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PREDHOVOR
Metafilozofické skúmania patria v súčasnosti medzi dynamicky rozvíjajúce sa odvetvia filozofie. Výskumníkov čoraz viac priťahujú
otázky týkajúce sa povahy, predmetu, cieľa, hraníc a v neposlednom rade i metód filozofie. Samostatnú metafilozofickú tému tvorí
problém intuícií. Filozofi si neraz vyberajú také úvahy, ilustrácie či
argumenty, ktoré sa im intuitívne zdajú prijateľné – a naopak, odmietajú tie, ktoré sú podľa nich neintuitívne. Ako pred rokmi na jednej
zo svojich prednášok podotkol doc. Jozef Piaček, keď sa filozofom
minú argumenty, odvolávajú sa na intuície. To všetko naznačuje, že
intuície zrejme predstavujú významný metodologický nástroj, pomocou ktorého môžeme získavať a obhajovať filozofické poznatky.
S touto domnienkou však ostro kontrastuje fakt, že ak sa pokúsime
nájsť bližšie vysvetlenie povahy a fungovania intuícií vo filozofii,
narazíme len na spleť rozličných polemík a protichodných názorov.
Ukazuje sa teda, že tak, ako je otázka intuícií pre filozofiu podstatná,
rovnako je i doposiaľ nevyriešená.
Tieto motívy upútali našu pozornosť tak veľmi, že sme sa im
rozhodli systematicky venovať v rámci grantovej úlohy VEGA SR
„Kognitívna intuícia ako problém. Historické a súčasné epistemologické perspektívy“ pod vedením prof. Michala Chabadu. Predložená
vedecká monografia je jedným z výstupov uvedeného grantu. Zameriavame sa v nej osobitne na epistemické intuície ako na podmnožinu
intuícií, ktorá sa nám javí v istom zmysle prvotná. Sú to totiž intuície
spájané s poznaním, čiže tie intuície, ktorými sú údajne podložené
špecificky filozofické poznatky. Preto sa v našej vedeckej monografii
snažíme nielen rozobrať ich znaky a povahu, ale odpovedať najmä na
otázku, či vôbec môžu vo filozofii zohrávať takú význačnú úlohu, aká
sa im často pripisuje. Veríme, že ak aj naša vedecká monografia defi5
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nitívne nevyrieši problém epistemických intuícií, tak aspoň prispeje
k jeho vyjasňovaniu a dokáže rozprúdiť diskusiu o tejto závažnej
téme medzi expertmi, študentmi i širšou odbornou verejnosťou.
Poďakovanie za dôležitý príspevok pri vzniku tejto vedeckej monografie patrí vedeckým recenzentom, doc. Eugenovi Zeleňákovi a dr.
Tomášovi Čanovi, za detailné prečítanie rukopisu a sformulovanie
viacerých pripomienok, ktorých zohľadnenie nepochybne zlepšilo
náš text. Tak-isto ďakujeme členom riešiteľského kolektívu spomenutej grantovej úlohy, najmä dr. Róbertovi Macovi, za spätnú väzbu
k vznikajúcim i hotovým myšlienkam našej práce. Napokon vďačíme tiež prof. Michalovi Chabadovi za cennú organizačnú pomoc
spojenú s vydaním tejto vedeckej monografie.
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ÚVOD
Predstavte si poverčivého človeka, ktorý neúmyselne prejde pod
opretým rebríkom a na základe toho uverí, že ho postretne nešťastie.
