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Úvod

I poměrně zběžný pohled na Kritiku soudnosti snadno ukáže, že se nevěnuje 
jediné oblasti, ale celé řadě témat a problémů. Otázka, jíž se v tomto textu 
chceme zabývat, vyvstala před Kantem v plné síle po dokončení Kritiky prak-
tického rozumu a byla podle našeho názoru1 jednou z nejvýznamnějších moti-
vačních sil pro započetí práce na Kritice třetí. Jedná se o vzájemný vztah dvou 
oblastí, jimž se věnovaly první dvě Kritiky, v nichž Kant rozdělil sféru toho, 
co poznáváme, na dvě oblasti, které nazývá „oblast pojmů přírody“ a „oblast 
pojmu svobody“.2 První oblast, oblast smyslové přírody, již Kant nazýval te-
oretickou, pojednala Kritika čistého rozumu, druhé oblasti, praktické (tj. mo-
rální), se věnovala Kritika praktického rozumu. V obou těchto oblastech je 
možné odhalit a priori zákony – tedy se zde objevují opět dvě oblasti zákonů: 
zákony teoretické (týkající se smyslové, přírodní oblasti) a zákony praktické, 
tj. morální, týkající se oblasti svobody, tj. lidského jednání. Zdrojem zákonů 
teoretických je rozvažování, zdrojem zákonů praktických je rozum.

Problémem, který se Kantovi postupně ukázal, je, že tyto dvě zákonodár-
né mohutnosti (rozvažování a rozum) a tyto dva typy zákonů se vztahují 
na tutéž půdu veškeré zkušenosti – jedna a tatáž sféra je podrobena dvěma 
zásadně odlišným typům zákonitosti, jejichž vzájemný vztah vyžaduje vy-
jasnění. Výsledkem je, že „tyto dvě odlišné oblasti […] se ve svých účincích 
ve smyslovém světě nepřetržitě omezují“, a že ačkoli „mezi oblastí pojmu pří-
rody, jakožto smyslového, a oblastí pojmu svobody, jakožto nadsmyslového, 
leží nepřehlédnutelná propast, […] má mít ten první svět přece jen vliv na ten 

1	 Stejně	tak	i	Karásek	ve	své	studii	říká,	že	prvním	z	více	cílů,	které	Kant	v	Kritice soudnosti	sleduje,	
je	„ukázat,	že	soudnost	[…]	dokáže	zjednávat	nutné	spojení	našeho	teoretického	a	praktického	
postoje	ke	světu“.	Karásek,	J.,	Kantova analogie estetické zkušenosti.	Praha,	Filosofia	2004,	s.	15.

2	 Kant,	I.,	Kritika soudnosti.	Přel.	V.	Špalek	a	W.	Hansel.	Praha,	Odeon	1975,	s.	29	(Úvod,	II).
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druhý“.3 Tento vliv samozřejmě spočívá v morálním jednání, totiž v jedná-
ní, jehož jediným principem je čistě formální kategorický imperativ, a tu-
díž jeho zdrojem je pouze rozum, ovšem jakožto realizované jednání není 
pouhou úvahou, ale reálným zásahem do smyslového světa. Morální jedná-
ní, tedy jednání podle (a z) kategorického imperativu, je zároveň pro Kanta 
případem manifestace svobody, tj. nezávislosti na zákonitostech přírody (ze-
jména přírody v nás, tedy na našich žádostech).4 Kant tak říká, že „pojem svo-
body má ve smyslovém světě uskutečnit účel, daný jeho zákony“.5

Požadujeme proto, aby se lidská vůle, vedená čistě rozumem (ryze formál-
ním kategorickým imperativem), a nikoli smyslovými pohnutkami, mohla 
manifestovat ve smyslovém světě jako reálný přírodní děj, tedy působila jako 
„přírodní kauzalita“. V Kritice čistého rozumu Kant ukázal, že je to bezroz-
porně myslitelné, tudíž možné, v Kritice soudnosti pak chce tuto spojnici ex-
plicitně vykázat. Je třeba nalézt přechod (Übergang) umožňující nám překo-
nat nepřehlédnutelnou propast (unübersehbare Kluft) mezi těmito dvěma 
oblastmi.

V předkládaném článku se nejprve budeme zabývat postupem, jakým se 
potřeba nalézt přechod mezi teoretickou a praktickou filosofií Kantovi po-
stupně vyjevovala. Následně se zaměříme na vývoj chápání pojmu účelnosti, 
který představuje jeden ze základních prvků realizace tohoto projektu v tře-
tí Kritice. Na závěr pak ukážeme, jak Kant použil nově formulovaný pojem 
účelnosti ke konečnému dořešení tohoto problému s pomocí teze o jednotě 
nadsmyslového substrátu.

Vývoj problému přechodu mezi teoretickou a praktickou filosofií 

Potřeba vyjasnit otázku přechodu mezi teoretickou a praktickou filosofií se 
Kantovi ukazovala až postupně, s vývojem prací na kritických spisech, a ze-
jména při přípravě třetí Kritiky. Pokusíme-li se tento vývoj zmapovat,6 mu-
síme vyjít už z první Kritiky, kde Kant tvrdí, že zprostředkovatelem tohoto 
„přechodu“, tj. spojení teoretické sféry se sférou praktickou, jsou ideje: „tran-
scendentální rozumové pojmy (ideje) umožňují přechod od přírodních poj-
mů k pojmům praktickým“, a právě rozumové ideje „tímto způsobem mohou 
morálním idejím samým zjednat oporu a souvislost se spekulativními rozu-

3	 Tamtéž,	s.	30	(Úvod	II);	překlad	pro	srozumitelnost	upraven	M.V.
4	 Vedle	jednání	vedeného	úctou	k	zákonu,	tj.	kategorickým	imperativem,	někteří	autoři	zdůraz-

ňují	 často	přehlížený	význam	morálních	účelů,	např.	vlastní	dokonalosti	a	 štěstí	druhých.	Viz	
Allison,	H.	E.,	Kant‘s Theory of Taste: A Reading of the Critique of Aesthetic Judgment.	Cambridge,	
Cambridge	University	Press	2001,	s.	203.

