej časti – 

5.3 Procesný reliabilizmus. Nozickova stopovacia teória je totiţ druhom reliabilizmu. 

V procese vyhodnocovania procesného reliabilizmu uvediem námietku, ktorá je 

aplikovateľná na všetky druhy reliabilizmu, vrátane stopovacej teórie poznania. Dôvod, pre 

ktorý sú tieto dva druhy reliabilizmu odlišné, je ten, ţe odmietajú rozdielne premisy (AN). 

Nozick odmieta (AN1), zatiaľ čo procesný reliabilizmus bude odmietať (AN2). Kvôli tomu 

aj čelia sčasti odlišnej kritike. 
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 Pozri (Forbes 1984). 



111 
 

5.3 Procesný reliabilizmus 

Reliabilizmus dnes patrí medzi najpopulárnejšie antiskeptické stratégie. 

Realiabilistické teórie sú explicitne externalistické. Externalizmom v epistemológii sa dnes 

myslí názor, podľa ktorého to, ţe fakt, či subjekt má zdôvodnenie pre p a/alebo poznanie, 

ţe p, závisí aspoň sčasti od faktov, ktoré sú externé vzhľadom na tento subjekt. Podľa 

klasického procesného reliabilizmu (Goldman 1979) S vie, ţe p, práve vtedy, keď:  

 

(i) p je pravda; 

(ii) S verí, ţe p; 

(iii) S-ovo presvedčenie, ţe p, bolo spôsobené spoľahlivým procesom tvorby 

presvedčení.  

 

Pod spoľahlivým procesom tvorby presvedčení myslia reliabilisti zvyčajne taký proces, 

ktorý častejšie produkuje pravdivé presvedčenia ako nepravdivé. Za príklady takýchto 

spoľahlivých procesov reliabilisti povaţujú pamäť a zmyslovú percepciu – zrak, sluch, 

čuch, atď. Povedzme napríklad, ţe si myslím, ţe teplota v izbe je 23 °C, pretoţe som sa 

pozrel na teplomer. Ak je pravda, ţe teplota je skutočne 23 °C a ţe je teplomer spoľahlivý 

a môj zrak zdravý, tak viem, ţe teplota je 23 °C. Všimnime si, ţe podľa reliabilistov na to, 

aby som vedel, ţe teplota v izbe je 23 °C, nie je potrebné, aby som ja sám vedel, ţe 

teplomer je spoľahlivý a ţe môj zrak je zdravý. Stačí, aby tomu bolo skutočne tak.   

 Ako sa táto teória aplikuje na skeptické argumenty? V súvislosti s (AD) je trochu 

otázne, ktorú premisu reliabilizmus odmieta. Závisí to od interpretácie kľúčového pojmu 

racionálneho základu pre preferovanie jedného presvedčenia pred iným, ktorý v (AD) 

figuruje. Ak ho interpretujeme internalisticky, teda, ţe pod racionálnym základom sa myslí 

vlastnenie nejakého dôvodu alebo evidencie, niečoho, čo je interné vzhľadom na subjekt 

a subjektu dostupné, tak potom procesný reliabilizmus odmieta celý princíp nedourčenosti 

(PD), ktorý poţaduje racionálne zaloţenie našej voľby. Takţe podľa tejto interpretácie by 

procesný reliabilizmus odmietal (AD1).
46

 Ak ale pojem racionálneho základu umoţňuje, 

aby boli voľby presvedčení racionálne zaloţené aj externalisticky, tak potom reliabilisti 

                                                           
46

 Reliabilisti by popierali, ţe odmietnutie (PD) implikuje odmietnutie (PN). Autori, ktorí sa toto snaţili 

preukázať, sa opierali o predpoklad, ţe nevyhnutnou podmienkou zdôvodnenia je vlastnenie evidencie. Toto 

ale reliabilisti explicitne odmietajú, teda by odmietali aj ich dôkaz. 
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odmietajú (AD2). Tvrdili by, contra (AD2), ţe máme racionálny základ pre uprednostnenie 

nášho presvedčenia pred skeptickou hypotézou. Máme ho, pretoţe toto presvedčenie bolo 

vytvorené spoľahlivou metódou tvorby presvedčení, t. j. percepciou. 

Ohľadom (AN) je záleţitosť jednoznačnejšia. Keďţe sme prijali Brucknerovu 

stratégiu obhajoby (AN2), znamená to, ţe sa pri zdôvodňovaní (AN2) odvolávame na (PD). 

Znamená to, ţe reliabilisti by odmietli (AN2). Reliabilisti by odmietli (AN2) z rovnakého 

dôvodu v kaţdom takom prípade, v ktorom by bola (AN2) zdôvodnená internalisticky.  

 Predtým, ako pristúpim ku kritike tejto stratégie, chcem poznamenať, ţe existujú aj 

iné verzie reliabilizmu. Patria medzi ne kauzálna teória poznania (Goldman 1967), teória 

správnej funkcie (Plantinga 1993) a Sosova teória bezpečného poznania (Sosa 2002). 

Trochu zjednodušene môţeme povedať, ţe tieto teórie sa od procesného reliabilizmu líšia 

iba v tretej podmienke: 

 

Kauzálna teória poznania: (iii)´ S-ovo presvedčenie, ţe p, bolo spôsobené  

faktom, ţe p. 

Teória správnej funkcie: (iii)´´ S-ovo presvedčenie, ţe p, je výsledkom správneho  

fungovania S-ovho kognitívneho systému. 

Teória bezpečného pozn.: (iii)´´´S-ovo presvedčenie, ţe p, je bezpečné (také, ţe ak by  

S veril, ţe p, tak by bola pravda, ţe p) a je  

výsledkom intelektuálne poctivej metódy.
47

 

 

Všetky tieto teórie sú reliabilistické, a teda externalistické. Uvádzam ich preto, lebo kritika, 

ktorú o chvíľu uvediem na margo procesného reliabilizmu, je kritikou externalizmu vôbec, 

preto je aplikovateľná aj na tieto teórie. 

