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HPHB1 – Úvodní anotace 
 
Seminář je základním úvodním kurzem historického studia. Cílem kurzu je 
poskytnout studujícím základní přehled podoby, postupů a nástrojů studia historie a 
aplikovat je ve vlastním studiu. 
Studující jsou seznámeni s vymezením předmětu studia historické vědy a jeho 
odlišnosti od ostatních věd, které pracují s historickým časem. Historická věda je 
charakterizována v rámci systému věd a jsou podány základní charakteristiky její 
vědeckosti. V průběhu semestru jsou studující postupně seznamováni s jednotlivými 
kroky vědeckého studia historie. Semináře jsou postupně věnovány: vymezení tématu 
a výzkumné otázky, práce s encyklopedickou literaturou a internetovými zdroji, 
heuristika - práce s odbornou literaturou, práce s prameny, metody historikovy práce, 
teorie historické vědy, vědecká polemika a vědecký provoz. Studující se tak prakticky 
naučí, jak vybrat téma výzkumu a jak zformulovat historický problém a výzkumnou 
otázku. Dostane se jim přehledu encyklopedické a přehledové literatury využitelné 
pro studium historie. Seznámí se s věrohodnými internetovými zdroji pro studium 
historie a naučí se s nimi pracovat. Další výklad je věnován heuristické fázi studia. 
Nejprve jsou představeny žánry historiografické produkce. Studující se po té naučí 
pracovat s bibliografickými pomůckami tak, aby byli schopni vytvořit bibliografii 
k svému zvolenému tématu. Po té je věnována pozornost nauce o pramenech, tj. 
způsobům jejich třídění, vnější a vnitřní kritice a noetickým otázkám spojeným se 
vztahem historická skutečnost – pramen – historikova současnost. Praktické úkoly 
jsou věnovány aplikaci citačních úzů, zejména ČSN 609. V části o metodách 
historické vědy jsou nejprve probírány základní logické metody vědeckého poznání 
(indukce, dedukce) a metody spojené se specifickými charakteristikami předmětu 
historické vědy (synchronie/diachronie, progrese/regrese). V druhém kroku jsou 
studující na praktických ukázkách seznámeni s komplikovanějšími metodami jako je 
strukturální, resp. procesuální analýza, využívání kvantitativních a kvalitativních 
metod, typologie a periodizace, rozdíl a vztah makro a mikroperspektivy, biografická 
metoda a komparativní přístup. Následující oddíl kurzu se věnuje obecně 
filozofickým a noetickým otázkám historického poznání. Jsou odlišeny tři 
paradigmata teoretizování o historii (esencialistické, mentalistické, lingvistické) a 
jejich nejdůležitější autoři. Interpretační povaha historické vědy je pak prakticky 
ukázána na příkladu vědecké polemiky. V poslední výkladové části kurzu jsou 
studující seznámeni s fungováním vědeckého provozu historického bádání (instituce, 
komunikace, organizace, vědecká kultura) a jsou interaktivním způsobem seznámeni 
se základním etickými pravidly vědecké historické práce. 
Součástí kurzu je přednáška odborníka z praxe (archív, muzeum, galerie, média 
apod.) spojená s diskusí na aktuální témata v dotyčné oblasti praxe. 
Během kurzu jsou studujícím zadávány průběžné úkoly, které na konci kurzu shrnou 
v referátu. V průběhu semestru si na jednotlivých úkolech vyzkoušejí postupy, které 
v navazujícím kurzu Historický proseminář 2 využijí k vypracování proseminární 
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práce. Již však během tohoto kurzu si vybírají téma práce a zkoušejí si jednotlivé 
postupy na něm.  
Kromě aktivní účasti, vypracovávání průběžných úkolů a ústního referátu, který je 
shrnuje vypracují studující odbornou recenzi na zvolenou knihu. 
Dovednosti, které studující získají, jsou samostatné studium historické problematiky, 
formulace problému, vyhledání a zhodnocení informací, práce s historickými 
prameny (vnitřní a vnější kritika), interpretace textu, argumentace.  
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HPHB1 - Anotace seminářů 
 

Co jsou dějiny? 

Seminář je úvodním seznámení s předmětem studia historické vědy. Pozornost 
je nejprve věnována odlišení pojmů minulost/dějiny a mýtus/dějiny. V prvním 
případě je odlišeno samotné historické dění a jeho reflexe (res gestae vs. 
historia rerum gestarum). V druhém případě je mýtus odlišen od dějin v rovině 
času a prostoru (lineární vs. cyklický čas).  Dále je charakterizováno poznávání 
dějin jako vědecká disciplína se základními principy, kterými se takové 
poznání vyznačuje: objektivita, racionalita, kritičnost, kontrolovatelnost. 
Následně jsou představeny jednotlivé kroky historikovy práce, které budou 
v kurzu probírány podrobněji: formulace výzkumného problému a otázky, 
práce s encyklopedickou a přehledovou literaturou, heuristika (odborná 
literatura, historické prameny), užití metod, teorií, vědecká polemika a historie 
ve společnosti. Studující jsou seznámeni s požadavky k absolvování kurzu a 
jsou podrobně informováni o podobě a kvalitě očekávaných výstupů. Seminář 
je na závěr zaměřen na vzájemné seznámení, informace o dosavadních 
zkušenostech studujících s historickým bádáním a k zodpovězení otázek a 
nejasností studujících ohledně následujícího studia historie.  
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Určení výzkumného problému 

Pro osvětlení motivací při volbě výzkumného tématu jsou objasněny způsoby, 
jak jsou dějiny reflektovány ve společnosti, a to pomocí konceptu historické 
kultury (Z. Beneš) a historická paměť (P. Nora). Historická kultura je 
představena jako mnohovrstevnatá sféra reflexe historických faktů, která sahá 
od vědecké racionality, zacházející s historickými fakty kontrolovatelnými a 
vědeckými metodami, přes utilitarizaci příbuznými sociálními a humanitními 
vědami, popularizační a uměleckou reflexí po oblast ideologické manipulace 
dějinami. Tento přehled umožňuje studujícím odlišit různé formy práce 
s historickými poznatky tak, jak se s nimi setkávají ve světě kolem sebe. 
Podobně je představen koncept míst paměti Pierra Nory, a to ve vztahu ke 
každodenní zkušenosti s historickým pozadím předmětů, symbolů, zvuků a 
obrazů, které nás obklopují. Příklady jsou dány jak z Francie (příp. dalších 
evropských zemí), tak z české kulturní paměti. Studující jsou nakonec vedeni 
k diskusi o relevanci konkrétních otázek pro českou historickou paměť a jejich 
motivace a jejich individuální zájmy ve studiu historie jsou s nimi 
konfrontovány. Pro domácí přípravu musí vypracovat anotaci vybraného 
tématu zájmu. 