Predpokladajte, že táto jeho viera sa nakoniec ukáže byť pravdivá
– ešte v ten deň ho prepustia z práce, pokazí sa mu auto, prípadne
sa dozvie nejakú inú neradostnú novinu. Môžeme preto povedať, že
tento človek vedel, že bude mať nešťastie?1
Alebo sa zamyslite nad tým, kde sa aktuálne nachádza niektorý
z vašich kolegov či kolegýň. Pokiaľ je pracovný deň, môžete mať
všetky dobré dôvody myslieť si, že je na svojom pracovisku, napríklad vo vedľajšej kancelárii. Môžete si pamätať, že o tomto čase pravidelne býva vo svojej kancelárii, a uvedomovať si, že nedisponujete
nijakou informáciou, ktorá by dnes svedčila o opaku. No dokážete
vďaka tomu s istotou potvrdiť, že kolega či kolegyňa je v kancelárii?2
Do tretice sa v myšlienkach preneste do súdnej siene, kde sa odohráva nasledujúci prípad. Mladý muž je obžalovaný z trestného činu,
ktorý síce nemal nijakých očitých svedkov, ale sám nevie predložiť
žiadne alibi ani inú evidenciu o svojej nevine. Predstavme si však,
že má šikovného advokáta, ktorý odvolávaním sa na jeho doterajšiu
bezúhonnosť a miernu povahu napokon presvedčí sudcu, aby obžalovaného zbavil viny. Dokonca ak by aj platilo, že skutok v skutočnosti
nevykonal obžalovaný, považovali by ste toto rozhodnutie súdu za
adekvátne zdôvodnené?3
1
2
3

Použitý príklad uvádza A. Ayer v (Ayer 1956, 29).
Príklad je voľne inšpirovaný textom K. Lehrera (pozri Lehrer 1990, 12).
Obdobnú situáciu naznačuje Sokrates v Platónovom Teaitetovi (Platón 1970, 201
a-c); do podoby takmer totožnej s tou, ktorú uvádzame, ho rozpracúva J. Nagel
v (Nagel 2007, 792-793).
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Pravdepodobne ste na všetky tri otázky odpovedali záporne.
Všimnite si, čo sa v rámci nich stalo. Zrejme ste len na chvíľu zauvažovali o vykreslených situáciách – a odpoveď bola zrazu jasná: nie,
poverčivý človek nevedel, že bude mať nešťastie; nie, nedokážeme
s istotou potvrdiť, že kolega, resp. kolegyňa je v kancelárii; a nie,
rozhodnutie súdu nebolo adekvátne zdôvodnené. K rovnakým odpovediam by sa zaiste priklonili aj mnohí ďalší, keby dostali možnosť
zoznámiť sa s opísanými príkladmi. To nie je nič nezvyčajné; vyobrazený spôsob vyhodnocovania relevantných parametrov rozličných
situácií je dobre známy nielen vo filozofii, ale aj v bežnom živote.
Využíva sa najmä v súvislosti s hodnotením epistemickej správnosti
informácií, morálnej správnosti konania a azda i v iných oblastiach.
Samotná existencia týchto evaluačných praktík nie je predmetom
špeciálnych kontroverzií.
Situácia je iná, keď chceme tieto evaluačné praktiky vysvetliť. Je
príznačné, že podľa mnohých filozofov v nich hrajú úlohu intuície.
Na margo vyššie uvedených príkladov by povedali, že naše odpovede boli intuitívne, resp. že sme museli zapojiť intuíciu, aby sme
sa k nim dopracovali. Ak prijmeme túto zaužívanú terminológiu, razom sa ocitneme pred sériou delikátnych filozofických otázok: odkiaľ sa berú intuitívne odpovede, akých predmetov sa týkajú, čo je
ich hlavnou funkciou, do akej miery sú spoľahlivé – a vôbec, nie
sú len filozofickou chimérou? Zvláštne miesto medzi intuíciami zastávajú tzv. epistemické intuície. V skratke, sú to intuície súvisiace
s rôznymi predmetmi epistemologického záujmu, ako sú poznanie,
zdôvodnenie, presvedčenie, istota a ďalšie.4 Môžeme postrehnúť, že
úvodné príklady boli špecifickými príkladmi epistemických intuícií.