 Veľká časť epistemologickej literatúry je zasvätená diskusiám o  príkladoch, ktoré sú 

predkladané ako protipríklady na externalistické teórie zdôvodnenia a/alebo poznania. Ide 

najmä o takzvané jasnovidecké prípady Lawrenca BonJoura (1985, 34-57), Cohenov 

                                                           
47

 Všetky tieto teórie, vrátane procesného reliabilizmu a stopovacej teórie poznania, tu sú predstavené vo 

svojej prvotnej, tj. jednoduchšej forme. Viaceré z nich totiţ prešli vo svetle rôznych námietok určitými 

revíziami, ktoré k prvotným formuláciám pridali viaceré klauzuly. Pozri (Nozick 1981, 179) pre 

modifikovanú verziu stopovacej teórie poznania, (Goldman 1979, 20) pre finálnu verziu procesného 

reliabilizmu a (Plantinga 1993, 46-47) pre finálnu verziu teórie správnej funkcie.  Pre naše účely nie je 

potrebné uvádzať ich vo svojom plnom znení. 
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a Lehrerov tzv. nový problém zlého démona (Cohen – Leher 1983) a Vogelova námietka 

zvaná „vyťahovanie sa za šnúrky“ [bootstrapping] (Vogel 2008). Nemôţem sa však 

všetkým týmto námietkam venovať, pretoţe by vyţadovali oveľa viac priestoru (bez 

preháňania by sa dalo povedať, ţe by vyţadovali samostatnú prácu). Sústredím sa iba na 

námietku, na ktorej sa podľa môjho názoru dá najlepšie ukázať, v čom by mohla spočívať 

neuspokojivosť antiskeptických stratégií zaloţených na externalizme. Predstavme si 

nasledujúci dialóg medzi filozofom A a reliabilistom R: 

 

A: „Ak predpokladáme, ţe je vaša reliabilistická teória správna a ţe je 

pravda, ţe nie som mozog v kadi a ţe moje zmysly sú spoľahlivé, tak potom 

viem, ţe nie som mozog v kadi. Skeptický argument je vyvrátený. Nemusím 

však mať nejaký dôvod alebo evidenciu v prospech toho, ţe sú moje zmysly 

spoľahlivé?“    

R: „To nie je potrebné. Ak je naša teória správna, tak na to, aby si vedel, ţe 

nie si mozog v kadi, nemusíš mať dôvody alebo evidenciu v prospech toho, 

ţe sú tvoje zmysly spoľahlivé. Stačí, aby skutočne boli spoľahlivé a aby si 

skutočne nebol mozog v kadi.“ 

A: „Dobre, a vaša teória je správna?“ 

R: „Pýtaš sa, či vieme, ţe je pravdivá?“ 

A: „Áno, dá sa to tak povedať.“ 

R: „Budem sa asi trochu opakovať. Označme našu teóriu procesného 

reliabilizmu skratkou PR. Pýtaš sa ma vlastne, či viem, že PR je pravdivá. 

Mám teda tento poznatok? Za predpokladu, ţe PR je pravdivá, tak mať tento 

poznatok znamená, ţe som k presvedčeniu, ţe PR je pravdivá, dospel 

spoľahlivou metódou tvorby presvedčení a ţe v skutočnosti je pravdivá. 

Osobne si myslím, ţe pravdivá je a ţe metóda, ktorou som k nej dospel, je 

spoľahlivá.  

Hm, zdá sa ale, ţe tebe chýba nejaký dôvod alebo evidencia 

v prospech týchto presvedčení a chceš asi tvrdiť, ţe ak ich nemám, tak 

potom nemôţem vedieť, ţe PR je pravdivá. Lenţe potom nechápeš význam 
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PR. Naša teória explicitne odmieta poţiadavku vlastniť evidenciu alebo 

dôvody ako poţiadavku, ktorú by bolo moţno na poznanie legitímne klásť.“ 

A: „Áno, chápem..., no aj tak sa mi na tom niečo nezdá...“ 

 

Nám známy Barry Stroud sa na inom mieste (Stroud 1994b) pokúsil jasne vyjadriť 

nespokojnosť, ktorú mal filozof A. Vyzýva nás predstaviť si fiktívneho externalistu, 

ktorého nazve „Descartes“. Stroudovský Descartes zastáva špecifickú teóriu poznania. 

Podľa nej existuje dobroprajný, všemocný a vševediaci boh, ktorý veci zariadil tak, ţe 

kedykoľvek ľudia jasne a zreteľne niečo vnímajú ako pravdivé, tak to aj je pravdivé. Tento 

Descartes však neponúka v prospech svojej teórie ţiadne dôkazy. Namiesto toho povie: „Ja 

jasne a zreteľne vnímam, ţe takýto boh existuje a ţe ľudské poznávanie stvoril práve také, 

ako ho opisuje moja teória. Takţe viem, ţe moja teória je pravdivá.“ Stroud sa nás pýta, či 

by sme takúto obhajobu povaţovali za dobrú. Podľa neho je totiţ hlboko neuspokojivá. 

Niekto by mohol povedať, ţe Descartova teória sa nám zdá byť neuspokojivá, pretoţe 

jednoducho nie je pravdivá. V tom však podľa Strouda nie je problém. Aj keby pravdivá 

bola, aj tak by sme s ňou podľa neho boli hlboko nespokojní. Prečo si to Stroud myslí? Jeho 

názor sa odvíja od jeho predstavy o tom, čomu má slúţiť epistemologická teória poznania. 

Podľa neho cieľom je epistemológie porozumieť ľudskému poznaniu. Porozumieť 

ľudskému poznaniu znamená vedieť vysvetliť, ako je moţné, ţe vieme veci, o ktorých si 

myslíme, ţe ich vieme. A tak, aj keby Descartova teória bola pravdivá, Descartes si stále 

môţe povzdychnúť: „Zaujímalo by ma, či teraz chápem, ako je ľudské poznanie moţné. 