Odkazy: 

http://www.project-syndicate.org/commentary/nora1/Czech 
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Práce s encyklopedickou a přehledovou literaturou 

Studující jsou seznámeni se základními všeobecnými encyklopediemi, jichž je 
možno využít pro základní seznámení s osobami, událostmi a pojmy 
historického bádání. Rozlišeny jsou encyklopedické zdroje důvěryhodné a 
nedostatečně prověřené, internetové a papírové, a dále jsou odlišeny na základě 
vhodnosti pro získávání informací k jednotlivým oblastem českých a 
světových dějin. Na druhém místě jsou studující seznámeni s žánrem 
přehledových pracích, shrnujících historické bádání v určité oblasti a období. 
Jsou představeny současné podoby přehledů na příkladech amerických, 
německých a českých knih.  Na závěr je vysvětlen žánr vědecké syntézy, jeho 
varianty, formy a možná vymezení. Speciální syntézy jsou ukázány na 
příkladech zahraničních knih. Obecné syntézy národních dějin jsou podrobněji 
ukázány na příkladě vývoje české historiografie, resp. mnohasvazkových 
Českých dějin (autoři V. Novotný, J. V. Šimák, J. Šusta, F. M. Bartoš, R. 
Urbánek, J. Macek). Představena je také nejnovější syntéza českých dějin – 
Velké dějiny koruny české. Studujícím se také dostane základních instrukcí pro 
využívání internetových zdrojů. Vedle komentovaného soupisu internetových 
rozcestníků, portálů a specializovaných odborných webových stránek jsou 
výslovně upozorněni na správný způsob práce s nimi, odlišení respektovaných 
a nedůvěryhodných zdrojů a na správné ohodnocení jejich informační hodnoty. 
V domácí přípravě aplikují studující získané znalosti pro zvolené téma, tj. 
hledají odpovídající hesla ve všeobecných encyklopediích, vyhledají příslušné 
syntézy dějin, příp. přehledy bádání o tématu, které si vybrali pro proseminární 
práci.  
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Heuristika – práce s odbornou literaturou 

Studujícím se dostane seznámení se základními charakteristikami odborné 
(vědecké) literatury. V návaznosti na probrané principy vědecké práce jsou 
vysvětleny podoby a hlavní znaky historiografického textu. Zvláštní pozornost 
je věnována objasnění významu původnosti a originálnímu přínosu vědeckého 
poznání. V této souvislosti jsou zdůrazněny ty charakteristiky odborného textu, 
které odrážejí rozdíl mezi původními autorovými poznatky a převzatými 
informacemi a interpretacemi. Dále jsou představeny jednotlivé žánry vědecké 
historické literatury, a to od nejkratších, jako je anotace (krátké vymezení 
tématu práce na malém prostoru) a zpráva (ucelená informace o obsahu knihy, 
o průběhu vědecké akce nebo o vědeckém projektu), přes základní žánr 
vědecké komunikace - recenzi, vědecký článek (stať), konferenční 
příspěvek/sborník, až po monografii, syntézu. U všech žánrů jsou 
charakterizovány základní znaky a na konkrétních příkladech jsou studující 
seznámeni s praktickou podobou jednotlivých žánrů. V této souvislosti je 
pozornost věnována zvláště přehledu vědeckých historických časopisů, a to jak 
domácích tak zahraničních. Z domácích je představen nejdůležitější – Český 
časopis historický – a několik specializovaných, včetně těch vydávaných 
mateřskou fakultou. Přehled je doplněn o základní české ediční řady, věnující 
se historiografii (nakladatelství Lidové noviny, Argo, Academia ad.).  

Pro praktické zvládnutí heuristické práce jsou studujícím představeny základní 
bibliografické zdroje, jak v knižní, tak v elektronické podobě.  

Na závěr jsou studující seznámeni s nejpoužívanějšími citační úzy, a to 
především s normou ČSN 690 a 690-2 a územ Českého časopisu historického.  

V domácí přípravě si studující vyzkoušejí aplikaci získaných poznatků při 
vypracování odborné bibliografie ke zvolenému tématu.   

Odkazy: 

http://citace.com/ 

http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/cesky-casopis-
historicky/citacni-uzus.ep/ 
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Heuristika – práce s historickými prameny 

Cílem semináře je představení nauky o pramenech. Nejprve je podána definice 
historického pramene a příkladech vysvětlena. Po té jsou charakterizovány 
způsoby kategorizace pramenů. Členění podle způsobu dochování (vnější 
hledisko) rozlišuje prameny písemné, obrazové, ústní a hmotné. U všech typů 
je na konkrétním příkladě osvětlena povaha pramene, a z ní vyplývající 
principy přístupu k nim. Zvláště jsou rozebrány prameny písemné povahy jako 
nejčastější typ pramene, se kterým historici pracují. Jsou rozlišeny prameny 
úřední, soukromé a vyprávěcí povahy. Dále jsou prameny rozčleněny podle 
vztahu ke skutečnosti na subjektivní/objektivní a deskriptivní/normativní. Ve 
všech případech jsou na příkladech ukázány postupy historikovy vůči 
odpovídajícím typům pramenů.  

Dále jsou definovány pojmy vnější a vnitřní kritiky pramene. Vnější kritika 
prameny jako snaha o ověření jeho pravosti se soustředí na okolnosti vzniku 
pramene, autentičnost pramene a stav a podobu dochovaného pramene. 
V rámci vnější kritiky jsou vysvětleny způsoby datování pramene (ante quem, 
post quem), určování autorství pramene a v souvislosti s tím i odvozenost 
pramene (filiace pramenů). Při vnitřní kritice pramene, která usiluje o zjištění 
pravdivosti výpovědi pramene, se výklad soustředí na srovnávání a uvádění do 
vztahu informací z pramene s ostatními známými informacemi, ať již se jedná 
o současné historické poznání či o známá fakta z jiných pramenů. Kritické 
zhodnocení informační hodnoty pramene je prakticky ukázáno na příkladě 
paleograficky a terminologicky dostupném prameni. Nakonec je studujícím 
představen základní repertoár otázek, které si historik musí položit nad 
pramenem.   

Podán je také způsob citování pramenů. V domácí přípravě jsou studující 
povinni nalézt příklady historických pramenů, které bývají využívány pro 
studium zvoleného tématu, a identifikovat je podle jednotlivých členění.    

