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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji tímto Archivu Akademie věd České republiky a Universitě Karlově za poskytnutí
dokumentů. PhDr. Lubice Gabriškové, CSc. za trpělivé vedení této práce.

ANOTACE
Práce pojednává o doc. PhDr. Albíně Dratvové (1892-1969), soukromé docentce filosofie
přírodních věd působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Obsahuje
životopisnou část, dále předkládá čtenáři kompletní přehled díla s přihlédnutím
k pedagogickému působení Albíny Dratvové na středních i vysokých školách. Ve studiu
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filosofického působení se zaměřuje na motiv hledání ztraceného kosmu v díle této osobnosti
české filosofie meziválečného období 20. století.

1.

ÚVOD

Téma práce bylo navrženo PhDr. Lubicou Gabriškovou, CSc. s jasným cílem – upozornit na
doc. PhDr. Albínu Dratvovou jako osobnost české filozofie 1. poloviny 20. století ve snaze
přispět tak k zachování kompletnějšího odkazu předešlých generací. Naším úkolem není
posuzovat mnohdy nestálou hodnotu výtvoru či poměr myšlenkového úsilí k trvalosti
pozemské slávy. Chceme jen zdůraznit, že mnozí přispěli svou prací k vzdělanosti v naší
vlasti. Chceme zároveň vyzdvihnout, že si takové práce vážíme. Oceňujeme tak úsilí, se
kterým
naši
předchůdci
vložili
své
tvůrčí
síly
a intelektuální schopnosti do hledání pravdy, do vize lepšího světa.
Dostát tomuto úkolu znamenalo v prvé řadě provést badatelský výzkum, prostudovat
podstatnou část díla Albíny Dratvové a získat alespoň minimální přehled o jejích
filosofických pracech. K prvnímu seznámení s touto osobností bylo použito sedm
encyklopedií a biografických slovníků vybraných tak, aby pokrývaly co nejširší časové údobí
(1929 – 2000). Účelem studia slovníků bylo zjistit stav všeobecného povědomí o této
osobnosti a získat informace pro další práci. Následoval personální archiv University Karlovy
v Karolinu, odkud jsou převzaty základní informace o pedagogickém působení Albíny
Dratvové na Universitě Karlově. Z tohoto pramene vznikla též první verze životopisu a také
orientační bibliografický soupis. Ten posloužil jako základ pro vyhledávání spisů Albíny
Dratvové v knihovně Akademie věd ČR. Současně vyvstal problém ukončení jejího
pedagogického působení, který v osobní složce UK není zdokumentován, ačkoli samotný
fakt, že horizontem zde uložených pramenů jsou roky 1948/1949, již sám naznačoval možné
řešení.
Z dokumentů získaných v Archivu UK v Karolinu byly využity zvláště:
•
•
•

Seznam osob a ústavů UK v Praze, jakož i Státních zkušebních komisí ve studijních
letech 1932-1937 (4)
Disertace Pražské university 1882-1953, UK, Praha 1965 (5)
Disertační práce Descartesova etika (knihovna FF UK) (3)

A z osobního spisu Albíny Dratvové:
•
•

Program přednášek o filosofii přírodních věd 20.5.1938 (2)
Přílohy k habilitačnímu řízení, jmenovitě:
o Posudek E. Rádla k habilitačnímu řízení ze dne 13. 1. 1932
o Bibliografie
o Curriculum vitae ze dne 30.9.1931

