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Idea univerzity jako idea komplementarity. Od Martina Heideggera k Nielsi 

Bohrovi1 

 

V první části příspěvku shrnu vybraná aktuální stanoviska Heideggerova pojetí univerzity, o 

němž uvažoval na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století. V tomto období nahlížel 

možnost bytostného určení či bytnosti univerzity jakožto místa jednoty a skutečného vědění, 

ve kterém se institucionalizuje věda. Tuto představu posléze opustil, neboť ztratil důvěru 

v naplnění bytostného určení univerzity, která by byla schopna sjednotit rozdrobenost 

specializovaných oborů a vůbec položit si otázku po tom, co je hodno skutečného vědění. 

V druhé části příspěvku se pokusím Heideggerovo původní pojetí zachovat jeho usazením do 

Bohrova rámce komplementarity, který se stal v téže době kopernikánským obratem v 

kvantovém myšlení a logice. Bohr komplementaritu povýšil na epistemologický rámec 

myšlení pro 21. století, jenž umožňuje pojmout neslučitelné a vzájemně neodvoditelné 

deskripce zkoumaného jevu (v našem případě různost univerzitních oborů a jejich 

reduktivních deskripcí ve vztahu k celku vědění). Bohrovo komplementární myšlení navrhuje 

interpretovat situaci, kdy při zaměření se na jednu deskripci neplatí druhá deskripce, jako 

vzájemné doplnění neslučitelných deskripcí, které přispěje ke komplexnějšímu porozumění 

zkoumaného jevu (v našem případě univerzity a toho, co je hodno vědění). 

 

 

1. Heideggerovo pojetí univerzity 

1.1 Bytostné určení univerzity a vědy  

Položme si na začátek stejnou otázku jako v roce 1929 Heidegger v úvodu své nástupní 

profesorské přednášky ve Freiburgu, pojmenované Co je metafyzika?:2 „Co bytostného se 

s námi v základu našeho pobytu děje, jestliže se nám věda stala vášní?“3 Každodenně 

                                                           
1 Článek vznikl za podpory grantového projektu GA ČR P401/12/P280. 
2 Ke čtvrtému vydání přednášky Co je metafyzika? v roce 1943 napsal Heidegger doslov (Doslov k přednášce „Co 

je metafyzika?“), který byl v roce 1949 pro páté vydání na některých místech upraven. Tehdy připojil k přednášce 

též úvod (Úvod k přednášce „Co je metafyzika?“). Všechny tři texty vyšly in: M. Heidegger, Co je metafyzika?, 

Oikúmené, Praha 1993. Heidegger se zabýval bytností (Wesen) univerzity a akademického studia poprvé už v 

letním semestru 1919 ve Freiburgu (více viz M. Heidegger, „Über das Wesen der Universität und des 

akademischen Studiums“, in: týž, Gesamtausgabe [= GA], sv. 56–57, Klostermann, Frankfurt a. M. 1986).  
3 M. Heidegger, Co je metafyzika?, cit. d., s. 37. Pobyt (Patočkův překlad německého Dasein, doslova tu-bytí, bytí 

tu) je v Heideggerově díle Bytí a čas místem porozumění toho, že jsem, našemu vykonávání bytí, místem kde se 

ukazuje bytí. Pobyt není pouhé jsoucno, člověk ani uzavřený karteziánský subjekt, který je vyčleněn ze 

zapuštěnosti do kosmického řádu. Pobyt je čistě vyjádřením bytí člověka, neboť si v našem tu, v tom, že jsme, v 

našem pobývání ve světě či ve smysluplnosti a významové struktuře světa, vždy již nějak rozumíme (bez ohledu 

na to, zda si rozumět chceme či nikoliv), vždy se o sebe nějak staráme (bez ohledu na to, zda se o sebe starat 

chceme či nechceme), vždy už věcem a lidem nějak rozumíme (bez ohledu na to, že si myslíme, že nerozumíme), 

vždy jsme v našem bytí tu v nějakém rozpoložení či naladění (bez ohledu na to, zda toto rozpoložení potlačujeme, 

reflektujeme jako konkrétní náladu nebo nikoliv). Jakýkoli přístup nebo jakákoli možnost k tomu, jak se 

vztahujeme k našemu bytí ve světě, je tedy rovněž naším naladěným porozuměním bytí ve své dějinnosti a 

časovosti, která ustavuje toto bytí pobytu (více viz M. Heidegger, Bytí a čas, Oikúmené, Praha 2002). Čas je proto 

horizontem porozumění bytí, je „rodným jménem pravdy bytí, která je bytováním bytí, a tudíž bytí samo“ (M. 

Heidegger, Co je metafyzika?, cit. d., s. 25). V Bytí a čase Heidegger nahlíží bytí jako to, „co určuje jsoucno jako 

jsoucí, to, vzhledem k čemu již vždy jsoucnu rozumíme, ať už je pojednáváme jakkoli. Bytí jsoucna "není" samo 

žádné jsoucno“ (M. Heidegger, Bytí a čas, cit. d., s. 21). Jinak řečeno, bytí je to, díky čemu se pobytu ukazuje 
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v akademickém světě výslovně i nevýslovně zakoušíme, že to, jak jednáme, myslíme, 

přednášíme atd. – tedy to, jak si obecně řečeno v tom, že jsme, vždy již nějak rozumíme – je 

podle Heideggera určeno vědou. Nicméně vědní obory si jsou prostřednictvím různých 

specializovaných přístupů a mnohostí deskripcí téhož jevu (v obvyklém slova smyslu) či světa 

navzájem často vzdálené, nebo dokonce zcela neslučitelné. Podle Heideggera tato 

„roztříštěnost a mnohotvárnost disciplín drží dnes pohromadě už jen technickou organizací 

univerzit a fakult /…/“ a dodává, že se tak děje v situaci, kdy „odumřelo zakořenění věd 

v jejich bytostné půdě“.4 

To, že člověk na univerzitě provozuje vědu – a jaké možnosti nebo úskalí to s sebou 

přináší pro společnost či pohled na svět, jaké nároky to na nás klade z hlediska pravdy a toho, 

co je vůbec hodno vědění –, není samozřejmost. Proto Heidegger k této problematice 

přistupuje nikoli z hlediska historiografického či objektivistického myšlení, nýbrž 

prostřednictvím bytostného myšlení či zamyšlení,5 které se zamýšlí nad bytostnými východisky 

v rámci fundamentální otázky vůbec, tj. otázky po bytí (po smyslu bytí – pravdě bytí). 

Heidegger toto myšlení v pozdějších textech popisuje takto: „Zamyslit se znamená uvolnit se 

a nechat se vést k tomu, co je hodno otázky. /…/ Teprve takto pochopeným zamyšlením 

pronikneme tam, kde, aniž bychom si toho byli vědomi a rozpoznávali to, se odedávna 

zdržujeme. V zamyšlení přicházíme k místu, z něhož se teprve otevírá prostor, v němž se 

                                                           
jsoucí jako tak a tak jsoucí, neboli to, co jest a jak jest, je tudíž díky něčemu, co není ono samo. Jednou vidím ve 

vidličce vidličku, jindy kypřič půdy a jindy vraždící nástroj, ale jsoucno vidlička mi samo neříká, že je tím či oním. 
4 M. Heidegger, Co je metafyzika?, cit. d., s. 37. 
5 Záměrem příspěvku není interpretace Heideggerových pojmů Besinnung, besinnliche Denken (zamyšlení, 

zamýšlející myšlení, meditující či přemítavé myšlení) nebo wesentliche Denken (bytostné myšlení), nicméně je 

třeba upozornit, že Heidegger se těmito pojmy vymezuje zejména vůči novověkému exaktnímu a kalkulujícímu či 

počítajícímu myšlení (das exakte Denken, das rechnende Denken). V zamýšlejícím se myšlení nejde o reflexivní 

či předmětně vykazatelné myšlení, nelze si jednoduše předmět jeho tázání postavit před sebe (ve vědomí) tak, jako 

jakýkoliv jiný objekt či jev zkoumání ve vědách nebo v každodenním životě, když se ptáme na něco nebo když 

reflektujeme pojem, ideu nebo to, co jsme včera dělali, jak jsme mysleli nebo zapisovali do laboratorního protokolu 

atd. Heideggerova hermeneutická fenomenologie je myšlením, které čerpá z dimenze, v níž se rodí smysl. Nejde 

tudíž o myšlení objektivní a kvantifikující, neubírá se k experimentálně ověřitelným a prakticky aplikovatelným 

výsledkům nebo hromadění naučitelných poznatků či faktů. Z toho důvodu také přemítavé myšlení není většinou 

v atmosféře moderní doby a vzdělanosti ani užitečné, ani efektivní, neboť přebývá v radikálním tázání. 

S Heideggerem to lze shrnout v souvislosti s naším tématem touto citací: „Zamyšlení, Besinnung, má jinou bytnost 

než uvědomování si něčeho a než vědění, o které jde ve vědě, a také jinou bytnost nežli vzdělání, Bildung. Slovo 

"vzdělávat" (bilden) znamená jednak: stanovit (aufstellen) vzor, před-obraz (Vor-bild) a vytvořit (herstellen) před-pis 

(Vor-schrift), dále pak to znamená: rozvinout předem dané vlohy (Anlagen). Vzdělání před nás staví vzor, podle 

něhož zdokonalujeme, vzděláváme své jednání. Vzdělání potřebuje předem zajištěný vzor sloužící jako vodítko a 

po všech stránkách zabezpečené stanovisko. Stanovení společného ideálu vzdělání a jeho vláda předpokládají 

neproblematické, v každém směru zajištěné postavení člověka. Tento předpoklad se musí zakládat na důvěře v 

neotřesitelnou moc neměnného rozumu a jeho principů.“ (M. Heidegger, Věda, technika a zamyšlení, Oikúmené, 

Praha 2004, s. 58–59.) 
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pohybujeme při svém každodenním počínání.“6 Tímto zkoumáním jsme s to nahlédnout 

bytostné základy (nikoli konkrétní výčty, ideje, kategorie), z nichž pramení porozumění 

našeho počínání, včetně porozumění vědeckosti vědy či ideje univerzity, a v rámci kterých 

Heidegger charakterizuje „náš zde a nyní zakoušený pobyt /…/ jako bytostně určený vědou“.7  

Dále poukazuje na to, že oproti předvědecké aktivitě a vztahu k tomu, co vůbec jest, 

se ve vědeckém postoji, provozu a vztaženosti ke světu děje výslovně „vpád jsoucna zvaného 

člověk do celku jsoucna, a to tak, že jsoucno v celku se v tomto vpádu a jím rozevírá a ukazuje 

v tom, čím je a jak je“.8 To znamená, že zřejmá výsadnost tohoto vědeckého postoje je čerpána 

jen ze jsoucna samého, tj. z toho vnímatelného nebo měřitelného, a jinak už z ničeho, což opět 

značí, že vědecká vztaženost ke světu je orientována jen na jsoucno samo a na nic jiného. A 

konečně i v onom vniknutí do celku jsoucna se badatel vyrovnává zase pouze se jsoucnem 

samým a s ničím jiným. V této jednotné trojnosti – vpádu, postoje a vztahu ke světu –, v níž 

je vědecká existence, zkoumání a vědeckost vědy redukována jen na jsoucno samo a na nic 

jiného, spatřuje Heidegger problém právě v tomto zřeknutí se onoho Nic jako čehosi pro vědu 

nebo moderní vzdělání nicotného a nepodstatného, či dokonce ochuzujícího.  

V  úvodu k přednášce se ptá: „Čím to, že jsoucno má všude přednost a každé ‚jest‘ si 

osobuje pro sebe, zatímco to, co jsoucnem není, totiž takto chápané Nic jakožto bytí samo, 

zůstává zapomenuto?“9 Heidegger zdůrazňuje, že nejde o pouhé slovíčkaření nebo 

fantazírování, nýbrž o zásadní porozumění tomu, vůči čemu se moderní univerzitní člověk a 

vědecký postoj vlastně vymezují, čeho se ve svém bádání zříkají a co považují za neslučitelné 

s vědeckostí vědy. Vždyť „nic“ je přeci totálním popřením jsoucna nebo skutečnosti, již 

zkoumáme. Heidegger jako typický příklad uvádí Planckovu větu o tom, že „skutečné je to, 

co se dá měřit“,10 a to, co se dá měřit, musí mít vždy již vlastnost měřitelného objektu nebo na 

měřitelný předmět převoditelnou a kvantifikovatelnou formu. Historik nebo psycholog se také 

zabývají pouze tím, co jest reflektovatelné, a tudíž pozitivně popsatelné a zachytitelné jako 

objekt výzkumu. Co není takto vykazatelné, je buď převedeno na to, co je vykazatelné, anebo 

eliminováno. V tomto odmítání se však současně ohlašuje to, že o tomto Nic, o němž 

                                                           
6 M. Heidegger, Věda, technika a zamyšlení, cit. d., s. 58. 
7 M. Heidegger, Co je metafyzika?, cit. d., s. 63. V Bytí a čase je věda jednou z možností našeho pobytu, v tomto 

textu je věda již bytostným určením pobytu. 
8 Tamtéž, s. 39. 
9 Tamtéž, s. 35. 
10 Německy: „Wirklich ist, was sich messen läßt,“ in: M. Heidegger, „Wissenschaft und Besinnung,“ in: GA, sv. 

7, Klostermann, Frankfurt a. M. 2000, s. 37–66, s. 52. Nebo in: M. Heidegger, Věda, technika a zamyšlení, cit. d., 

s. 48. 
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nechceme ve vědě nic slyšet ani vědět, vždy již nějak víme a vždy jej připouštíme (nikoli jen 

ve smyslu nějaké ideje či pojmu „Nic“, logicky popírajícímu ideu či pojem „jsoucna v celku“). 