Odkazy: 

http://www.cesarch.cz/ 

http://archivnictvi.euweb.cz/ 
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http://www.zeno.org/Philosophie/M/Nietzsche,+Friedrich/Unzeitgem%C3%A
4%C3%9Fe+Betrachtungen/2.+Vom+Nutzen+und+Nachteil+der+Historie+f%
C3%BCr+das+Leben 
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Metody historikovy práce I 

Seminář je věnován obecně vědeckým metodám, které historik používá při 
zpracování získaných poznatků. Nejprve je vysvětlena dvojice logických 
postupů indukce (vychází z konkrétních empirických poznatků k obecným 
zjištěním) a dedukce (od obecných tvrzení ke konkrétním poznatkům – logické 
vyvozování závěrů ze známých faktů), příp. abdukce. Dále je objasněn pro 
historický výzkum zásadní rozdíl mezi přímou a nepřímou metodou, které se 
liší na základě míry dochování pramenů a nutnosti dovozování, konstrukce 
hypotéz a využívání dalších metod. Z hlediska základní časové osy 
historického výkladu je odlišen diachronní přístup, sledující události podél 
časové osy, a synchronní přístup, který se soustřeďuje na výklad historické 
skutečnosti v průřezu časové osy, tj. v konkrétním časovém momentu či častěji 
v konkrétním období dějin, kdy se popisované skutečnosti výrazně 
neproměňovaly. Jako poslední je představena dvojice progresivní a 
retrospektivní metody. Prvně jmenovaná sleduje výklad v diachronní linii od 
starších událostí směrem k dnešku, druhá jmenovaná postupuje od konkrétní 
události (příp. současnosti) směrem do minulosti. Ta se využívá nejčastěji 
ke hledání příčin historických jevů a událostí, tj. v době jim předcházející.  

Odkazy: 

http://nb.vse.cz/kfil/win/atlas1/indukce.htm 
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Metody historikovy práce II 

Seminář dále rozvíjí využití dalších specifických metod historické vědy. 
V návaznosti na předchozí výklad jsou vysvětleny postupy sledující dynamiku 
a strukturu historických jevů. V prvním případě jsou studující seznámeni 
s teorií historického procesu, který popisuje historický vývoj na obecné rovině 
historických jevů. K přiblížení problematiky je využit příklad klasické teorie 
středního dosahu tzv. teorie modernizace. Oproti tomu strukturální analýza vidí 
předmět zkoumání v synchronním systému vztahů mezi jednotlivými prvky. 
Rozlišeny jsou strukturální dějiny společnosti, hospodářství a kultury. Další 
dvojící metod využívaných historiky je soubor postupů kvantitativních a 
kvalitativních. Kvantitativní metody jsou představeny na základě statistických 
postupů (tzv. historická statistika) využívaných v historické demografii a na 
základě kvantitativní analýzy neklasických seriálních pramenů (např. 
testamenty, soupisy knižních sbírek). Kvalitativní metody jsou pak objasněny 
na základě příkladu historicko-antropologických a mikrohistorických postupů a 
na základě analýzy orálně-historických pramenů. Podobně je vysvětlen postup 
při modelové analýze, vytváření typologií a periodizací. Zvláštní pozornost je 
věnována komparativní metodě, jednotlivým krokům při jejím používání 
(určení jednotek komparace, srovnávaných charakteristik, analýza a 
interpretace výsledků) a konkrétním příkladům operacionalizace. Metoda 
biografická je rozlišena na vytváření biografie individuální a kolektivní a různé 
způsoby jejich využívání v historické explanaci. Jako poslední je rozebrána na 
jedné straně mikroanalýza (mikrohistorický přístup), která spočívá v 
interpretaci konkrétních faktů a vysvětlení vztahů mezi nimi, a na druhé straně 
makrosyntéza, která odhlíží od konkrétních poznatků získaných z pramenů a 
přechází k maximálnímu možnému zobecnění týkajícímu se epoch, civilizací a 
kultur. 

Odkazy: 

http://www.coh.usd.cas.cz/pages_cz/oralni%20historie_skriptum.pdf 

http://www.qualitative-research.net/index.php/fis 

http://muse.jhu.edu/journals/jih/ 

 

 



                                                                                                                                         
                                          Tento předmět je inovován v rámci projektu IHISTUD – Inovace výuky  

historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog  
spolufinancovaného z Evropského  sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. 
 

 

Teorie historické vědy 

Seminář má seznámit studující s pojmy filozofie dějin, resp. teorie historické 
vědy a jejich vývojem. Pojem pochází z řeckého θεωρία, což znamenalo 
nazírání či rozjímání. Dále je představeno esencialistické, konstruktivistické a 
lingvistické paradigma filozofie dějin. První (zvané též ontologické) se 
soustřeďuje na otázku po podstatě dějin; co je ve světě neměnné, trvalé 
(substanciální)? Př. Augustinus, Tomáš Akvinský. Druhé paradigma 
s nástupem novověku obrací pozornost na otázky po metodě poznání dějin; jak 
poznávám minulost? jak se mému vědomí dostává poznání o minulosti? Př. R. 
Descartes, G. Vico, F. Nitzsche. Třetí paradigma lingvistické dává do centra, 
jak již název napovídá, jazyk. Pro toto pojetí je jazyk neoddělitelný od 
historického myšlení. Zkoumají se tady proto podoby a hranice jazyka, který 
nám umožňuje o historii vypovídat. Př. L. Wittgenstein, H.G.Gadamer, 
lingvistický obrat (H. White). 

V další části je na vybraném problému teorie historické vědy osvětlen způsob 
teoretického tázání.  

Př. 1: kauzalita: příčinná souvislost jako základní způsob vysvětlení historické 
látky (kauzální nexus), zpochybnění způsobu hledání příčinných souvislostí (F. 
Nitzsche), logický pozitivismus a obecné zákonitosti v dějinách (C.G.Hempel), 
logická stavba historické věty (A.C.Danto) 

Př. 2: narace: historické podání v klasickém historismu (Bernheim), čtyři 
způsoby historického vyprávění (J.G.Droysen), strukturalismus ve zkoumání 
historického vyprávění (R. Barthes, J. Marek), narativistická teorie 
historiografie (H. White, F. Ankersmit) 

Př. 3: objektivita: jako princip moderní vědy, jako součást historického 
vysvětlení objektivních a subjektivních faktorů ovlivňujících dějiny, jako 
ideologie osvícenské doktríny historické vědy  
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Interpretace a vědecká polemika 

Seminář je veden k praktické ukázce vědecké polemiky a odlišnosti 
interpretací problému. Studujícím je předložen k předběžnému prostudování 
soubor textů vybrané vědecké polemiky, který si mají podrobně analyzovat 
z hlediska argumentace postojů jednotlivých argumentujících stran. Během 
samotného semináře je nejprve vysvětlen základní kontext vybraného 
vědeckého sporu a studující jsou seznámeni se základními fakty diskutovaného 
problému. Následně jsou přesně rozebrány polemické texty s ohledem na 
postavené argumenty, protiargumenty a další reakce na ně. Studující jsou 
následně vedeni/y k vlastnímu zhodnocení představených argumentů a 
k vytvoření vlastního postoje k probíranému problému. Vzájemné srovnání a 
porovnání argumentů dále probíhá v rámci diskuse mezi studujícími. 

