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ÚVOD
V rámci vědeckých disciplín jako antropologie, která byla 
vždy spíše relativistická, bývá často zdůrazňováno, že 
existují různí lidé, kte í jsou součástí různých, vzájemně 
nekompatibilních epistemických systémů nebo pojmo-
vých schémat, nebo v radikálnější podobě, že lidé, kte í 
žijí na jiných místech či hovo í jiným jazykem, jsou sou-
částí odlišných světů, které jsou vzájemně nesoumě itel-
né.1 Relativismus slouží v antropologii jako nástroj, který 
pomáhá pochopit a lépe interpretovat myšlenky druhých. 
Hlavním cílem tohoto textu je p edložit argumenty, které  
pomohou lepšímu porozumění a interpretaci, aniž bychom  
museli zastávat relativistický p ístup a zároveň se vyhnuli  
etnocentrismu. Text se zamě í zejména na Quinovo poje-
tí naturalizované epistemologie. Quine se ve 20. století  
zasloužil o návrat empirismu jakožto obecné teorie vě-
dění. V jeho pojetí je epistemologie vnímána jako základ 
vědy (Herman, Lepore 2014: 4). Veškeré pravdy o vnějším 
světě podle Quina odvozujeme ze smyslové evidence, jež 
je pro všechny jedince stejná, tudíž obraz o světě si utvá-
íme stejným způsobem (Quine 2006: 120). Tento svůj 

p ístup Quine aplikuje nejenom na poznání vnějšího svě-
ta, ale taktéž na jazyk. Na jednu stranu hovo í o nevyme-
zitelnosti reference, tj. nemožnosti určit p esnou deno-
taci zkoumaného výrazu. Nicméně pro účely porozumění 
a interpretace není p esný ekvivalent důležitý. V návaz-
nosti na Quinovo pojetí p edstavíme Davidsonovo t etí 
dogma empirismu, tj. zrušení hranice mezi rozlišením na 

schéma a obsah a seznámíme se s jeho pojetím principu 
vst ícnosti. Z tohoto pojetí budeme vycházet pro podporu  
argumentů vyvracejících relativismus. Dále poukážeme 
na souvislost epistemologie a antropologického myšlení, 
tj. relektována bude debata o pojmovém relativismu  
(Sapir, Whorf, Barnes, Bloor) aplikovaná na problematiku  
p ekladu a porozumění. Budou p edloženy argumenty,  
které vyvracejí pojmový relativismus. Závěrečná část tex-
tu si klade za cíl p edstavit princip vst ícnosti jakožto  
korektiv správné interpretace a zejména porozumění 
a zdůrazní jeho význam pro interpretativní metodologii 
antropologického výzkumu. 

QUINOVA NATURALIZOVANÁ EPISTEMOLOGIE
Quinovo pojetí naturalizované epistemologie vychází od 
tzv. starých epistemologů (Hume, Russel, Carnap). Quine  
na tyto myslitele navazuje a ukazuje, jakým způsobem 
smě ovalo jejich úsilí k poznání vnějšího světa založe-
nému na smyslové zkušenosti. Cílem bylo vytvo it teorii, 
kterou by spojili dohromady s poznáním smyslové zku-
šenosti. Protože právě teorie p edchází vědeckému po-
znání. Podle těchto teoretiků totiž nelze odvodit pozná-
ní pouze ze smyslové evidence. Tento ilosoický proud je 
nazýván logickým pozitivismem. 

„Slovo železo označuje vizuální i hmatový dojem, který 
s ním spojujeme.“ (Quine 2006: 122)

Podle Quina jsou pro poznání klíčové smyslové recep-
tory a kauzální interakce mezi vnějším světem a mentál-
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ními stavy. V úvodu své statě nesoucí název 
„Naturalizovaná epistemologie“ Quine zdů-
razňuje dvě klíčové teze empirismu: (1) „Veš-
kerá evidence pro vědu je evidence smyslů.“ (2)  
„Veškeré p i azování významu slovům musí 
nakonec spočívat ve smyslové evidenci.“ 
(2006: 129)

Obraz o vnějším světě podle Quina získává-
me prost ednictvím stimulace smyslových re-
ceptorů, svět působí nějakým způsobem na 
naše smysly (Herman, Lepore 2014: 125). Jedná 
se nervovou stimulaci smyslových receptorů, 
nap íklad o dopad fotonů na sítnici oka (Quine 
2013: 244). Tento Quinův p ístup bývá ozna-
čován jako fyzikalismus. Uspo ádané množi-
ny receptorů potom nazývá globálními stimuly. 
Jedná se o prost edky, které nám slouží k rozši-
ování obzorů a sdílení informací (Quine 2002: 

43). Podle Quina tedy poznávání vnějšího světa 
spočívá pouze ve smyslové evidenci. Na rozdíl 
od starých epistemologů nepátrá po teorii, kte-
rá by stála v pop edí vědeckého zkoumání.

„Na rozdíl od starých epistemologů nehle-
dám žádný pevnější základ pro vědu, než je 
věda sama.“ (Quine 2002: 38)

Quine taktéž odmítá karteziánskou episte-
mologii, tvrdí však, že naturalismus neodmítá 
epistemologii, pouze ji ztotožňuje s empiric-
kou psychologií (Herman, Lepore 2014: 117). 
Teorii o světě podle něj získáváme prost ed-
nictvím pozorovacích vět. Konkrétně pracuje 
s pojmem pozorovací věta, p ičemž tato pozo-
rovací věta nám slouží jako evidence pro teorii. 
Podle mluvíme o teorii jazykového významu,  
je podle Quina jedinou možnou volbou empi-
rismus, tj. op ít se o promluvu a pozorovatelné  
stimuly (2002: 38). Základ veškerého učení  
a tvo ení zvyků je podle něj založen na per-
ceptuální podobnosti. Pokud dochází k percep-
tuálně podobným stimulacím, můžeme oče-
kávat, že důsledky budou velmi podobné jako 
v minulosti či budoucnosti. Toto Quine nazývá  
primitivní indukce (2002: 48). Vše se zakládá 
na zkušenosti. Díky zkušenosti dochází ke  
kauzální interakce mezi vnějším světem a člo-
věkem (Quine 2002: 3). Quine se opírá  
o Darwinovu evoluční teorii a tvrdí, že naše 
znalosti o evoluční teorii vyžadují indukci, 
protože tato primitivní indukce nám poskytuje 
evoluční výhodu v otázce p ežití.

„To proto nás p irozený výběr vybavil stan-
dardy perceptuální podobnosti, které se velice 
dob e shodují s trendy p írody, a tak dovolují 
našim očekáváním mít více než jenom náhod-
ný úspěch. To proto nám i jiným živočichům 
tak dob e slouží. Ať už je budoucnost jakákoli, 
my, doufejme, p etrváme.“ (Quine 2002: 44)

Perceptuální podobnost je jednak částečně 
vrozená a jednak formovaná onou zkušeností. 
P itom je tedy t eba vzít v úvahu, že standardy 
perceptuální podobnosti jsou u všech jedinců 
velmi podobné. Vrozené dispozice člověka na-
zývá Quine fyzikálními vlastnostmi (2002: 44). 
Touto vrozenou dispozicí je nap íklad jazyk, 
díky němuž získáváme teorii o světě na zákla-
dě pozorovacích vět. Co p esně Quine míní po-
zorovací větou?  