5	 Kant,	I.,	Kritika soudnosti,	c.d.,	s.	30.	
6	 Allison,	H.	E.,	Kant’s Theory of Taste,	c.d.,	s.	195-218.
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movými poznatky“.7 Dále toto tvrzení ovšem nerozvádí a přidává jen příslib, 
že téma bude pojednáno v dalším výkladu. 

Na to, co je tímto dalším výkladem míněno, se názory interpretů různí. 
Heimsoeth poukazuje na první zjevnou možnost, tedy že je jím myšlena tře-
tí antinomie, v rámci které lze rozumět výkladu specifické povahy svobody 
lidské vůle jako snaze o nalezení přechodu od přírodních pojmů k pojmům 
praktickým.8 

Düsing se naproti tomu domnívá, že místem, které má Kant na mysli, 
když mluví o „dalším výkladu“, je diskuse ideálu nejvyššího dobra v oddílu 
první Kritiky nazvaném „Kánon čistého rozumu“.9 Zde Kant tvrdí, že „sys-
tematická jednota účelů v tomto světě inteligencí, který – ačkoli může být 
jako pouhá příroda nazýván jen smyslovým světem, jako systém svobody ale 
inteligibilním, tj. morálním světem (regnum gratiae) – vede nevyhnutelně 
také k účelné jednotě všech věcí, jež tvoří tento velký celek, podle obecných 
přírodních zákonů, stejně jako systematická jednota účelů vede k účelné jed-
notě podle obecných a nutných mravních zákonů, a sjednocuje praktický ro-
zum se spekulativním“.10 Tuto diskusi uvozuje odkaz na Leibnizovo rozlišení 
říše přírody a říše milosti (regnum gratiae)11 – předpokladem systematické 
jednoty účelů je nejvyšší původní dobro, a tedy vede k „pojmu jedné jediné 
naprosto nejdokonalejší a rozumné prabytosti“.12 Následně Kant jednoznačně 
říká, že „má-li být svět v souladu s oním používáním rozumu, bez něhož by-
chom sebe samy považovali za nehodné rozumu, totiž s používáním morál-
ním, založeném výlučně na ideji nejvyššího dobra, je třeba si ho představovat 
jako vzniklý z ideje“.13 

Toto Kantovo rané řešení představuje ozvuk Leibnizovy koncepce před-
zjednané harmonie, přičemž otázka souladu smyslového světa se světem in-
teligibilním je řešena na základě „morální teologie“. Jak poznamenává Alli-
son, toto řešení a vůbec větší část diskuse otázky nejvyššího dobra v první 
Kritice je rozporu s plně rozvinutou Kantovou etickou teorií, jak je vylože-
na v druhé Kritice a Základech metafyziky mravů.14 Zatímco základem teorie 
předložené v těchto dílech je možnost nejen principů, ale i motivace jednání 

7	 Kant,	I.,	Kritika čistého rozumu.		Přel.	J.	Loužil	ve	spolujpráci	s	I.	Chotašem	a	J.	Chvatíkem.	Praha,	
Oikúmené	2001,	s.	246	(A329/B386).

8	 Heimsoeth,	H.,	Transzendentale Dialektik.	Berlin,	de	Gruyter	1966,	s.	59.	Srv.	Allison,	H.	E.,	Kant’s 
Theory of Freedom.	Cambridge,	Cambridge	University	Press	1990,	s.	25-28.

9	 Düsing,	K.,	Die Teleologie in Kants Weltbegriff.	Bonn,	Bouvier	1968,	s.	103.
10	 Kant,	I.,	Kritika čistého rozumu,	c.d.,	s.	484	(A815/B843).
11	 Leibniz,	G.	W.,	Principy	přírody	a	milosti.	In:	týž,	Monadologie a jiné práce.	Přel.	J.	Husák.	Praha,	

Svoboda	1982,	s.	145-155.
12	 Kant,	I.,	Kritika čistého rozumu,	c.d.,	s.	484	(A814/B842).
13	 Tamtéž,	s.	484	(A816/B844).
14	 Allison,	H.	E.,	Kant’s Theory of Taste,	c.d.,	s.	198.
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vycházející pouze z rozumu jednajícího člověka – koncepce morálního „citu“ 
úcty k zákonu, v Kritice čistého rozumu Kant říká přesný opak: „Bez Boha tedy 
a bez světa, jenž je pro nás nyní neviditelný, ale v nějž doufáme, jsou nádher-
né ideje mravnosti sice předměty souhlasu a obdivu, nikoli však pružinami 
předsevzetí a konání.“15 

Pokud tedy Kant po plném rozvinutí své etické koncepce dochází k od-
mítnutí nutnosti předpokladu Boha jakožto základu umožňujícího působení 
idejí mravnosti jako pružin našeho jednání, pak, jelikož tento předpoklad 
ležel i v základu jeho řešení problému souladu smyslového světa se světem 
praktickým, otevírá se nutně tento problém znovu a je nutné nalézt jeho ře-
šení jiným způsobem.