Cílem semináře je ukázat interpretační pluralitu historického vědeckého 
výkladu minulosti a naučit studující vést polemiku s jinými názory, založenou 
na přesné a faktograficky doložené argumentaci.  

Možné příklady odborné polemiky: spor o Kristiánovu legendu, bádání o 
konfesionalizaci, absolutismu, spor o dobu husitskou, pobělohorskou, otázka 
vymýšlení si českého národa, role historické vědy v soudobé společnosti   

Odkazy: 

http://www.clavmon.cz/archiv/polemiky/ 
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Historická věda v praxi – instituce, organizace, provoz, vědecká kultura a 
etika 

Studujícím je představen základní přehled vědeckého provozu, pravidla a etika 
vědecké komunikace.  

Nejprve je věnována pozornost procesním asociacím, které se zabývají 
historickými tématy, např. Sdružení historiků České republiky – Historický 
klub v ČR a International Committee of Historical Sciences ve světě. 

Po té jsou představeny nevýznamnější vědecké instituce zabývající se 
historickým výzkumem ve světě, a zvláště pracovištím, které se věnují dějinám 
českým a středoevropským. Následuje přehled pracovišť českých 
s odpovídajícím popisem zaměření, tradice a příkladů výzkumů. Na prvním 
místě jde o Historický ústav Akademie Věd České republiky jako ústřední 
výzkumné pracoviště, které pokrývá období od středověku do 20. století, které 
však také poskytuje důležitý badatelský servis v podobě bibliografických, 
biografických a dalších pomůcek. Mezi další ústavy Akademie věd patří Ústav 
pro soudobé dějiny, Archeologický ústav, Masarykův ústav, Ústav dějin 
umění. Po té jsou představena všechna univerzitní pracoviště. Studující jsou 
také seznámeni se základní strukturou a organizací musejních pracovišť a 
archívní sítí. Následuje část věnovaná způsobům vědecké komunikace a 
specifickým formám historické vědy: vědecká příprava, vědecká kariéra, 
publikační praxe, časopisecká komunikace, vědecké akce (sympozia, 
konference, semináře, workshopy, pracovní jednání). 

Na příkladech z historického výzkumu jsou studujícím ukázány rozdíly 
národních akademických kultur a charakterizovány specifické prvky české 
historiografické kultury. 

Poslední část je věnována etice vědecké práce a v rámci ní především otázce 
plagiátorství a duševního vlastnictví a zacházení s osobními údaji.    

Odkazy: 

http://www.matice-moravska.cz/shcr/ 

http://www.cish.org/GB/introgb.htm 

http://www.hiu.cas.cz/cs/aktuality/novinky-nakladatelstvi-hu.ep/ 
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http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1161 

http://www.zcu.cz/about/important-documents/vdokumenty/kodex.pdf 
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Historie ve společnosti  

V rámci toho semináře vystoupí odborník/ce z praxe (archivář/ka, novinář/ka, 
pracovník/ce muzea, galerie, památkového ústavu apod.), který představí svou 
práci, prostředí, ve kterém je historie užívána v praxi, postupy a přístupy 
k historické látce v té které specifické oblasti. Následně studující diskutují 
s přednášející/m o aktuálních otázkách využívání historie v archivní praxi, 
v médiích, v muzejní a galerijní praxi apod.  
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Prezentace výsledků studia – referát 

Seminář je věnován prezentaci krátkých referátů, vycházejících z jejich práce 
v průběhu semestru, tj. postup a stav práce na jejich proseminární práci.  

V referátech musí být věnována pozornost těmto bodům: výběr tématu, 
anotace tématu, formulace historického problému a výzkumné otázky, 
(předběžná) bibliografie k tématu a zhodnocení dostupné literatury, přehled 
pramenné základny k tématu, případné polemické otázky spojené s tématem. 
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Kritická práce s odbornou literaturou – recenze 

Studující budou seznámeni specificky s žánrem odborné recenze a budou 
s nimi konzultovány publikace, na které napíší recenzi. 
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Studijní materiály 

Všeobecné encyklopedie: 
 
Encyklopaedia Britannica: http://www.britannica.com 
Ottův slovník naučný: 
http://www.archive.org/search.php?query=Ott%C5%AFv%20slovn%C3%ADk%20n
au%C4%8Dn%C3%BD 
Brockhaus Enzyklopaedie (placená): http://www.brockhaus-enzyklopaedie.de/  
L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert: http://diderot.alembert.free.fr/ ,      
http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/projects/encyc/ 
Encyklopedie Larousse: http://www.larousse.fr/encyclopedie 
Большая советская энциклопедия: 
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/130/index.htm 
Encyklopedická díla k českým dějinám připravovaná Historickým ústavem AV ČR: 
http://www.hiu.cas.cz/cs/vyzkumny-zamer/encyklopedie-atlasy.ep/ 
Přehled on-line databází nakladatelství LIBRI: http://www.libri.cz/databaze.php 
 
Metavyhledávač v on-line encyklopediích: http://www.encyclopedia.com  
Seznam on-line encyklopedií: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_online_encyclopedias  
 
Rozcestníky historie: 
 
Česká archívní společnost: http://www.cesarch.cz/odkazy.php?Key=8 
The WWW Virtual Library History: http://vlib.org/History 
History Guide: http://www.historyguide.de/ 
World History Compass http://www.worldhistorycompass.com/ 
Clio-online: http://www.clio-online.de 
Geschichte-Online http://www.univie.ac.at/gonline/htdocs/site/browse.php 
Emailová konference pro historiky (něm.): http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/ 
Přehled historických portálů: 
http://www.libraries.rutgers.edu/rul/rr_gateway/research_guides/history/texts_general
.shtml 
Rozcestník slovenské a české historie: http://www.dejiny.sk/ 
Společnost pro orální dějiny: http://www.ohs.org.uk 
Zdroje pro studium nacionalismu http://www.nationalismproject.org/ 
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Knihovny – katalogy 
 
UK ZČU http://www.knihovna.zcu.cz/katalogy.php 
SVK PK http://www.svkpl.cz/cs/katalogy/ 
 