Bylo uvedeno, že jazyk je dispozicí člověka, 
která vede k intersubjektivitě a porozumění. 
K osvojování jazyka dochází prost ednictvím 
pozorovacích vět, které slouží jako hypoté-
zy pro teorii o vnějším světě. Nedochází pouze 
k osvojování jednotlivých výrazů, ale i celých 
slovních spojení. Ve chvíli, kdy začneme pou-
žívat logické spojky, jako jsou „a“ nebo „ne“, 
dochází k induktivnímu vyvozování závěrů, 
které pomáhají formovat první vědecké hypo-
tézy, které jsme na základě observace schop-
ni empiricky testovat. Tyto první teorie o světě 
Quine nazývá pozorovací kategorikály (Quine  
2002: 49). Uveďme si p íklad „Když zapadne 
slunce, je tma“ nebo „Když je podzim, padá lis-
tí“. Díky zkušenostem, které v průběhu učení 
získáváme, tak utvá íme teorii o vnějším světě.

S Quinovým pojetím naturalizované episte-
mologie úzce souvisí rozdělení na syntetické 
a analytické soudy. Druhý problematický bod 
shledává v redukcionismu, což neznamená, že 
každý smysluplný výrok je p evoditelný na  
logické výroky, které se týkají bezprost ední 
skutečnosti (Quine 1980: 120).

Quine tato dvě dogmata, jak je sám nazývá,  
odmítá a tvrdí, že smyslová zkušenost a jazy-
kové jednání musejí být neoddělitelně spojeny.  
Jinak ečeno, pravdivost výroků závisí jak na 
jazyku, tak i na mimojazykové skutečnosti. 
Díky tomuto tvrzení bývá označován za beha-
viorálního empiristu (Quine 1980: 123). Pokud 
budeme zkoumat nejenom jazykové chování 
a pátrat po p esném ekvivalentu, ale zamě í-
me se i na jednání mimojazykové, problém ne-
p eložitelnosti se pro nás stává irelevantním. 
Quine platnost svých argumentů demonstruje  
na myšlenkovém experimentu radikálního 
p ekladu. Quine ukazuje situaci, kdy jazykově-
dec zkoumá zcela neznámý jazyk v terénu a p i 
vyslovení výrazu „Gavagai“ v p ítomnosti  
králíka, nejsme schopni určit p esně určit, zda 
se jedná o stav králíka, jeho neoddělitelnou 
část nebo králíka jako celek. Dochází k názoru,  
že mohou existovat p ekladové manuály, které  
nejsou kompatibilní, ale mohou být oba správ-
né. Významy v těchto manuálech se mohou  
lišit a mohou dávat rozdílné druhy p ekladu 

v určitých slovních spojeních nebo v nějaké 
části celku (Hylton 2007: 197–199). K význa-
mům se dostáváme empirickým pozorováním. 
Stejným způsobem jako se dítě učí jazyku. Pro 
teorii významu a učení se jazyku je vždy zá-
sadní empirický základ. Quine oba p ekladové  
manuály vyhodnocuje jako správné, jelikož ko-
respondují s dostupnou evidencí a jsou kom-
patibilní se všemi fakty o světě. 

TŘETí DOGMA EMPIRISMU
Davidson, který vychází z Quinova pojetí, na-
vazuje na jeho odmítnutí rozlišení na synte-
tické a analytické soudy. Odmítnutím syntetic-
kých a analytických soudů dochází ke zrušení 
hranice mezi apriorními soudy (tj. nutně prav-
divými fakty, nezávislými na zkušenosti) a apo-
steriorními soudy (tj. vycházejícími ze zkuše- 

nosti). Domnívá se však, že pokud se této dis-
tinkce zbavíme, dostáváme nový druh dualismu,  
a to dualismus pojmového schématu a empiric-
kého obsahu. 

„Tento nový dualismus je základem empi-
rismu oproštěného od neudržitelných dogmat 
rozhraní mezi analytickým a syntetickým i od 
redukcionismu – to znamená oproštěného  
od nep ijatelné p edstavy, že empirický ob-
sah můžeme jednoznačně lokalizovat větu po 
větě… Já chci poukázat na to, že tento druhý 
dualismus schématu a obsahu, uspo ádávající-
ho systému a něčeho, co čeká, aby bylo uspo-
ádáno, nemůže být učiněn srozumitelným 

a obhájitelným. Je sám dogmatem empirismu, 
t etím dogmatem.“ (Davidson 1998: 115–116)

Ve chvíli, kdy se zbavíme rozlišení mezi syn-
tetickým a analytickým, tzn. že neexistují  
obecné pravdy a vše závisí na zkušenosti, 
v tuto chvíli se objevují myšlenky, které pod-
porují pojmový relativismus tvrzením, že jazyk 
uspo ádává smyslovou zkušenost a tím utvá í 
obraz vnějšího světa. Davidson myšlenku po-
važuje za neudržitelnou. 

 „Máme-li dogma dualismu schématu  
a skutečnosti, dostáváme pojmovou relativitu  
a pravdu relativní ke schématu. Bez tohoto 
dogmatu jde tento druh relativity p es palubu.  
Pravdivost vět samoz ejmě zůstává relativní  
k jazyku, ale to je tak objektivní, jak jen to 
může být.“ (Davidson 1998: 124)

PRINCIP VSTŘíCNOSTI 
V následující kapitole si ukážeme, jakou roli 
hraje princip vst ícnosti v teoriích, jež se zabý-
vají otázkami významu a epistemickými  
souvislostmi. Ukážeme si princip vst ícnosti  
v pojetí Quina a Davidsona a to, z čeho p i for-
mování deinice tohoto principu vycházeli. Je 
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důležité zmínit, že princip vst ícnosti nehraje stejnou 
roli v Quinově a Davidsonově pojetí, ačkoliv s nimi často 
bývá ztotožňován (Davidson 1998: 115).

wILSONOVO POJETí PRINCIPU VSTŘíCNOSTI
Jako první pracuje s pojmem princip vstřícnosti N. L. Wil-
son v eseji Substances without Substrata. O principu 
vst ícnosti se Wilson zmiňuje v souvislosti s problemati-
kou primární a sekundární podmínky pravdivosti násle-
dujícím způsobem:

Wilson ukazuje užití principu vst ícnosti na p íkladu 
mluvčího, jehož nazývá Charles2. Ukazuje na p íkladu pět 
asociací, které se osobě nazývané Charles vybaví p i vy-
slovení jména „Caesar“:
1. Caesar zvítězil nad Gaulem.
2. Caesar p ekročil Rubikon.
3. Caesar zem el v Den zrady.
4. Caesar byl závislý na užívání ablativu absolutního.
5. Caesar se oženil s Boadiceou (Wilson 1959: 530).

Na základě těchto výroků můžeme vyvodit, o kom 
Charles mluví. Zda se jedná o Prasutaga, jenž měl za 
manželku Boadiceu, což by to znamenalo, že 5. výrok je 
pravdivý, nicméně výroky 1. až 4. jsou nepravdivé. Nebo 
se jedná o Julia Caesara, kde je většina výroků pravdi-
vých. V tomto p ípadě, podle Wilsona, můžeme uplatnit 
princip vst ícnosti, což znamená, že budeme p edpoklá-
dat, že Charles hovo í o Juliu Caesarovi, což ukazuje, že 
většina Charlesových tvrzení je pravdivá (Wilson 1959: 
532–533).