Áno, mám mnoho vier o tom, ako je ľudské poznanie moţné. Ak to, čomu verím, je pravda, 

tak ho chápem. Ak nie je, tak nechápem. Samozrejme verím tieţ tomu, ţe všetky tieto moje 

presvedčenia sú pravdivé, takţe verím aj tomu, ţe chápem ľudské poznanie. Zaujímalo by 

ma ale, či ho chápem“ (Stroud 1994b, 300). Podľa Strouda by Descartes sám nebol so 

svojou teóriou spokojný, lebo mu nedáva to, čo chce. Nedáva mu uspokojivé vysvetlenie 

ľudského poznania. Reliabilista je podľa Strouda v rovnakej pozícii. Rovnako ako 

Descartes by sa mohol spýtať sám seba: „Ak to, čo si myslím o povahe poznania, je pravda, 

tak rozumiem ľudskému poznaniu. Ak nie, tak mu nerozumiem. Zaujímalo by ma však, či 

mu rozumiem alebo nie“ (Stroud 1994b, 300).  
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Mohli by sme si myslieť, ţe Descartova teória je nepravdivá a ţe procesný 

reliabilizmus alebo iný reliabilizmus je pravdivý. Potom si tieţ budeme myslieť, ţe 

reliabilista v skutočnosti disponuje vysvetlením ľudského poznania. Ak ale začneme 

zvaţovať naše vlastné porozumenie ľudskému poznaniu, tak podľa Strouda budeme aj 

naďalej, napriek všetkému, pociťovať nespokojnosť. Môţeme si totiţ rovnako ako 

Descartes povzdychnúť: „Verím, ţe reliabilizmus je pravdivý a teda, ţe chápem ľudské 

poznanie. Ak je táto moja viera pravdivá, tak ho skutočne chápem. Zaujímalo by ma ale, či 

ho chápem.“ Reliabilizmus nám nemôţe dať to, čo od začiatku chceme. 

 Na základe týchto dôvodov si Stroud myslí, ţe reliabilizmus je hlboko 

neuspokojivý.
48

 Ak čitateľ pociťuje rovnakú nespokojnosť, akú sa snaţil artikulovať 

Stroud, potom by nemal prijať ani reliabilizmus, ani reliabilistické riešenie skeptického 

problému.  

Ja by som k Stroudovej námietke pripojil ešte jeden dodatok. Ak sa vzdáme 

poţiadavky podporiť procesný reliabilizmus nejakým dôvodom alebo evidenciou, máme 

dodatočný problém, ktorý spočíva v jednoduchom fakte, ţe procesný reliabilizmus nie je 

jediný kandidát na vysvetlenie nášho poznania. Procesný reliabilizmus má konkurentov, či 

uţ vo forme iných reliabilistov alebo vo forme ďalších externalistov, ako je napríklad 

stroudovský fiktívny Descartes. Čelíme tak voľbe medzi konkurenčnými teóriami. Ktorú 

prijmeme, a ktorú odmietneme? Všetky strany nám však môţu na obhajobu svojho tábora 

povedať v podstate to isté: „Ak je naša teória pravdivá, tak budeš mať porozumenie 

ľudskému poznaniu, ak nie, tak nebudeš. My veríme, ţe naša je pravdivá.“ Ak je však 

obhajoba kaţdej teórie rovnaká, tak nech sa uţ rozhodneme veriť v ktorúkoľvek, nebude 

naša voľba arbitrárna? A ak bude arbitrárna, nebude na nej niečo hlboko neuspokojivé? 

 

 

5.4 Kontextualizmus 

V tejto časti predstavím poslednú antiskeptickú stratégiu, kontextualizmus. 

Kontextualizmus patrí medzi populárnejšie stratégie v súčasnej literatúre, kde existuje 

niekoľko verzií (Stewart Cohen (2000), David Lewis (1996) a Keith DeRose (1995). Na 
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 Stroud uznáva, ţe reliabilizmus je moţno tou najlepšou teóriou poznania, k akej sa môţeme dopracovať. 

Jeho pozícia tkvie však v tom, ţe ani tá najlepšia epistemologická teória nám nemôţe dať to, čo chceme. 

Domnieva sa totiţ, ţe problém tkvie v epistemológii samej (pozri Stroud 1994b, 301-303). 
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tomto mieste sa budem venovať verzii Keitha DeRosa, pretoţe je najrozpracovanejšia 

a dalo by sa povedať, ţe aj najvplyvnejšia. Najprv predstavím DeRoseovu kontextualistickú 

stratégiu tým, ţe vysvetlím niektoré kľúčové pojmy a tézy: kontextuálnu citlivosť výrazov 

„vedieť“, „poznať“ a podobných a takzvané pravidlo citlivosti. Potom ukáţem, ako sa táto 

stratégia uplatňuje na skeptické argumenty. Nakoniec prezentujem jej moţné problematické 

body. 

Keď zvaţujeme problém vonkajšieho sveta, občas máme tendenciu reagovať takto: 

„Za beţných, kaţdodenných okolností máme poznanie o vonkajšom svete. Vieme, ţe 

papuče sme si nechali tam a tam, ţe Viedeň je hlavné mesto Rakúska a ţe rýchlosť svetla 

vo vzduchu je takmer 300 tisíc kilometrov za sekundu. No len čo začneme robiť filozofiu 

a zaoberáme sa skeptickými argumentmi, nevieme skeptika vyvrátiť a cítime sa byť nútení 

uznať, ţe poznanie nemáme. Moţno však riešenie spočíva v tom, ţe povieme, ţe skeptik 

hovorí o poznaní v nejakom prísnejšom zmysle, v ktorom sa na poznanie kladú vyššie 

nároky, zatiaľ čo my beţne, keď nerozoberáme filozofiu, operujeme s laxnejšími nárokmi.“ 

Napríklad, zoberme si výrazy „nič“ a „niečo“. Keď prídem domov a otvorím chladničku, 

povzdychnem si, ţe je prázdna – nič okrem horčice, čudného jogurtu a starej cibule v nej 

nie je. Pomyslím si „V chladničke nič nie je“ a budem mať pravdu, pretoţe sa z ničoho, čo 

v nej je, nemôţem najesť.  No ak by môj priateľ, fyzik, prišiel ku mne domov a povedal, ţe 

podľa fyziky prázdna iste nie je, tak by som musel uznať, ţe má tieţ pravdu. Nakoniec, sú 

v nej spomenuté potraviny, je v nej vzduch, námraza a nesmierne mnoţstvo rôznych častíc. 