Impulsem k bádání v Archivu Akademie věd České republiky (dále jen AAV ČR) byly
internetové stránky kde je uveden seznam archiválií, včetně Osobního fondu Albíny Dratvové.
Osobní fond Albíny Dratvové zpracovaly roku 1975 v tehdejším Ústředním archivu
Československé akademie věd PhDr. Marie Haasová a Karla Slížová. Je rozdělen do šesti
kartonů, obsahuje jednak životopisný materiál (osobní deník, fotografie, korespondenci,
osobní doklady, autobiografie), dále vědeckou, odbornou a literární činnost (přednášky,
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odborné články, projevy, novinové články a vědecké práce) a nakonec ilustrační materiál o
původkyni fondu (fotografie, recenze, bibliografie, rodinné doklady). Celkové časové rozpětí
zde uložených dokumentů jsou léta 1836-1961.
Pro potřeby biografické části byl nejdůležitějším pramenem osobní deník, který je nadepsán
podle Farradayova vzoru „Scientific diary“. Deník čítá 454 stran a má převážně rukopisnou
podobu. Nadále bude citován pod číslem (7) s příslušnou datací autorčina záznamu. Díky
deníku se v prvé řadě podařilo osvětlit okolnosti ukončení publikační i filosofické činnosti
Albíny Dratvové. Dále byl využit k získání doprovodných informací k filosofickému oddílu a
také k doplnění životopisné části. Citací z deníku bude hojně užíváno též jako ilustračního
materiálu. Úplná vlastnoruční bibliografie Albíny Dratvové byla použita při komparaci a
následné revizi předchozích soupisů a zároveň byla zanalyzována za účelem vytvoření
přehledu působení Albíny Dratvové ve veřejném tisku. S ohledem na popularizační záměr
byly použity fotografie Albíny Dratvové, které byly vybrány s přihlédnutím k dataci tak, aby
podtrhly a dotvořily dokumentační charakter biografické části práce. Ze stejného důvodu byla
do přílohy zařazena poslední stránky deníku Albíny Dratvové. Albína Dratvová sama
uspořádala svou pozůstalost, sestavila nejen bibliografii svých prací a životopis (který v době
vzniku této práce nebyl k dispozici pro studium) a tento materiál odevzdala tehdejší
Československé akademii věd. Z posledních letech života doc. Dratvové tak nemáme
prakticky žádné informace.
Z osobního fondu Albíny Dratvové v AAV ČR byly v důsledku využity a konkrétně
zpracovány následující prameny:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

osobní deník (KNV.č. 4, uložení 1) (7)
úplná bibliografie (inv.č. 320, uložení 6, listů 9) (8)
fotografie (inv.č. 298, uložení 5, kusy 3) (9)
smlouvy na přednášky v rozhlase (inv.č. 5, uložení 1) (10)
korespondence s E. Rádlem (inv.č. 71, uložení 1) (11)
korespondence s J. Patočkou (inv.č. 65, uložení 1) (12)
novinové články:
o I. Newton, Česká mysl, roč. XXXVI., 1942 (inv.č. 157, uložení 4) (13)
o Klasická a moderní fysika I. a II., Index, list pro kulturní politiku č. 3 a 4, č. 5
a 6, roč. 4, 1932 (inv.č. 160, uložení 4) (14)
kritiky původkyně fondu
o Popelová J., Studie o české filosofii, datace a původ neuveden1 (inv.č. 246,
uložení 5) (15)
kritiky na původkyni fondu:
o Popelová J., Duše dnešní ženy, Práce, 25. 9. 1947, (inv.č. 300, uložení 5) (17)
o Tomašovský V., Hledání ztraceného kosmu, Studentský předvoj, 3. 6. 1948,
(inv.č. 308, uložení 5) (16)

Toliko bylo použito pro sestavení biografického a bibliografického oddílu této práce. Pro
potřeby filozofické části byla použita díla současníků a částečně i kritiků Dratvové. Tato díla
reprezentují dobovou českou filozofii a zároveň nám mají pomoci zařadit Albínu Dratvovou
alespoň přibližně do dějinného kontextu. Jmenovitě se jedná o následující díla:
•
1

Král J., Československá filosofie (29)

Při analýze úplné bibliografie se podařilo zjistit dataci této kritiky. Vyšla ve Svobodných novinách 21. 9. 1946.
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•
•
•

Krejčí F., Filosofie přítomnosti (31)
Popelová J., Studie o současné české filosofii (32)
Rádl E., Dějiny filosofie II. (33)

Z deseti nejdůležitějších filosofických spisů Albíny Dratvové se tato práce opírá o šest, která
posloužila jako filozofický diskurz, ostatní byla použita ke studiu doplňkovému, např.
Přehled filosofie či Logika a lidé. Primárními prameny tedy jsou:
•
•
•
•
•
•

Problém kausality ve fysice (20)
Filosofie a přírodovědecké poznání (22)
Smutek vzdělanců (23)
Etika tvůrčí práce (24)
Hledání ztraceného kosmu (19)
Heuristické předpoklady fysikálního bádání (21)