Kdykoli se například pokoušíme ukázat, že ve vědě jde pouze o jsoucno a jinak už o nic, ihned 

se tohoto Nic dovoláváme a ve své argumentaci si jím vypomáháme.11 

Heidegger se proto ptá i po tomto Nic, které věda odmítá a tradiční logika nebo náš 

rozum popírá jako něco, co nelze ani myslet, neboť myslet či reflektovat lze jen něco 

předmětně uchopitelného, před-staveného, čili to myšlené, naučitelné, vnímané, vzpomínané 

atd. Heidegger se navzdory některým oprávněným námitkám, jež tradiční logika nebo věda 

(ze svých rozvržených pozic) vznáší, pokouší ukázat, že Nic, které popíráme, přeci jen nějak 

je, nějak jej klademe – vždyť na něj mnohdy narážíme v mluvě a různých jazykových 

obratech. Nic jest, třebaže je od jsoucna – s nímž se každodenně setkáváme jako se jsoucnem 

obstarávaným, každodenně vnímaným, myšleným nebo experimentálně zkoumaným – 

zásadně odlišné, a právě tak je odlišné od každé otázky a odpovědi, neboť každá otázka se ptá 

na něco a odpověď odpovídá opět předmětně, tj. tím, co jest. Na otázku po Nic tedy dostáváme 

odpověď, že Nic je zase jen to či ono, čili Nic převádíme na něco – jakmile však převádíme 

Nic na něco (podobně například bytí na jsoucno, prožívanou barvu na vlnové délky, implicitní 

na explicitní atd.), už to není totéž.12 Avšak z Bytí a času víme, že „každé tázání je hledání. 

Každé hledání je předběžně vedeno tím, co hledá“,13 a to potom znamená, že navzdory 

každému zpředmětňování se nám i Nic nějak nepředmětně dává a odhaluje. Toto setkávání 

ovšem nelze uchopit vědeckou disciplínou, objektivistickou logikou či tradičním reflexivním 

myšlením, nýbrž prostřednictvím hermeneutické fenomenologie či zamyšlení. Heidegger 

proto v Bytí a čase nastiňuje problém specifické nicoty z hlediska úzkosti jakožto význačné 

odemčenosti či otevřenosti našeho bytí, a v přednášce Co je metafyzika? ještě přidává krátkou 

analýzu hluboké nudy. 

Jak úzkost, tak hluboká nuda nás situují do odhalenosti obecně řečeno jsoucna v celku, 

a sice tak, že nás v určité chvíli zvláštního osamocení (může nás to zastihnout i ve společnosti 

lidí) přestane cokoliv jsoucího (věci, laboratorní pomůcky, lidé, hudba, vzpomínky nebo pití 

kávy) oslovovat. V tu chvíli se již k ničemu nevztahujeme, vše pro nás ztrácí na významu, 

intencionální a reflexivní zakoušení ustává, až nás ve svém celkovém vyprázdnění přepadne 

cosi opravdu podivně neurčitého – je to jsoucno ve své totalitě (v každodennosti a vědě 

                                                           
11 M. Heidegger, Co je metafyzika?, cit. d., s. 41. 
12 Tamtéž, s. 45. 
13 M. Heidegger, Bytí a čas, cit. d., s. 20. 
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normálně neuchopitelné), a to v takové intenzitě, že spolu s tímto ustoupením a vymykáním 

se jsoucna vystoupí i sama Nicota ve své tísnivé naléhavosti.14 Heidegger říká, že ačkoliv na 

nás úzkost a hluboká nuda přichází spíše vzácně, nepopírá to bytostné rozpoložení nebo 

primární a výslovně či předmětně neuchopitelnou naladěnost našeho bytí ve světě, v níž na 

nás neustále doléhá implicitní „superpozice“ odhalenosti totality jsoucna a Nicoty. Na této 

zvláštní neslučitelné vztahovosti pospolu jsoucna v celku a Nicoty se ukazuje, že je to právě 

toto charakteristické nicotnění (či bytování Ničeho), které je odmítajícím poukazem na 

vymykající se totalitu jsoucna, a proto je to nicotnění (uchovávající ono Nic), jež umožňuje 

našemu bytí ve světě odhalovat jsoucno v celku jako něco, co je pro nás ve vztahu k Ničemu 

zásadně jiné. Díky „kolapsu“ této specifické „superpozice“ je nám posléze umožněno zkoumat 

to zásadně jiné už v jeho jsoucích „kolapsech“ či reflexivních konkretizacích. Proto Heidegger 

říká, že „v jasné noci tohoto Nic, které se objevuje v úzkosti, vyvstává teprve původní zřejmost 

jsoucna jako takového: že je to jsoucno – a ne Nic“.15 Vědecké disciplíny nebo jakákoliv výuka 

                                                           
14 V Bytí a čase Heidegger píše, že úzkost nás přepadá z ničeho nic, je nám v ní úzko, neboť nás celkově tísní něco 

zcela neurčitého, reflexivním aktem neuchopitelného, nicméně „není to nic a není to nikde“ (M. Heidegger, Bytí 

a čas, cit. d., s. 220). Oproti strachu, jenž je vždy strachem z něčeho konkrétního, nám úzkost odhaluje čistě jen 

to, že jsme tu, tedy samo naše bytí ve světě jako takové, a tak i svět jako takový, který nelze předmětně nahlédnout, 

zkoumat a myslet jako něco před námi ležící nebo komplexně před-stavené, poněvadž se mimo jiné do světa neboli 

jeho porozumění už rodíme – jsme vrženi do našeho tu a to není něco hmotného či věcného. Úzkost nám tak 

odhaluje nicotu světa v jeho naprosté bezvýznamnosti a prázdnotě. Heidegger však nepovažuje úzkost za pouhé 

prázdné nic, jelikož nám úzkost odhaluje to, o co nám vždy už nějak jde v našem vždy již nějak moci být ve světě 

(můžu být různě podle toho, jak se rozhodnu), tj. o naše tu, o pobyt sám (M. Heidegger, Bytí a čas, cit. d., zejména 

§40). V přednášce Co je metafyzika? Heidegger kromě úzkosti poukazuje i na hlubokou nudu. Oba případy nás 

uvádí do takové situace, v níž dochází ke zrušení jakýchkoli předmětných či intencionálních vztahů k věcem, 

lidem, prožitkům a představám, nic už nás neoslovuje, nic se nám nenabízí. Vše jsoucí je zcela popřeno tím, že 

ačkoliv jsoucí nezaniká, ztrácí na významnosti, a v této hluboké lhostejnosti se vše převaluje jako hustá mlha v 

propastnostech našeho bytí ve světě. Hluboká nuda či úzkost nás tak přivádí před jsoucno v celku, které v ní bylo 

specifickým způsobem právě popřeno (M. Heidegger, Co je metafyzika?, cit. d., s. 47). Heidegger však poukazuje 

na to, že naladěnost jako taková, tj. to, že nám vždy již nějak je, nás situuje do odhalenosti jsoucna v celku. Nejen 

tedy úzkost nebo nuda, ale i konkrétní radost z něčeho s sebou nese možnost tohoto zjevování, neboť odhalování 

je „zároveň základním děním našeho bytí na světě“ (Tamtéž, s. 47). Právě v tomto odhalování jsoucna v celku 

nám také nálady současně skrývají Nic. Úzkost je pak podle Heideggera taková nálada, která nás v našem 

naladěném pobývání dokáže postavit spolu se jsoucnem v celku i před samotné Nic v uvedeném smyslu. V úzkosti 

na nás totiž jsoucno v celku naléhá čím dál tísnivěji, čím více dochází k naprosté lhostejnosti a ke zpřetrhávání 

významnosti či oslovenosti ustupujícím jsoucnem. Čím více ztrácíme jakékoli zpředmětnitelné opory, vymyká se 

nám jsoucno v celku tak, že už jsme, jak se říká, ztratili veškerou půdu pod nohama, že už nemáme v tomto 

vymknutí žádnou kontrolu a oporu v čemkoli a nejsme schopni říci už ani jest, a tak nás současně s tímto 

vymknutím a ustoupením jsoucna v celku přepadá a tísní to žádné, ono zjevené Nic samo v holém bytí tu. (Tamtéž, 

s. 49 a 51). Heidegger ukazuje, že „Nic vychází najevo spíše právě se jsoucnem a na něm jakožto v celku se 

vymykajícím“ (Tamtéž, s. 53). 
15 M. Heidegger, Co je metafyzika?, cit. d., s. 53. 
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na univerzitě se pak v různosti svých specializací de facto zabývá už jen tím zkolabovaným či 

redukovaným ve formě jsoucna.16 

Naše bytí ve světě, které je bytostně určeno vědou jako orientovaností na jsoucno 

(těleso, laboratorní přístroj, ideu, pojem, veličinu, vzorec), a nic jiného, je tudíž umožněno 

tím, že je vždy již vykloněno do Ničeho a tato transcendence vykračující za jsoucno teprve 

ozřejmuje lidskému bytí vztah nejen ke jsoucnu, nýbrž také k sobě samému, k našemu 

působení na univerzitě nebo ve společnosti a k tomu, co je hodno vědění. Heidegger na základě 

toho ukazuje, že teprve díky této zvláštní zřejmosti bytování Ničeho v našem bytí mohla 

vystoupit nesamozřejmost a podivnost jsoucna, která probudila původní filosofický údiv a 

ustavila příznačné proč-otázky a s tím spjaté bádání, logiku nebo způsoby odůvodňování a 

„pouze proto, že se můžeme tázat a odůvodňovat, je naší existenci svěřen osud badatele“.17 

Jsoucno člověk je tak mezi ostatními jsoucny tím výsadním, kterému je umožněno provozovat 

vědu. Provozovat vědu pak může člověk jen díky tomu, že ustavujícím aspektem jeho chování 

či modem jeho bytí je bytostná možnost tázání – jako tazatel si vždy již nějak ve svém bytí, 

v tom, že je, rozumí, třebaže si někdy myslí, že nerozumí. Každá otázka, včetně 

specializovaných vědeckých otázek, je už nesena tím, co hledá, a to, co hledá, je vždy již 

neseno a určeno porozuměním bytí, a proto je otázka po bytí otázka jednak fundamentální, 

s níž souvisí i otázka po Nic, a jednak otázka, která se pohybuje v tzv. hermeneutickém 

kruhu.18 Domovem naplňování takto ustaveného základu vědeckosti vědy je univerzita, která 

jako instituce sjednocující vědění toho, co je hodno vědění, má udávat směr dějinného osudu 

lidského bytí. 

                                                           
16 Heideggerova terminologie, logika a filosofování může znít nezainteresovanému čtenáři jako nelogické a 

absurdní hovoření o bytování Ničeho. Nicméně například v kvantové teorii a její logice se setkáváme s ještě 

podivnějšími případy, nad kterými zůstává rozum stát a na které si vědci během jednoho staletí jednoduše řečeno 

zvykli. Kvantový mechanik měří jen zkolabovanou superpozici stavů vlno-částicového či vln-ticového chování 

například fotonu nebo elektronu ve formě makroskopických stop na detektoru, kapiček v mlžné komoře nebo 

cvaknutí v reproduktoru atd. Avšak to makroskopické už není to mikroskopické, neboť to mikroskopické ve formě 

superpozice je v naší mysli. Pokud chceme zkoumat vlnové vlastnosti částic (navíc termín měřený objekt, částice, 

vlna, vlastnost nebo měření jsou také problematické), je k tomu potřebné odlišné experimentální uspořádání než 

pro zkoumání korpuskulárních vlastností. Jakákoliv změna experimentálního uspořádání (kupříkladu pohnutí 

šroubkem) způsobí nové dění (Bohr používá pojem fenomén), které není s předchozím děním kauzálně 

propojitelné. Toto propojení provádíme v naší hlavě, a nenacházíme jej tedy v přírodě. Elektron (foton) jako cosi 

vlnového, cosi korpuskulárního a cosi, co není ani to a ani to, si nezadá se středověkou otázkou o trojjedinosti 

boží. Podobně superpozice stavů živé a mrtvé kočky či živo-mrtvé kočky v situaci, kdy kočku nepozorujeme, 

můžeme zobecnit na superpozici naší manželky jako živo-mrtvé, spící-nespící, hovořící-nehovořící atd. Tradiční 

logika a matematika nemusí v kvantové teorii vůbec platit, a konečně podivnosti dvojštěrbinového experimentu 

nebo Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) experimentu jsou také na hony vzdálené selskému rozumu a logice. 
17 M. Heidegger, Co je metafyzika?, cit. d., s. 65.  
18 K  problematice hermeneutického kruhu více viz M. Heidegger, Bytí a čas, §§2, 32, 64. 
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Svým tázáním po Nic vykračuje za (meta, trans) jsoucno v celku tradičně metafyzika,19 

aby mu mohla zpětně jako takovému v naznačených bytostných souvislostech celkově 

porozumět. Metafyzika je tak podle Heideggera tímto bytostným vykročením, je děním 

v lidském bytí, a proto patří k povaze člověka. Ten filosofuje balancováním v napětí mezi 

vymykáním se jsoucna vcelku a vykláněním se do Ničeho, a tím neustále dává do pohybu 

metafyziku, v níž je vždy již situován. Díky tomu je umožněno vykonávat také to, čemu od 

antiky říkáme věda.20 Na straně druhé se však téma bytostného vztahu k celku ve vědě od 

novověku vytrácelo, moderní věda nechce mít nic společného s nějakou nicotou ani se 

jsoucnem jako takovým, nýbrž s tím či oním zkoumaným jsoucnem či jevem. Galileovská 

vědeckost vědy se pokoušela odklonit od metafyzických spekulativních otázek a pojmů tím, 

že se upsala totální matematizaci přírody a důslednému kalkulujícímu zpředmětňování 

skutečnosti prostřednictvím nově pojatého experimentování, měření či získávání faktů. Pro 

novověkého badatele, který si je vědomý sebe sama ze sebe nezávisle na přírodě a zapuštěnosti 

do kosmického či božského řádu věcí, se veškerenstvo jsoucího redukovalo na porozumění, 

v němž být (bytí) rovná se být měřitelným a fakticky vykazatelným objektem nezávislým na 

                                                           
19 Od poloviny třicátých let 20. století (zejména v přednáškách o Nietzschem) je Heidegger vůči tradici metafyziky 

a jejímu úpadku už velmi kritický, proto je nutné interpretovat nástupní přednášku z roku 1929 ve smyslu, jaký 

chtěl Heidegger naznačit: zamyšlením se nad pravdou bytí nově či nekauzálně, rozvinout otázku proč je vůbec 

jsoucno a ne spíše nic a myslet nikoli z rámce tradiční metafyziky, nýbrž z bytnosti metafyziky. Jde mu tudíž o 

zamyšlení, které skrze Nic myslí bytí. Například v Bytí a čase nebo v úvodu k textu Co je metafyzika? podrobuje 

metafyzické myšlení kritice také kvůli tomu, že vlastně netematizuje svoji bytostnou půdu, z níž vzešla, neklade 

si otázku po samotném bytí: zabývá se totiž především bytím jsoucna nebo rozdílem mezi bytím a jsoucnem 