Dalším místem, kde se otázka přechodu objevuje, je Kritika praktického 
rozumu.16 Zde Kant opět prohlašuje pojem svobody za „svorník celé budovy 
systému čistého, dokonce i spekulativního, rozumu“ a ideje rozumu – Bůh 
a nesmrtelnost – „získávají s ním a jím stálost a objektivní realitu“.17 Toto vý-
značné místo mezi ostatními rozumovými pojmy zajišťuje svobodě důkaz, 
který tvoří hlavní předmět druhé Kritiky, totiž důkaz, že „existuje čistý prak-
tický rozum“ neboli že „rozum jakožto čistý rozum [je] skutečně praktic-
ký“.18 Pojem svobody je tak „jedinou ideou mezi všemi ideami spekulativního 
rozumu, o jejíž možnosti víme, přesto že ji nenahlížíme, a priori“.19

Zároveň také pojem svobody představuje exemplifikaci toho, co se v první 
Kritice ukázalo jen obecně: i když všechny předměty zkušenosti, včetně nás 
samých ( jakožto předmětů naší zkušenosti, tj. empirických subjektů), jsou 
pouhými jevy, přesto je jako jejich základ kladena nadsmyslová věc o sobě. 
Zde se ukazuje, že nadsmyslno, věc o sobě, není jen prázdným pojmem, ale 
že „praktický rozum […] zjednává realitu jednomu nadsmyslovému předmě-
tu, […] totiž svobodě“.20 V tomto místě se tak zároveň opět ukazuje náznak 
jednoho z kroků budoucího Kantova řešení otázky přechodu mezi smyslo-
vým a praktickým světem v „Dialektice estetické soudnosti“ (§ 55-60 třetí 
Kritiky) – tj. založení tohoto přechodu v pojmu nadsmyslna, který byl v první 
Kritice myšlen jako pojem čistě hraniční, ovšem v praktické filosofii druhé 
Kritiky získává konkrétnější určení prostřednictvím pojmu svobody. 

15	 Kant,	I.,	Kritika čistého rozumu,	c.d.,	s.	483	(A813/B841).
16	 V	relevantních	pasážích	se	pojem	přechod	(Übergang)	nepoužívá	(na	rozdíl	od	Allisonova	tvr-

zení	–	srv.	Allison,	H.	E.,	Kant’s Theory of Taste,	c.d.,	s.	198),	objevuje	se	jen	v	diskusi	„přechodu	
ke	zcela	novému	užívání	pojmů“.	Kant,	 I.,	Kritika praktického rozumu.	 	 Přel.	 J.	 Loužil.	Praha,	
Svoboda	1996,	s.	12.

17	 Kant,	I.,	Kritika praktického rozumu,	c.d.,	s.	6.
18	 Tamtéž,	s.	5.
19	 Tamtéž,	s.	6.
20	 Tamtéž,	s.	10.
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Třetím místem, kde se problém přechodu objevuje, je Kantův kratší text 
„O použití teleologických principů ve filosofii“,21 který byl napsán ve stejném 
roce, kdy byla vydána druhá Kritika.22 Je tedy zřejmé, že Kant v této době 
disponuje svou plně rozvinutou etickou teorií, v rámci níž moralitu chápe 
jako čistou nauku o účelech (reine Zwecklehre).23 Zároveň však, jak ukážeme 
dále, pojem účelu u Kanta postupně opouští ryze morální oblast a expanduje 
do dalších částí jeho filosofického systému. 

Konečné vyjádření problému přechodu a nutnosti jeho řešení pak najde-
me v obou verzích úvodu Kritiky soudnosti. Ve druhé verzi úvodu ke Kritice 
soudnosti Kant záměr tohoto textu explicitně ohlašuje v nadpisu jedné z čás-
tí: „O kritice soudnosti jako prostředku spojujícím obě části filosofie v jeden 
celek“. Spojníkem je přitom samozřejmě i soudnost jako „prostřední článek 
mezi rozvažováním a rozumem“, která, ač sama na rozdíl od obou zmíně-
ných mohutností nemá vlastní zákonodárství, přesto by měla „v každém pří-
padě v sobě obsahovat subjektivní princip a priori“.24 Ke každé z mohutností 
Kant přiřazuje určitou duševní schopnost: s rozvažováním spojuje poznávací 
schopnost, s rozumem žádací schopnost a se soudností schopnost pociťovat 
libost a nelibost.

Toto rozlišení může být pro čtenáře předchozích Kantových etických spi-
sů překvapivé. V nich byla totiž libost spojována s žádostivostí, a ta byla dá-
vána do protikladu k rozumu. Důvodem, proč v Kritice soudnosti Kant pojí 
žádostivost s rozumem, je skutečnost, že je to právě rozum, který je vzhle-
dem k žádostivosti zákonodárný – podobně jako je vzhledem ke zkušenos-
ti zákonodárné rozvažování. Má-li žádostivost podléhat zákonům, musí se 
jednat o zákony rozumu, kontrolující a podřizující si jednání bez intervence 
jakékoli libosti, jednání, jehož první pružinou je vždy právě žádostivost. Od-
lišná povaha těchto dvou typů zákonodárství, tj. že naše zkušenost musí být 
v souladu se zákony rozvažování, zatímco naše jednání v souladu se zákony 
rozumu být nemusí, ač jim vždy podléhá, je zde přitom ponechána stranou.

Na otázku, proč zde Kant spojuje libost se soudností, nalezneme odpověď 
v § 39 Kritiky soudnosti, kde Kant zavádí následující klasifikaci druhů libosti: 
a) libost požitku – „přichází do mysli prostřednictvím smyslu a my přitom 
jsme pasivní“, b) libost z „jednání kvůli jeho morální povaze“ neboli „mravní 

21	 Kant,	 I.,	 Über	 den	 Gebrauch	 teleologischer	 Principien	 in	 der	 Philosophie.	 Teutscher Merkur, 
1788,	Nr.	1-2,	s.	36-52.	Citujeme	dle	akademického	vydání	Kantových	spisů:	Kant,	I.,	Gesammelte 
Schriften (Akademie-Ausgabe).	 Bd.	 VIII.	 Berlin,	 Königlich	 Preußische	 Akademie	 der	Wissens-
chaften	1923,	s.	107-136.	Jedná	se	o	jeden	ze	tří	Kantových	textů	(dalším	je	níže	citovaný	Bes-
timmung)	věnovaných	lidským	rasám,	které	pro	svůj	obsah	stojí	stranou	běžného	badatelského	
zájmu.