QUINE A PRINCIP VSTŘíCNOSTI
S principem vst ícnosti dále pracuje W. V. O. Quine, kte-
rý ve své knize Word and Object o principu hovo í ve spo-
jitosti s problematikou p ekladu a významu. Zmiňuje se 
o něm v souvislosti s myšlenkou existence, tzv. p edlo-
gických kultur. To znamená, že domorodci chápou jako 
pravdivé ty výroky, které jsou v kontrastu, tzn. neakcep-
tují zásadu sporu. V p ekladu by to znamenalo, že p je zá-
roveň ne-p. Podle Quina je nejdůležitější opírat se o naši 
vlastní logiku a aplikovat ji i na výpovědi mluvčích: 
„Správný p eklad zachovává naše logická pravidla.“  
(2013: 53) Tato pravidla potom implicitně uplatňujeme 
v praxi, a to zejména v situaci, kdy mluvčí hovo í v roz-
poru. Quine uvádí dva p íklady: (1) Pokud se stane, že 
mluvčí odpoví na položenou otázku ano a zároveň ne, 
budeme p edpokládat, že věta, na kterou jsme se tázali, 
může být chápána ze dvou úhlů pohledu spíše, než aby-
chom p edpokládali, že je mluvčí nekoherentní, když zá-
roveň potvrzuje a popírá to stejné. (2) To platí, pokud ně-
kdo užívá jinou logiku, než je nám vlastní, nebo je s ní 
dokonce v rozporu. P edpokládáme, že pouze dává ně-
kterým vocables3 jiný význam (Quine 2013: 53). Princip 
vst ícnosti tedy napomáhá k racionalizaci jednání a vý-
povědí mluvčího, a to ať se jedná o náš vlastní jazyk nebo 
jazyk zcela neznámý.

DAVIDSONOVO POJETí PRINCIPU VSTŘíCNOSTI
Davidsonovo pojetí principu vst ícnosti spočívá v pravdi-
vostních podmínkách p ipisovaným p esvědčení. David-

son nahlíží na p esvědčení jako na koherentní množinu,  
z čehož vyplývá, že většina p esvědčení je pravdivá. Aby 
však tato p esvědčení mohla být pravdivá, musejí být 
nejen uložena v naší mysli součástí určité koherentní 
množiny, ale taktéž musejí korespondovat se skutečností.  
Deinuje tedy princip vst ícnosti následujícím způsobem.  
Jednak, že všechna p esvědčení jsou pravdivá a konzi-
stentní, tudíž nejsou ve vzájemném rozporu. P ipouští 
však, že člověk se může ve svých p esvědčeních mýlit,  
nikdy ne však takovým způsobem, aby to narušilo celou 
koherentní množinu, kterou člověk disponuje. A jednak 
tvrdí, že každý smysluplný výrok musí korespondovat se 
skutečností. Jinými slovy, abychom byli schopni mluv-
čímu porozumět, musíme p i interpretaci aplikovat teo-
rii pravdy, kterou uplatňujeme pro náš vlastní jazyk. V si-
tuaci S pronesený výrok V je pravdivý právě tehdy, když 
je tomu stejně i v našem jazyce. Stejně tak jako naše p e-
svědčení odpovídají skutečnosti, tak stejně tak i interpre-
tovaného mluvčího (Davidson 2004: 171). Podle principu 
vst ícnosti bychom měli interpretovat to, co mluvčí pova-
žuje za pravdivé, jako pravdivé. Pokud p ijmeme p edpo-
klad, že je mluvčí ve svých výpovědích logicky koherentní 
a že to, co si myslí, odpovídá skutečnosti podle naší vlast-
ní logiky, uplatníme tím princip vst ícnosti. Pokud by-
chom výpovědi mluvčího interpretovali jako nepravdivé, 
nebylo by možné jim vůbec porozumět. Aby byla inter-
pretace úspěšná, musí nás podle Davidsona dovést pouze  
k jednomu správnému výsledku. Mluvčí by se měl jevit 
v interpretovaných výpovědích jako co nejracionálnější, 
konzistentní a jeho myšlenky jako pravdivé, i když podle 
interpretovaných standardů. Jak již bylo ečeno, p esvěd-
čení tvo í určitou množinu logicky koherentních p e-
svědčení, to znamená, že lidé jsou racionálními bytostmi 
a měli bychom je tak interpretovat. Právě tento princip  
má za úkol zabránit antropologům p ipisovat falešná 
p esvědčení domorodcům p i realizaci terénního výzku-
mu. Davidson užívá následující argumenty:
• Schéma interpretace se ídí mojí smyslovou evidencí.
• Musíme p edpokládat, že domorodci se nemýlí ve vě-
cech, které jsou z ejmé (venku prší nebo někde se nachází  
králík).
• Aby měl mluvčí p esvědčení, která jsou p evážně ne-
pravdivá, je nemožné (Drcmánková 2015: 9).

KOMPARACE QUINOVA A DAVIDSONOVA POJETí PRINCIPU VSTŘíCNOSTI
Quine i Davidson p i formulaci principu vst ícnosti usi- 

lovali, aby se antropologové vyhnuli p ipisování faleš-
ných nebo nekonzistentních p esvědčení. Rozdíl mezi 
Quinovým a Davidsonovým p ístupem spočívá v pojetí  
pravdy. Davidsonova teorie významu, která je postavena  
na referenci a pravdě, vychází z Tarského „Konvence T“ 
a jejího empirického testování, tj. „Tráva je zelená právě  
tehdy, pokud je tráva zelená.“ P i interpretaci bychom 
měli v prvním p ípadě p ipisovat pravdivostní podmínky  
výrazu.

Quinovo pojetí pravdy se od Davidsonova liší. Davidso-
nova idea spočívá v p ipisování pravdivostních podmínek 
a následném p ekladu, kdežto Quinovi jde v první adě 
o p eklad a následné p ipisování pravdivostních podmí-

2 Může se jednak o jakéhokoliv mluvčího.
3 Vocable by se dalo přirovnat k českému 

ekvivalentu „výraz“. 
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nek (Kempt 2015: 2015). Quine nám íká, že náš p ekla-
dový manuál by měl minimalizovat p ipisování falešných  
p esvědčení. Pokud se nám však zdají být výpovědi mluv-
čího nekonzistentní nebo iracionální, je náš p eklad 
chybný. Naproti tomu Davidson na princip vst ícnosti  
pohlíží jako na nezbytný pro správnou interpretaci, nikoli  
jako na korektiv. Podle Davidsona jsou p esvědčení mluv-
čího vždy pravdivá a srozumitelná, musíme však p ed-
pokládat, že jsme p esvědčeni o podobných věcech (Her-
man, Lepore 2014: 540). Primární funkcí principu je 
p ipisování primárně pravdivých a racionálních p esvěd-
čení a interpretace jednání jako jazykové, racionální a vy-
jad ující pravdivá p esvědčení o vnějším světě.