Je v nej niečo. Takţe je pravda, ţe v nej nič nie je, a zároveň nie je pravda, ţe v nej nič nie 

je. Podľa kontextualistov môţeme toto zdanlivé protirečenie rozriešiť tým, ţe povieme, ţe 

výrazy „nič, niečo“ a iné, sú kontextuálne citlivé. V prvom kontexte, keď som prišiel 

k chladničke hladný, „niečo“ referovalo iba na poţívateľné jedlo. V druhom kontexte 

„niečo“ referovalo na akékoľvek fyzikálne častice. Takţe pravdivosté podmienky v prvom 

kontexte boli odlišné od pravdivostných podmienok v druhom. Kvôli tomu nejde 

o skutočné protirečenie, ale iba o zdanlivé. Prvá téza kontextualistov znie, ţe aj výrazy 

„vedieť, poznať“ a podobné sú kontextuálne citlivé. Podľa nich sa pravdivostné podmienky 

prisúdení poznania subjektom („S vie, ţe p“)  menia v závislosti od toho, v akom 

konverzačnom kontexte sa ako prisudzovatelia nachádzame. V jednom kontexte môţe byť 
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vyjadrenie „S vie, ţe p“ pravdivé a v inom nepravdivé, napriek tomu, ţe sa nič okrem 

kontextu nezmenilo. 

Ako konkrétne sa tieto pravdivostné podmienky menia od kontextu? Podľa DeRosa 

sa mechanizmus zmeny pravdivostných podmienok riadi takzvaným pravidlom citlivosti. 

Spomeňme si na Nozickovu podmienku stopovania (PS):  

 

(PS) Ak by Φ nebola pravda, tak by S neveril, ţe Φ. 

 

Podľa Nozickovej teórie (PS) je nevyhnutnou podmienkou toho, aby sme naše 

presvedčenia mohli povaţovať za poznanie. Zopakujem, ţe (PS) vlastne tvrdí, ţe ak verím, 

ţe mám dve ruky, tak toto moje presvedčenie môţe byť poznaním len pod podmienkou, ţe 

by som aj v najbliţšom moţnom svete, v ktorom by som fakticky nemal dve ruky, nebol 

veril, ţe mám dve ruky. Napríklad v takom moţnom svete, v ktorom som o jednu ruku 

prišiel pri nehode. Inými slovami, je potrebné, aby moje presvedčenie stopovalo pravdivosť 

aj do iných moţných svetov. V tomto bode k veci pristupuje DeRose so svojím pravidlom 

citlivosti. Toto pravidlo stanovuje, ţe keď sa počas rozhovoru vysloví výrok p, tak sa tým 

vyzdvihnú štandardy pre poznanie natoľko, ţe presvedčenie, ţe p, musí splniť (PS). Ak by 

som napríklad svojmu kamarátovi povedal: „Podľa Noama Chomského sa Spojené štáty 

dopustili viacerých teroristických činov.“, tak by tento výrok bol mojím poznaním len 

v prípade, ţe by splnil (PS). Konkrétne, bol by mojím poznaním vtedy, keď v prípade, ţe 

by som sa nachádzal v moţnom svete, v ktorom si Chomsky nemyslí, ţe Spojené štáty 

spáchali teroristické činy, by som nebol veril, ţe si Chomsky myslí, ţe Spojené štáty 

spáchali teroristické činy. 

K tomuto je však potrebné pridať jeden dôvetok. Pravidlo citlivosti stanovuje, ţe nie 

len, ţe p musí splniť (PS), ale podľa p sa potom aj stanovuje rozsah moţných svetov, v 

ktorých musia všetky ostatné presvedčenia v danom kontexte, explicitné aj implicitné, 

spĺňať (PS). Všetky ostatné presvedčenia musia tak stopovať pravdu aţ do najbliţšieho 

moţného sveta, v ktorom ¬p. Ak sa prenesieme k príkladu, ktorý som uviedol vyššie, tak to 

znamená, ţe všetky moje ostatné presvedčenia, nie len tie o Chomskym, musia stopovať 

pravdu aţ do toho moţného sveta, v ktorom Chomsky neverí, ţe Spojené štáty spáchali 

teroristické činy. 
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Toto pravidlo stanovuje ešte poslednú skutočnosť. Podľa DeRosa je latka 

nastavovaná tým najviac vyţadujúcim výrokom. Ak by bol v rozhovore vyslovený nejaký 

ďalší výrok – q, a najbliţší moţný svet, v ktorom ¬q,  by bol ešte vzdialenejší ako najbliţší 

moţný svet, v ktorom ¬p, tak všetky ostatné presvedčenia a výroky, vrátane p, musia 

stopovať pravdu do tohto ešte vzdialenejšieho moţného sveta, v ktorom ¬q.  

Napríklad, predstavme si, ţe sa s Tomášom z nejakého dôvodu rozprávame o tom, 

ţe obaja máme po dve ruky. Do konverzačného kontextu tak bola uvedená propozícia p – 

obaja máme dve ruky. O pravdivosti tejto propozície sme sa mohli presvedčiť pomocou 

nášho zraku a pomocou všeobecného pocitu prítomnosti našich rúk. Je toto naše 

presvedčenie podľa DeRosa poznaním? Áno, je. Je tomu tak preto, lebo v tomto kontexte 

musí naše presvedčenie stopovať pravdu do najbliţšieho moţného sveta, v ktorom ¬p. 