22	 Allison,	H.	E.,	Kant’s Theory of Taste,	c.d.,	s.	199.
23	 Srv.	Langthaler,	R.,	Kants Ethik als „System der Zwecke“.	Berlin,	de	Gruyter	1991,	s.	321.
24	 Kant,	I.,	Kritika soudnosti,	c.d.,	s.	31.
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cit“, c) libost ze vznešenosti přírody, která má ovšem také morální základ, 
d) libost z krásna, tj. libost pouhé reflexe.25 Zatímco v druhé Kritice a Zá-
kladech se Kant primárně věnoval prvním dvěma druhům libosti, v Kritice 
soudnosti se zaměřuje na druhé dva. O prvních dvou pak Kant v § 5 říká, že 
„příjemné a dobré mají vztah k žádací schopnosti“. Druhý z nich, typ libosti 
související s „morálním citem“, však není libostí ve vlastním slova smyslu,26 
tedy může mu být rozuměno jako žádací schopnosti podřízené zákonu rozu-
mu. Požitek, tj. čistě smyslová libost příjemného, jak pak Kant zdůrazňuje,27 
není podřízen žádné zákonitosti, a je tak ryze nahodilý. Zůstávají tedy jen 
poslední dva druhy libosti, které jsou libostmi v plném slova smyslu a záro-
veň jsou nenahodilé; podléhají tak určité zákonitosti či mají určitý apriorní 
princip, který je podle Kanta založen právě v soudnosti. Tak v první verzi 
úvodu Kritiky soudnosti Kant explicitně píše: „Ukazuje se, že rozvažování ob-
sahuje specifické apriorní principy pro poznávací mohutnost, soudnost pou-
ze pro pocit libosti a nelibosti, rozum pouze pro žádostivost.“28 Zároveň pak 
tyto mohutnosti Kant spojuje na jedné straně s jejich produkty: rozvažování 
s přírodou, soudnost s uměním a rozum s mravy; na druhé straně pak s typy 
soudů: rozvažování s teoretickými soudy, soudnost s estetickými a rozum 
s praktickými soudy. 

V prvním úvodu ke Kritice soudnosti Kant uspořádává takto naznačený 
rozvrh do přehledné tabulky, ze které vysvítá jejich vztah.29 Zároveň pak 
znovu zdůrazňuje ideu filosofie jako „doktrinálního systému“, který je tvořen 
dvěma částmi, teoretickou a praktickou, a zahrnuje také jako střední člen 
soudnost, která je „svým specifickým principem spojuje“. Soudnost tak tvoří 
přechod (Übergang) mezi teoretickou a praktickou částí filosofie, „totiž pře-
chod od smyslového substrátu teoretické filosofie k inteligibilnímu substrátu 
praktické filosofie“.30 

25	 Tamtéž,	s.	114-115.
26	 Připomeňme,	že	dříve	Kant	odmítal	zahrnovat	morální	cit	úcty	k	zákonu	pod	libost,	neboť	se	

podle	něj	jednalo	o	cit,	který	byl	„autonomně	způsobován	rozumovým	pojmem“,	a	tudíž	„spe-
cificky	odlišný“	od	všech	citů	souvisejících	s	nákloností,	a	tedy	libostí.	Viz	Kant,	I.,	Základy meta-
fyziky mravů.	Přel.	L.	Menzel.	Praha,	Svoboda	1990,	s.	31,	pozn.	**.

27	 Kant,	I.,	Kritika soudnosti,	c.d.,	s.	58.	
28	 Kant,	I.,	Úvod ke Kritice soudnosti.	Přel.	J.	Karásek.	Praha,	Oikúmené	2011,	s.	76.
29	 Tamtéž,	s.	77.
30	 Tamtéž.	

Na	 tomto	místě	 stojí	 za	 zmínku,	 že	 problém	přechodu	mezi	 různými	 částmi	 filosofického	
systému	upoutával	Kantovu	pozornost	na	konci	 jeho	myslitelské	dráhy	v	různých	podobách.	
Například	v	dopise	J.	G.	C.	C.	Kiesewetterovi	z	19.	října	1798	Kant	píše,	že	chce	vytvořit	přechod	
od	metafyzických	základů	přírodní	vědy	ke	konkrétní	předvědecké	disciplíně,	fyzice	(Kant,	 I.,	
Dopis	 821.	 In:	 týž,	Gesammelte Schriften /Akademie-Ausgabe/.	 Bd.	 XII.	 Berlin,	 Königlich	Preu-
ßische	Akademie	 der	Wissenschaften	 1902,	 s.	 258-259).	 Podobně	 se	 vyjadřuje	 také	 v	 dopise	
Christianu	Garvemu	(Dopis	820,	tamtéž,	s.	256-258).
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Ačkoli se Kant původně domníval, že je pro prostřední část jeho systému 
nemožné najít apriorní principy, postupně dochází k tomu, že pro všech-
ny tři části lze apriorní principy nalézt a vyjmenovat, nicméně střední část 
bude na tyto principy nejchudší.31 Jako transcendentální princip (reflektují-
cí) soudnosti určuje pouze jediný: princip formální účelnosti přírody.32 Dů-
vod, proč role tohoto spojujícího členu připadla soudnosti, je pak podle J. 
Karáska nejen systematický (tedy vyplývající ze struktury Kantova filoso-
fického systému, jak byl vymezen v předchozích dílech), ale také, což je dů-
ležitější, i věcný: soudnost umožňuje dostát nahodilostnímu charakteru es-
tetické zkušenosti, naopak rozvažování a rozum s sebou vždy nutně nesou 
nějakou formu zákonité nutnosti.33

Teprve krátce před napsáním třetí Kritiky tak Kant dochází ke konečné 
podobě své koncepce přechodu mezi teoretickou a praktickou filosofií, kte-
rou naznačíme v posledním oddíle tohoto textu. Allison je přesvědčen, že 
zásadní zlom lze vysledovat v nedlouhém období mezi vypracováním spi-
su „O použití teleologických principů ve filosofii“, kde je důraz kladen právě 
na teleologii, a třetí Kritikou, kde k teleologickým otázkám přistupují i pro-
blémy spojené se vkusem a krásou.34 Než se k tomuto tématu vrátíme, podí-
vejme se v krátkosti na vývoj pojmu účelnosti, který je pro dokončení našeho 
výkladu zásadní.