(ontologickou diferencí) anebo převáděním bytí na jsoucno, tedy na něco, co bytí samo není. Metafyzika si 

jsoucnost jsoucího nebo jsoucí jako takové v celku před sebe před-stavuje a podává výpověď o takto jsoucím 

jakožto jsoucím dvojím způsobem: jednak ve formě nejobecnějších rysů, a jednak ve formě nejvyššího, tj. 

božského jsoucna, aniž by si odemkla cestu k základu těchto forem a tematizovala, že jsme exemplárním jsoucnem, 

které má při tázání po otázce bytí či při odemykání a vyčtení smyslu bytí přednost, neboť bytí zakoušíme a jsme 

přeci oním tu či místem porozumění bytí, a tudíž rozumíme bytí ještě před ontologickou diferencí, před jakoukoliv 

objektivizací. V metafyzické ontologické tradici je člověk jedním ze jsoucen, které je zapuštěno do kosmického 

řádu věcí nebo do božského řádu stvoření. Proto se Heidegger pokouší metafyziku překonat tím, že ji nepopře, 

nýbrž se ji snaží důsledně myslet před-ontologicky v její bytnosti či původní půdě, která jí zůstala skryta, tzn. 

myslet fundamentálněji z hlediska smyslu bytí či pravdy bytí – myslet bytí z jeho odkrývající bytnosti. 
20 M. Heidegger, Co je metafyzika?, cit. d., s. 65. 
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zkoumajícím subjektu.21 Jde však o metafyzické rozhodnutí a redukci, která vede k tomu, na 

co poukazuje výstižně Husserl: „Vědy o pouhých faktech vytvářejí lidi vidoucí jen fakty“.22 

Naproti tomu metafyzika se tradičně zabývá bytím jsoucna, přičemž bytí s Nicotou 

úzce souvisí.23 O této spjatosti (právě tak jako diference mezi bytím a jsoucnem) soudí 

Heidegger to, že samo bytí se odhaluje ve svém bytování jako konečné a ozřejmuje se jen díky 

neustálé transcendenci našeho bytí, tj. ve vykloněnosti do Ničeho.24 Nic tedy není ani pouhým 

konstatovaným protějškem či protikladem bytí jsoucna, nýbrž je tím, co k němu přináleží 

prostřednictvím našeho konečného vykonávání bytí. Proto Heidegger tvrdí, že přestože by se 

věda ráda vzdala onoho Nic, ukazuje se, že „tento vědecký pobyt je možný pouze tak, že se 

již předem drží do Ničeho vykloněn. Teprve tehdy porozumí sám sobě v tom, čím jest, když 

se onoho Nic nevzdá. Jestliže ono Nic nebere vážně, stává se domnělá střízlivost a převaha 

věd směšnou.“ Heidegger tak v roce 1929 dospívá k závěru, že „jen proto, že Nic je zřejmé, 

může věda učinit jsoucno samo předmětem zkoumání. Jen pokud věda existuje z metafyziky, 

je s to plnit znovu svůj bytostný úkol, který nespočívá v hromadění a pořádání vědomostí, 

nýbrž v odemykání celého prostoru o přírodě a dějinách, v odemykání, jež je třeba vždy znovu 

vykonat.“25 

Metafyzické tázání ve své bytnosti tudíž není v Heideggerově interpretaci objektivní 

čili předmětné, nýbrž je původně celkové a jednotící, neboť je kladeno z a v bytostné situaci 

                                                           
21 K tomu více viz M. Heidegger, „Novověká matematická přírodní věda,“ in: Scientia & Philosophia, M. Jůza – 

E. Jůzová, Praha listopad 1994, s. 76–112 (tato stať je součástí přednášky „Die Frage nach dem Ding“ z roku 

1935). Heidegger také poukazuje na to, že se často hovoří nebo píše o tom, že se v novověku změnil obraz světa, 

tj. že nový obraz světa nahradil onen starý, antický a středověký. Stalo se však mnohem víc, novověký obraz o 

světě či o skutečnosti se stal sám světem. Skutečnost vyformovaná z novověkého rozvrhu věcnosti věcí, tj. z totální 

před-stavenosti světa, se stala – oproti starověku a středověku – skutečností samotnou. Jakmile se stal novověký 

obraz světem samým, nebyli jsme celá staletí s to vůbec nahlédnout, že svět, který zkoumáme jako skutečnost, 

není skutečnost a svět sám o sobě, nýbrž náš před-stavený obraz, o kterém však už nevíme, že je obrazem, že je 

pouhým obrazem. Obraz v tomto smyslu neznamená napodobeninu, nýbrž právě ten před-stavený, před-metený 

přede mnou (v mém vědomí) jako objekt, tj. objektivně uchopený svět nebo skutečnost tak, jak jsme si to sami 

vytvořili (k tomu více viz M. Heidegger, „Věk obrazu světa,“ in: Orientace, 5, 1969, s. 59–64, a 6, 1970, s. 49–

51). Dále viz F. Grygar, Kritika založení galileovské vědy v Husserlově „Krizi evropských věd a transcendentální 

fenomenologii“, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2005. 
22 E. Husserl, Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, Úvod do fenomenologické filosofie, 

Academia, Praha 1996, s. 27. Každý vědecký rozvrh – kuhnovsky řečeno paradigma –, včetně rozvrhu klasické 

fyziky, einsteinovského vesmíru, kvantové teorie nebo teorie superstrun, je metafyzický.  
23 Heidegger v této souvislosti uvádí Hegelovo tvrzení o totožnosti čistého nic a čistého bytí. Pojem čistého bytí 

je pro Hegela z hlediska konceptu myšlení naprosto obsahově prázdným pojmem a v tomto smyslu se shoduje s 

pojmem čistého nic, neboť i tento pojem je obsahově prázdný a oba pojmy jsou stejně neurčitě prázdné jako též 

bezprostřední. Hegel říká: „Bytí, ono neurčené bezprostředno je ve skutečnosti Nic a ničím více ani méně než 

Nic.“ „Čisté bytí a čisté Nic je tedy totéž“ (G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, Meiner, Hamburg 1990, s. 72, 

srov. G. W. F. Hegel, Malá logika, Svoboda, Praha 1992, §§87, 88). 
24 M. Heidegger, Co je metafyzika?, cit. d., s. 63. 
25 M. Heidegger, Co je metafyzika?, cit. d., s. 63 a 64. 
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lidského bytí či pobytu, který se táže, a v moderní době je určen vědou v rámci univerzity. 

Heiddeggerovým nárokem v přednášce bylo ukázat působnost a moc bytostného myšlení ve 

smyslu „zamyšlení, které zůstává u tázání“.26 Toto myšlení přimykající se k nároku pravdy 

bytí, a tudíž bytostně určené tím, co je jiné než jsoucno, o něž ve všech disciplínách především 

běží, nám ve vědě a na univerzitě či ve vzdělání pochopitelně chybí. Jeho nástiny či výsledky 

nejsou z hlediska objektivistického nebo kalkulujícího myšlení ve vědě (bez ohledu na to, zda 

jde o chemii, fyziku nebo historii a lingvistiku) užitečné, jsou dokonce pro univerzitní provoz 

a vzdělání, které chce zářit výlučně prostřednictvím výsledků kvantifikovatelných a 

aplikovatelných, cosi ochuzujícího. 

Tyto výsledky jsou vydobývány postupně od 17. století na přírodě, která se stala 

pouhým souborem kvantifikovatelných jsoucen a posléze manipulovatelným zdrojem surovin. 

Vše začalo podléhat výsadnosti lidského subjektu, jeho kontrole a technice. Tento vývoj však 

nakonec pohltil i samotného člověka. Ten se, jak Heidegger popisuje v pozdější práci, nestal 

jen pouhou věcí v totální matematizaci přírody, ale lidským zdrojem v rámci ustanovujícího 

zjednávání či zjednatelnosti (Ge-stell). V tomto nazírání na svět, jsme kusem či prostředkem 

zjednatelným k nějakému stanovenému účelu, jenž je prostředkem k dalšímu účelu. Jsme 

v tomto univerzálním řetězci stavem použitelnosti (Be-stand) pro další možné přetváření, 

hromadění a k dosahování jen takových otázek nebo výsledků, které jsou předem stanoveny a 

opět upotřebitelné k dalším použitelným cílům v provozně-technické mašinérii 

každodennosti, povolání nebo univerzity – a jinak už ničím. Vše se tak ve vzdělávání, teorii i 

praxi ukazuje především ve světle něčeho, co lze zjednávat, regulovat, plánovat a „naštelovat“. 

Tím se odkrývají možnosti věcí a člověka co do pouhé užitkovosti, která funguje jaksi na 

povel. Kvůli tomuto způsobu uchopování všeho zapomínáme na myšlení samotné bytnosti 

bytí. Ge-stell je pro Heideggera bytností moderní techniky, přičemž tato bytnost není nic 

technického.27 

 

                                                           
26 M. Heidegger, Konec filosofie a úkol myšlení, ISE, Praha 1993, s. 7. 
27 Aniž bychom si to uvědomovali, Gestell nás nutí, „abychom se ponořili do zuřivého zjednávání, které zastírá 

každý náhled do události (Ereignis) odkrývání a tak od základu ohrožuje vazbu k bytnosti pravdy“ (M. Heidegger, 

Věda, technika a zamyšlení, cit. d., s. 32). Hrozí tedy nebezpečí, že veškeré možnosti odkrývání, pravda a poznání 

se zvrhne nebo rozpustí pouze v jedné a převládající možnosti odkrývání, v rámci níž se i člověk stává pouhým 

zjednaným materiálem či lidským zdrojem. Jak výmluvně kupříkladu zní „oddělení lidských zdrojů“ nebo „řízení 

lidských zdrojů“ v rámci univerzitního provozu a vzdělání. K této problematice více viz M. Heidegger, Věda, 

technika a zamyšlení nebo „1. Einblick in das, was ist“ (1949), cyklus čtyř přednášek: „Das Ding“; „Das Ge-stell“; 

„Die Gefahr“; „Die Kehre,“ in: GA, sv. 79, Klostermann, Frankfurt a. M. 1994. 
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1.2 Rektorská řeč 

Na nástupní profesorskou přednášku Co je metafyzika? navazuje v roce 1933 nástupní 

rektorskou řečí Sebeurčení německé university,28 v níž se Heidegger vymezuje proti 

dosavadnímu čistě provoznímu charakteru univerzity. Vzhledem k nepochopení této 

přednášky a diskusím kolem téměř ročního působení v pozici rektora a vstupu do NSDAP 

napsal Heidegger v roce 1945 komentář Rektorát 1933/34 – skutečnost a myšlenky.29 

V komentáři poukazuje na to, že rektorská řeč se týká zamyšlení a současně že „to, co bylo 

v řeči řečeno, je myšleno pouze filosoficky“.30 Tématem rektorské řeči byl „výklad bytostného 

určení vědění a vědy, na němž má být universita založena“31 neboli možnost obnovy německé 

univerzity z hlediska nároků vědění prvních řeckých myslitelů a „bytostného základu, jenž je 

právě bytostným základem věd, tzn. z bytostného určení samotné pravdy,“32 které nebylo ani 

v antice dostatečně vytěženo. Heideggerovu řeč lze proto zevšeobecnit na bytostné určení 

jakékoli univerzity a vědy, pokud vyrostly z kořenů evropské tradice. 

V situaci odumření věd v jejich základu a současné roztříštěnosti vědění a disciplín 

udržovaných na univerzitě ve zdánlivé jednotě už jen organizačně-institucionálním a 

technicko-provozním charakterem, se pokusil Heidegger nejen filosoficky promýšlet v obou 

přednáškách, ale také jako rektor prakticky usilovat o realizaci obnovy univerzity, o záchranu 

akademické výuky s nárokem na skutečné vědění tázající se, co je hodno vědění. Tím chtěl 

                                                           
28 M. Heidegger, „Sebeurčení německé university,“ in: Filosofický časopis, 44, 1996, 1, s. 45–52 nebo in: GA, sv. 

16, Frankfurt a. M. 2000. 
29 Tématem zde není hodnocení Heideggerova členství v NSDAP nebo jeho aktivit v době nacistického Německa. 