Najbliţší moţný svet, v ktorom ¬p, je napríklad svet, v ktorom som prišiel o ruku pri 

nehode. No v takom moţnom svete by mi bolo zrejmé, ţe dve ruky nemám, keby som sa 

bol pozrel. Takţe by som podľa všetkého nebol veril, ţe obaja máme po dve ruky. Naše 

presvedčenie by tak úspešne splnilo (PS) a bolo by poznaním. 

Teraz si však predstavme, ţe vedieme rozhovor so skeptikom, ktorý v prúde 

konverzácie spomenie, ţe nie sme mozgy v kadi – povie ¬q. Keďţe bolo do konverzácie 

uvedené nové najnáročnejšie tvrdenie, všetky presvedčenia, explicitné aj implicitné, musia 

stopovať pravdu aţ do sveta, v ktorom ¬¬q. Moţný svet, v ktorom ¬¬q, je moţný svet, 

v ktorom q, teda taký, v ktorom sme mozgy v kadi. Na skeptika zareagujeme hrdým 

prehlásením, ţe my predsa: „Vieme, ţe nie sme mozgy v kadi!“ Teraz, p a aj ¬q, ak majú 

byť poznaním, musia stopovať pravdu do sveta, v ktorom sme mozgy v kadi. Ale ani jedno 

presvedčenie nestopuje pravdu do takto vzdialeného moţného sveta. Pretoţe, keby som bol 

mozog v kadi, tak by som nemal dve ruky, no aj tak veril, ţe mám dve ruky (môj zrak 

a telesné vnemy by boli oklamané šialeným vedcom a jeho počítačom). Ani moje 

presvedčenie, ţe ¬q, nestopuje pravdu takto ďaleko, pretoţe vo svete, v ktorom sme mozgy 

v kadi, by sme, podľa všetkého, aj naďalej verili, ţe nie sme mozgy v kadi (keby som sa 

ako mozog v kadi na seba pozrel, mal by som beţné telo). Verili by sme tak nepravdivo. 

Takţe podľa DeRosa sa len uvedením určitej propozície do konverzácie mení konverzačný 

kontext s nízkymi epistemickými štandardmi na kontext s vyššími epistemickými 

štandardmi.   
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Z tohto dôvodu v beţných, nenáročných kontextoch disponujeme beţným 

poznaním. Keď sú však do konverzačného kontextu uvedené skeptické úvahy, kontext sa 

mení a my uţ nespĺňame pravdivostné podmienky pre poznanie. Ako presne sa však toto 

týka skeptických argumentov? Spomeňme si na skeptický paradox nevedomosti (SPN): 

 

(SPN) 

(SPN1) S vie, ţe B. 

(SPN2) Ak S vie, ţe B, tak vie, ţe ¬SH.    

(SPN3) S nevie, ţe ¬SH. 

 

(SPN) je paradox, len ak sú (SP1), (SP2), (SP3) spoločne nezlučiteľné. No podľa 

kontextualistov (SPN) nie je pravý paradox, pretoţe tieto tvrdenia zlučiteľné sú. Je tomu 

tak preto, lebo výrazy „vie“ a „nevie“ sa tu pouţívajú dvojzmyselne. Majme označenie 

„vie-N“ pre význam s nízkymi (beţnými) epistemickými štandardmi a označenie „vie-V“ 

pre význam s vysokými (skeptickými) epistemickými štandardmi. Môţeme tak zapísať 

paradox do jednoznačnej, disambiguovanej podoby (SPNa): 

 

(SPNa) 

(SPNa1)  S vie-N, ţe B. 

(SPNa2)  Ak S vie-V, ţe B, tak vie-V, ţe ¬SH.   

(SPNa3)  S nevie-V, ţe ¬SH.  

 

Táto triáda nie je nezlučiteľná. Preto sa aj argument nevedomosti (AN) po disambiguácii 

ukáţe ako neplatný (ANc): 

 

(ANc) 

(ANc1) Ak S vie-V, ţe B, tak vie-V, ţe ¬SH.  

(ANc2) S nevie-V, ţe ¬SH.     

(ANcZ) S nevie-N, ţe B. 
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V tomto argumente záver z premís nevyplýva. Takţe skeptický argument neohrozuje naše 

beţné, nízko-štandardové poznanie. Obratom sa však ponúka prvá námietka. Skeptikovi nič 

nebráni formulovať argument v tejto, tentokrát platnej, podobe: 

 

(ANd) 

(ANd1) Ak S vie-V, ţe B, tak vie-V, ţe ¬SH.  

(ANd2) S nevie-V, ţe ¬SH.    

(ANdZ) S nevie-V, ţe B. 

 

Ak prijmeme kontextualistické stanovisko za správne, potom sme zachránili naše beţné 

nároky na poznanie. Tie budú naďalej pravdivé v beţných, nízko-štandardových 

kontextoch. Je tu však istá cena. Nezachránili sme nároky na poznanie vo vysoko-

štandardových kontextoch. Keď hovoríme o poznaní v striktnom a prísnom zmysle, skeptik 

má pravdu. A má ju vţdy, keď je o jeho argumente reč, alebo na jeho argument čo i len 

pomyslíme. Predstavuje to problém? Nie je vysoko-štandardové poznanie dôleţitejšie?  

Domnievam sa, ţe nie je ľahké povedať či áno alebo nie. Pýtame sa, ktoré poznanie 

je pre nás dôleţitejšie, či poznanie-N alebo poznanie-V. Toto je však normatívna otázka. 