Vývoj pojmu „účelnosti“ mezi první a třetí „Kritikou“

Kantovo chápání pojmu účelnosti se v době mezi první a třetí Kritikou také 
zásadně mění. Přestože se významná část první Kritiky zaměřuje především 
na problém kauzality v přírodě, už i zde Kant činí pozorování, která předzna-
čují účelnost (nejen v přírodě) jako významné téma jeho budoucího zájmu. 
Kant tu již například říká, že „přítomný svět před námi otevírá tak nesmírné 
divadlo rozmanitosti, pořádku, účelnosti a krásy […]“, a dále také, že „všude 
vidíme řetěz účinků a příčin, účelů a prostředků“.35 Z kontextu – jedná se 
o polemiku s fyzikoteologickým důkazem Boha – je přitom patrné, že o účel-
nosti na těchto místech Kant nemluví v souvislosti s lidským jednáním, ale 
v souvislosti s upořádáním přírody. Kant zde však také poznamenává, že 
právě zmiňovaný důkaz „vnáší účely a úmysly tam, kde by je naše pozorování 

31	 Kantův	dopis	K.	L.	Reinholdovi	z	28.	prosince	1787.	Překlad	příslušné	části	lze	nalézt	in:	Karásek,	
J.,	Kantova analogie estetické zkušenosti,	c.d.,	s.	30.	Podrobnější	diskusi	proměny	Kantova	názo-
ru	ohledně	a	priori	principů	estetiky	lze	nalézt	tamtéž.

32	 Kant,	I.,	Kritika soudnosti,	c.d.,	s.	34.
33	 Karásek,	J.,	Kantova analogie estetické zkušenosti,	c.d.,	s.	36.
34	 Allison,	H.	E.,	Kant’s Theory of Taste,	c.d.,	s.	201.
35	 Kant,	I.,	Kritika čistého rozumu,	c.d.,	s.	383	(A622/B650).
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samo od sebe neodhalilo“, a to pouze na základě „vodítka zvláštní jednoty, 
jejíž princip leží mimo přírodu“36 – tímto principem je pak idea Boha, který 
jako stvořitel dává všemu stvořenému jednotu. Pokud pak v třetí Kritice od-
mítá Kant explicitně podkládat přírodním dějům přírodu chápanou jako in-
teligentní bytost,37 pak je nutno najít nový zdroj této účelné jednoty, kterou 
v přírodě nacházíme.

V druhé Kritice je účelnost traktována především v kontextu lidského jed-
nání. Další Kantovy úvahy, které rozšiřují jeho chápání pojmu účelnosti nad 
tento rámec, je proto možné sledovat zejména v jeho kratších textech pu-
blikovaných mezi hlavními kritickými spisy. Jedná se zde opět především 
o již zmiňovaný text „O použití teleologických principů ve filosofii“, kde Kant 
říká, že již dříve ukázal, že v oblasti metafyziky rozum při teoretickém zkou-
mání přírody „není schopen dosáhnout svého celkového záměru, jak by si 
přál, a že tak pro něj zbývá pouze teleologická cesta“. Taková cesta pak může 
mít podobu „cíle, který je dán a určen a priori prostřednictvím čistého prak-
tického rozumu (v ideji nejvyššího dobra)“,38 čímž je zřejmě myšlen text „Ká-
nonu čistého rozumu“, o němž jsme se zmínili výše. Ovšem jako na příklad 
konkrétního použití teleologického postupu ve vědě Kant následně odkazuje 
na svůj starší text „Určení pojmu lidské rasy“.39 Zde vykládá rozdílnou barvu 
kůže různých lidských ras právě na základě pojmu účelnosti, např. barva po-
kožky afrických černochů je dána účelnou organizací jejich fyziologie vzhle-
dem k prostředí, ve kterém žijí, umožňuje totiž odstraňování velkého množ-
ství flogistonu40 z krve, což způsobuje její černé zbarvení.41 Pojem účelnosti 
se tak Kantovi v těchto zkoumáních stále více objevuje i v oblasti přírody 
a ukazuje se mu, že právě tento pojem může být jedním z klíčů, jež umožní 
užší spojení teoretické a praktické filosofie.

Ve třetí Kritice vstupuje účelnost do diskuse v § 10. v sérii transcenden-
tálních vymezení vyjasňujících vztah mezi účelem, účelností, libostí a vůlí 
Samotné nalezení spojení mezi účelností a libostí je podle Zammita zakládají-
cím vhledem třetí Kritiky.42 Kantovo vymezení pojmu účelu je v Kritice soud-
nosti následující: účel je „předmětem pojmu, pokud je tento pojem nahlížen 

36	 Tamtéž,	s.	384	(A623/B651).
37	 Kant,	I.,	Kritika soudnosti,	c.d.,	s.	163.
38	 Kant,	I.,	Gesammelte Schriften.	Bd.	VIII,	c.d.,	s.	159.
39	 Kant,	I.,	Bestimmung	des	Begriffs	einer	Menschenrace.	Berlinische Monatsschrift,	1785,	Nr.	11,	

s.	390-417.
40	 Teorie	flogistonu	byla	v	Kantově	době	populární	fyzikální	teorie	vysvětlující	hoření	a	další	proce-

sy.	Flogiston	byl	považován	za	pro	člověka	škodlivý;	funkci	plic	bylo	připisováno	především	od-
straňování	flogistonu	z	těla	(deflogizace).	