Omezím se tedy jen na to, jak tuto situaci posuzuje Heidegger. Rektorská řeč, jak Heidegger uvádí, sama 

nezapůsobila na ty, kterým byla určena především, vyvolala ovšem negativní reakce ze strany ministerstva, neboť 

řeč se nenesla v duchu stranické ideologie a rasového určení. Řeč však později rozpoutala diskuse ohledně 

některých pasáží a ohledně Heideggerova rektorského působení nebo členství v NSDAP. Heidegger proto v roce 

1945 v komentáři Rektorát 1933/34 – Skutečnost a myšlenky vysvětluje důvody, proč se po velkém váhání a 

přesvědčování ze strany bývalých rektorů a kolegů rozhodl místo rektora přijmout, dále zmiňuje svoje krátké a 

neúspěšné působení a konečně i důvody, které jej vedly ke složení funkce. Po filosofické stránce Heidegger zpětně 

komentuje a jinými slovy vysvětluje to, co filosoficky myslel v rektorské řeči. Přednáška měla akademické obci 

prý ukázat, o co Heideggerovi půjde během výkonu funkce, tj. být „vodítkem k rozlišení podstatného, méně 

podstatného a vnějšího“ (M. Heidegger, „Rektorát 1933/34 – Skutečnost a myšlenky,“ in: Filosofický časopis, 44, 

1996, 1, s. 59–74, s. 65 nebo in: GA, sv. 16, Frankfurt a. M. 2000). Vzhledem k neporozumění řeči ze strany 

univerzity a ministerstva, nemohlo být podle Heideggera ani porozuměno jeho působení na rektorátu. Ke své 

činnosti ve třicátých letech 20. století se vrací i v rozhovoru, který poskytl redaktorům časopisu Spiegel 23. září 

1966 (viz M. Heidegger, „Už jenom nějaký bůh nás může zachránit,“ in: Filosofický časopis, 43, 1995, 1, s. 3–

35). 
30 M. Heidegger, Rektorát 1933/34 – Skutečnost a myšlenky, cit. d., s. 65. 
31 Tamtéž, s. 63. 
32 Tamtéž, s. 60. O bytnosti pravdy tehdy Heidegger přednášel a prostřednictvím ní se vracel k původnímu řeckému 

náhledu neskrytosti /alétheia – pravda/ (Tamtéž, s. 60). 
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získat „opětovnou původní živou jednotu těch, kteří se táží a kteří vědí“.33 Proto Heideggerovo 

filosofické usilování – z hlediska myšlení původního bytostného základu – nemělo být 

pouhým řečněním o tzv. sebeurčení univerzity jako svrchovanosti, samosprávě, o 

akademických svobodách, o ideji univerzitního vzdělání atd., o čemž se i dnes běžně hovoří 

(zejména během akademických obřadů a univerzitních výročí), a v čem se zpravidla 

předpokládá bytostné určení univerzity. Takovými povrchními projevy bez náhledu 

bytostného počátku jsme ještě velmi vzdáleni od toho, abychom byli schopni nahlédnout, co 

přináleží ideji univerzity a součinnosti všech těch, kdo jsou schopni vést, a těch, co pokračují 

v jejich šlépějích. Heidegger dodává, že „kontinuita mezi učiteli a žáky se probouzí a upevňuje 

jedině v jejich opravdovém a společném zakotvení v bytostném určení university,“ a to nabývá 

na své vážnosti tehdy, když jsou „ti, kteří vedou, sami především a neustále těmi, kdo jsou 

vedeni,“34 tj. vedeni duchovním posláním jako tvůrčí bezmocí vědění, která čelí nadvládě 

osudu v prométheovském smyslu. Bytostné určení vědění totiž čelí moci skrytosti jsoucna, 

které se současně odkrývá „ve své nevyzpytatelné nepoddajnosti a propůjčuje vědění svou 

pravdu“.35 Vědeckost vědy je pak původně takovým postojem, který se nepoddává obavám 

z  otázek navzdory neustálému skrývání jsoucna v celku a bezmoci vědění, nýbrž je 

ustavičným tázáním po tomto celku a našem dějinném bytí v něm, tudíž po tom, vůči čemu a 

odkud vůbec něco víme. Je tedy zkoumajícím tázáním, jež nahlíží nejen pod navyklé 

samozřejmosti života, nýbrž také pod nereflektované nebo mechanicky naučené předpoklady 

a postoje vlastní disciplíny. Původní vědeckost vědy tak podle Heideggera není jen kulturním 

produktem a teorií o něčem, z čeho lze vystoupit a co jakožto vhodný prostředek používáme 

ke zjišťování toho, co nevíme, nebo k dosažení nějakého sběru poznatků a technického 

pokroku v té či oné oblasti, nýbrž věda je ohniskem bytostného uskutečňování praxe v celku 

našeho bytí ve světě. 

Takto byla ustavena moc počátku, která na nás neustále doléhá ze zrodu řecké filosofie, 

a tento ustavující počátek nelze vyprázdnit nějakým pokrokem, není něčím jen dávno minulým 

nebo pouhou formalitou, již používáme na univerzitě při různých vzpomínkových a 

                                                           
33 Tamtéž, s. 60. 
34 M. Heidegger, Sebeurčení německé university, cit. d., s. 45. 
35 Tamtéž, s. 47. V Bytí a čase Heidegger píše o osudu pobytu či pobytovém osudu (Schicksal) v jeho dění a 

dějinnosti ve světě a vzhledem k tomu, že jeho bytí je vždy již děním ve spolubytí s druhými, tj. dění společenství, 

národa, je to jeho údělem (Geschick); „Jestliže však osudový pobyt existuje jakožto "bytí ve světě" bytostně ve 

spolubytí s druhými, je jeho dění spoluděním a je určeno jako úděl“ (M. Heidegger, Bytí a čas, cit. d., s. 426). V 

přednášce Co je metafyzika? použil osud pouze dvakrát a v rektorské řeči osud devětkrát a úděl třikrát.  
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slavnostních příležitostech, nýbrž tu setrvává po tisíciletí, neboť nás ve své velikosti už dávno 

předešel a naléhá na nás, abychom opětovně nahlédli jeho možnosti a moc. Heidegger proto 

říká, že „veškerá věda je filosofií, ať to ví či neví, ať tomu chce či nechce. Veškerá věda 

zůstává s tímto počátkem spjata“.36 Z uvedeného důvodu se otázka samosprávy univerzity a 

věcí s tím spjatých ustavují jen myšlením počátku, z něhož čerpáme svoji sílu, a současně 

zamýšlením se nad sebou (Selbstbesinnung). Jinými slovy, co jsme my sami a čím máme být 

jako učitelé, žáci i vedení jednotlivých fakult či univerzity, je dáno sebeurčením univerzity 

jako jednotící vůlí k bytostnému určení univerzity, tudíž vůlí k vědě a k bytostnému 

porozumění dějinnému duchovnímu poslání a vědění, neustále čelícímu selhávání před 

skrývajícím, před nadvládou osudu. Proto i rektorské místo zavazuje rektora k duchovnímu 

vedení a k důslednému zamýšlení se nad bytostným určením univerzity, a tudíž k důslednému 

zamýšlení se nad sebou samým, jež není reduktivním „kolapsem“ do kalkulujícího či 

odborného diskursu.37  

Podle Heideggera však nelze opomíjet, že porozumění našemu bytí stojí na prahu 

proměny, o níž už hovořil Nietzsche. Nacházíme se v situaci vyvázání se ze zapuštěnosti do 

univerzální souvislosti řádu bytí či božského řádu a morality, v rámci něhož se člověk 

smysluplně tázal, vystavoval se jsoucnu vcelku a čelil osudu. Moderní člověk je opuštěn 

uprostřed bezbřehosti jsoucna a vydán nejistotě a pochybnostem, trpí neukotveností domova 

a neukotveností k domovu, došlo ke zhroucení kosmologických hodnot a smyslu, Bůh jest 

mrtev. To pak ale znamená, že nárok zamyšlení a vědění má být o to více umocněn a veden 

tázáním uprostřed této nejistoty veškerenstva. V této opuštěnosti máme o to radikálněji 

nahlížet bytostné určení vědy a univerzity na základě tázání, které nekončí uspokojující 

odpovědí nad konkrétním poznatkem v rámci daného oboru, potvrzením či falzifikací 

zkoumaného jevu, technickým pokrokem atd., „nýbrž tázání se samo stává nejvyšší podobou 

vědění,“ tázání otevírá bytostnost věcí jako takových a rovněž „rozbíjí uzavírání věd ve 

specifické obory, přivádí je zpět z jednotlivých polí a koutů, kde byly beze smyslu a cíle 

roztroušeny a vymezuje vědu opět bezprostředně z plodnosti a požehnání všech světodějných 

                                                           
36 M. Heidegger, Sebeurčení německé university, cit. d., s. 46. Co se týče například kultivace lidskosti a myšlení, 

v tom podle Heideggera nejsme dále než starověcí Řekové, proto také v jiném textu uvádí, že „právě nejpůvodnější 

lidská úsilí nikdy neustávají, a to proto, že se nikdy nemohou zbavit nejistoty a stále se musí vracet na totéž místo 

a jedině v tom nacházejí zdroj své síly. Jejich neustálost netkví ve stejnoměrném postupu vpřed ve smyslu tzv. 

pokroku. K pokroku dochází pouze v oblasti, která je pro lidskou existenci nakonec nedůležitá“ (M. Heidegger, 

„Fenomenologická interpretace k Aristotelovi,“ in: Filosofický časopis, 44,1996, 1, s. 9–44, s. 13). 
37 M. Heidegger, Sebeurčení německé university, cit. d., s. 45–47. 
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mocností vezdejšího bytí lidských dějin, jako jsou: příroda, dějiny, řeč; národ, mravnost, stát; 

básnění, myšlení, víra; nemoc, šílenství, smrt; právo ekonomika, technika“.38 Bytostné tázání 

je tak vůlí k bytostnému určení vědy a univerzity v nejistotě, nezapuštěnosti a nejvyšším 

ohrožení či nebezpečí, které na nás v našem bytí doléhá z nadvlády osudu, a tím se teprve 

odhaluje pravý duchovní svět národa. To duchovní či duch v Heideggerově smyslu však není 

nějakou kulturní nadstavbou, není určen objektivním duchem nebo rozumem, ani nejde o 

soubor poznatků a hodnot nebo dovedné odbornosti, nýbrž tkví v duchu, který je „původně 

laděná vědoucí odhodlanost k bytostnému určení bytí“.39 

 Pokud by podle Heideggera bylo bytostné určení vědy založeno na takové otřesenosti 

našeho bytí z převahy jsoucna a nejistoty světa, lze pak u akademické obce probudit a 

rozvinout nové úsilí po společenském dorozumění a bytostném tázání, které bude na straně 

jedné natolik sladěné a jednotné ve vztahu k našemu bytí a fundamentální otázce po bytí, že 

bude bourat hranice neslučitelnosti fakult, odborností či deskripcí jsoucna a „překonávat 

zatuchlost a nepravost vnějšího výcviku k povolání,“40 a současně na straně druhé toto úsilí 

nepopře úsilí o specifickou odbornost ve vztahu ke světu a výcvik ke 

specializovanému povolání. Takové duchovní zákonodárství bude činit fakultu fakultou, 

odbornost odborností a univerzitu univerzitou, a takto uvědomělá a udržovaná výlučnost či 

bytostně založená nekompatibilita může překlenout onu oborovou a badatelskou roztříštěnost.  

To však jak po pedagozích, kteří mají vést, tak po žácích nebo studentech, kteří jsou 

vedeni, vyžaduje udržovat v sobě ono mimořádné úsilí po fundované odbornosti, jakož onu 

výlučnou snahu po bourání odbornosti; současně jde o to udržovat bytostný protiklad mezi 

tím, kdo vede, a tím, kdo následuje. Heidegger uvádí, že „jedině boj udržuje protiklad v 

otevřenosti a vštěpuje společenství učitelů a žáků ono základní určení, z něhož sebeurčení, 

samo sebe omezující, zmocňuje odhodlané sebezpytování [Selbstbesinnung – pozn. autora] 

k pravé samosprávě“.41 V komentáři Heidegger vysvětluje, že boj zde není v žádném případě 

myšlen jako fyzický boj, poroba, napadání soka, válka nebo ospravedlňování války, nýbrž je 

nahlížen filosoficky (jako již v Bytí a čase)42 v rámci řeckého pojetí skutečného vědění 

                                                           
38 Tamtéž, s. 48. 
39 Tamtéž. 
40 Tamtéž, s. 51. 
41 Tamtéž, s. 52. 
42 V poznámce číslo 35 jsem upozornil na rozdíl mezi pojmem osudového pobytu (Schicksal) a jeho spolubytím 

s druhými, což je pobytovým údělem (Geschick). Tato vazba jednotlivého osudu ve společném údělu ukazuje, že 

„V ‚bytí spolu‘ v tomtéž světě a v odhodlanosti pro určité možnosti jsou osudy již předem nasměrovány. Moc 

údělu se uvolňuje teprve ve sdílení a v boji. Osudový úděl pobytu v rámci své ‚generace‘ a s ní vytváří plné, 
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(epistémé) a pravdy (alétheia), v němž tázání a zamyšlení tkví v boji ve smyslu Hérakleitova 

„boj je otcem všech věcí“.43 Polemos a eris jsou u Hérakleita synonymem pro střet, který není 

nějakou konkrétností, ani pouhým sporem nebo rozepří, nýbrž jde o bytostnou vzájemně se 

uznávající dimenzi střetávání jakožto ukazování a vystavování se druhému, vzcházení ze 

skrytosti do neskrytosti, tedy v řeckém pojetí do pravdivosti – proto jde současně o 

sebevystavování se bytostnému základu. Bytostným určením boje tudíž jest toto vzájemné 

uznávající dávání najevo a schopnost setrvat v této vystavenosti, a proto je bytostné tázání a 

zamyšlení vedeno v rámci boje a pravdy.44 

Uvedená celostnost v boji se potom má dít s těmi, co vedou, a těmi, co následují, 

v bytostném určení vědy a univerzity. Pokud tázání a zamyšlení netkví v dimenzi vystavenosti 

bytostného základu a schopnosti setrvat v problematičnosti celku, zůstávají učitelé, žáci a věda 

v pozici těch, kdo ne-ví. Jak samospráva a sebeurčení, tak akademická svoboda není něco 

libovolného, nezávazného či rétorického, natož něco, co může opomíjet bytostná určení, nýbrž 

z nich má naopak čerpat. Nárokem univerzitního vzdělávání je potom služba takovému vědění, 

které sleduje to, co je hodno vědění a duchovního poslání (v uvedeném smyslu), čili to, co 

není ve službě „otupělého“ rychlo-výcviku pro výkon povolání, nýbrž zamýšlivého vědění, 

neustále se tázajícího uprostřed nezajištěnosti našeho bytí a nezabezpečenosti předpokladů či 

stanovisek. 45 

Heidegger hodnotí v závěru svého poválečného komentáře celý svůj filosofický 

podnik i naivní víru v možnost realizovat ideu spjatosti univerzity a vědy z jejich bytostného 

určení, a to nejen v době nacistického Německa. Poukazuje na to, že „dnes ovšem, ještě méně 

než tehdy, existuje možnost otevřít osleplým očím obzor tohoto bytostného“.46 Navíc, co se 

                                                           
autentické dění pobytu“ (M. Heidegger, Bytí a čas, cit. d., s. 426). Heidegger rovněž cituje Hegela, který také 

používá pojem boj (Tamtéž, s. 477). 
43 M. Heidegger, Rektorát 1933/34 – Skutečnost a myšlenky, cit. d., s. 64. Heidegger v textu zdůrazňuje, že je 

důležité nahlížet uvedenou citaci v celém kontextu Hérakleitova myšlení.  
44 To celé navíc platí podle Heideggera v kontextu, který Hérakleitos uvádí tak, že toto střetání je rovněž „tím 

nejvyšším, na vše dohlížejícím, a to tak, že dopouští, aby se jedni ukázali jako bohové, jiní však jako lidé, tedy 

aby se jedni vyjevili co poddaní, jiní pak jako svobodní“ (M. Heidegger, Rektorát 1933/34 – Skutečnost a 

myšlenky, cit. d., s. 64). Jde o zlomek B 53. Novotného překlad zní: „Boj je otcem všeho i králem všeho a jedny 

učinil bohy, druhé lidmi, jedny udělal otroky, druhé svobodnými“ (K. Svoboda, Zlomky předsokratických 

myslitelů, SPN, Praha 1989, s. 28). Kratochvílův překlad zní: „Zápas je všech otec, všech král, a jedny předvádí 

jako bohy, jiné jako lidi; jedny činí otroky, jiné svobodnými“ (Z. Kratochvíl, Hérakleitos – řeč o povaze bytí, 