NK ČR http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_altnk_kat.htm 
SKC -  Souborný katalog České republiky 
http://aleph.nkp.cz/F/FMHJQ48GVL61JT7FCG1ECVSNVC4L2Q7ADQHGR87H3
DQ8GKPIS5-09087?func=file&file_name=find-b&local_base=SKC   
Hromadné virtuální vyhledávače v německých (a dalších) knihovnách 
 http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html 
 http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/?SRT=YOP&IMPLAND=Y (časopisy) 

 http://vs13.kobv.de/V?portal=KOBV&institute=KOBV&func=meta-
1&mode=advanced (Berlín a okolí) 

Library of Congress http://catalog.loc.gov/ 
British Library http://catalogue.bl.uk/F/?func=file&file_name=login-bl-list 
Universitätsbibliothek Wien http://aleph.univie.ac.at/F?922595817 
Österreichische Nationalbibliothek http://www.onb.ac.at/kataloge/index.htm 
 
Elektronické databáze pro ZČU – přístupné z počítačů ZČU nebo přes Orion 
heslo 
 
http://www.knihovna.zcu.cz/eiz.php?ACTION%5Babc%5D=Abecedn%EC 
 
 
Elektronické nástroje pro vytváření bibliografie 
 
Placené 
 
http://www.niles.com/ 
http://www.procite.com/ 
http://www.refman.com/ 
 
Bezplatné (případně omezeně použitelné verze) 
 
http://jabref.sourceforge.net/ 
http://www.citavi.com/de/download/index.html 
http://www.literat.net/downlifn578tzedldzjdgh2ojf8gfekqbrtxbfha6hsdjbap0m.html 
http://bibus-biblio.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page 
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On-line vytváření bibliografie 
 
http://citace.com/ 
http://www.calvin.edu/library/knightcite/ 
http://www.ottobib.com/ 
http://www.aigaion.nl/ 
http://refbase.sourceforge.net/  
 
Citační norma Českého časopisu historického 
 
http://www.hiu.cas.cz/cs/download/cch/cch-citace.rtf 
 
Bibliografické databáze 
 
BIBLIOgrafie české historie http://biblio.hiu.cas.cz/ 
Bibliografia historii polskej http://www.bibliografia.ipn.gov.pl/portal/bhp/ 
Bibliography of British and Irish History (BBIH) - placená  http://www.brepolis.net/ 
Österreichische Historische Bibliographie (ÖHB) http://wwwg.uni-klu.ac.at/oehb/ 
Bibliographie aus den Jahresberichten für deutsche Geschichte 
http://jdgdb.bbaw.de/cgi-bin/jdg/cgi-bin/jdg 
Bibliographie d’histoire de France http://bhf.revues.org/ 
The American Bibliography of Slavic and East European Studies (ABSEES) 
http://www.library.illinois.edu/absees/ 
U.S. History Bibliography Colonial Period to 1900 (odkazy) 
http://knowledgecenter.unr.edu/subjects/guides/biblio3.html#core 
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Role abdukce v procesu nového poznání  
 
Bohumil Palek (1. verse) 
 
O Peircovi se tvrdí, že byl první kdo vystoupil s potřebou ujasnit a upřesnit logickou 
(sémiotickou) strukturu metod uvažování, tj. logiku vědeckého uvažování a 
rozhodování. 
V Saussurově Kursu je vědecké metodě věnována úvaha o delimitaci forem 
(=znakových vehikulí), str. 130n, která spočívá v relativní identifikaci souvislého 
řetězu jakýchkoli útvarů; pomocí delimitace jsou identifikovány gramatické jednotky. 
Delimitaci jako celek de Saussure do uvažování o znaku nezahrnuje. 
Není překvapující, že Peirce na rozdíl od Saussura se analýze vehikulí, či sledu 
vehikulí, nevěnoval. Podle Peirce je třeba  při vědeckém uvažování  analyzovat 
jednak problematiku formování vědeckých poznatků a přesvědčení (belief), jednak 
problematiku spolehlivosti a opodstatněnosti poznatků (touto otázkou se patrně 
zabýval již v r. 1870, kdy jako prvý přišel s termínem pragmatismus (viz jeho články 
The fixation of Belief z r. 1877 a především průkopnická práce How to make our 
ideas clear, 1878). 
Peirce  zahrnuje metody do znakového systému, hodnotí je jako znaky (tj. 
automaticky předpokládá, že z jazykového hlediska může mít znak podobu i více vět 
(proposic), avšak z hlediska určitého vidění, totiž znakového, zcela jasně 
vymezených. Metody zkoumání jsou podskupinami argumentu (10. třídy), srov. zde 
Spekulativní gramatiku 2.266-270. Kromě dedukce a indukce hovoří zde Peirce o 
abdukci, která je také nejčastěji v souvislosti s Peircem uváděna (výraz abdukce 
Peirce různým způsobem nahrazoval, užívá rovněž výrazů jako je retrodukce či 
hypotéza).  Podle nejpreciznější Peircovy formulace se abdukcí rozumí metoda 
tvoření obecné predikce bez positivní jistoty, že predikce bude úspěšná, ať ve 
zvláštním případě nebo obvykle, přičemž oprávnění této metody spočívá v tom, že je 
to jediná možnost, jak racionálně řídit naše budoucí chování a že indukce z minulé 
zkušenosti v nás vzbuzuje naději, že predikce bude úspěšná i v budoucnosti 2.270.V 
1.68 charakterizuje retrodukci (abdukci) jako provisorní přijetí hypotézy a to z toho 
důvodu, že každý důsledek může být experimentálně verifikován. Výsledkem 
abdukce tak může být i neshoda s fakty, které jsou podrobeny zkoumání podle 
předem stanovené hypotézy. Peirce tento postup demonstruje na příkladu z chemie, 
kdy rozklad na jednotlivé části nějaké sloučeniny nemusí zdaleka podle příslušné 
hypotézy vést k žádanému výsledku. Je to metoda, která jako jediná zavádí nové 
poznatky. 
 