41	 Kant,	I.,	Gesammelte Schriften.	Bd.	VIII,	c.d.,	s.	103.
42	 Zammito,	J.	H.,	The Genesis of Kant’s Critique of Judgement.	Chicago–London,	The	University	of	

Chicago	Press	1992,	s.	90.
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jako příčina onoho předmětu (reálný důvod jeho možnosti)“. Účelnost je pak 
vymezena jako „kauzalita pojmu vzhledem k jeho objektu […]“.43 Wicks zde 
uvádí následující příklad: účelem pojmu „dnešní večeře“ je skutečná večeře 
na stole dnes večer.44 V případě vymezení účelu je důležité právě ono „pokud 
je tento pohled nahlížen jako příčina“, protože teprve tento inherentně ob-
sažený vztah kauzality činí z něčeho účel. Kantova definice účelnosti, násle-
dující bezprostředně po definici účelu, pak explicitně vymezuje tento pojem 
jako „kauzalitu pojmu“. 

V tomto vymezení můžeme vidět blízkou analogii úvah, které Kant rozvíjí 
ve své morální filosofii. V Základech metafyziky mravů mluví o dvojí kauzalitě 
– na jednu stranu staví kauzalitu přírodní, tedy zároveň kauzalitu kategori-
ální spadající pod rozvažování; na druhou stranu klade kauzalitu svobody, 
která se zakládá na rozumu a kategorickém imperativu.45 Je zřejmé, že v pří-
padě účelnosti nemá „kauzalita pojmu“ charakter kauzality přírodní, ale je 
čímsi bližším kauzalitě svobody, o které Kant píše v Základech. Nicméně po-
kud detailněji popíšeme kauzální působení v případě této kauzality svobo-
dy, tak v Základech je tím jediným, z čeho může „vycházet“, formální princip 
kategorického imperativu. Tento princip však není pojmem a určitě jej nelze 
srovnávat s empirickým pojmem ve smyslu výše uvedeného Wicksova příkla-
du. V době psaní Základů Kant v praktickém kontextu účel ve smyslu „kau-
zálního působení pojmu“ v tak rozvinuté podobě jako ve třetí Kritice nemá, 
jeho morální psychologie se zabývá buď přírodní kauzalitou vedenou žádos-
tivostí, nebo kauzalitou svobody, vedenou formálním kategorickým impe-
rativem. Tato teorie kauzality pojmu v souvislosti s účelností je tak zčásti 
novým momentem v Kantově filosofii v třetí Kritice. Kant zde využívá a do-
pracovává svoji teorii jednání a kauzality, jak byla vyložena v druhé Kritice 
a v Základech, a pokládá tím další základ svého projektu propojení teoretické 
a praktické filosofie.

Zatímco v první Kritice je tedy pojem interpretován v jeho teoretické funk-
ci, tj. jako základ pro možné poznání, v třetí Kritice získává pojem i praktic-
kou relevanci jako základ pro možné jednání. Toto doplnění řeší otázku, jež 
vyvstala v Kantově motivační teorii, tak jak byla vyložena v textech před 
třetí Kritikou, v nichž se zdálo, jako by žádostivost fungovala bezprostředně 
na úrovni smyslovosti, a tak přímo determinovala jednání člověka (pokud 
nedojde k zastavení jednání v důsledku intervence praktického rozumu ur-
čovaného kategorickým imperativem), aniž by bylo Kantem jakkoli zohled-

43	 Kant,	I.,	Kritika soudnosti,	c.d.,	s.	63.
44	 Wicks,	R.,	Routledge Philosophy Guidebook to Kant on Judgement.	New	York,	Routledge	2007,	

s.	46.
45	 Kant,	I.,	Základy metafyziky mravů.		Přel.	L.	Menzel.	Praha,	Svoboda	1976,	s.	101.
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něno, že tato souhra žádostivosti a smyslovosti je ve své funkci jakožto urču-
jící jednání člověka vždy už pojmově podmíněna (vždy, když si něco žádáme, 
víme, „co“).46

Takto koncipované Kantovo pojetí žádostivosti mělo svou historickou 
souvislost s jeho odporem vůči emocionálně akcentovanému hnutí Sturm 
und Drang, mezi jehož nejvýznamnější postavy patřil jeho bývalý žák Her-
der. Důraz, který toto hnutí klade na emocionální vybuzení, vyvolal u Kanta 
odezvu, jež v některých ohledech připomíná reakci stoické filosofie (kterou 
Kant samozřejmě znal přímo, ale zároveň také prostřednictvím vlivu, který 
měla na filosofy skotského osvícenství). Kant píše: „Okouzlení [Reiz] a emo-
ce pohybují člověkem proti jeho vůli; jsou vždy nestoudné, protože okrádají 
druhé o jejich mír. (Útočit [stürmen] na mé smysly je hrubé [unartig]. Mohu 
chtít, aby mé emoce byly nabuzeny, ale pouze takovým způsobem, při kte-
rém zůstávají pod mou kontrolou. Pokud je tato linie překročena, pak si se 
mnou ostatní zahrávají místo toho, aby mě připustili ke své hře…).“47 V další 
reakci na Herdera pak píše, že „kdokoli klade jakýkoliv druh názoru na místo 
běžné reflexe rozvažování a rozumu […], blouzní. […] Čím méně je mu rozu-
mět, tím více kritizuje omezení jazyka a rozumu a je nepřítelem všeho rozli-
šování, protože se nezabývá pojmy ani obrazy, ale mentálním rozrušením.“48

Z tohoto chápání se Kant plně vymaňuje až ve třetí Kritice v § 10, kde účel-
nost jako kauzalita pojmu stojí mezi pěti základními transcendentálními vy-
mezeními celého díla. Podle Mereditha je právě tato část základem a prvním 
textem třetí Kritiky, přičemž předchozí paragrafy, které tato transcenden-
tální vymezení předpokládají, byly dopsány Kantem až později.49 Zammito 
s touto interpretací souhlasí a odkazuje ještě na potvrzující Kantův dopis 
Reinholdovi z prosince 1787.50

46	 Není	tomu	tak	jen	tehdy,	pokud	veden	žádostivostí	něco	člověk	dělá,	aniž	by	sám	věděl,	co	dělá.	
To	není	vyloučeno,	ale	 jedná	se	spíše	o	nestandardní	typ	chování	–	nikoli	však	 jednání,	které	
vyžaduje	vědomí	„co	dělám“,	tedy	pojmové	uchopení.