Herrmann & synové, Praha 1993, s. 44). 
45 Heidegger ilustruje toto neustálé vydobývání duchovního světa a vystavování se zpochybnění svého bytí také 

na citaci z Platónovy Ústavy: „Vše velké trvá v bouři /…/.“ Novotného překlad zní: „Všechno veliké jest zajisté 

nebezpečné /…/“ (Platón, Ústava, 497d9). Hoškův překlad zní: „Vždyť všechno, co je veliké, je i nejisté“ (Platón, 

Ústava, Svoboda-Libertas, Praha 1993). 
46 M. Heidegger, Rektorát 1933/34 – Skutečnost a myšlenky, cit. d., s. 71. 
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týče samotné rektorské řeči, konstatuje, že „rektorská řeč byla pronesena do větru a 

zapomenuta /…/ Po dobu celého rektorátu se o řeči nikdo z kolegů ani nezmínil. Pohybovali 

se v kolejích fakultní politiky, vyježděné za staletí.“47 Marnost celého usilování zpětně 

spatřuje v tom, že se vůči bytostnému základu a původní jednotě univerzity a vědy postavila 

dvě – stále aktuální – ohrožení, která se následně spojila, a s o to větší intenzitou ohrozila 

bytostný charakter univerzity v jejím sepětí s vědou. Jedním z ohrožení je politizace vědy či 

univerzity, idea překrucující a falsifikující původní bytostné založení pravdy – tehdy nová idea 

„politické vědy“ –, kterou hlásal nacionální socialismus a kterou Heidegger odmítal. Druhé 

ohrožení spočívá v přetrvávání důrazu na tzv. odbornost, která redukuje bytostné určení vědy 

a tříští „superpozičnost“ ideje univerzity na jednotlivé odborné školy a upřednostňuje pokrok 

čistě jen v odborné průpravě k následnému povolání. Heidegger ovšem neprosazuje nějakou 

jednotící mnohoučenost, studium filosofie nebo povrchnost na úkor specializace. Nebezpečí 

spatřuje v nezaložené specializaci a rozmělnění jednotlivých oborů. Odbornost implikuje 

eliminaci zamyšlení nad bytostnými základy jako něčím buď jen zbytečným či filosoficky 

abstraktním a idealistickým, anebo něčím, co je pro odbornost pouhou formální dekorací v 

rámci tradicí vyježděných kolejí v provozu univerzity a vzdělání.48 

Bytostné myšlení nenahradíme sebelepšími výchovnými či vzdělávacími metodami, 

prezentacemi a technickými pomůckami nebo nově zjednanými specializovanými obory o 

výchově a vzdělávání, které jsou ustavené opět v rámci vlády kalkulujícího myšlení či Ge-

stellu. Zamyšlení nenahradíme ani dobře míněnými dějinami vlastního oboru, jež se většinou 

jen formálně vyučují v jednom semestru. Bytostné určení oboru podle Heideggera 

nevymezíme a nenahlédneme odbornými prostředky daného oboru, například prostředky 

matematickými, fyzikálními nebo historickými, neboť takové prostředky jsou čerpány opět 

jen z předpokladů daného oboru.49 Podobně Heidegger v jiných textech poukazuje na 

                                                           
47 Tamtéž, s. 68. 
48 Pro obory, které s filosofií a bytostným myšlením nemají mnoho společného, udržujeme například název 

filozofická (se z) fakulta nebo titul Ph.D., aniž bychom se zamysleli nad bytostným nárokem obsahu těchto pojmů, 

jež jsou spjaté s ideou univerzity. 

49 M. Heidegger, Das Ge-stell, cit. d., s. 34. Jinde Heidegger říká: „Fyzika jakožto fyzika nemůže činit žádné 

výpovědi o fyzice. Všechny výpovědi fyziky hovoří fyzikálně. Fyzika sama není možným předmětem fyzikálního 

experimentu. Totéž platí o filologii. Jako teorie řeči a literatury není filologie nikdy možným předmětem 

filologického bádání. Totéž platí pro každou vědu“ (M. Heidegger, Věda, technika a zamyšlení, cit. d., s. 55.). U 

fyziky to dokládá C. F. von Weizsäcker: „Je snazší být fyzikem a získávat správné fyzikální poznání, než 

vypovědět, co člověk vlastně dělá, když provozuje fyziku“ (C. F. Weizsäcker, Die Einheit der Natur, Hanser, 

München 1971, s. 110). Nebo Gadamer uvádí toto: „Fyzik, který se jak známo vždycky dostává do nejtrapnější 

situace, kdykoli chce bez použití svých rovnic jiným nebo i jen sám sobě vysvětlit, co to tu právě vypočítal, je 
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komičnost či tragičnost vědy, která se ještě domnívá, že může pozitivismus překonat zase jen 

pozitivismem, jenž si vystačí s fakty, kvantifikací, exaktností, logikou atd. Uvedené postoje 

se však podle Heideggera týkají těch oblastí, kde se provozuje druhotná nebo průměrná práce. 

Nicméně k tomu, abychom mysleli filosoficky o bytostných předpokladech, není zapotřebí 

studovat obor filosofie, neboť ani to ještě nezaručuje nárok bytostného zamyšlení a vědění. 

Heidegger dává za příklad vůdčí osobnosti atomové fyziky Nielse Bohra a Wernera 

Heisenberga, kteří „myslí veskrze filosoficky a jen proto jsou s to položit problémy novým 

způsobem a především v problematičnosti vydržet“.50 

V poválečném komentáři Heidegger ještě hovoří o tom, že je „případ rektorátu /…/ 

sám o sobě bezvýznamný, svědčí však o metafyzické situaci bytostného určení vědy, kterou 

již, coby novátorství, nelze zadržet v její bytostné proměně v čistou techniku“.51 Toto je jeden 

z rozhodujících vhledů, k nimž Heidegger postupně dospíval od druhé poloviny třicátých let, 

a proč mimo jiné opustil diskuse o univerzitě jako místu pravého vědění a dění vědy z 

bytostného určení. I když opustil víru v univerzitu jako místu sjednocující vědy a pokládání 

otázky po tom, co je hodno vědění, samu tuto otázku neopustil. Přesunul se od problému 

univerzity ke kritice tradiční metafyziky, k analýzám vědeckosti vědy, a přibližně po celé 

období války se zamýšlel nad těmito problémy už z hlediska vědy a v kontextu analýz tzv. 

hodnotového myšlení či nihilismu, který se line od dob Platónových. Vyrovnával se zde 

s dějinným proměňováním otázky po bytí a tudíž s dějinným proměňováním problému nicoty 

či hodnotového myšlení. V roce 1940 dospěl Heidegger k závěru, že vědy jsou vnitřně 

metafyzické a naplňují úděl západních dějin, dějin bytí jako nihilismu. Nakonec v roce 1950 

                                                           
neustále v napětí tohoto integračního úkolu“ (H.-G. Gadamer, Člověk a řeč, Oikúmené, Praha 1999, s. 37). Typické 

se mi jeví i to, co Husserl říká o reakci běžného odborníka v přírodních vědách na poznámku o zamyšlení se nad 

jeho úspěšnou činností nebo disciplínou: „Každý pokus vycházející z mimomatematického a 

mimopřírodovědeckého badatelského okruhu a podněcující k podobnému zamyšlení je odmítnut jako metafyzika. 

Odborník, který věnoval těmto vědám svůj život, musí přece sám nejlépe vědět – to se mu zdá tak jasné – co svou 

prací sleduje a čeho dosahuje /…/“ (E. Husserl, Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, Úvod do 

fenomenologické filosofie, cit. d., s. 78).  
50 M. Heidegger, Novověká matematická přírodní věda, cit. d., s. 77. 
51 M. Heidegger, Rektorát 1933/36 – Skutečnost a myšlenky, cit. d., s. 71. Také Husserl si v Krizi posteskl a kladl 

otázku, zda se moderní věda se svou technickou a formalizovanou metodikou nepodobá „zjevně velmi užitečnému 

a přitom spolehlivému stroji, s nímž se každý může naučit správně zacházet, aniž v nejmenším chápe vnitřní 

možnost a nutnost výkonů takového druhu?“ (E. Husserl, Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, 

Úvod do fenomenologické filosofie, cit. d., s. 74). A dodává: „Matematik, přírodozpytec, v příznivém případě na 

výsost geniální technik metody, jíž vděčí za objevy, které jediné hledá, není normálně vůbec schopen se takto 

zamyslit. Ve své skutečné sféře bádání a objevů nemá vědec ani potuchy o tom, že všechno to, co taková zamýšlení 

mají ujasnit, vůbec teprve vyžadují ujasnění ve jménu toho pro filosofii nejvyššího, pro vědu podstatného zájmu, 

totiž zájmu skutečného poznání samého světa, samé přírody. A to se z tradičně dané vědy, z níž se stalo techné, 

právě ztratilo. /…/“ (Tamtéž, s. 78). 
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konstatoval, že věda je ve své bytnosti bytností techniky (tato bytnost není nic technického) a 

že věda nemyslí, nicméně bytostně určuje moderní dobu a vzdělávací procesy.52 

V tomto smyslu dnešní situace provozu vědy a technicko-organizační jednoty 

univerzity není jiná. To, co je skutečné vědění, vzdělání a tázání či vztah k celku se zúžilo na 

to, co je hodno specializace a bezprostřední aplikace v technice a zaměstnání.53 Heideggerovi 

se ukázalo, že dosavadní myšlenkové prostředky a filosofie se nejsou s to nějak vypořádat s 

bytností techniky, která neznající mez vše pohlcuje, neboť dosavadní tradice myšlení tento 

způsob myšlení po staletí budovala. Heidegger píše: „Možná, že existuje myšlení, které je 

střízlivější než nezadržitelné řádění racionalizace a úchvatnost kybernetiky. Snad právě toto 

uchvácení je v nejvyšší míře iracionální. Možná, že existuje myšlení, které je mimo rozlišení 

racionálního a iracionálního, ještě střízlivější než vědecká technika, střízlivější, a proto stojící 

stranou, bez efektu, a přece mající svou vlastní nutnost.“54 Na myšlení, které dokáže pracovat 

s ano i ne, bytostným a specializovaným myšlením, a které dokáže nechat být i nenechat být 

techniku v našem životě, na to Heidegger nenachází odpověď. Proto se nyní pokusíme 

představit možnost takového myšlení v Bohrově rámci komplementarity. 

 

2. Možnost ideje univerzity jako ideje komplementarity 

2.1 Bohrův rámec komplementarity  

Možnost ideje univerzity jakožto komplementarity předpokládá základní znalost některých 

filosofických východisek kvantové teorie – pouze tak je možné ukázat Bohrův přínos 

modernímu myšlení.55 Plotnitsky například zdůrazňuje, že komplementarita přesahuje 

                                                           
52 K tomuto vývoji více viz M. Heidegger, Nietzsche, I (1936–39), in: GA, sv. 6.1, Nietzsche, II (1939–46), GA, 

sv. 6.2, Klostermann, Frankfurt a. M. 1961; M. Heidegger, Was heißt Denken?, Niemeyer, Tübingen 1954, či in: 

GA, sv. 8, Klostermann, Frankfurt a. M. 2002. Komplexně k Heideggerovu pojetí vědy viz T. Glazebrook, 

Heidegger’s Philosophy of Science, Fordham University Press, New York 2000 či J. Kockelmans, Heidegger and 

Science, Center for Advanced Research in Phenomenology, Washington, D. C. 1985. 
53 Dodejme s Jaspersem: „Masové pobývání na vysokých školách má tendenci zničit vědu jako vědu. Ta se má 

přizpůsobit davu, který chce jen svůj praktický cíl, zkoušky a s nimi spojené oprávnění; výzkum má být 

podporován jen potud, pokud slibuje hodnotitelné výsledky. Potom se věda redukuje na rozumu přiměřenou 

objektivitu naučitelného.“ (K. Jaspers, Duchovní situace doby, Academia, Praha 2008, s. 133.) 
54 M. Heidegger, Konec filosofie a úkol myšlení, cit. d., s. 34.  
55 K Nielsi Bohrovi více viz F. Grygar, Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a 

biologie, Pavel Mervart, Vimperk 2014; K bohrovské literatuře více viz například: D. Favrholdt a Finn Aaserud 

(eds.), Niels Bohr Collected Works Volume 10: Complementarity beyond Physics (1928–1962), Elsevier, 

Amsterdam – New York – Oxford – Tokyo 1999; N. Bohr, Atomic Theory and the Description of Nature, Four 

essays with an Introductory Survey by N. Bohr, Cambridge University Press, Cambridge 1961; A. Pais, Niels 

Bohr´s Times, in Physics, Philosophy and Polity, Clarendon Press, Oxford 1993; H. Folse, The Philosophy of Niels 

Bohr. The Framework of Complementarity, Elsevier, Amsterodam – Oxford – New York – Tokyo 1985; J. Faye 

a H. Folse (eds.), Niels Bohr and Contemporary Philosophy, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht – Boston 

1994; J. Honner, The Description of Nature: Niels Bohr and the Philosophy of Quantum Physics, Oxford 
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jakoukoliv fyziku a současně se stává anti-metafyzikou, srovnává ji též s Gödelovou 

neúplností, s Heideggerovou kritikou tradiční metafyziky a vědy, s Derridovou dekonstrukcí 

nebo s Batailleho obecnou ekonomií.56 

Navzdory novému porozumění smyslu měření, experimentů a dobývání faktů v 

novověkém matematickém rozvrhu přírody, navzdory pokusům kalkulujícího myšlení o 

eliminaci rozporuplných metafyzických interpretací jsoucna usazením veškerenstva jsoucího 

– včetně člověka a jeho prožitků – do jednotně vysvětlitelného rozvrhu mechanicky 

fungujícího vesmíru, ve kterém lze jakýkoliv jev nebo dění kauzálně determinovat 

z přítomnosti do minulosti nebo budoucnosti, setkáváme se ve vědeckých a každodenních 

deskripcích reality s takovými jevy a událostmi, jež nelze a nikdy ani nebude možné přesně a 

komplexněji vysvětlit pouze na základě kalkulujícího myšlení či vědotechniky. Na počátku 

20. století se proto vůči dosavadní karteziánské tradici subjekt-objektového zkoumání, které 

se pokusilo podat objektivně unifikovaný výklad vesmíru nebo fenoménu života, vymezila 

nejen fenomenologie, nýbrž také filosoficky a experimentálně kvantová teorie, což způsobilo 

a stále způsobuje teoretickou i praktickou revoluci v našem každodenním životě, logice a 

chápání vesmíru.  