Detailní výklad  je patrný v 2.620, kde Peirce na podkladě rozboru sylogismu 
ukazuje, že první, velká, premisa funguje jako pravidlo, druhá premisa, malá, jako 
speciální případe vzhledem k pravidlu,  závěr sylogismu pak na základě velká a malé 
premisy tvoří závěr. Pořadí premis může být rozdílné a to vede k formulování 
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různých postup. Proto Barbara v původní podobě odpovídá dedukci. Ostatní 
uspořádání jsou specifikována vzhledem k tomuto východisku.  
Peirce demonstruje rozdíl mezi dedukcí, indukcí a abdukcí ná následujících 
uspořádaných souborech proposic (2.623):  
Dedukce: 
A           Pravidlo   Všechny fazole v tom vaku jsou bílé 
 B          Případ       Tyto fazole jsou z tohoto vaku 
 C          Závěr         Tyto fazole jsou bílé 
 
Dedukce zde spočívá v tom, že závěr závisí na formulaci pravidla s velkým 
kvantifikátorem, díky němuž je vyvoditelný závěr. Současně to znamená, že závěr 
vyvozujeme vzhledem k určitému jednomu vaku, jiné vaky neuvažujeme. Dedukce je 
jediný proces z těchto tří, jehož výsledek  je naprosto jistý. Na rozdíl od indukce, jejíž 
výsledek je zdlouhavý.  
Pro všechny sylogismy platí, že musí být zajištěna textová souvislost mezi výrazem 
vak v závěru, v pravidlu a v případu, a mezi výrazem fazole v závěru a v případu 
(srov. dále). 
        
Porovnáme-li dedukci s indukcí, vidíme zřetelný rozdíl: 
 
Indukce   BCA   
B          Případ       Tyto fazole jsou z tohoto vaku            výběr fazolí nní ukončen 
C          Závěr         Tyto fazole jsou bílé 
A           Pravidlo   Všechny fazole v tomto vaku jsou bílé 
 
Při indukci předpokládáme opět jeden vak, ale z faktu uvedeném v případu 
usuzujeme, že se to týká jisté množiny bílých fazolí ve vaku. Tento vývod je učiněn 
na základě jisté pravděpodobnosti výskytu bílých fazolí. Tedy pokud bychom měli 
více případů, výběrů, dospějeme k pravidlu A.  
 
Hypotéza, abdukce je založena na principu možných alternativ, v našem případě  
předpokládáme, že ve vaku všechny fazole jsou bílé, , což je potvrzeno  závěrem a 
případ potvrszuje existenco bíílých fzolí v toto vaku.  
 
Hypotéza   ACB 
A         Pravidlo   Všechny fazole v tomto vaku jsou bílé        přerušení A a C 
C          Závěr         Tyto fazole jsou bílé 
B          Případ       Tyto fazole jsou z tohoto vaku                 inverse indukce 
 
Ze sylogismu je zřejmé, že závěr anticipuje uvedený fakt A, který je zde prezentován 
jako pravidlo, se skrytým předpokladem, že pouze jeden vak obsahuje bílé fazole. Na 
rozdíl od indukce hypotéza umožňuje dovozovat, co v jednotlivých případech může 
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nastat a ukazuje, že něco je právě uvažovaným případem. Na podkladě jednotlivých 
zdůvodnění Peirce dovodil, že postup (logika) zkoumání začíná právě abdukcí, že 
abdukce je to, co uvádí nové ideje (5.171). Na základě abdukce je pak pomocí 
dedukce učiněn předpoklad, co musí nutně nastat, a ten je následně ověřován indukcí 
pro potvrzení jeho existence.  

Podle Peirce tři aspekty určují, zda hypotéza je nadějná: explanace, testovatelnost a 
ekonomie. Hypotéze splňuje explanaci za předpokladu, že odpovídá faktům podle 
toho, jak je verifikována, čímž je zabezpečena testovatelnost. Motivací kritéria 
ekonomie jsou dva aspekty: reakce na praktické problémy jak překonat hypotézu, 
které je z hlediska explanace nevyčíslitelná a dále nalezení té nejlepší hypotézy., 

Uvědomění si zdůvodnění problému pomocí abdukce je něco jako osvícení mysli 
(5.181).  
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Rozvedení Peircových sylogismů 

Hypotéza vzniká otočením indukce: 
A          Pravidlo   Všechny fazole v tom vaku jsou bílé               
C          Závěr         Tyto fazole jsou bílé                   
B           Případ       Tyto fazole jsou z tohoto vaku 
            
Interpretace sylogismu získaného otočením indukce je shodná s interpretrací 
hypotézy: výsledkem je případ, který podporuje předpokládané pravidlo (lze 
očekávat, že všechny fazole budou bílé). 
 
Rozvedeme-li tento princip obecně, pak otočením deduktivního sylogismu získáme 
následující pořadí proposic: 
 
I. 
 
C         Závěr         Tyto fazole jsou bílé 
                       
B         Případ       Tyto fazole jsou z tohoto vaku                  
      
A         Pravidlo   Všechny fazole v tomto vaku jsou bílé 
 
Je-li A vyvozeno z B (tj. je potvrzena přítomnost fazolí ve vaku), které mají nějakou 
barvu, pak důsledkem A může být anticipace induktivního závěru, jsou-li všechny 
fazole v tomto vaku bílé, pak tyto fazole (tj. z B) jsou bílé. B zachycuje zjištěnou 
existenci, která je podepřena induktivně vyvozeným pravidlem A, zatímco C 
podporuje testibilitu (verifikaci) B. A explanuje vztah C a B, dále jako hypotéza 
umožňuje překonat variabilitu důsledků B, totiž, že fazole podle B nemusí být nikoli 
jen bílé.  
 
Inference je v tomto případě závislá na  předpokladu, že výraz tento vak se týká téhož 
vaku, podobně jako v ostatních sylogismech.  
 
Dalšími variantami uvedených sylogismů jsou ještě: 
 
II. 
C          Závěr        Tyto fazole jsou bílé                               
A         Pravidlo   Všechny fazole v tomto vaku jsou bílé 
B          Případ       Tyto fazole jsou z tohoto vaku 
 
III. 
B       Případ       Tyto fazole jsou z tohoto vaku 
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A      Pravidlo   Všechny fazole v tomto vaku jsou bílé 
C       Závěr        Tyto fazole jsou bílé                               
 
Z II lze vyvodit III a obráceně. Tyto sylogismy se po formální stránce liší od 
ostatních v tom, že prostřední proposice je obecné pravidlo a tím jsou B a C od sebe 
odděleny.  
V případě II je výsledkem B, které je vyvozeno z bezprostředně vztaženého A, 
zatímco v III je závěr C vyvozen z bezprostředního A. 
 
Souhrnně lze  představit vztah mezi sylogismy takto: 
Z indukce stejným procesem lze vytvořit hypotézu a obráceně: 
 
B   -----  A 
C            C 
A            B 
 
Z dedukce lze vytvořit I a obráceně z I dedukci, srov. 
 
A    ----   C 
B             B 
C             A 
 
Zatímco II je podobně ve vztahu k III, srov. 
 