47	 Kant,	I.,	Reflexion	767.	In:	týž,	Gesammelte Schriften (Akademie-Ausgabe).	Bd.	XV.		Berlin,	Köni-
glich	Preußische	Akademie	der	Wissenschaften	1923,	s.	334.	Srv.	Zammito,	J.	H.,	The Genesis of 
Kant’s Critique of Judgement,	c.d.,	s.	37.

48	 Kant,	I.,	Reflexion	771.	In:	týž,	Gesammelte Schriften (Akademie-Ausgabe).	Bd.	XV,	c.d.,	s.	337.	
Srv.	Zammito,	J.	H.,	The Genesis of Kant’s Critique of Judgement,	c.d.,	s.	38.

49	 Meredith,	J.,	Last	Stages	of	the	Development	of	Kant’s	Critique	of	Taste.	In:	týž,	Kant’s Critique 
of Aesthetic Judgement. Oxford,	Clarendon	Press	1911,	s.	xxxvii-l.	Srv.	Zammito,	J.	H.,	The Genesis 
of Kant’s Critique of Judgement,	c.d.,	s.	90.

50	 Tamtéž.
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Jednota nadsmyslna jako klíč k přechodu mezi teoretickou a praktic-
kou oblastí

Vrátíme-li se k problému přechodu mezi teoretickou a praktickou filosofií 
ve třetí Kritice a roli soudnosti a účelnosti v konečném Kantově řešení toho-
to problému, můžeme říci, že už v prvním úvodu klade Kant důraz na roli 
soudnosti, která „svým specifickým principem spojuje obě části“,51 přičemž 
zdůrazňuje, že „nikoliv určující, nýbrž pouze reflektující soudnost má vlastní 
apriorní principy“.52 Zatímco určující soudnost postupuje schematicky pod-
le zákonů rozvažování, reflektující soudnost postupuje technicky – podle 
vlastních zákonů, v jejichž základu je „princip techniky přírody, tudíž pojem 
účelnosti“.53 Účelnost pak Kant přímo spojuje s libostí a nelibostí. Účelnost 
v představě předmětu přitom „předchází poznání objektu“ a je tím, co je 
v představě subjektivní.54 Předmět tedy nazýváme účelným „jen proto“, že 
jeho představa je bezprostředně spojena s pocitem libosti. Tato libost vzni-
ká bez vztahu k pojmu, tedy nezávisle na jakémkoli poznatku, na základě 
pouhého pojetí formy předmětu názoru, tedy vyjadřuje soulad objektu s po-
znávacími schopnostmi, tedy subjektivní formální účelnost objektu. Takový 
předmět pak nazýváme krásný a schopnost soudit podle této libosti se podle 
Kanta nazývá vkusem.55 Takto jsme ve zkratce popsali spojitost soudnosti 
a účelnosti s libostí, krásnem a vkusem, jak je vyložena v úvodních oddí-
lech třetí Kritiky. Další krok pak obnáší vyjasnění, jakým způsobem soudnost 
a účelnost zprostředkují vztah k praktické oblasti. Kant přitom bez detail-
nější analýzy tvrdí, že soulad poznávacích schopností, který stojí v základu 
této libosti, „podporuje vnímavost mysli pro morální cit“.56 

Výsledkem těchto Kantových úvah je snaha nalézt spojující prvek mezi 
teoretickou a praktickou sférou v pojmu nadsmyslového substrátu. V kon-
textu první Kritiky tento pojem odkazuje k pojmu noumena,57 který ovšem 

51	 Kant,	I.,	Úvod ke Kritice soudnosti,	c.d., s.	77.
52	 Tamtéž,	s.	80.
53	 Tamtéž.
54	 Kant,	I.,	Kritika soudnosti,	c.d.,	s.	40.
55	 Tamtéž.
56	 Tamtéž,	s.	45.
57	 Také	k	souvisejícím	pojmům	transcendentálního	objektu/předmětu	a	věci	o	sobě.	Kant	na	ně-

kterých	 místech	 používá	 tyto	 pojmy	 jako	 synonyma:	 věc	 o	 sobě	 a	 transcendentální	 objekt	
(s.	546,	A366),	noumenon	a	 transcendentální	předmět	 (s.	542,	A358),	nicméně	obecně	mezi	
nimi	u	Kanta	existuje	určitá	 významová	diference.	 Transcendentálním	objektem	nazývá	 spe-
cificky	„inteligibilní	příčinu	jevů“,	ovšem	jen	proto,	„abychom	měli	něco,	co	odpovídá	smyslo-
vosti	jako	receptivitě“	(s.	318,	A494/B522),	neboli	důsledek	toho,	že	jevy,	jakožto	reprezenta-
ce,	musí	být	reprezentacemi	něčeho	–	transcendentálního	předmětu	X	(s.	525,	A109).	(Odkazy	
v	této	poznámce	se	vztahují	k	dílu:	Kant,	I.,	Kritika čistého rozumu,	c.d.)
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„není pojmem nějakého objektu, nýbrž je to úloha“58 související s omezenos-
tí našeho poznávacího aparátu. Tento pojem tak zůstává prázdný a neslouží 
k ničemu jinému než k určení hranic našeho poznání a „k ponechání určitého 
prostoru, který nemůžeme vyplnit ani možnou zkušeností, ani čistým roz-
važováním“.59 Právě tento volný prostor pak Kant využívá ve své praktické 
filosofii, kde se objevuje causa noumenon, specifická inteligibilní kauzalita 
odlišného charakteru, než má kauzalita přírodní, kauzalita svobody. Tento 
pojmový aparát se ve třetí Kritice transformuje do zastřešujícího pojmu nad-
smyslového substrátu.