Od přelomových příspěvků Plancka a Einsteina k rodící se kvantové teorii na počátku 

20. století ukázaly následující bouřlivé filosofické diskuse a časté paradoxní výsledky 

experimentů, že ve zkoumání hmoty či atomárního dění se setkáváme s naprosto novou 

neklasickou zkušeností, která narušuje novověká měřítka vědeckosti vědy. Jde o nové pojetí 

deskripce přírody, logiky a matematiky, nové koncepce hmoty a světla či záření, kauzality a 

pravděpodobnosti, reprezentace a měření. Kupříkladu právě nové pojetí měření vypovídá o 

bytostných a neodstranitelných interakcích během měření mezi subjektem a objektem, tj. mezi 

tím kdo měří, čím měří, jak měří, a tím měřeným. Z toho vyplývá nemožnost zkoumání na nás 

nezávislých objektů či skrytých parametrů (vlastností) přírody a de facto zbytečnost diskusí o 

                                                           
University Press, Oxford 1988; A. Plotnitsky, Complementarity: Anti-Epistemology after Bohr and Derrida, Duke 

University Press Books, Durham – London 1994; A. Plotnitsky, Niels Bohr and Complementarity – Introduction, 

Springer Verlag, New York – Heidelberg – Dordrecht – London 2013; D. Lindley, Uncertainty – Einstein, 

Heisenberg, Bohr, and the Struggle fot the Soul of Science, Anchor Books, New York 2007; P. McEvoy, Niels 

Bohr: Reflections on Subject and Object. The Theory of Interacting Systems, Volume 1, Microanalytix, San 

Francisco 2001; D. Murdoch, Niels Bohr´s Philosophy of Physics, Cambridge University Press, Cambridge 1987; 

S. Brock, Niels Bohr´s Philosophy of Quantum Physics – In the Light of the Helmholtzian Tradition of Theoretical 

Physics, Logos Verlag, Berlin 2003; D. Favrholdt, Niels Bohr´s Philosophical Background, Munksgaard, 

Copenhagen 1992 a J. Faye, Niels Bohr: His Heritage and Legacy, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1991. 

Dále viz české webové stránky k Bohrovi http://nielsbohr.webnode.cz/  
56 Více viz A. Plotnitsky, Complementarity, Anti-epistemology after Bohr and Derrida, Duke University Press 

Books, Durham – London 1994. 

http://nielsbohr.webnode.cz/
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odhalování tzv. objektivní reality mimo nás.57 Dále se to týká klasické kauzální 

neodvoditelnosti výsledků ze dvou experimentálních uspořádání (například přesné měření 

polohy v jednom experimentu a přesné měření hybnosti či rychlosti v druhém, měření 

vlnového chování částice v jednom experimentu a měření korpuskulárního chování částice v 

druhém). S tím rovněž souvisí nedostatečnost tradiční logiky a matematiky (v kvantové teorii 

nemusí platit komutativnost či logický předpoklad, že když něco je, tak to současně nemůže 

nebýt atd.), což také implikuje nemožnost komplexní reprezentace a smysluplné interpretace 

atomárního dění prostřednictvím klasických veličin nebo jednoho výkladu přírody (buď 

výkladu vlnového, anebo výkladu korpuskulárního) atd.58 

Kvantovou interpretaci reality tak nelze redukovat nebo jakkoli převádět jen na 

dosavadní způsob objektivistického poznání či deterministického bádání a logiky, neboť mimo 

jiné, jak uvádí Prigogin a Stengersová, „realita zkoumaná fyzikou není pouze dána, ale je i 

duševním výtvorem,“59 poněvadž si musíme uvědomit, jak říká Bohr, že „/…/ nová situace ve 

fyzice nám tak působivě připomněla onu starou pravdu, že jsme jak diváci, tak herci ve velkém 

dramatu existence“.60 Petersen, který pracoval v posledních letech s Bohrem, poukazuje na to, 

že Bohr zdůrazňoval, že „neexistuje kvantový svět. Existuje pouze abstraktní kvantově 

fyzikální deskripce. Je nesprávné myslet si, že úkolem fyziky je zjistit, jaká příroda jest. Fyzika 

se zabývá tím, co dokážeme říci o přírodě.“61 Feynman podobně poukazuje na to, že 

„elektrické impulsy nul a jedniček nemají nic společného s tím, co se děje v přírodě“.62 

Heisenberg zase uvádí, že „přemýšlíme-li o velkých těžkostech, které při akceptování a uznání 

Kodaňského výkladu kvantové teorie měli i tak významní přírodovědci jako Einstein, vidíme, 

                                                           
57 Tradice kartezianismu nepochopila řadu Descartových závěrů, například pojem realitas obiectiva je předmětná 

věcnost nebo realita idejí v rámci vědomí a uchopení participace na absolutním Bytí, které je vposledku zaštítěné 

Bohem. Descartes ukázal výsadní svébytnost aktivit prožívání a realitu obsahů vědomí a v tomto smyslu takto 

ustavená realita vědomí ničemu reálnému mimo vědomí neodpovídá. Ideje však nejsou pouze čistými produkty a 

obsahy vědomí, nýbrž zároveň oslabenou reprezentací (per represéntation) neboli jakoby představou toho, čemu 

díky idejím říkáme vnější věci. Jde tedy o objektivní realitu našich idejí s důrazem na aktuální ideje, nejde tedy o 

nějaké hmotné skutečnosti mimo nás a současně nezávisle na nás (Descartes, Meditace o první filosofii, Oikúmené, 

Praha 2003, například III. meditace). 
58 Více viz F. Grygar, Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie, cit. d., 3. 

kapitola. 
59 I. Prigogine – I. Stengersová, Řád z chaosu, Mladá fronta, Praha 2001, s. 210. 
60 N. Bohr, Atomic Theory and the Description of Nature, Four essays with an Introductory Survey by N. Bohr, 

Cambridge University Press, Cambridge 1961, s. 119. 
61 A. Petersen, „The Philosophy of Niels Bohr,“ in: Bulletin of the Atomic Scientists, Vol. 14 No. 7, 1963, s. 8–14, 

s. 12. Bohr to podle Petersena upřesňoval tím, že „jsme závislí na vlastních slovech“, jsme doslova „zachyceni v 

jazyce“. Proto se Bohr ani nezabýval problémem vztahu nezávislé reality, která by předcházela jazyku, neboť říká, 

že „slovo "realita" je také slovo, slovo, které se musíme učit správně používat“ (Tamtéž, s. 10 a 11). 
62 R. Feynman, O povaze fyzikálních zákonů, Aurora, Praha 2001, s. 185. 
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že se dají kořeny těchto těžkostí sledovat až ke karteziánskému rozštěpení. Během tří století, 

která následovala po Descartovi, proniklo toto rozštěpení do lidského myšlení velmi hluboko 

a bude ještě dlouho trvat, než je zatlačí skutečně nové pojetí skutečnosti.“63 Einstein s 

Podolskym a Rosenem totiž v roce 1935 napsali důležitý článek, ve kterém obhajovali 

novověký způsob myšlení a tvrdili, že „jakékoliv seriózní uvažování o nějaké fyzikální teorii 

musí vzít v úvahu distinkci mezi objektivní realitou, která je nezávislá na jakékoliv teorii, a 

fyzikálními pojmy, s nimiž teorie operuje. Tyto pojmy jsou zamýšleny tak, že korespondují 

s objektivní realitou a prostřednictvím těchto pojmů si tuto realitu zobrazujeme.“64 Podle nich 

proto musí vždy z klasických deterministických či kauzálních předpokladů, reprezentace a 

predikcí platit, že „v kompletní teorii existuje prvek, který vždy odpovídá nějakému prvku 

reality. Dostačující podmínkou pro realitu určité fyzikální veličiny je možnost její predikce 

s jistotou, aniž by došlo k narušení systému. V kvantové mechanice v případě dvou 

fyzikálních veličin popisovaných skrze non-komutativní operátory poznání jedné vylučuje 

poznání druhé.“65 V kvantové teorii tato klasická metafyzická představa – sahající například 

až ke středověkému sporu o univerzálie66 – není naplněna, neboť veličiny jsou vykládány 

přiřazením lineárních operátorů, jimiž lze operovat tak, že poskytují jen určité instrukce k 

tomu, aby bylo možné danou veličinu vůbec nějak uchopit či determinovat. Operátory 

nahradily klasické a přímé symbolické reprezentace zkoumaného neboli numerické proměnné. 

                                                           
63 W. Heisenberg, Fyzika a filosofie, Aurora, Praha 2000, s. 51. Tradice kartezianismu nepochopila řadu 

Descartových závěrů, například pojem realitas obiectiva je předmětná věcnost nebo realita idejí v rámci vědomí 

a uchopení participace na absolutním Bytí, které je vposledku zaštítěné Bohem (Descartes, Meditace o první 

filosofii, Oikúmené, Praha 2003, například III. Meditace). 
64 A. Einstein – B. Podolsky – N. Rosen, „Can Quantum-mechanical Description of Physical Reality be Considered 

Complete?,“ in: Physical Review Vol. 47, 1935, s. 777–780, s. 777. Bohr na tento článek záhy odpověděl kritikou 

tradičních představ o vědeckosti vědy. Více viz N. Bohr, „Can Quantum-mechanical Description of Physical 

Reality be Considered Complete?,“ in: Physical Review Vol. 48 1935, s. 696–702. 
65 Tamtéž. Bohr tuto situaci ve vztahu k nové matematice shrnuje takto: „V matematickém formalismu kvantové 

mechaniky, která obsahuje klasické fyzikální teorie jako limitující případ, jsou kinematické a dynamické proměnné 

nahrazeny symbolickými operátory podmíněné nonkomutativním algoritmem zahrnujícím Planckovu konstantu. 

Tento formalismus tudíž vzdoruje obrazné reprezentaci /…/“ a nesměřuje ke klasickým predikcím, ale ke 

statistickým. Požití kvantové pravděpodobnosti v kvantové teorii je rozchodem s klasickým či deterministickým 

popisem přírody. (N. Bohr, „Physical Science and Man´s Position,“ in: Proceedings of the International 

Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, Geneva 1955. Vol. 16, „Record of the Conference”, New 

York 1956, s. 57–61, nebo in: D. Favrholdt – Finn Aaserud (eds.), Niels Bohr Collected Works Volume 10, 

Complementarity beyond Physics (1928–1962), Elsevier, Amsterdam – New York – Oxford – Tokyo 1999, s. 102–

106, s. 103).  

66 K tomu více viz F. Grygar, „Aktuálnost sporu o univerzálie ve vztahu k vědě,“ in: T. Hejduk, T. (ed.), F. Grygar, 

T. Hermann, R. Palouš, N. Pelcová a A. Prázný, Úvod do filosofie, Univerzita Pardubice, Pardubice 2011, s. 173–

193. 
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Kvantoví vědci jednoduše opustili reprezentace, přesné odpovídání něčeho něčemu, 

a  jazykový popis považují spíše za trefné metafory (například vlno-částice či vln-tice, 

kapkový model atomu atd.). Kvantové měření a experimenty destruují přísné subjekt-

objektové paradigma a nastolují kromě jiného statisticky pravděpodobnostní, náhodnostní a 

navíc holistický charakter přírody, jehož jsme sami součástí (v podobě vesmírné vlno-částice 

anebo zkolabovaných makroobjektů). Ukázalo se tedy to, co uvádí Heisenberg: „Matematické 

symboly teoretické fyziky zobrazují jenom možné, nikoliv faktické“.67 

Bohrovu nepostradatelnou pozici v tomto převratném dění uvedu jen z hlediska jeho 

závěrečné reakce na Heisenbergovo a Schrödingerovo matematické řešení paradoxních 

výsledků experimentů odvíjejících se od nelogičnosti dualismu světla (Einsteinův příspěvek) 

a dualismu hmoty (de Broglieho příspěvek). V roce 1925 přišel Heisenberg (za pomoci Borna 

a Jordana) nejprve s maticovou mechanikou (Dirac posléze vytvořil kvantovou algebru) a v 

roce 1927 s principem či relacemi neurčitosti. Jeho matematické kalkulace byly založeny 

metafyzicky pouze na víře v korpuskulární výklad přírody či atomárního dění (kvantové 

postuláty, nespojitost atd.). V roce 1926 představil Schrödinger  tzv. vlnovou mechaniku, 

která byla metafyzicky založena jen na víře v reálné vlnové pojetí atomárního dění 

(elektronové vlny uvažoval materiálně). Obě nepostradatelné a elegantní sady matematických 

formalismů (matematicky kompatibilní) tak atomární dění popisovaly jen z hlediska jednoho 

ze dvou neslučitelných předporozumění přírody – Heisenbergova matematika eliminovala 

v rámci dualismu vlnové pojetí (spojitost a čas) a Schrödingerova matematika eliminovala 

částicové chování v atomu (například tzv. kvantové skoky). Schrödinger navíc považoval 

Heisenbergovo řešení za odpudivou nenázornost, a Heisenberg zase Schrödingerovo řešení za 

ohavnost.68  

                                                           
67 W. Heisenberg, Část a celek – rozhovory o atomové fyzice, Votobia, Olomouc 1996, s. 96. 
68 Ve svém posledním, pátém článku z roku 1926, kde Schrödinger srovnával svoji vlnovou teorii s částicovou, 

hovoří o tom, že se cítí být touto teorií jaksi odpuzen, díky její nenázornosti a přílišné abstraktnosti (E. Schrödinger, 

„Über das Verhältnis der Heisenberg-Born-Jordanschen Quantenmechanik zu der meinen,“ in: Annalen der 

Physik, sv. 79 č. 8, 1926, s. 734–756, s. 735). Heisenberg naproti tomu zase nesnášel tehdy většinově přijatelné 

Schrödingerovo názorné vlnové řešení a práce takto založené. O Schrödingerově vlnové mechanice se v roce 1927 

v dopise Wolfgangu Paulimu vyjadřoval jako o čemsi ohavném a o tzv. srozumitelnosti a názornosti 

Schrödingerovy teorie píše, že to je blábol (Heisenberg Paulimu 8. června 1927, in: K. von Meyenn, A. Hermann 

a V. F. Weisskopf (eds.), Wolfgang Pauli – Wissenschaftlicher Briefwechsel mit Bohr, Einstein, Heisenberg U. A., 

sv. I: 1919–1929 / Scientific Correspondence with Bohr, Einstein, Heisenberg. A. O., sv. I: 1919–1929, Springer-

Verlag, New York – Heidelberg – Berlin, 1979, dopis č. 136. Dále viz P. Heelan, Quantum Mechanic and 

Objectivity, a Study of the Physical Philosophy of Werner Heisenberg, Martin Nijhoff, The Hague 1965, s. 34–35) 

a F. Grygar, Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie, cit. d., 3. kapitola. 
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Tuto rozpolcenou situaci se pokoušel vyřešit Bohr. Uvědomil si, že matematická 

ekvivalence za těchto okolností ještě neřeší smysluplné porozumění dualismu a atomárnímu 

dění,69 a na celkovou situaci pohlížel nikoli z hlediska 

jednoho anebo druhého pojetí přírody, ani z hlediska 

maticové mechaniky či principu neurčitosti anebo vlnové 

mechaniky, nýbrž filosoficky.70 Byl si totiž vědom toho, 

že jednotlivá pojetí a sama matematika jsou založeny na 

rozvržených předpokladech či kontextech 

předporozumění, které samy nemají povahu 

matematickou, nýbrž jazykovou a životní. Bohr tak v roce 

1927 výslovně formuloval ideu komplementarity, jež není 

principem, interpretací atomárního dění nebo odvozením z principu neurčitosti, nýbrž je 

novým filosofickým či epistemologickým rámcem myšlení pro 21. století.  