Skúmanie epistemických intuícií je zvlášť dôležité z hľadiska rozsahu
a kvalít nášho poznania. Ak by sa napríklad ukázalo, že epistemické
4
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Existuje diskusia o tom, či sa epistemológia zaoberá (prípadne či sa má zaoberať)
pojmom poznania alebo samotným fenoménom poznania (a inými pojmami, resp.
fenoménmi). Nechceme sa vopred zaväzovať ani k jednému z týchto chápaní, a ak
to bude možné, pokúsime sa zachovať neutrálny pohľad na túto otázku.
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intuície tvoria pravý zdroj poznatkov, znamenalo by to, že poznanie
k nám neprichádza iba z okolitého sveta, ale vzniká akosi aj v nás samých. Naopak, prípadné odhalenie imaginárnosti tohto fenoménu by
mohlo mať za následok prehodnotenie spôsobov, akými odôvodňujeme niektoré naše zistenia, či dokonca celej jednej stránky filozofickej
metodológie, s ktorou sa intuície neraz spájajú.
Filozofický význam tejto témy sotva možno preceniť. Svedčia
o tom aj odborné diskusie, ktoré sa o nej vo zvýšenej miere vedú
približne od konca 90. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Táto kniha
je pokusom zhodnotiť doterajšie diskusie a nájsť najprijateľnejšiu
perspektívu pre riešenie problematiky epistemických intuícií. To zahŕňa komparáciu rozličných chápaní intuícií, vykonávanú na základe
vopred explikovaných kritérií, s jasným vymedzením predmetu skúmania, ako aj s domyslením dôsledkov plynúcich z napokon prijatého chápania. Všetky tieto aspekty sú obsiahnuté v predloženej knihe.
Jej sekundárnym, no nemenej podstatným cieľom je systematicky
priblížiť túto problematiku domácej čitateľskej obci. V tomto zmysle
môže kniha slúžiť tiež ako úvod do štúdia (epistemických) intuícií.
Spomenutým cieľom je podriadená vnútorná štruktúra práce. Jej
prvá kapitola je zameraná na dôkladné uchopenie vlastného predmetu nášho skúmania. Termín „intuícia“ je nepochybne príkladom
mnohoznačného termínu, ktorého konotácie siahajú k psychológii alebo až k ezoterike. Preto najskôr musíme stanoviť relevantný „filozofický“ zmysel intuícií a oddeliť od nich chápania, ktoré
nie sú smerodajné pre naše skúmanie. V druhej kapitole sa budeme
usilovať o čo najvýstižnejší opis využívania epistemických intuícií
v reálnej filozofickej praxi. Budeme si všímať, v akých súvislostiach sa filozofi odvolávajú na intuície (pokiaľ tak činia) a aké úlohy
týmto odvolávkam pripisujú. Dôležitú súčasť tohto skúmania bude
tvoriť identifikovanie konkrétnych intuitívnych propozícií, ako aj
definovanie súboru kľúčových charakteristík epistemických intuícií,
ktoré sa preukazujú vo filozofickej praxi. Tie následne použijeme ako
východisko pre tretiu kapitolu, ktorá predstavuje prehľad najvplyvnejších filozofických teórií intuícií. V rámci nej budeme spomenutý
9
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súbor kľúčových charakteristík konfrontovať s jednotlivými teóriami intuícií s cieľom nájsť teóriu, ktorá najviac zodpovedá tomu, čo
filozofi fakticky označujú ako epistemické intuície. Takú teóriu budeme považovať za zmienenú najsľubnejšiu perspektívu nahliadania na zvolenú tematiku. Posledná, štvrtá kapitola uzavrie diskusiu
rozpravou o tom, aký filozofický status majú epistemické intuície
vo svetle dosiahnutých zistení. Jej výsledkom by malo byť určenie,
aká argumentačná váha zrejme prináleží epistemickým intuíciám pri
dokazovaní filozofických tvrdení. Podotýkame, že vo všeobecnosti
budeme prednostne pracovať s intuíciami týkajúcimi sa najpoprednejšieho predmetu epistemologického záujmu – poznania.
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