B   --------  C 
A                A 
C                B 
 
Oba dva poslední případy jsou variantami hypotézy: v prvním případě jde o 
zobecnění předpokladu o bílých fazolích, zatímco v dalším případě jsou závěr a 
pravidlo nezávislé, případ je hypotézou. 
Peirce klasifikuje  schematicky inferenci takto: 
 
                               ---------------Inference ------------------ 
                               /                                                           /   
           Deduktivní – analytická                                      synthetická 
                                                                                  ----------------------- 
                                                                                  /                              /             
                                                                            Indukce                  hypotéza 
  
Peirce předpokládal, že v návaznosti na Kanta upřesní pojetí analytických a 
syntetických vět.  Je to vidět na výkladu tzv. abduktorní indukce. Peirce uvádí 
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příklad: existují jisté rysy, které charakterizují katolického kněze – víra v neomylnost 
papeže, celibát atd. Induktivním způsobem lze zjistit množinu jistých rysů pro danou 
skupinu osob, které nazvu katolickými knězi (6.526). Induktivním postupem mohu 
zjistit určitou množinu rysů, které jsou pro prvky uvažované přítomny. Abduktivní 
indukce však spočívá v tom, že množina rysů je předpokládána, i když ne každá 
osoba, kterou označíme kněz, musí mít všechny rysy jako ostatní kněží, nebo nastane, 
že některý rys, který předpokládáme vůbec nenalezneme. Při stanovení rysů se 
opíráme o hypotézu, které rysy má katolický kněz splňovat. A to je případ vlivu 
abdukce. Syntetičnost spočívá v tom, že hypotéza o rysech katolického kněze 
neznamená, že hypotetické rysy jsou identické a knězem.  
Jiným, příkladem ze současnosti je minimalistická koncepce N. Chomského (1995, 
1998). Jejím charakteristickým rysem je směřování k rozpoznání universální 
gramatiky, o níž se předpokládá, že je vrozena. Její rysy, principy, se předpokládají, 
ale zdaleka to neznamená, že jsou vyčerpávajícím způsobem stanovitelné. Indukcí, 
analýzou jednotlivých jazyků se přichází na stále nové principy, které však zdaleka 
nejsou vyčerpávající, protože cílem je odhalit, které a jaké dispozice jazykové 
kompetence máme uloženy v mozku. Proto Chomsky předpokládá existenci 
generativní procedury jako lidské a pouze lidské schopnosti umožňující kreativitu 
produktů jazyka a jejich porozumění (Chomsky 1995:167). Universální gramatika je 
tak hypotéza o počátečním stavu , z něhož  se odvíjejí aplikace universálních principů 
v jednotlivých jazycích. Hypotetický charakter UG je patrný i z toho, že centrální roli 
v něm hraje modelování podle principů počítače. Proto často úspěchem je nikoli to, 
který princip je zjištěn, ale vůbec rámec a jeho vlastnosti, které pak následně 
specifikují principy, zásady, nikoli data, jak tomu bylo v GG 60tých let, či jak je 
tomu v tzv. lingvistických univerzáliích. Díky těmto novým hypotézám, abdukci, se 
tak daří lingvistické myšlení posunout opět dále. 
 
Abdukce se stala jedním z velmi diskutovaných pojmů ve filosofii vědy, viz zejména 
Norwood Rusell Hanson (1965), Paul Weiss (1965), a především Ilkka Niiniluoto a 
Raimo Tuomella (1973). Hanson se v souvislosti s abdukcí zabývá zejména otázkou, 
zda je reálnou logika objevování (logic of discovery) a v této souvislosti ukazuje, že 
logika objevování má smysl pro stanovení oblasti zkoumání (nikoli jako příručka 
závěrů), týká se způsobů objasňování vědeckých problémů a jejich konceptuálních 
charakteristik, týká se inferenčních změn z rozpoznávání anomálii, vysvětlení toho, 
které typy hypotéz mohou sloužit k vysvětlení takových anomálií. Ukazuje současně, 
co znamená vysvětlení v abdukci: zařazení výsledkù do vzorců idejí, do 
smysluplného konstruktu vědeckých teorií. Podle teorie R. J. Nelsona (1982) 
hypotéza (abdukce) je přijetí jistých stimulačních vzorců; hypotéza je tak považována 
za proces vytváření;  vlastní hypotéza (soubor propozic) je výsledkem percepce 
založené na formování vjemu (srov. Peirce). 
 
Tuomela  a Niiniluoto ukázali, že abduktivní inference je založena na tom, zda nějaké 
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tvrzení podporuje hypotézu, a pokud dochází k tomu, že tvrzení hypotézu vysvětluje, 
pak také hypotéza indukuje příslušné tvrzení. Řečeno stručně: podstatné  je, že do 
induktivní inference je zavedeno vysvětlení.  Na tomto podkladě je pak vyložena 
abdukce. 
Jestliže e je tvrzení (soud), h tvrzení o hypotéze a b soud pak, je-li e vyvoditelné 
z konjunkce h a b, pak je předpoklad, že e není vyvoditelné pouze z b samotného 
(220), pak pro výklad vztahu e a h je třeba zavést tento vztah: 
Jestliže  h |- e, pak eIh, kde I je inverzní relace vyvoditelnosti (tedy, jestliže z h 
vyvozujeme e, pak je e vyvoditelné z h; I je tedy pasivní podobou vyvozování).. 
Podle obou autorů pro abduktivní inferenci  platí následující formule: 

Jestliže  eIh a b vykládá h, potom eIb   
Jestliže hEe potom  eIh           
Jestliže eIh a hEb, potopm eIb              
Jetsliže eEh, pak eIh 
 

Formule (1) zakládá hypotetickou dedukci n explanaci vstupního pojmu, tedy h podle 
e..Relace explanace je inverzní vzhledem k I, ale neznamená to, že E lze spojovat s |-, 
protože E je součástí inference, zatímco |- nikoli, což je patrné z (3), kde inverze b 
vzhledem k e je potvrzována inversí h vzhledem k e a současně explanací b pomocí 
h. Pro abdukci je proti indukce podstatné to, že vyplývání je nahrazeno výrazem 
vykládá (explain), vysvětluje. Je tedy E silnější než I.  Proto je tedy v (4) zaveden 
princip inverse eIh na základě vysvětlení. Je zřejmé, že vysvětlení je slabší postup 
než implikace, protože implikace je tranzitivní, zatímco o predikátu vysvětlovat se to 
tvrdit nedá. Všimněme si, že se nikde neuvažuje 
                    Jestliže   eEh a hEb, tudíž eEb 
Důvod vidím právě v interpretantu. Je to dáno tím, že interpretans propozice e a 
interpretans proposice b nemusí být vůči sobě ve vztahu sémiosis, totiž, že 
interpretans se stává znakem = b, který má opět svého interpretanta vzhledem k h.. 
Stručně řečeno to, co je vysvětleno na základě hypotézy, nemusí být stejně 
vysvětleno při užití téže hypotézy v jiném případě. 
 Můžeme tedy abdukci sumarizovat takto: 
              Mějme soubor dat D (faktů, pozorování, údajů) 
              Dále operaci H, která vykládá (explanuje) D 
              Neexistuje žádné jiné H, která vykládá D stejně dobře jako H 
              Pak H je pravděpodobně správná hypotéza 
Je zřejmé, že hodnocení procesu abdukce závisí na výsledku uplatnění procesu H.  
Abduktivní inference je důležitým postupem pro zpracování informací a dat 
nejrůznějšího druhu. Vlastní operace abdukce má dvě fáze: výběr z možných 
hypotéz, resp vytvoření přijatelných hypotéz, předběžné zhodnocení vstupních dat. 
Při uplatnění abdukce je nejpodstatnější závěr a jeho hodnoení. 
Hodnocení abduktivního závěru závisí na tom,  