Rubin – slavný psycholog a Bohrův nevlastní bratranec – po ustavení komplementarity 

v rámci tzv. Kodaňské interpretace71 v roce 1927 poukazoval na to, že Bohrovy myšlenky se 

komplementárním směrem vyvíjely již od mládí.72 Už před první světovou válkou Bohr s 

Rubinem diskutovali o psychologických a paradoxních interpretacích prožitků nebo 

myšlenkových procesů a o experimentování s našimi percepcemi.73 Je tedy možné si znázornit 

Bohrův rámec komplementarity zcela jednoduše na tzv. Rubinově váze (viz obrázek). Při 

pohledu na obrázek, nejsme schopni vidět současně přesně ostře jak profily obličejů, tak vázu 

                                                           
69 Například se ukázalo, že tutéž rovnici lze interpretovat odlišně. Schrödinger se domníval, že jeho formalismus 

vysvětluje reálné vlnové dění v atomární oblasti, zatímco Born z Göttingen (a tzv. Kodaňská škola v čele s 

Bohrem) poukazoval na vlnu pravděpodobnostní, s čímž Schrödinger jako zastánce klasické reprezentace či 

tradiční názornosti nechtěl mít nic společného (Bornův důležitý příspěvek byl v uchopení vlnové funkce jako 

reprezentující pravděpodobnost výskytu částice v okolí určitého bodu). 
70 Bohr ukázal, že Heisenbergovy relace neurčitosti nejsou v observaci dány pouze diskontinuitou, jak se původně 

Heisenberg domníval, ale závisí na odlišných experimentálních faktech vyjádřitelných jak maticovou tak vlnovou 

mechanikou. 
71 Heisenbergův název Kodaňská interpretace z padesátých let 20. století není zaměnitelný za Bohrovu filosofii 

vědy a komplementaritu, Bohr nedával v observačních procesech důraz na subjekt či subjektivitu a kolaps 

vlnového balíku (standardně zavedený Heisenbergem v roce 1929). Bohr místo toho používal komplementární 

přístup a svoji koncepci fenoménu. 
72 E. Rubin, in: Interview with Margrethe Bohr, 23 January 1963, AHQP – Transcript, Session I., viz 

http://www.aip.org/history/ohilist/4514_1.html.  
73 Toto dokládá vzájemná korespondence a Rubinova zmínka o těchto diskusích v disertační práci z roku 1915. 

Významný je v tomto smyslu Bohrův dopis Rubinovi 20. května 1912, in: Niels Bohr Archive, Folder 739, Item 3 

(dánsky) nebo viz anglicky D. Favrholdt – Finn Aaserud (eds.), Niels Bohr Collected Works Volume 10, cit. d., s. 

576. Dále viz E. Rubin, Synsopleuede Figurer: Studier i Psykologisk Analyse, Gyldendal, Copenhagen 1915, s. 

191–192, obrázek 3.  

 

http://www.aip.org/history/ohilist/4514_1.html


Draft  | F. Grygar 

 

Finální verze viz Grygar, F., Idea univerzity jako idea komplementarity – Od Martina Heideggera k Nielsi 

Bohrovi. In: Tomáš Hejduk – Jiří Chotaš – Aleš Prázný (eds.) a kol.: Moderní univerzita: Ideál a 

realita. Praha, Filosofia 2016,  s. 161–196. 

 
 

– obě percepce se vylučují. Vidíme buď ostře jednu verzi obrázku, anebo druhou. Navíc je 

zřejmé, že jednu percepci nikdy nemůžeme odvodit z druhé, neboť váza nikdy neměla a nemá 

nic společného s profily obličejů, a naopak – až na jednu výjimku, a tím je tento obrázek. 

Tudíž u takto navrženého obrázku je nutné pro jeho vyčerpávající porozumění doplnit dvě 

nekompatibilní deskripce tak, že platí obě rovnocenně. 

Patrné rovněž je, že v Bohrově striktně pojaté komplementaritě nejde ani o doplňování 

pouhých protikladů, protikladných percepcí, modelů či popisů, neboť vztah obličejů a vázy 

není srovnatelný s protiklady, jakými jsou plus a mínus, smrt a život, vlevo a vpravo, poněvadž 

tyto protiklady k sobě bytostně patří a jsou ze sebe odvoditelné. Nejde ani o komplementování 

k sobě vždy náležejících dvojic žák a učitel jako v psychologii, kolo a automobil v ekonomii, 

jedinec a společnost v sociologii nebo o doplňující se báze v DNA či transkribované RNA 

k jednomu z řetězců DNA v molekulární biologii atd. Také se nejedná o doplňování nějakých 

paralelních pozic ani o volání po alternativním myšlení, výkladu či přístupu k problému, 

životu a přírodě atd., neboť paralely a alternativy mohou být vůči sobě navzájem zcela 

lhostejné a u alternativ může dojít i k nebezpečí převládnutí jediné alternativy, podobně jako 

se to stalo kalkulujícímu myšlení v neprospěch zamyšlení. Ve striktním komplementárním 

rámci jde tedy o porozumění neslučitelných a ze sebe neodvoditelných popisů či koncepcí, jež 

je v určité situaci nebo nové zkušenosti nutné rovnocenně doplnit.74 

Nyní lépe pochopíme Bohrův revoluční vhled ve vztahu k dualismu vln-tice. Bohr ve 

slavné přednášce na konferenci v italském Lago di Como v roce 1927 hovoří o dualismu 

nejprve u záření takto: „Dva ohledy o povaze světla jsou spíše uvažovány jako odlišné pokusy 

interpretace experimentálních důkazů, ve kterých je limitace klasických konceptů vyjádřena 

komplementárními způsoby.“ O několik řádků níže hovoří o povaze hmoty: „Ve skutečnosti 

se zde opět nezabýváme protikladnými, ale komplementárními obrazy fenoménů, které pouze 

dohromady nabízí přirozenou generalizaci klasického způsobu deskripce.“75 A ve vztahu k 

prostoro-časové a hybnostně-energetické deskripci píše Bohr toto: „Právě povaha kvantové 

                                                           
74 Bohr má ve svém erbu vyobrazení legendární dvojice či tzv. principů jin a jang s nápisem Contraria sunt 

complementa. Bohr si oblíbil čínské myšlení v protikladech, nicméně se domnívám – z výše uvedených důvodů, 

že jeho erb nenaplňuje striktní či ostrou ideu komplementarity, nýbrž jde o neostrou komplementaritu. Více viz F. 

Grygar, Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie, cit. d., 3. kapitola. 
75 N. Bohr, „The quantum  postulate and the recent development of atomic theory,“ in: Atomic Theory and the 

Description of Nature, Four essays with an Introductory Survey by N. Bohr, cit. d., obě citace s. 56. Bohrova Como 

přednáška (Kvantový postulát a recentní vývoj atomové fyziky) vyšla nejprve ve sborníku z konference a posléze 

v přepracované formě v roce 1928 a 1929 anglicky, německy a dánsky. Více viz E. Rüdinger – J. Kalckar (eds.), 

Niels Bohr, Collected Works volume 6: Foundations of Quantum Physics I (1926–1932), Elsevier, Amsterdam – 

New York – Oxford – Tokyo 1985. 
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teorie nás tak nutí zvažovat časoprostorovou souřadnici a požadavek kauzality – spojení 

příznačné pro klasické teorie – za komplementární, avšak vzájemně se vylučující rysy 

deskripce.“76 

Bohr po roce 1927 zasvětil svůj život usazení jednoty vědění a vědy, dialogu 

humanitních a přírodních věd nebo konkrétně biologických, psychologických a 

antropologických problémů do rámce komplementarity.77 Prigogine a Stengersová uvádí, že z 

ideje komplementarity pramení mimo jiné takový náhled, který „spočívá ve zdůrazňování 

bohatství skutečnosti, které překonává možnosti každého jazyka a každé logické struktury. 

Každý jazyk může vyjádřit jen část skutečnosti. Například hudba nebyla "vyčerpána" žádným 

z jejích "děl", ani žádným hudebním stylem, Bachem počínaje a Schönbergem konče.“78 

V tomto smyslu bych chtěl ukázat, že komplementarita může vyzdvihnout, rovnocenně 

podržet a nahlédnout bohatství různosti i neslučitelnosti specializovaných oborů a jejich 

deskripcí v rámci vědění, vzdělávání a univerzity, včetně Heideggerova ontologického vhledu. 

 

2.2 Komplementarita specializovaného vzdělání a bytostného myšlení  

Ve třicátých letech 20. století se Husserl zabýval tzv. krizí vědy a evropského lidstva, neboť 

se podle něj v novověku vytratila víra v původní antickou jednotu ideje filosofie, vědy a 

opravdového lidství. Z tohoto předpokladu se pokusil tuto jednotu podržet v rámci svého 

projektu fenomenologie, a tím podle něj poskytnout teleologickému smyslu univerzality 

evropské kultury a rozumu nejzazší vědecký základ.79 Dnes se také pozastavujeme nad stavem 

vzdělání a univerzity ve vztahu k dávno minulým ideálům. Otázka ovšem je, nakolik si takové 

ideály, původní jednotu lidskosti, vzdělání a vědy či vztah k celku v rámci univerzity nebo 

mimo ni jen idealizujeme a projektujeme. 

Heidegger je ve svých rozborech určité původní jednoty v antice opatrnější v tom 

smyslu, že vychází především z toho, co na počátku filosofického myšlení hrstka řeckých 

myslitelů odhalila, ale nikoli plně vytěžila, a následující tradice zahalila. K dějinným 

proměnám smyslu pochopitelně dochází, nicméně se lze s Koubou zeptat ještě takto: „Těžko 

říct, kde se bere přesvědčení, že kdysi bylo poznání světa ucelené a jednotné, i s tím spojená 

                                                           
76 Tamtéž, s. 54.  
77 K tomu více viz D. Favrholdt – Finn Aaserud (eds.), Niels Bohr Collected Works Volume 10, cit. d. 
78 I. Prigogine – I. Stengersová, Řád z chaosu, cit. d., s. 210. 
79 K tomu více viz E. Husserl, Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, Úvod do fenomenologické 

filosofie, cit. d. 
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otázka, zda viníkem jeho rozpadu jsou humanitní vědy, které se zpronevěřily osvícenskému 

ideálu a propadly iracionálním sklonům, nebo vědy experimentální, které se odcizily žité 

zkušenosti a upsaly se matematizaci. Je snad naše rozumějící, tj. poznávající a jednající, bytí 

ve světě ucelené a jednotné?“80 

Toto lze podobně ukázat z hlediska výsledků Bohrovy filosofie i fenomenologie. Lze 

totiž říci, že celkové porozumění věcem, zkoumaným jevům (v obvyklém slova smyslu), 

událostem nebo bytí je vždy již dějinně motivované, situační a proměňované. Pozorované věci 

v každodenním životě nebo jevy v experimentálním prostředí se nikdy neukazují najednou, 

nýbrž jen z konkrétní perspektivy (tužku nikdo nikdy neviděl celou a elektron známe skrze 

makroskopické stopy, přičemž stopa není totéž co elektron) a nikdy mimo náš rámec 

předporozumění nebo experimentální uspořádání dané teorií (jinou existenci tužky nebo 

elektronu neznáme). Z uvedeného důvodu je zřejmé, že rozmanité předpoklady a motivace 

jednotlivých specializovaných oborů často ústí do odlišných až neslučitelných deskripcí téhož 

jevu, a tyto deskripce pak leckdy ztrácejí vztah k celkovým souvislostem zkoumaného jevu 

nebo kontextu našeho života. Tentýž jev si proto může klasický fyzik interpretovat jinak než 

kvantový mechanik. Chemikovi, muzikologovi nebo historikovi se může totéž (kupříkladu 

Vltava) ukazovat různým až neslučitelným způsobem, a tudíž totéž jinak popisovat. 