Co se pojmem p esvědčení míní ve vztahu k epistemo-
logii? Současná analytická ilosoie často operuje právě 
s pojmem p esvědčení, které bývá pojímáno jako analo-
gie k něčemu pravdivému. P esvědčení je pojmem stojí-
cím v centru epistemologie (Schwitzgebel 2011: 14). Po-
znání vnějšího světa je úzce spojeno s p esvědčeními, 
která o něm získáváme. K formování a získávání p esvěd-
čení, respektive pravdivých p esvědčení nám slouží jazyk 
jakožto prost edek intersubjektivní komunikace. V sou-
časné ilosoii se hovo í o propozičních postojích – těmi 
jsou míněny mentální stavy, které mají všeobecně uzná-
vanou formální strukturu, tj. SA, že P. P íklad, který uvádí 
Eric Schwitzgebel, ukazuje zmíněnou strukturu výroku: 
„Davy (subjekt) vě í, (postoj) že Mars je červený (propo-
zice).“ (2011: 15) Tyto propoziční postoje mohou mít for-
málně stejnou strukturu, nicméně jejich význam se může 
lišit. Interpretativní p ístup (Dennet, Davidson) zastá-
vá stanovisko, že p esvědčení jsou ve většině p ípadů ra-
cionální a jsou p ipisována na základě chování sociálního 
aktéra (Schwitzgebel 2011: 17).

PRINCIP HUMANITy
V souvislosti s principem vst ícnosti a  racionálními p e-
svědčeními si ukážeme princip humanity, který z prin-
cipu vst ícnosti částečně vychází, nicméně bere v úvahu 
i existenci falešných p esvědčení. Právě tato výtka se nej-
častěji objevuje v souvislosti s principem vst ícnosti.

Kritikou Quinova p ístupu k myšlenkovému experimen-
tu tzv. radikálního p ekladu „Gavagai“ se zabývá Richard 
Grandy. Quinův myšlenkový experiment je založen na p e-
kladu z neznámého jazyka na základě pozorovatelné  
situace, kdy běží králík. Podle Quina nemůžeme jedno-
značně určit p esnou referenci zkoumaného výrazu. Ne-
jsme schopni rozhodnout, zda se jedná o stav králíka, 
králíka jako celku, či jeho neoddělitelnou část. Grandy  
však vytýká Quinovi nezohlednění základních faktů, tj. 
pozorovatelná událost může obsahovat neexplicitní  
procesy, které se mohou měnit v závislosti na situaci.  
Abychom mohli hovo it o zábranách p ekladu, musíme  
zjistit, jaký je jeho účel. Grandy tvrdí, že účelem je 
„umožnit p ekladateli vytvo it co nejlepší predikce a na-
bídnout co možná nejlepší vysvětlení chování v p ekladu.“  
(Grandy 1973: 442) Netvrdí však, že hlavním záměrem je 
predikovat verbální chování. P ekládáme verbální cho-
vání do našeho jazyka a užíváme ho k určení p esvědčení 
a tužeb mluvčího a užíváme tyto informace k p edvídání 

jednání. Pouze verbální jednání nám neumožňuje dosta-
tečně určit, jaké bude očekávané jednání (Grandy 1973: 
442). Podle Grandyho musíme mít určité modely lidského 
jednání, abychom mohli učinit predikci. Pokud tak máme 
učinit, měli bychom si p edstavit sami sebe v určité situ-
aci a na základě toho p epokládat stejné jednání u zkou-
maného subjektu. P edpokládáme, že máme stejné pro-
poziční postoje nebo alespoň co nejvíce podobné těm 
našim. Na tomhle Grandy zakládá hlavní myšlenku prin-
cipu humanity.

„Pokud se nám v p ekladu p esvědčení o vnějším světě 
u jiné osoby zdá být podivné či beze smyslu, potom je ta-
kový p eklad pro naše účely zbytečný.“ (Grandy 1973: 443)

V p ekladu máme tedy něco jako pragmatické zábrany. 
Podmínkou je p i p ekladu p ipisovat p esvědčení a tou-
hy a vnímání světa co nejvíce podobné těm našim.

Grandy na rozdíl od Davidsona p ipouští existenci fa-
lešných p esvědčení. Nejdůležitější je, aby byla p esvěd-
čení, ať už pravdivá či falešná, popsána co nejvíce sro-
zumitelně.  Důležité pro něj je docílit co nejp esnějšího 
p ekladu a interpretace. Jestliže jsou soudy uchopeny 
jako pravdivé a racionální, potom jsou vysvětlitelné. Po-
kud jsou soudy uchopeny jako falešné, musejí být ucho-
peny jako vysvětlitelné, ale jiným způsobem vysvětlení. 
(Hollis, Lukes 1982: 264) Hlavní funkcí principu huma-
nity je minimalizovat neporozumění a nesrozumitelnost 
(Drcmánková 2015: 12–13).

POJMOVÝ RELATIVISMUS
Problém p ekladu a porozumění v antropologii bývá nej-

častěji ztotožňován s pojmovým relativismem. Podívejme 
se tedy na problém, který se objevuje v souvislosti s myš-
lenkou jazykového relativismu. Antropologické výzkumy 
badatelů, jako byl Lévy-Bruhl, Evans Pritchard a Benja-
min Lee Whorf, ukázaly, že existují společnosti (kultury)  
s odlišným vnímáním světa a myšlením domorodců. Mezi 
nejznámější tvrzení pojmového relativismu pat í tzv.  
Sapirova-Whorfova hypotéza, která uvádí, že jazyk deter-
minuje lidské myšlení.  Whorf, p edstavitel jazykového  
relativismu, tvrdí, že pojmové systémy mohou být natolik  
odlišné, že nemohou „být zkalibrovány“, tzn. neexistuje  
žádný společný standard, podle něhož by mohly být tyto 
jazyky srovnávány. Neznamená to však nad azenost jed-
noho systému nad druhým. Hypotéza odpovídá dvěma 
lingvistickým principům, tj. lingvistickému determinis-
mu4 a lingvistické relativitě5. Whorf jakožto relativista  
vě il, že jazyky mají různé nesoumě itelné pojmové 
systémy.

Pojmový relativismus je založen na myšlence, že různé 
skupiny či kultury uspo ádávají svou zkušenost prost ed-
nictvím pojmových schémat, která mohou být relativní 
ke kulturnímu či sociálnímu kontextu (pojmovým sché-
matům) jiných kultur a mohou být vzájemně nep eloži-
telná. Pojmová schémata konstituují realitu. Vzhledem 
k tomu, že jsou relativní ke kulturnímu kontextu, zname-
ná to, že i obraz světa se v našem myšlení liší. Relativis-
mus má obecné schéma:

„(R) Relativně k Sx je F; relativně k S´x není F.“ 
(Marvan 2014: 38)

4 Tvrzení, že naše myšlení je ovlivněno 
jazykem, který užíváme, a to jak 
jeho slovní zásobou, tak jeho vnitřní 
strukturou a logikou.

5 Mluvčí hovořící odlišnými jazyky myslí 
odlišným způsobem.
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V p ípadě pojmového relativismu je S relativizátor, 
tj. pojmové schéma. X je potom to, co je relativizováno 
a F chápejme jako význam. 