Spomeňme si na prípad s (ne)prázdnou chladničkou. Keď sa pozriem do chladničky 

hľadajúc jedlo, nenachádzam nič v kontexte s nízkymi štandardmi, v ktorom „niečo“ 

referuje na poţívateľné jedlo. Označme ho ako „nič-N“. Keď sa do chladničky pozrie môj 

priateľ fyzik, povie, ţe v chladničke je mnoho vecí. On ale hovorí o „nič“ v kontexte 

s vyššími štandardmi, v ktorom „niečo“ referuje na fyzikálne častice. Povieme teda, ţe 

podľa mňa je pravda, ţe v chladničke je nič-N a podľa neho nie je pravda, ţe v chladničke 

je nič-V. Ktoré z týchto „nič“ je dôleţitejšie? Mohli by sme povedať, ţe ak sa chceme 

najesť, zaujíma nás skôr nič-N. A ak chceme robiť fyzikálny experiment týkajúci sa 

napríklad vákua, zaujíma nás skôr nič-V. Zdá sa teda, ţe môţe byť dôleţitejšie hovoriť 

o veciach v jednom zmysle, a nie v druhom, len vzhľadom na naše praktické záujmy a 

ciele.  

Povedzme, ţe prijmeme predpoklad, ţe otázka, či je dôleţitejšie nič-N alebo nič-V, 

je analogická otázke, či je dôleţitejšie poznanie-N alebo poznanie-V. Ak je tomu tak, tak sa 

musíme spýtať samých seba, aké praktické záujmy a ciele sledujeme, keď zvaţujeme 
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skeptický problém vonkajšieho sveta, alebo keď zvaţujeme epistemologické záleţitosti. Je 

pre naše účely dôleţitejšie poznanie-N alebo poznanie-V? Toto nie je ľahká otázka. Myslím 

si, ţe naša vlastná motivácia zaoberať sa určitým skeptickým problémom, alebo 

epistemologickými témami vôbec, nemusí byť jasná. Áno, môţeme odpovedať tak, ţe nás 

jednoducho zaujímajú určité filozofické otázky. Napríklad to, aký je rozsah nášho 

poznania, ako je naše poznanie vôbec moţné, prípadne, čo je poznanie? Toto ale 

nezodpovedá pôvodnú otázku. Aby sme ju zodpovedali, musíme vedieť, prečo sa 

zaujímame o tieto otázky. Aké praktické záujmy a ciele nimi sledujeme? Nebudem sa 

snaţiť zodpovedať túto otázku. Jednak podľa môjho názoru môţe otvárať celú novú vetvu 

diskusie, a jednak sa zdá, ţe môţe byť do značnej miery osobná. 

 Druhá a často uvádzaná námietka je trochu technickejšia. Kontextualisti ako DeRose 

sa snaţia riešiť skeptický problém, ale chcú pritom zachovať princíp uzáveru (PN). Podľa 

ich stratégie vieme v kontextoch s nízkymi štandardmi mnoho vecí o vonkajšom svete. 

Slovom, vieme-N, ţe B. A keďţe platí aj (PN), môţeme odvodiť, ţe vieme-N, ţe nie sme 

mozgy v kadi. Ako ale môţeme vedieť-N, ţe nie sme mozgy v kadi? Od kontextualistov si 

vlastne vyţadujeme vysvetlenie toho, ako je moţné, ţe druhá premisa argumentu 

nevedomosti, (AN2), nie je v kontextoch s nízkymi štandardmi pravdivá. Odpoveď 

kontextualistov je trochu rozpačitá. DeRose (2000) tvrdí, ţe naše poznanie negácií 

skeptických hypotéz môţe byť apriórnej povahy. Konkrétne, DeRose sa snaţí ukázať 

pomocou sémanticko-externalistických úvah, ktoré som uviedol vyššie, ţe môţeme mať 

apriórne poznanie empirických propozícií. Kritiku týchto úvah som uviedol vyššie. No aj 

keby sme prijali podobnú stratégiu a pomocou nej ukázali, ako môţeme vedieť negácie 

skeptických hypotéz, na čo potom potrebujeme kontextualizmus? Ak by sme totiţ ukázali 

hneď zaraz, na základe putnamovských úvah, ţe (AN2) a (AD2) nie sú pravdivé, prečo sa 

obťaţovať všetkým ostatným? Zabezpečili sme naše poznanie, dalo by sa argumentovať, 

bez ohľadu na kontext. Ako som však uviedol vyššie, poţiadavku vysvetliť naše intuície a 

presvedčenia by sme podľa môjho názoru nemali brať príliš váţne.  

  

Mohol by som pokračovať ďalej a uvádzať ďalšie problematické body, návrhy na 

ich riešenia a aj nové antiskeptické stratégie. Priestor, ktorý mám dispozícii, je však 

obmedzený. Aj keď som nespomenul všetko, dúfam, ţe som uviedol aspoň to hlavné. 
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Prezentoval som viaceré antiskeptické stratégie, ktoré patria medzi tie najpopulárnejšie 

a o ktorých sa najviac diskutuje. Ukázal som tieţ, v čom podľa môjho názoru spočívajú 

niektoré z ich najhlbších problémov. Z dôvodov uvedených vyššie sa však nebudem 

venovať tomu, ktorá z nich je najlepšia. Moja práca je tak u konca.    
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6 Záver 

 

V tejto práci som si stanovil za cieľ poskytnúť riešenie pre problém vonkajšieho 

sveta. Toto riešenie som neposkytol, a ani som poskytnúť nemohol, pretoţe som ukázal, ţe 

fakt, ţe tzv. „problém vonkajšieho sveta“ predstavuje závaţný filozofický problém, nebol 

preukázaný. Otázky, či je tento problém skutočný a ako ho úspešne vyriešiť, podľa môjho 

názoru v rámci filozofie nie je moţné rozhodnúť, pretoţe takéto rozhodnutia by museli 

vychádzať z riadneho empirického výskumu, na ktorom sa filozofia (spravidla) nepodieľa. 

