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Uvedení do problému 

 Kant v Kritice soudnosti: myšlenka subjektivního měřítka, které je veliké simpliciter (§ 25) 

 Wittgenstein ve Filosofických zkoum{ních: „O jedné věci platí, že o ní nelze prohl{sit, ani že je 1 m dlouh{, 

ani že není 1, dlouh{, a tou je standardní metr v Paříži.“ (§ 50) 

 Kripke v Pojmenov{ní a nutnost: Wittgenstein se mýlí. Pokud je ta tyč kupříkladu 39,37 palců dlouh{, 

proč není dlouh{ jeden metr? Její délka se může měnit v čase. Standardní metr m{ (avšak nemusí mít) 

fakticky délku jeden metr. 

 

Nechť tyč S je standardní metr. Jak definujeme, co m{ délku jeden metr: 

(1) Jeden metr dlouhé je cokoliv, co m{ stejnou délku jako S v čase t0. Paradigmatem je délka tyče S v čase 

t0, ne tyč S či její délka v čase t1. (Kripke) 

(2) Jeden metr dlouhé je cokoliv, co se shoduje s S v krajních bodech (Wittgenstein). 

(3) Jeden metr dlouh{ je – v doslovném významu – pouze tyč S. Jiné objekty jsou jeden metr dlouhé – tře-

baže v analogickém (nebo lépe v synekdochi{lním) významu – pokud se shodují s S v krajích bodech. 

 

Motivace 

 Wittgenstein: Měřící instrument nelze přiložit k sobě samému. Věta „S m{ délku jeden metr“ nevyja-

dřuje propozici, nýbrž pravidlo. 

 Kripke: Věta „S m{ délku jeden metr“ je kontingentní propozice, kter{ ale platí a priori. Tyč S může 

změnit svou délku a přestat být 1 m dlouh{. 

 Definice (3): Délka tyče S musí být fixov{na předem. Teprve pak může být aplikov{na na jiné prosto-

rové objekty. 

 

Co si počít s proměnlivou délkou prostorových objektů? 

 Jak zjistíme, že nějaký objekt změnil svou délku? 

Odpověď: měřením standardním metrem. 

 Jak zjistíme, že tyč S změnila svou délku?1  

Odpověď: opakovaným měřením jiným měřidlem T. (!?) 

 Jak zjistíme, že všechny objekty až na tyč S změnily svou délku? 

Odpověď: měřením standardním metrem. 

 N{mitka: tento postup je kruhový. 

 

Důsledek: Je sice myslitelné, že tyč S, jež je pr{vě standardním metrem, změnila svou délku, nemůžeme 

ale tuto možnost detekovat. A co více: je vždy možné, že délka tyče S je konstantní, a každ{ situace může být 

interpretov{na tímto způsobem. 

 

Wittgensteinův argument znova: Jelikož nelze tvrdit, že tyč S m{ jinou délku než jeden metr, pak a fortiori 

nelze tvrdit ani to, že tyč S m{ délku jeden metr. Vešker{ změna musí být posuzov{na vůči statickému 

pozadí (hypokeimenon). Toto pozadí ale není nic metafyzického, nýbrž zvolen{ role v tomto systému měření. 

                                                      
1 Standardem délky byly dříve č{sti lidského těla a ty svou délku měnily. 



 

Fyzik{lní exkurz: Délka jednoho metru je dnes fixov{na rychlostí světla. Jeden metr je dél-

ka, kterou urazí světlo ve vakuu za 1 ⁄ 299 792 458 sekundy.  Co když ale rychlost světla není 

konstantní (tzv. hypotéza proměnlivé rychlosti světla)? Tu m{ smysl uvažovat, pokud fixujeme 

ostatní z{kladní fyzik{lní konstanty, tj. n{boj elektronu a Planckovu konstantu. 

Roli statického pozadí m{: standardní metr  rychlost světla  n{boj elektronu a Planckova 

konstanta ( konstanta jemné struktury  ??). 

 

Filozofick{ zkoum{ní mají složitou dialogickou strukturu a tak se objevily i n{zory, že zmíněné tvrzení o std. 

metru nelze Wittgensteinovi bez dalšího připisovat, jak tak činí Kripke. (Podobně nelze připisovat Plató-

novi vše, co u něj tvrdí Kratylos, nebo Humovi, co tvrdí Cleanthes.) 

 

Kontext Wittgensteinovy zmínky o std. metru: problém, zda mohou být atomické prvky pops{ny nebo 

pouze pojmenov{ny: „Pojmenov{ní a popisov{ní nejsou zajisté na téže úrovni: pojmenov{ní je přípravou 

k popisov{ní. Pojmenov{ní není ještě vůbec ž{dným tahem v jazykové hře, – není jím zrovna tak, jako není 

tahem v šachové hře postavení šachové figurky na šachovnici.“ (§ 49) 

 

 Důsledek pro std. metr: Jazykov{ hra měření předpokl{d{ přípravnou hru ustanovení jednotky míry, 

jejího standardu a metody měření. 

 Definice (3) je v souladu s touto analýzou. 

o Přípravn{ hra: určení, že tyč S je dlouh{ jeden metr 

o Hra měření: význam termínu „délka jeden metr“ je přenesen z přípravné hry a aplikov{n 

v přeneseném smyslu na ostatní prostorové objekty. 

 

Z{věr: Jestli můžeme tvrdit, že „standardní metr v Paříži m{ délku jeden metr“, z{leží na kontextu jazyko-

vé hry. V přípravné hře se jedn{ o propozici, ve hře měření se jedn{ o pravidlo. Přípravn{ hra slouží jako 

statické pozadí pro hru měření. 

 

Zobecnění, důsledky 

 Podobně jako standard délky Wittgenstein uvažuje i o standardu barvy, např. standardní tabulka urču-

jící barvu sépie (§ 50). Tudíž stejn{ argumentace platí nejen pro kvantitativní vlastnosti, ale i pro kvali-

tativní. 

 Toto lze zobecnit na všechny empirické pojmy, jako jsou kupř. stůl, auto… 

 Pokud je prototyp ztracen, ztratíme význam slova „metr“.  Kromě nevymezitelnosti reference nebo 

neurčitosti existenčního kvantifik{toru je to další zdroj nepřeložitelnosti (či nesouměřitelnosti) jazyků. 

 

Interní relace 

 Pokud postřehnu v Z-K-hlavě kachnu, vidím interní relaci mezi touto hlavou 

(její formou) a formou kachny.  Mohu pak říci: „Teď tento obr{zek vidím ja-

ko kachnu.“ Je nesmysl ale říci: „Vidím tuto kachnu jako kachnu.“ 

 Pokud zjistím u nějakého předmětu X délku jeden metr, zjistím interní relaci mezi jeho formou a formou 

standardního metru. Nemohu ale za X dosadit std. metr a říci, že vním{m interní relaci mezi formou 

std. metru a formou std. metru. Interní relace není reflexivní. 

 (Podobně je v metafoře „A je B“ vyj{dřena interní relace mezi pojmy A a B.) 