Whorf své argumenty zastávající pojmovou relativitu  
dokazuje p i výzkumu etnika Hopi. Ve svém zkoumání se  
zabýval komparací jazyka Hopi a SAE.6 Zkoumal gramatic- 

ké kategorie jazyka, tj. plurál, gender, tvary sloves a klasi-
ikace u jazyka Hopi a srovnával je se (západo)evropskými  
jazyky. Whorf došel ke zjištění, že jazyk Hopi se v určitých  
klasiikacích zásadně liší a že některé kategorie mohou 
být „nezkalibrovatelné“. Na základě tohoto tvrzení do-
chází k závěru, že jazyk je to, co tvo í a uspo ádává naši 
smyslovou zkušenost.

„Jedná se o ilustraci toho, jakým způsobem jazyk vytvá-
í a organizuje zkušenost. Inklinujeme k myšlence, že jazyk 

funguje pouze jako technika vyjád ení, a neuvědomujeme 
si, že jazyk v první adě klasiikuje a uspo ádává proud naší 
smyslové zkušenosti…“ (Whorf 1936 –1938: 130–131)

Whorf se domnívá, že jazyk Hopi zachycuje jistý speci-
ický prostor, v němž nejsme schopni porozumět někte-
rým klasiikacím stejně tak, jako p íslušníci etnika Hopi 
neporozumí vyjád ením z technického světa. (Whorf 
1936–1938: 130–131) Díky této myšlence však nastává 
problém s p ekladem a porozuměním, které se v souvis-
losti s relativismem neustále objevují (Lakoff 2006: 302). 
Pokud se tedy zamyslíme nad možností p ekladu z jedno-
ho pojmového schématu do druhého, zjistíme, že je p e-
klad problematický nebo nemožný.

Také Thomas Kuhn v díle Struktura vědeckých revolucí 
velmi často pracuje s pojmem nesoumě itelnosti. Kuhno-
va hlavní myšlenka spočívá ve vývoji vědeckých teorií 
způsobem, který učiní původní teorii neslučitelnou s nově 
p íchozí. P irovnává neslučitelnost vědeckých teorií k od-
lišným jazykově-kulturním společenstvím.

„Každá z revolucí staví společenství p ed nevyhnutel-
nou nutnost odmítnout současně uctívanou vědeckou  
teorii a dát p ednost jiné, s onou první neslučitelné.“ 
(Kuhn 2008: 19) 

Kritikou pojmového relativismu a s ním spojenou exi-
stencí pojmových schémat se zabývá Davidson v eseji 
O samotné myšlence pojmového schématu (1998: 109–125). 
Davidson tvrzení spojené s pojmovým relativismem od-
mítá. Podle něj svět neutvá í naše mysl či jazyk, ale obsa-
hy našich myslí a jazyk získané prost ednictvím kauzál-
ních vztahů k vnější realitě (Marvan 2014: 53).

„Někte í ilosofové v této souvislosti hovo í o odlišných 
pojmových schématech. Tyto rozdíly mezi pojmovými 
schématy způsobují problémy p i p ekladu z jednoho  
jazyka do druhého. Jazyky, které se vyvíjely v jiných do-
bách nebo na vzdálených místech mohou mít zcela odliš-
ný pojmový aparát.“ (Davidson 1998: 110)

Vraťme se tedy k myšlenkovému experimentu „Gava-
gai“. Quine nám íká, že abychom byli schopni rozluštit  
cizí jazyk, pot ebujeme se orientovat pomocí smyslové 
evidence a uvažovat holisticky. Nemá tedy význam pátrat 
o doslovném ekvivalentu výrazu, ale k porozumění nám 
stačí ostenze a ově ení evidence.

Davidson mluví spíše o interpretaci. K porozumění je 
pot eba mluvčího interpretovat, nikoliv pátrat o p esných 

ekvivalentech. Davidson se ve své eseji O samotné myš-

lence pojmového schématu zabývá myšlenkou pojmového  
relativismu a vyhodnocuje ji jako nekoherentní. Podle  
Davidsona totiž neexistuje jazyk, který by byl nep eloži-
telný, protože pokud by tomu tak bylo, nejednalo by se  
o jazyk. Jestliže se nám nepoda í porozumět zkoumaným 
subjektům, jež hovo í rozdílným jazykem, znamená to,  
že nemluví jazykem.7 P edpokládáme, že každý jazyk plní 
určitou funkci, tj. komunikace a myšlení. Prost ednictvím 
komunikace sdělujeme interpretům obsah svých myšle-
nek, jež jsou uloženy v naší mysli. Každý výrok má urči-
tou logickou konstrukci a splňuje určité podmínky. O jaké 
podmínky se tedy jedná? Davidson spojuje problém  
p eložitelnosti s pravdivostními podmínkami Tarského 
„Konvence T“. Abychom mohli určit, zda je výrok pravdi-
vý, musíme být schopni jej p eložit do našeho jazyka,  
tj. věta V je pravdivá právě tehdy, když p. (Marvan 2014: 
41–42) Znovu se tedy dostáváme k principu vst ícnosti.  
Davidson tvrdí, že úplné neporozumění je nemožné. Může  
dojít pouze k parciálnímu neporozumění, nikoliv však 
k celkovému, protože pokud uplatníme princip vst ícnos-
ti, porozumění je vždy možné. Hlavním úkolem interpreta 
je „… abstrahovat z evidence funkční teorii významu a p i-
jatelnou teorii p esvědčení“ (Davidson 1998: 122), p ičemž 
evidence je chápána jako jazyková i mimojazyková. 

Hypotézy relativismu nejsou jednoduchým způsobem  
testovatelné. Relativisté s oblibou zmiňují studii Berlina  
a Kaye v díle Basic Color Terms; Their Universality and 
Evolution. Výzkum se zamě oval na vztah základních ba-
rev v různých jazykových společenstvích. Vycházejí z hy-
potézy, že různé jazyky rozdělují různé barevné spektrum 
arbitrárně. Berlin a Kay však našli na základě objevu tzv. 
fokálních barev pravidelnosti, jež se vyskytují ve všech 
společenstvích. V jazycích jako angličtina našli základ-
ních jedenáct druhů barev. Z výzkumu vyplývá, že ka-
tegorie barev mají centrální členy (Lakoff 2006: 37–38). 
Je evidentní, že výzkum spíše potvrzuje kulturní univer-
zalismus než kulturní relativismus, ale relativisté argu-
mentují, že podobnosti v jazycích jsou do značné míry 
povrchní. Stejně tak však lze použít protiargument, že 
i odlišnosti ve vnímání barev jsou zanedbatelné. Tento 
p íklad tedy neposkytuje p ímou evidenci pro relativis-
mus (Hollis, Lukes 1982: 161).

Dalšími pracemi potvrzujícími spíše univerzalistickou 
pozici jsou výzkumy Kaye a McDaniela, kte í zkoumali  
neurofyziologii barevného vidění. Výzkumy prováděli  
u makaků, kte í mají podobný zrakový systém. Zamě-
ovali se p evážně na neuronové dráhy mezi mozkem 

a okem a našli šest druhů buněk. To znamená, že existují 
dva druhy buněk pro modrou a žlutou, podobně pro čer-
venou a zelenou, poslední dva druhy buněk jsou citlivé 
na světlo a tmu (černá, bílá). Zbytek barev vzniká kombi-
nací těchto základních barev. Neurofyziologické vysvět-
lení charakterizuje pouze primární barvy, jako jsou mod-
rá, žlutá, červená, zelená, černá a bílá. Zmíněné barvy 
jsou určeny lidskou biologií.