V istom zmysle som tak tento problém „rozpustil“. 

Z tejto skutočnosti však nevyplýva, ţe by sa všetci filozofi mali prestať zaoberať 

problémom vonkajšieho sveta. V práci som navrhol takzvaný doxastický prístup k tomuto 

problému. Doxastický prístup vychádza z predpokladu, ţe základom skeptického problému 

sú naše (nezdôvodnené) presvedčenia. Znamená to, ţe práca na probléme vonkajšieho sveta 

môţe pokračovať ako doteraz, len s tým rozdielom, ţe na navrhované riešenia sa budú 

klásť iné podmienky úspešnosti. To je prvý dôsledok prijatia doxastického prístupu 

a zároveň prvý významný výsledok mojej práce.  

Druhý dôsledok spočíva v tom, ţe by bolo vhodné zmeniť spôsob, akým sa problém 

vonkajšieho sveta prezentuje. Napríklad, určitý princíp by bolo vhodnejšie predstaviť tak, 

ţe autor povie: „Tento princíp je podľa mňa presvedčivý.“ alebo ešte voľnejšie: „Chceli by 

sme zachovať platnosť tohto princípu, a preto...“  

Tretím dôsledkom je, ţe by sme nemali zabúdať na to, ţe poskytnúť úspešné 

riešenie pre problém vonkajšieho sveta, ktoré by bolo nezávislé od presvedčení a intuícií 

určitého indivídua, nie je moţné. Niektorí autori majú zámer poskytnúť grandiózne riešenia 

pre grandiózne filozofické problémy. Ak moje názory prezentované v tejto práci sú 

pravdivé, tak nevieme, či tu nejaký grandiózny skeptický problém vonkajšieho sveta vôbec 

je a celkom určite na neho nemôţeme poskytnúť grandiózne (všeobecné) riešenie. Dúfam, 

ţe moja práca bude slúţiť aj ako pripomienka, aby sme sa uskromnili. 

Na záver chcem povedať, ţe dúfam, ţe práca pomôţe tým, ktorí hľadajú taký 

filozofický problém, ktorému by chceli zasvätiť svoj čas. Existuje špecifický typ poznania, 

ktorý je podľa môjho názoru rovnako dôleţitý, ako poznanie vonkajšieho sveta. Je to 
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poznanie toho, čo je, a čo nie je, mojím skutočným problémom. Dúfam, ţe moja práca 

aspoň trochu prispeje k tomuto poznaniu. 
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Zoznam skratiek 

 

S  - Subjekt. 

B  - Tvrdenie, ktoré je predmetom S-ovho presvedčenia o vonkajšom svete. 

SH  - Skeptická hypotéza spochybňujúca presvedčenia o vonkajšom svete. 

VS - Konjunkcia všetkých propozícií, ktoré sú predmetom S-ových presvedčení 

o vonkajšom svete. 

E  - Celok S-ovej zmyslovej evidencie. 

MVK - Hypotéza mozgu v kadi. 

KKP  - Kaţdodenná koncepcia poznania. 

(S)  - Skeptická pozícia.  

(AN)  - Argument nevedomosti. 

(AN)* - Argument nevedomosti vo všeobecnej formulácii. 

(ANa) - Argument nevedomosti v modálnej formulácii. 

(ANb) - Argument nevedomosti s nahradenými premennými. 

(ANc) - Argument nevedomosti v disambiguovanej formulácii. 

(ANd) - Argument nevedomosti v kontexte s vysokými štandardmi pre poznanie.  

(SPN) - Skeptický paradox nevedomosti. 

(SPNa) - Skeptický paradox nevedomosti v disambiguovanej formulácii. 

(AD)  - Argument nedourčenosti. 

(AD)*  - Argument nedourčenosti vo všeobecnej formulácii. 

(ADa) - Argument nedourčenosti v evidencialistickej formulácii. 

 (PN)  - Princíp epistemického uzáveru s presvedčením na základe dedukcie. 

(PNa) - Princíp epistemického uzáveru.  

(PNb) - Princíp epistemického uzáveru s presvedčením. 

(PD)  - Princíp nedourčenosti. 

(PDa) - Princíp nedourčenosti v evidencialistickej formulácii. 

(PDb)  - Princíp nedourčenosti vo Vogelovej formulácii. 

(PDc)  - Princíp nedourčenosti v upravenej Vogelovej formulácii. 

(PDd) - Princíp nedourčenosti vo formulácii relevantných konkurentov. 

(PS)  - Podmienka stopovania. 
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(MA)  - Moorov argument. 

(SA)  - Stroudov argument. 

(DA)  - Disjunktívny argument. 

(AA)  - Absurdný argument. 

 

 

— Argumenty nevedomosti 

(AN) 

(AN1) Ak S vie, ţe B, tak vie, ţe ¬SH 

(AN2) S nevie, ţe ¬SH.  

(ANZ) S nevie, ţe B. 

 

(AN)* 

(AN1)* Ak S vie, ţe VS, tak vie, ţe ¬SH.  

(AN2)* S nevie, ţe ¬SH.  

(ANZ)* S nevie, ţe 

 

(ANa)       

(ANa1)  Ak S môţe vedieť, ţe B, tak S môţe  vedieť, ţe ¬SH. 

(ANa2)  S nemôţe vedieť, ţe ¬SH.  

(ANaZ)  S nemôţe vedieť, ţe B.    

 

(ANb) 

(ANb1) Ak S vie, ţe má dve ruky, tak vie, ţe nie je mozog v kadi. 

(ANb2) S nevie, ţe nie je mozog v kadi. 

(ANbZ) S nevie, ţe má dve ruky

 

(ANc) 

(ANc1) Ak S vie-V, ţe B, tak vie-V, ţe ¬SH.  

(ANc2) S nevie-V, ţe ¬SH.  
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(ANcZ) S nevie-N, ţe B. 

 

 (ANd) 

(ANd1) Ak S vie-V, ţe B, tak vie-V, ţe ¬SH.  