Každodenně prožívaná barva, teplo, východ a západ slunce, klid země a nepohybující se šálek 

kávy na stole atd. je cosi neslučitelného a nepřevoditelného na to, co o barvě, teplu, setrvačném 

pohybu a pohybu země vypovídá fyzika, a naopak.81 Příkladů odlišných až nekompatibilních 

a přitom zdůvodněných interpretací téhož jevu, události, přírody a života, jak v rámci 

každodenního života, tak v rámci vědeckých oborů, je mnoho. Která z interpretací nebo 

deskripcí je potom ta správná či pravdivá?82  

                                                           
80 P. Kouba, „Hermeneutika a věda o životě,“ in: P. Kouba, Smysl konečnosti, Oikúmené, Praha 2001, s. 81–94, s. 

93. 
81 Heidegger dává příklad na příběhu: když Galilei dokazoval svoje myšlenky při volném pádu různě těžkých těles 

z šikmé věže v Pise, trval na tom, že mají padat stejně rychle bez ohledu na zkušenost. Základem Galileova 

apriorního rozvrhu přírody se totiž stalo myšlení v duchu, které má rozhodovat o určení pohybujících se těles – 

tedy nikoli zkušenost, jak požadovali aristotelovští profesoři, kteří tvrdili, že tělesa padají tak, jak to vidí vlastníma 

očima, tj. každé jinak a na základě hmotnosti a své přirozenosti. Heidegger vystihuje různost předporozumění 

věcnosti věcí či faktu volného pádu: „Jak Galilei, tak jeho odpůrci viděli totéž "faktum"; avšak totéž faktum, totéž 

dění si různě ozřejmovali, různě vykládali. To, co se jim ukazovalo jako vlastní skutečnost a pravda, byly různé 

věci. On i oni si při témže zjevu něco mysleli, ale mysleli si něco různého, a to ne v jednotlivém, nýbrž zásadně 

ohledně bytí tělesa a povahy jeho pohybu“ (M. Heidegger, Novověká matematická přírodní věda, cit. d., s. 76–

112, s. 97). 
82 Více viz F. Grygar, „Komplementarita kalkulující a kvalitativní deskripce,“ in: Teorie vědy, XXIII, č. 2, 2011, 

s. 271–297 a F. Grygar, „Možnosti Bohrova komplementárního rámce myšlení ve výuce,“ in: Pedagogika, LXII, 

č. 3, 2012, s. 305–316. 
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Z hlediska komplementarity jsou rovnocenně správné všechny zdůvodněné výklady a 

ani jeden není převáděn na jiný anebo eliminován. Naproti tomu v důsledku novověkého 

rozvrhu vědeckosti vědy jsme několik staletí žili v domnění, že jedině správné a unifikované 

vysvětlení světa či vesmíru nám umožní vědotechnika. Od dob Einsteinových, s příchodem 

kvantové teorie nebo s nárůstem specializovaných oborů a rozborů vědeckého myšlení 

v současné historii, metodologii či filosofii vědy se ukazuje, že šlo o metafyzický předpoklad 

či akt víry, který tuto hypotézu imunizoval. Je proto pochopitelné, že na univerzitě existuje 

řada humanitních a přírodovědných oborů, které nemají vztah k celku, navzájem si jsou 

lhostejné a jejich předpoklady a výsledky jsou často nekompatibilní, na sebe nepřevoditelné, 

a jednota této různorodosti oborů, pedagogů, studentů a výsledků potom nutně drží 

pohromadě, jak bylo řečeno, jen technicko-provozním charakterem, který není smysluplně 

založen – podobně jako nebyla smysluplně založena paradoxnost a nelogičnost duality vlno-

částice světla a hmoty. 

Proto bych chtěl proklamovanou jednotu disciplín a skutečného vědění či duchovnosti 

na univerzitě smysluplně zakotvit alespoň v koncepci komplementárního myšlení, neboť 

Heideggerova koncepce je pro myslitele z řady nefilosofických oborů pravděpodobně 

nesrozumitelná, obskurní a z výše uvedených důvodů nerealizovatelná, nicméně v rámci 

komplementárního myšlení je stejně nepostradatelná jako stávající stav roztříštěnosti oborů a 

vědění.83 

Když se schematicky zjednoduší Bohrův rámec komplementarity pouze do dvou 

neslučitelných deskripcí (idejí, výsledků, modelů nebo jazyků), lze Bohrovu představu 

vyjádřit následovně (k tomu viz obrázek): nějaký zkoumaný jev (událost, realita, život nebo 

to, co je hodno vědění) lze komplexněji uchopit prostřednictvím dvou vzájemně se 

vylučujících a navzájem nepřevoditelných deskripcí či jazyků (language) La a Lb.84 Jednomu 

rysu daného jevu lze rozumět pomocí La a jinému rysu pomocí Lb, přičemž neexistuje nějaký 

rys tohoto jevu, který by byl popsatelný současně pomocí La i Lb, a rovněž neplatí, že danému 

                                                           
83 Bohr na mnoha místech hovoří o zcela nové zkušenosti, která se stala s příchodem kvantové teorie a rozrušením 

staletých předpokladů subjekt-objektového schématu, logiky, kauzality, jednoznačnosti jazyka atd., a která v rámci 

divergentních přístupů rozmanitých specializací v přírodních a humanitních oborech či studia nových kultur a 

tradic vyžaduje od dob antiky nové a komplementární porozumění tzv. jednotě lidského poznání nebo vzdělávání 

na univerzitě, v akademiích a školách. K tomu více viz například: N. Bohr, „Science and the Unity of Knowledge“; 

„The Unity of Human Knowledge“; „Natural Philosophy and Human Cultures“; „Causality and 

Complementarity,“ in: D. Favrholdt – Finn Aaserud (eds.), Niels Bohr Collected Works Volume 10, cit. d. 
84 Obrázek a inspiraci k uchopení komplementarity v naznačeném smyslu jsem převzal z Heelana. Více viz P. 

Heelan, Space-perception and the Philosophy of Science, cit. d., 10. kapitola, schéma s. 183. Další inspiraci čerpám 

z: A. E. McGrath, Dialog přírodních věd a teologie, Vyšehrad, Praha 2003, s. 230. 
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jevu odpovídá jen La anebo jen Lb. Nicméně pro komplexnější uchopení tohoto jevu je nutná 

rovnocennost porozumění a superpozičnost nekompatibilních deskripcí či jazyků. Navíc jsou 

La a Lb vždy již navzájem infiltrovány. Historik, který popisuje artefakt, například židli z 15. 

století (La), implicitně nějak ví (Lb´), že fyzika v židli spatřuje kupříkladu těleso či soubor 

atomů a v barvě židle část spektra elektromagnetického záření o dané vlnové délce. Fyzik zase 

ví, že zkoumané těleso vedle fyzikálního výkladu (Lb) je také historickým artefaktem (La´). 

Tyto specializace však nikdy nevykonávají obě deskripce současně, zároveň je už ale v našem 

životě zatíženém vědami k porozumění tomu, co je židle, zapotřebí obou popisů (Lab). Když 

zakoušíme a popisujeme zemi jako nehybnou (La), nepoužíváme současně fyzikální jazyk, ale 

víme o něm (Lb´). Když vykonáváme fyzikální popis země jako pohybujícího se tělesa (Lb), 

současně nebereme v potaz každodenní prožitek (La´); obě deskripce (Lab) jsou však 

rovnocenně pravdivé pro moderní 

porozumění tomu, co je naše z(Z)emě. 

Deskripce výsledků každodenní 

zkušenosti nebo humanitních disciplín 

jsou zasaženy přírodovědnými výsledky a 

jejich deskripcemi, a naopak. Konečně oba 

jazyky či deskripce vycházejí vždy již 

z bytostných a nereflektovaných 

předporozumění dějinného života, naší 

tělesnosti, potřeb a apriorního smyslu či 

řečovosti v rámci nesčetných možností vztahujících se k výkonu našeho bytí ve světě – Lo.85  

Jednou z možností (bytostných) je každodenně zakoušený před-vědecký svět (potřeba 

si sednout) a jeho jazykový výkon (tato židle je k sezení u stolu). Další je náboženský prožitek 

(vztah k posvátnu) a jeho jazyk (sakrální židle), jinou možností je vědecká zkušenost, speciální 

druh myšlení nebo různost disciplín a jejich deskripce (židle jako soubor atomů, židle jako 

artefakt) atd. Tématem rozmanitých výkonů našeho bytí je něco, k čemu se vztahujeme, co 

uchopujeme nebo zkoumáme v každodenním, vědeckém či univerzitním životě, a všechny 

deskripce (včetně matematického jazyka) jsou vždy již nějak ovlivněny ve svých východiscích 

                                                           
85 Neheideggerovskou terminologií lze s Bohrem říci, že filosofická, náboženská, vědecká, básnická či umělecká 

zkušenost a pravda, různost či výlučnost jejich popisů nebo rozmanitost kulturních hodnot a civilizačních přístupů 

má své původní a společné kořeny vždy již v běžné lidské situaci, prožívání a prostém jazyce či v původně 

implicitních uchopeních. Více viz uváděné Bohrovy články.  
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a výsledcích, ale ani jedna z nich nemusí být lepší nebo horší pro komplexní porozumění 

nějakého jevu. 

Zdá se, že některé generalizace o prožívané realitě, životě, společnosti nebo pravdě ze 

strany specializovaných oborů jsou z komplementárního hlediska nepřípustné i nebezpečné. 

Jak říká Bohr, „jakékoli libovolné zúžení implikuje nebezpečí předsudků“.86 Například ve 

fundované učebnici molekulární biologie nalezneme v úvodu tuto (jistě dobře míněnou) větu: 

Vzhledem k tomu, že jsou buňky základní útvary života, „je to právě buněčná biologie, ke 

které se musíme obrátit pro odpověď na otázku, co je život a jak funguje.“87 Bohrova pozice 

je v tomto smyslu jiná (podobně i Heideggerova88), neboť při zkoumání živého (živočicha i 

buňky) dochází k bytostným interakcím mezi tím zkoumaným a tím, kdo zkoumá, na 

mikroúrovni také působí iracionalita kvantového postulátu či akce,89 dochází k nemožnosti 

kontrolovat atomy, které patří zkoumanému, které přístrojům a tomu, kdo zkoumá atd. Navíc 

zkoumání živého je v jeho komplexní sebeorganizaci, živoucnosti a interakcemi s okolím či 

okolními atomy, neuchopitelné a rovněž nerozložitelné na nejmenší součástky, tak jako nějaký 

bezduchý stroj. A konečně během zkoumání živého už živé předpokládáme a nějak mu vždy 

již rozumíme, neboť jsme sami jeho součástí. Mimo jiné z uvedených důvodů nelze podle 

Bohra vysvětlit fenomén živého pouze mechanisticky na základě chemicko-fyzikálních 

zákonů, které jsme si jako živé bytosti vymysleli.90 Bohr zdůrazňuje, že „/…/ vědomí, jak jej 

známe, je nepostradatelně spojeno s životem,“91 a proto jsme také diváky a současně herci 

v rámci veškerenstva jsoucího. Jakmile totiž začneme zkoumat živé (často i mrtvé) 

mechanisticky jako izolovaný objekt či systém, uniká nám porozumění živému právě v tom, 

v čem chceme živé pochopit, tj. ve své živoucnosti. Bohr proto v biologii nezastává ani 

mechanistickou (La), ani vitalistickou nebo teleologickou (Lb), náboženskou (Lc) atd. pozici, 

                                                           
86 N. Bohr, „Analysis and Synthesis in Science,“ in: D. Favrholdt – Finn Aaserud (eds.), Niels Bohr Collected 

Works Volume 10, cit. d., s. 64. 
87 B. Alberts – D. Bray – A. Johnson – J. Lewis a kol., Základy buněčné biologie, Úvod do molekulární biologie 

buňky, Espero Publishing, Ústí nad Labem, 1998, s. 1. 
88 K tomu více viz M. Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik, in: GA, sv. 29, 30, Frankfurt a. M. 1983. 
89 K této specifické iracionalitě viz N. Bohr, Atomic Theory and the Description of Nature, Four essays with an 

Introductory Survey by N. Bohr, cit. d., s. 119 nebo N. Bohr, „The Unity of Human Knowledge,“ in: D. Favrholdt 

– Finn Aaserud (eds.), Niels Bohr Collected Works Volume 10, cit. d., s. 156–160. 
90 Bohrovy základní texty k problematice fenoménu živého viz „Light and Life“; „Physical Science and the 

Problem of Life“; „Physical Models and Living Organisms“; „Light and Life Revisited,“ in: D. Favrholdt – F. 

Aaserud (eds.), Niels Bohr Collected Works Volume 10, cit. d. Přeloženo in F. Grygar, Komplementární myšlení 

Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie, cit. d., II. část. 
91 N. Bohr, Atomic Theory and the Description of Nature, Four essays with an Introductory Survey by N. Bohr, 

cit. d., s. 119. 
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nýbrž komplementární vztah (Labc), který samozřejmě zahrnuje i naše předporozumění 

fenoménu živého jako nás, živých bytostí (Lo).92 

 

Závěr 

Nárokem univerzitního vzdělání, jednoty a duchovního vedení v komplementárním pojetí je 

nejen podržení a nahlédnutí superpozice specializací a jejich zkolabovaných výkonů a 

redukovaných výkladů světa nebo života, nýbrž také rovnocenně to, co je vztah k celku neboli 

co je hodno skutečného vědění, tj. otázka po smyslu bytí, která je jak východiskem pro 

jakoukoliv lidskou činnost, tak zastřešující otázkou všech otázek, čili otázkou vůbec. 

V komplementárním rámci tudíž nelze eliminovat bytostné myšlení či zamyšlení nebo je 

převádět na kalkulující či oborové myšlení. Oba druhy myšlení jsou neslučitelné; navíc čím 

odborněji uchopujeme nějaký zkoumaný jev, tím více ztrácíme vztah k celku, a naopak. Avšak 

v našem životě a pro ideu univerzity jsou oba druhy myšlení rovnocenně nepostradatelné. 

S Michálkem lze poukázat na to, že „člověk nemusí být filosofem a také jím většinou 

není, i když v každém filosofie ‚dřímá‘. Ale student univerzity, kterému zůstane filosofie zcela 

cizí, si těžko může osobovat nárok univerzálního vzdělání a cítit se akademickým občanem. 

Vždyť akademie je společenství svým způsobem a podstatou povýtce filosofické a je zároveň 

kolébkou všeho vědění, jež univerzita poskytuje“.93 Už samo studium na filosofické fakultě 

nebo získání titulu doktora filosofie by mělo předpokládat to, o čem je řeč. 

 

 

 

 

 

                                                           
92 Více viz F. Grygar, „Bohrovo pojetí biologie – K 50. výročí úmrtí Nielse Bohra,“ in: Teorie vědy, Vol. 34, No. 
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