„Kategorie barev vyvstávají z interakce povahy světa, 
lidské biologie a kognitivního mechanismu.“ (Lakoff  
2006: 40-41)

6 Výraz SAE vyjadřuje Standard Average 
European.

7 Stejně tak nejsme schopni porozumět 
zvířatům, jelikož nemluví jazykem.
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P i práci v terénu by si měl etnolog osvojovat významy  
stejným způsobem jako dítě, které se učí jazyk, protože  
významy se formují ve společnosti prost ednictvím 
interakce.

Bloor a Barnes se taktéž zamě ují na problém p ekladu.  
Podle jejich tvrzení není p eklad p ímým prost edníkem 
mezi výrazem a jeho významem – pouze p ekladem výra-
zu se nedostaneme k významu tvrzení. Jakým způsobem  
se tedy podle nich můžeme dopátrat významu? Bloor 
a Barnes íkají, že významům se učíme v dětství p i osvo-
jování jazyka. 

„Osvojování jazyka není p eklad a nic z toho, co p i 
osvojování jazyka v dětství chybí, není pot ebné v dalším 
učení.“ (Hollis, Lukes 1982: 37)

Antropolog by si měl výrazy osvojovat stejným způso-
bem jako dítě učící se mate skému jazyku. Pro dítě není 
důležitý p edpoklad sdílených konceptů. Své argumenty  
dokazuje na p íkladu, když se dítě učí novým výrazům. 
Nap íklad výraz „pták“ se naučí takovým způsobem, kdy 
prost ednictvím ostenze identiikuje ptáka. Pokud něko-
likrát tento akt zopakuje, je již schopen rozpoznat, zda 
je jedná či nejedná o ptáka (Hollis, Lukes 1982: 37). Dále 
také ukazuje p íklad z terénu, kdy si antropolog Blumer 
osvojoval cizí výrazy. Nebylo komplikované se výrazy na-
učit, tj. p i adit výraz k určité entitě, problém byl, že se 
vztahoval k více entitám, nap íklad k entitě pták a neto-
pýr. Tento p íklad ukazuje, že empirické termíny, jako je 
pták, nekonstituují speciální jádro konceptů. Abychom 
se však naučili či osvojili si nějaké výrazy, musíme projít 
dlouhým procesem, který zahrnuje osvojení si nejen jed-
notlivých výrazů, ale také speciických kulturních kon-
vencí a poznávání výrazy v určitém kulturním kontextu 
(Hollis, Lukes 1982: 37). Podle autorů neexistuje tedy nic, 
jako je společné jádro, které by bylo dostupné všem je-
dincům stejně. 

„Neexistuje žádný ‚univerzální význam‘, jehož užití by 
poskytovalo základnu, díky níž by bylo možné odvodit 
ekvivalentní tvar, a umožňovalo by tak kvalitní p eklad.“ 
(Hollis, Lukes 1982: 38)

Dokonalý p eklad neexistuje. Můžeme mít p eklad, 
jenž je pot ebný pouze pro praktické účely, a tímto prak-
tickým účelem je právě porozumění. Bloor a Barnes se 
domnívají, že společné jádro sdílených p esvědčení vše-
mi kulturami se ukazuje být jako pouhý konstrukt nachá-
zející se v našich myslích, který není založen na empirii. 
Problém shledávají v nedostatečné evidenci, kterou mají 
Hollis s Lukesem pro svá tvrzení (Hollis, Lukes 1982: 38). 
Podívejme se však na výzkumy, které potvrzují univer-
zalistickou pozici, a to již výše zmíněné výzkumy barev 
u Berlina a Kaye, které potvrzují právě existenci jistých 
sdílených p esvědčení na percepční úrovni. Souhlasím 
s tím, že výrazy si osvojujeme ve společnosti prost ednic-
tvím interakce, nicméně pokud si i jazyk osvojuji p ímo 
v konkrétním sociálním kontextu, musím p edpokládat, 
že evidenci máme stejnou. A to implikuje také existenci  
sdílené reality. Jinak bychom mohli pouze p edpokládat, 
jaký má daný výraz význam, což by nás p ivádělo do bez-
východné situace. Nikdy by nebylo možné zjistit, zda se 
jedná o správný význam. Barry Bloor a Barnes tvrdí, že 

racionalita neimplikuje jeden univerzální logický systém. 
Podle relativismu existuje několik variabilních logických 
systémů. Z jejich pohledu nemá univerzalistická pozice 
žádné opodstatnění a dostatečnou evidenci. 

Právě tento p íklad ukazuje, že myšlenka relativismu 
nás uvádí do pozice, kdy uvažujeme o myšlení domorod-
ců jako natolik odlišném, že se z antropologie snažíme 
udělat disciplínu, která je v tomto ohledu nerealizovatel-
ná. Obávám se, že pokud o někom tvrdíme, že jeho kogni-
tivní schopnosti jsou zcela jiné než ty naše, stavíme jeho 
myšlení na úplně odlišnou úroveň, a tím zpochybňujeme 
funkce jeho biologických dispozic.

VÝZNAM PRINCIPU VSTŘíCNOSTI V ANTROPOLOGICKÉM VÝZKUMU 
A JAKO ŘEŠENí PROBLÉMU PŘEKLADU A POROZUMĚNí
Mým záměrem je implementovat princip vst ícnosti do 
Geertzovy interpretativní teorie kultury. V následují-
cí části ukážu, že mezi princip vst ícnosti by měl slou-
žit spíše jako korektiv této teorie, a upozorním na úskalí, 
která se mohou vyskytnout. Problémy se pokusíme vy e-
šit prost ednictvím Davidsonova pojetí, a to jeho princi-
pem vst ícnosti a odmítnutím rozlišení na schéma a ob-
sah, které hrají klíčovou roli v myšlenkách pojmových 
relativistů. Podíváme se také, proč zrovna princip vst íc-
nosti by měl hrát důležitou roli v interpretativní metodo-
logii kulturní antropologie a zdůrazníme jeho roli p i e-
šení otázky p ekladu a porozumění. 

Podívejme se na pojetí významu u Quina a Geertze.  
ekli jsme si, že Quine p i odmítnutí dvou dogmat upo-

zorňuje, že není možné oddělit význam od reference.  
Nelze rozlišovat mezi analytickými výroky, jež mají být 
pravdivé za všech okolností, a výroky vycházejícími ze 
zkušenosti. Podle Quina neexistuje výrok, který by byl 
nerevidovatelný. Totéž platí i o výrocích fyziky, logiky či  
ontologie, protože i tyto výroky mají nějakou vazbu 
k smyslovým datům (2008: 97).