•  jek je vhodná H sama o sobě nezávisle na alternativních hypotézách 
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•  do jaké míry H převyšuje alternativní hypotézy 
•  jak dokonalé bylo vyhledání alternativních řešení 

              d) pragmatický aspekt uplatnění abdukce zahrnuje cenu úsilí, důvěry, které 
věnujeme ověření hypotézy, např., zda přitom narušíme nebo jinak modifikujeme 
vstupní data D, zda budeme nuceni zajistit sumu dat, která převyšuje naše možnosti 
rozhodování při ověřování hypotézy, zda existuje nějaká evidence dosti pevná k 
tomu, abychom mohli dojít k závěru, atd. 
 
 
Závěr. 
Abdukce, resp. abduktivní inference se tak jeví jako nejpřirozenější postup poznání:  
nejprve v průběhu poznání vycházíme z předpokladu, nápadu, hypotézy a tyto 
položky se snažím činit oprávněnými ať již explanací jednotlivých kroků, čím vírou 
v jejich oprávněnost, či zaujetím jiného propozičního postoje. Současně musí platit 
podle Peirce, že vedle explanace musí být abdukce testovatelná a ekonomická. Právě 
tento poslední rys je tím, co umožňuje odstranit hypotézy, jejichž prověřování vede 
vědce do oblasti mystiky, viz např. hypotéza o možnosti rekonstrukce prajazyka 
v historickosrovnávací jazykovědě. Současně nás tyto charakteristiky abdukce vedou 
k tomu, že můžeme rozložit nejasnou hypotézu na řadu kroků, které mohou být 
explanovány, testovány a být dostatečně ekonomické. 
Na základě počátečních pochyb vzniká přesvědčení – to jsou dvě základní složky 
Peircovy ideje o abdukci.  
Proto ve srovnání s indukcí a dedukcí je abdukce přijímána jako nejpřirozenější 
dynamický proces získávání nový poznatků. 
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Tři paradigmata (koncepce Herberta Schnaedelbacha (1936) 
Paradigma (<-> T. Kuhn – základní koncepty a předpoklady ve vědecké oblasti) 
 
ONTOLOGICKÉ (ř. to ón – jsoucí) 
Otázka jsoucího: nespokojenost se stavem věcí tak, jak je zažíváme a vnímáme. Co je 
vlastně skutečné? Snaha o EPISTÉMÉ (pravé poznání) a nebýt spokojen s DOXÁ. 
Něco, co by bylo pevné, neproměnné, stálé. Strach z nic, z bezbřehé prázdnoty, 
z neohraničenosti. (snaha o smíření bytí a nicoty v myšlení Parmenida a Herakleita) 
Ontologické je takové myšlení, které se koncentruje na poznání světa v nejobecnější 
formě, na otázku, co mohu poznat: co je ve světě neměnné, nutné, podstatné 
(substanciální) a co je náhodné, pouze možné, nepodstatné (akcidentální)? 
Pojem ontologie vzniká až v XVII. století, ale označuje tyto tendence patrné již od 
starověku. 
Souvisí s pojmem METAFYZIKA – tázání na nejobecnější a nejzákladnější principy 
bytí a myšlení. 
 
Nejdůležitější postavy: THALÉS, SÓKRATÉS, PLATÓN, ARISTOTELÉS, 
AUGUSTIN, AKVINSKÝ 
 
 
MENTALISTICKÉ (l. mens – lidský duch, mysl) 
V novověku se objevuje pozoruhodná změna v základním kladení otázek: již ne co je 
pravé poznání, ale jak to, že mohu poznat? Obrat k METODĚ poznání. Analýza hranic a 
možností lidského poznání. Filosofie je nyní filosofií vědomí, filosofií subjektu, 
mentalistická. 
Předpokladem bylo ovšem zpochybnění předchozího! Zpochybnění předávaných a 
tradovaných poznatků vede k tázání. Nemohu se spolehnout! 
Člověk začíná být odkazován sám na sebe – všechno musí, jakožto myslící subjekt, 
zdůvodnit sám ze sebe, bez vnějších „berliček“. Vědomí, myšlení, jsou jedinou 
základnou vědění a poznání. 
Snaha postihnout strukturu lidského vědomí – vrcholem je filosofie německého 
idealismu. 
 
Nejdůležitější postavy: BACON, DESCARTES, KANT, NIETZSCHE 
 
LINGVISTICKÉ  
Otázka možnosti sdělitelnosti. Je jazyk nejvhodnějším médiem sdělení pravdy a 
myšlení? Myšlení a rozumná řeč jsou neoddělitelné, v řečtině vlastně tentýž výraz: 
LOGOS. Co se vlastně jazykem dá říci? Linguistic turn 
„Co se dá říci, dá se říci jasně. Co se nedá říci, o tom se má mlčet!“ Wittgenstein, 
Tractatus 
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historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog  
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a státního rozpočtu České republiky. 
 

 

Filosofie nechce formulovat vlastní myšlenky, ale zkoumat jazykové hranice, uvnitř 
kterých jsou poznatky vůbec možné. Skepse vůči jazyku samotnému, radikální 
pochybnost o možnostech něco pochopit. 
 
Nejdůležitější postavy: WITTGENSTEIN 
 
   Ontologické   Mentalistické   Lingvistické 
OBLAST  bytí    vědomí   jazyk 
PŘEDMĚT  jsoucí    představy   věty / 
projevy 
POČÁTEK  údiv    pochybnost   nejasnost 
POČÁTEČNÍ OTÁZKA Co je?   Co mohu vědět?  Co mohu 
chápat? 
 

 
 
 
 