Pojem nadsmyslového substrátu přírody, ve kterém se Kant pokouší na-
lézt výchozí spojující prvek na styčné ploše mezi teoretickou a praktickou 
sférou, tak v souladu s vymezeními první Kritiky charakterizuje ve třetí Kriti-
ce jako „pojem, který vůbec nelze určit nazíráním“.60 Doplňuje ovšem rozšíře-
ní vydobyté v analýzách soudnosti, tedy že je to právě tato mohutnost, která 
mu dává „určitelnost prostřednictvím intelektuální schopnosti“.61 Zároveň, 
ač je tento pojem na jedné straně z hlediska teoretické sféry „o sobě neurčitý 
a neuzpůsobený k poznání“, na straně druhé z hlediska praktické sféry „ro-
zum […] svým praktickým zákonem a priori dává témuž substrátu určení“.62 
To je významná formulace, protože se ukazuje, že apriorní zákon rozumu má 
působnost nejen v oblasti praktické, ale jelikož určuje i nadsmyslový substrát 
přírody, lze v tomto vymezení vidět snahu přiblížit se odpovědi na otázku 
souladu obou sfér. Tak se ukazuje zásadní význam Kantem tvrzené jednoty 
pojmu nadsmyslového substrátu přírody s pojmem transcendentální svobo-
dy,63 resp. nadsmyslového substrátu lidství.64 Kant říká: „Musí tedy přece jen 
existovat základ jednoty nadsmyslna, jež je základem přírody, s tím, co po-
jem svobody obsahuje prakticky.“65 Tato jednota pak pro Kanta představuje 
odpověď na základní otázku překonání propasti mezi teoretickou a praktic-
kou sférou, položenou na začátku tohoto textu.

Samotný pojem nadsmyslového substrátu je, jak jsme viděli, teoretic-
ky neurčitelný, praktický rozum mu dává určení jen apriorním zákonem, 
a teprve soudnost mu dává určitelnost intelektuální schopností. Nejasné při-
tom zůstává především poslední Kantovo vymezení. Allison na tomto místě 
zastává přesvědčení, že toto určení intelektuální schopností spočívá podle 

58	 Kant,	I.,	Kritika čistého rozumu,	c.d.,	s.	224	(A287/B344).
59	 Tamtéž,	s.	225	(A288/B345).
60	 Kant,	I.,	Kritika soudnosti,	c.d.,	s.	149.
61	 Tamtéž,	s.	44.	
62	 Tamtéž;	zvýraznění	M.V.
63	 Tamtéž,	s.	151.
64	 Tamtéž,	s.	149.
65	 Tamtéž,	s.	30.
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Kanta v jistém doplnění čistě neurčitého pojmu určitým specifickým pojmo-
vým obsahem, konkrétně právě pojmem účelnosti přírody. 66 Pojem účelnosti 
přírody přitom ve své podstatě znamená uvažovat přírodu jako uspořáda-
nou určitým specifickým způsobem, který sice není dán přírodními záko-
ny, ovšem je ku prospěchu našich poznávacích schopností a naší možnosti 
morálně jednat. Zároveň je zřejmé, že pouze reflexivní soudnost může být 
zdrojem tohoto typu intelektuálního určení. Tak je podána odpověď na otáz-
ku překlenutí propasti mezi teoretickou a praktickou sférou i z hlediska ta-
kového uspořádání přírody, které nám umožňuje realizovat morální jednání 
ve světě. 

SUMMARY
The problem of the passage from the theoretical sphere to the practi-
cal in “The Critique of Judgement”
Interpretations of Kant’s Critique of Judgement often focus on the problematic of 
beauty and taste which a large part of the first part of his book is devoted to, or on 
questions of teleology connected with living nature analysed in the context of the 
second part. This article attempts to show that Kant in the Third Critique tries to in-
clude the question of the relation of the theoretical and practical sphere in his treat-
ment of this problematic. The crystallisation of Kant’s thought in this respect began 
to take place from the First Critique onwards. In clarifying this question we put to use 
the central concept of the Third Critique—purposefulness. The development of this 
concept in Kant’s thinking is traced. In the concluding part of the study we attempt 
to show that in employing the newly-formulated conception of purposefulness, Kant 
tackles the question of how the two spheres are connected by means of a thesis con-
cerning the unity of the super-sensory substrate of nature and freedom.

Keywords: Kant, judgement, purposefulness

ZUSAMMENFASSUNG
Das Problem des Übergangs von der theoretischen zur praktischen 
Sphäre in Kants „Kritik der Urteilskraft“
Die Interpretation von Kants Kritik der Urteilskraft konzentriert sich oftmals auf die 
Problematik des Schönen und des Geschmacks, der ein großer Abschnitt im ersten 
Teil dieses Werks gewidment ist, bzw. auf teleologische Fragen im Zusammenhang 
mit der lebendigen Natur, die im zweiten Teil analysiert werden. Der vorliegende Text 
versucht aufzuzeigen, dass Kant in der dritten Kritik versucht, auch das Problem der 
Beziehung zwischen theoretischer und praktischer Sphäre in die o.g. Problematik 

66	 Allison,	H.	E.,	Kant’s Theory of Taste,	c.d.,	s.	208.
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einzubetten, dessen Kristallisierung in Kants Denken bereits in der ersten Kritik be-
gann. Zur Klärung dieser Frage wird ein zentraler Begriff der dritten Kritik herange-
zogen – der Begriff der Zweckmäßigkeit, dessen Entwicklung in Kants Denken wir 
in unserer Forschung beobachten. Zum Schluss der Studie versuchen wir zu zeigen, 
dass Kant die Verbindung beider Sphären unter Verwendung einer neu formulierten 
Auffassung der Zweckmäßigkeit durch eine These von der Einheit des übersinnlichen 
Substrats von Natur und Freiheit auflöst.

Schlüsselwörter: Kant, Urteilskraft, Zweckmäßigkeit