„Jakožto empirista si p edstavuji pojmové schéma jako 
nástroj sloužící k p edpovědi budoucí zkušenosti na zá-
kladě zkušenosti p edchozí.“ (Quine 2008: 97)

Každým naučeným výrazem či slovním spojením do-
chází ke kauzálnímu propojení naší mysli s externím ob-
jektem, tudíž každá zkušenost napomáhá k vytvá ení 
p edstavy o nadcházejících událostech p i stejném smys-
lovém podráždění. Kauzální interakce mezi vnějším svě-
tem a obsahem mysli probíhá u všech lidských bytostí. 
Každý člověk zná kauzální historii obsahů vlastní mysli, 
jedná se totiž o nutnou podmínku toho, abychom dokázali 
určit, co si člověk myslí. Významům slov se učíme v so- 

ciální interakci a ostatními. Sdělujeme prost ednictvím 
jazyka svá p esvědčení a na základě souhlasu či nesouhlasu  
s ostatními členy komunity se učíme užití významů ve 
spojení s objekty. Význam našich slov, jež p i běžné eči 
užíváme, je ovlivněn částečně okolnostmi, právě těmi, 
za nichž jsme se daný výraz naučili a užíváme jej. Takto 
vzniká ono spojení mezi lidmi a částmi světa. Není možné 
učit se významům v izolaci, protože ani jazyk není možné 
osvojit si v izolaci. Je důležité, aby člověk věděl, co si myslí 
nebo co svými slovy míní, když na základě svého p esvěd-
čení ekne v p ítomnosti plachetnice „jola“ místo „keč“.8

8 Příklad, který Davidson uvádí ve své 
stati O samotné myšlence pojmového 
schématu (1998: 123), když vysvětluje 
částečné selhání překladu.
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Podívejme se na pojetí významu u Clifforda 
Geertze. Nositelem významu je u Geertze sym-
bol, jedná se o zděděný systém. Symbol je po-
tom chápán jako „… označení jakéhokoliv ob-
jektu, činu, události, vlastnosti nebo vztahu, 
který slouží jako nositel pojmu – tento pojem 
je ‚významem‘ symbolu – a to je p ístup, které-
ho se budu držet já.“ (2000: 107) Významy jsou 
pode Geertze uloženy v symbolech, je to zdě-
děný systém, díky němuž lidé komunikují  
a uchovávají a rozši ují svou znalost o životě  
(2000: 25). Vzorce kultury potom vnímá jako 
symboly nebo soustavy symbolů, které jsou 
kompletně arbitrární. Pokud jsou tedy symboly 
nositeli významu, Geertz opomíjí jednu důle-
žitou skutečnost, která úzce souvisí s pojetím 
významu ve ilosoii jazyka – jedná se o prav-
divostní podmínky. Nemůžeme mluvit o vý-
znamu, aniž bychom se zaobírali pravdivostní-
mi podmínkami daného významu. Z pohledu 
ilosoie jazyka je Geertzova teorie nábožen-
ství jako kulturního systému jednak nekohe-
rentní a jednak chybná (Frankenberry, Penner 
1999: 62–-621). Podívejme se tedy na ni. Geertz  
chápe kulturní vzorce jako modely, mají však 
dvojí podobu: modely něčeho a modely pro něco. 
V prvním p ípadě jde o modely, které vytvá ejí 
fyzické vztahy a které Geertz považuje za mo-

dely něčeho, tj. modely reality. V druhém p ípa-
dě hovo í o modelech pro něco. Jedná se o ne-
symbolické zdroje, nap íklad geny. „… kulturní 
vzorce mají dvojí vnit ní aspekt: dávají sociál-
ní a psychologické realitě význam, to znamená 
objektivní konceptuální formu, jak tím, že se 
podle ní utvá ejí, tak tím, že ji p etvá ejí podle 
sebe.“ (Geertz 2000: 110) Dalo by se tedy íci, 
že modely pro něco existují v celém ádu p í-
rody a jsou nezávislé na zkušenosti.

Jak tedy Geertzova teorie souvisí s problé-
mem p ekladu a porozumění? Geertzova teorie  
modelů zahrnuje jistá epistemická dogmata, 
která ukazují, jakým způsobem je jazyk rela-
tivní ke světu. Frankenberry a Penner namíta-
jí, že problém této teorie pramení z dualismu 
schématu a obsahu, protože právě Geertzova  
teorie ukazuje, jak jsou pojmová schémata  
relativní jeden ke druhému a tím pádem vzá-
jemně nesoumě itelná. Na úskalí takovýchto 
tvrzení upozorňuje D. Davidson v souvislosti 
s tzv. t etím dogmatem empirismu. 

Frankenberry a Penner dávají do souvislosti 
Geertzovy modely něčeho a korespondenční  
teorii pravdy. Měli bychom se na modely něče-
ho podívat jako na p ídomek teorie pravdy.  
Nap íklad mapy, územní plány částí města ko-
respondují s významy ve světě. Symbolický 
systém koresponduje s nesymbolickým, fyzic-
kým, organickým nebo sociálním systémem 
v komplexní rovině (Frankenberry, Penner 

1999: 622). Vzhledem k tomu, že symboly jsou 
v Geertzově pojetí sociálně konstruované  
a modely jsou vnímány jako arbitrárně kon-
struované systémy symbolů, jejichž prost ed- 

nictvím získáváme p ístup k realitě, nemůžeme  
íci, zda je tato simulace či imitace korektní. 

Frankenberry a Penner se domnívají, že pojetí 
souboru symbolů jako modelů je uchopeno ne-
šťastně, jelikož nemůžeme zjistit, zda je sym-
bolický systém správný, korektní, dobrý nebo 
špatný (1999: 623). Druhý model pro něco je 
p irovnáván ke koherenční teorii pravdy. Jeli-
kož se jedná o věci existující apriorně ve svě-
tě, je kladen velký důraz na vnit ní konzisten-
ci a koherenci tohoto symbolického systému. 
Právě tento model uspo ádává a organizuje 
nesymbolické procesy a realitu (Frankenberry,  
Penner 1999: 624). Tyto modely mohou být 
čteny jako teorie pravdy. Pokud bychom je 
tedy mohli číst jako teorie pravdy, musel by 
první model odpovídat korespondenční teorii 
pravdy, což by vylučovalo sociálně konstruova-
né a arbitrární symboly. V p ípadě korespon-
denční teorie by se nejednalo o neobjektivní 
symbolické formy, jež jsou jakousi konstrukcí, 
ale byly by objektivně platné.

Hlavní myšlenka kritiky Geertzovy teorie 
modelů spočívá v tom, že zmíněné dva modely  
od sebe nemůžeme oddělit. Oba tyto Geertzem  
formulované modely jsou chybné (Schilbrack 
2005: 443). Můžeme zde vidět analogii mezi 
Davidsonovým t etím dogmatem empirismu – 
podle jeho argumentace, abychom mohli p i-
jmout koherenční teorii pravdy, musí tato být 
v souladu s korespondenční teorií. Op eme se 
o Quinův naturalismus. Víme, že svět pozná-
váme na základě stimulace smyslových recep-
torů, obraz o tomto světě si ově ujeme inter-
subjektivně v sociální interakci. Zásadní roli  
p i poznávání vnějšího světa hraje jazyk. Jazyk  
si osvojujeme od ostatních jedinců a významům  
se učíme v kontextu nebo pomocí abstrakce, 
nejčastěji však prost ednictvím reference k ex-
ternímu objektu (Quine 2013: 1–3). Významy 
se stejně tak, jak tvrdí Geertz, nacházejí v kul-
tu e a jsou ve ejné, osvojujeme si je již od dět-
ství a jsme schopni je interpretovat a p edávat 
dále. Pokud můžeme tyto významy interpreto-
vat a učit se jim, bude toho stejně tak schopen 
každý jedinec se shodnými fyziologickými  
vlastnostmi. Proto není možné, abychom si 
nemohli vzájemně porozumět. Hlavní jsou 
perceptuální schopnosti, které formují význam 
mnoha výrazů p irozených jazyků a tak umož-
nují porozumění těmto výrazům (Drcmánko-
vá 2015: 51).