(ANd2) S nevie-V, ţe ¬SH.  

(ANdZ) S nevie-V, ţe B.

 

 

— Skeptické paradoxy nevedomosti

 

(SPN) 

(SPN1) Ak S vie, ţe B, tak vie, ţe ¬SH. 

(SPN2) S nevie, ţe ¬SH.   

(SPN3) S vie, ţe B. 

 

(SPNa) 

(SPNa1) Ak S vie-V, ţe B, tak vie-V, ţe ¬SH. 

(SPNa2) S nevie-V, ţe ¬SH.  

(SPNa3) S vie-N, ţe B.

 

 

— Argumenty nedourčenosti

 

(AD) 

(AD1) Ak S nemá racionálny základ pre uprednostnenie presvedčenia, ţe B, 

pred SH, tak S nemá zdôvodnenie pre presvedčenie, ţe B.  

(AD2) S nemá racionálny základ pre uprednostnenie presvedčenia, ţe B. 

(AD3) S nemá zdôvodnenie pre presvedčenie, ţe B. 

(AD4) Ak S nemá zdôvodnenie pre presvedčenie, ţe B,  tak S nevie, ţe B. 

(ADZ) S nevie, ţe B. 
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(AD)* 

(AD1)* Ak S nemá racionálny základ pre uprednostnenie VS pred SH, tak 

S nemá zdôvodnenie pre VS. 

(AD2)* S nemá racionálny základ pre uprednostnenie VS pred SH. 

(AD3)* S nemá zdôvodnenie pre VS. 

(AD4)* Ak S nemá zdôvodnenie pre VS, tak S nevie, ţe VS. 

(ADZ)* S nevie, ţe VS. 

 

(ADa) 

(ADa1)  Ak S-ova evidencia pre presvedčenie, ţe B, neuprednostňuje B pred 

SH, tak S nemá zdôvodnenie pre presvedčenie, ţe B.  

(ADa2) S-ova evidencia pre presvedčenie, ţe B, neuprednostňuje B pred SH. 

(ADa3) S nemá zdôvodnenie pre presvedčenie, ţe B. 

(ADa4) Ak S nemá zdôvodnenie pre presvedčenie, ţe B,  tak S nevie, ţe B. 

(ADaZ) S nevie, ţe B. 

 

 

— Princípy uzáveru

 

(PN)   Pre všetky S, Φ a Ψ, ak S vie, ţe Φ a vie, ţe z Φ vyplýva Ψ, a zároveň na 

základe toho verí, ţe Ψ, tak vie, ţe Ψ. 

(PNb)  Pre všetky S, Φ a Ψ, ak S vie, ţe Φ a vie, ţe z Φ vyplýva Ψ, a zároveň verí, ţe 

Ψ, tak vie, ţe Ψ. 

(PNa) Pre všetky S, Φ a Ψ, ak S vie, ţe Φ a vie, ţe z Φ vyplýva Ψ, tak vie, ţe Ψ. 

 

 

— Princípy nedourčenosti 

 

(PD) Pre všetky S, Φ a Ψ, ak S nemá racionálny základ pre uprednostnenie 

presvedčenia, ţe Φ, pred nezlučiteľnou hypotézou Ψ, tak S nemá 

zdôvodnenie pre presvedčenie, ţe Φ. 
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(PDa)  Pre všetky S, Φ a Ψ, ak S-ova evidencia v prospech presvedčenia, ţe Φ,  

neuprednostňuje Φ pred nezlučiteľnou hypotézou, ţe Ψ, tak S nemá 

zdôvodnenie pre presvedčenie, ţe Φ. 

(PDb)  Ak je q konkurentom p, potom subjekt S môţe vedieť p len ak má p 

epistemickú prednosť (pre S) ako q. 

(PDc)  Ak je q konkurentom p, a p aj q sú logicky zlučiteľné so všetkou evidenciou 

dostupnou pre S, potom S nevie, ţe p.  

(PDd)  Ak je q relevantným konkurentom p, potom subjekt S môţe vedieť p len ak má 

p epistemickú prednosť (pre S) pred q.  

 

 

— Podmienka stopovania 

 

(PS)  Ak by Φ nebola pravda, tak by S neveril, ţe Φ. 

 

 

— Rôznorodé argumenty 

 

(MA)   

(MA1)  Viem, ţe B. 

(MA2)  Ak viem, ţe B, tak viem, ţe ¬SH. 

(MAZ)  Viem, ţe ¬SH. 

 

(SA) 

(SA1)  Ak skeptický argument (AN) nasleduje našu kaţdodennú koncepciu poznania, 

tak je paradox. [Stroudova koncepcia] 

(SA2)  Skeptický argument (AN) nasleduje našu kaţdodennú koncepciu poznania. 

[premisa] 

(SAZ)  Skeptický argument (AN) je paradox. 

 

   (DA)   
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(DA1) Buď som MVK alebo nie som MVK. 

(DA2) Ak som MVK, tak moja výpoveď „Som MVK“ je pravdivá práve vtedy, keď 

som MVK- v-obraze. [sémantický externalizmus] 

(DA3) Ak som MVK, tak nie som MVK-v-obraze. [v obraze mám normálne telo] 

(DA4) Ak nie som MVK, tak moja výpoveď „Som MVK“ je pravdivá práve vtedy, 

keď som MVK.  

   (DA5)  Ak nie som MVK, tak moja výpoveď „Som MVK“ je nepravdivá. [5] 

(DA6) Moja výpoveď „Som MVK“ je nepravdivá. [1, 4, 6] 

  (DAZ) Moja výpoveď „Nie som MVK“ je pravdivá. 

 

(AA) 

(AA1)  Ak 2 + 2 = 4, tak S nevie nič o vonkajšom svete. 

(AA2)  2 + 2 = 4. 

(AAZ)  S nevie nič o vonkajšom svete. 
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