Davidson argumentuje, že co nemůžeme 
p eložit do našeho jazyka, nemá význam za ja-
zyk považovat:   

„Je svůdné vzít to skutečně zkrátka: nic, 
může se íci, nemůže být bráno za evidenci pro 
to, že by nějaký druh aktivity nemohl být in-
terpretován v našem jazyce, aniž by to součas-
ně bylo evidencí, že tento druh aktivity není 
vůbec ečí. Kdyby bylo tohle pravda, měli by-
chom z ejmě mít za to, že žádný druh aktivity,  
který nemůže být v našem vlastním jazyce in-
terpretován jako jazyk, není ečí (Davidson 
1998: 112).

Nic jako neporozumění není možné. Pokud 
se op eme o smyslovou evidenci a zamě íme 
se na chování, jak verbální tak neverbální a zo-
hledníme sociální kontext, je vždy porozumění 
možné. Vst ícnost, o které hovo í Davidson, je 
nám vnucena. Interpret nemá jinou možnost, 
než se op ít o vlastní teorii pravdy. „Protože 
vst ícnost není jen jednou z možností, nýbrž 
je podmínkou pro to, abychom mohli mít fun-
gující teorii, nemá smysl íkat, že bychom se 
mohli, když se o ni op eme, dopustit rozsáh-
lých chyb.“ (Davidson 1998: 124)

P ijmout myšlenku existence různých 
pojmových schémat, která mohou být odlišná 
takovým způsobem, že by mohlo dojít k vzá-
jemné nep eložitelnosti, značným způsobem 
limituje zkoumání těchto jedinců. Jak bychom 
mohli zkoumat něco, čemu nejsme schopni 
porozumět? Domnívám se tedy, že nejlepším 
možným ešením je op ít se o Quinův natu-
ralismus a uplatnit princip vst ícnosti, p i in-
terpretaci a porozumění. To znamená, že ne 
jenom založit naše poznání na smyslové zku-
šenosti, ale p edpokládat, že dochází ke stej-
nému logickému vyvozování závěrů. Jak bylo 
zmíněno v první kapitole u Quina. V p ípadě  
jednoho externího světa, docházíme k teo-
riím o něm, na základě podráždění smyslo-
vých receptorů. Jinými slovy tuto smyslovou 
zkušenost uspo ádáváme a vytvá íme teorie, 
v našem p ípadě věty, které můžeme zase evi-
dencí potvrzovat. Pokud tedy máme všichni  
stejnou smyslovou zkušenost, je neporozu-
mění nemožné. Může se jednat o částečné 
neporozumění, nikoli však neporozumění ab-
solutní, tyto výrazy jako „nep evoditelný“, 
„nesoumě itelný“ nejsou na místě, protože 
kdyby byly, mohli bychom vůbec provádět an-
tropologický výzkum?  Každý člověk má urči-
tá p esvědčení, p ičemž tato p esvědčení nám 
pomáhá formovat evidence. Smyslové recep-
tory jsou u všech jedinců stejné, tudíž máme 
všichni stejné predispozice pro možnost po-
znání. Správnost našich p esvědčení, ově u-
jeme opět evidencí nebo v intersubjektivní 
komunikaci.  Porozumění je tedy vždy mož-
né, protože poznáváme stejným způsobem. Je 
t eba si uvědomit, že existence objektů není 
podmíněná subjektem.  
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ZÁVĚR 
Práce se opírá o myšlenky analytických ilosofů, kte í se ve 20. století  
zabývali otázkami významu a problémem p ekladu a porozumění. Qui-
novo pojetí epistemologie je naturalizované, tj. pracuje s myšlenkou  
reálného externího světa, který je identiikovatelný a poznatelný. Veškeré  
naše poznání je závislé na smyslové evidenci. Zmíněn byl myšlenkový  
experiment radikálního p ekladu, na jehož základě dochází Quine k tvr-
zení, že není možné určit p esný význam zkoumaného výrazu. Tento 
pohled nás však nesvádí ke skepsi o nemožnosti porozumění nebo re-
lativismu. Naopak se nám snaží ukázat, že i v tomto p ípadě je porozu-
mění je možné a to na základě ostenze a podráždění našich smyslových 
receptorů, které je součástí společného jádra vlastní všem jedincům. 
S tímto pojetím také souvisí jeho odmítnutí rozdělení na syntetické 
a analytické soudy, jelikož veškerá tvrzení je možné zkoumat empiricky. 
Davidson navazující na Quina tvrdí, že pokud se zbavíme dualismu ana-
lytického a syntetického je t eba se zbavit i rozdělení na schéma a ob-
sah. Tato distinkce svádí k relativismu. 

Relativismus se v antropologickém myšlení objevuje nap íč všemi  
teoriemi. Nejčastěji je spojován právě s problémem p ekladu a porozu-
mění a interpretací. Obávám se však, že z tohoto p ístupu pramení jisté 
metodologické pochybení. Nap íklad myšlenka radikálního pojmového 
relativismu, tj. p ekládat z jednoho do druhého pojmového schématu 

není možné. Tato myšlenka nás uvádí na scestí, jelikož p i takovém p í-
stupu bychom nebyli schopni vůbec antropologický výzkum provádět. 
Domnívám se, že abychom dosáhli co nejlepšího možného porozumění, 
měli bychom se odklonit od relativistického p ístupu. 

Geertzova interpretativní teorie je taktéž relativistická, cílem bylo 
zbavit tuto teorii relativismu a v interpretační metodologii a zakotvit 
princip vst ícnosti. Pokud se budeme držet myšlenek a teorií analytické 
ilosoie zjistíme, že relativismus je neudržitelný. Pozorovatelné situace 
nás vždy dovedou k porozumění. Nemusí se jednat o zjištění p esného 
ekvivalentu, ale k porozumění je pozorovatelná událost dostačující. 

Má práce týkající se principu vst ícnosti jakožto základního p edpo-
kladu úspěšné interpretace, vyžaduje p ijmutí jistých principů vycháze-
jících z realistického p ístupu. Uvědomuji si, že relativistická antropo-
logie doposud nic takového nepot ebovala, ačkoliv se tímto principem 
implicitně ídila. Antropologové mají touhu zbavit se etnocentrismu 
a p istupovat ke kulturám jakožto k osobitým systémům, které nemůže-
me hodnotit a posuzovat podle našich kritérií. Nestavíme se tímto tvr-
zením však do rozporu? Pokud o někom tvrdíme, že je značným způso-
bem odlišný od „nás“ a jeho standardy neodpovídají „našim“, protože 
jsou s nimi nesoumě itelné, jak potom můžeme být schopni provádět 
antropologický výzkum?
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