Na základě uvedené literatury byl stanoven jeden z nosných motivů filozofického oddílu,
podle posledního díla Albíny Dratvové a pro účely této práce nazvaný hledání ztraceného
kosmu. Vzhledem k informačnímu charakteru této práce bude z širšího okruhu možných témat
upozorněno také na některé aspekty její pedagogické praxe. Tomuto základem byl hlavně
příspěvek Dratvové do spisku Filosofie a školy.
Ve zkratce řečeno, uvedený postup vede k prostému rozlišení úkolu na dva základní celky.
Cílem prvého je vytvořit přehledný životopis, sestavit orientační bibliografii, objasnit
okolnosti ukončení tvůrčí práce a upozornit na pedagogickou činnost Albíny Dratvové. Část
druhá má nastínit možná východiska její práce, pro názornost též naznačit historický kontext a
zdůraznit postoj Albíny Dratvové k tzv. obratu ve fyzice. Motivem hlavním má tedy zůstat to,
čemu Dratvová věnovala převážnou část své tvůrčí práce. Totiž filozofii, přírodním vědám a
jejich místu ve znovunalézání ztraceného řádu světa.
Nejedná se však o první pokus upozornit na Albínu Dratvovu. Touto osobností české filozofie
se zabýval PhDr. Václav Podaný, pracovník AAV ČR, ve svém rozsahem nevelkém, ale
obsahově bohatém článku Albína Dratvová a její deník, který je evidován v elektronické
databázi publikací Knihovny AV ČR, v ASEPu2.

Doc. Dratvovou se v souvislosti s metodologií přírodních věd zabývá též doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc.
v přednáškách Metodologie vědy na Vysoké škole ekonomické v Praze. Albínu Dratvovou zmiňuje i v článku
K ohlasům Spinozovy eticko-ontologické soustavy v českém filozofickém myšlení, který je k nalezení na E-Logos,
v prvním elektronickém časopise pro filozofii.
2
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2.

ALBÍNA DRATVOVÁ JAKO OSOBNOST V PRAMENECH
„My Češi, trpíme myšlenkovou, ideovou desorientací.“
Albína Dratvová (7) (viz 2. 2. 1925)

2.1.

ENCYKLOPEDIE A BIBLIOGRAFICKÉ SLOVNÍKY

Jako předběžné seznámení s Albínou Dratvovou a orientační informace o biografických
a bibliografických údajích byly použity české encyklopedie a bibliografické slovníky. Ty nám
Dratvovou představují jako:
Malá československá encyklopedie z roku 1985: „č. filosofka pozitivistické orientace,
soustředila se na filoz. problematiku přír. věd a význam filoz. pro jednotný svět. názor. Psala
též učebnice filoz. propedeutiky.“ (43) (viz s. 180)
Český biografický slovník XX. století z roku 1999: „č. filozofka pozitivistické orientace …
věnovala se filosofii a metodologii přírodních věd, pedagogice a popularizaci filosofie,
obhajovala nezbytnost filosofie pro věd. práci, dokazovala že jedině filosofie může dotvořit
přírodovědecký obraz světa na jednotný světový názor. Byla blízká Masarykově filosofii i
názorů E. Rádla, zabývala se též krizí světového názoru a mravní krizí soudobého člověka..“
(47) (viz s. 256)3
Všeobecná encyklopedie II z roku 1999: „Česká filozofka. Inklinovala k positivismu. Autorka
středoškolských učebnic filozofické propedeutiky. Řadu prací věnovala tématům z etiky.“
(45) (viz s. 287)
Universum z roku 2000: „věnovala se filos. přír. věd a etice, zajímala se o novopositivismus:
psala učebnice filos. pro stř. školy“ (44) (viz s. 464)
Z povšechné shody vybočují vlastně pouze Dodatky k Ottovu slovníku naučnému nové doby
z roku 1932: „zastává stanovisko krit. realismu a polemizuje zvl. proti fysik. positivismu.“
(48) (viz s. 244) Tento názor v pravdě menšinový je pro nás však toliko důležitější, že
autorem tohoto příspěvku je český filosof Jan Patočka. To dokládá i záznam z deníku Albíny
Dratvové z 30. 12. 1931: „Dostala se mi do ruky právě vydaná část Ottova Naučného
slovníku, v které je mé jméno. Napsal to Patočka a je to dobré! Prohlašuje mne za kritickou
realistku.“ (7) (viz 30. 12. 1931) Již zde, na samém počátku badatelské práce, narážíme na
zarážející rozdíl a vyvstává tedy neodbytná otázka, která nám otevře studium díla české
filosofky Albíny Dratvové. K zodpovězení nastolené otázky si přivolejme k ruce nejprve
prameny dobové, později též osobní deník Albíny Dratvové a nakonec její knihy.4
Totéž v Českém biografickém slovník z roku 1992.
Stranou těchto neshod zůstává stát pouze jediný pramen, který byl pro vytvoření biografie také použit a to
Masarykův slovník naučný z roku 1926: „čes. pracovnice ve filosofii. Prof. gymn. v Praze. Zabývá se
3
4
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2.2

ČESKOSLOVENSKÁ FILOSOFIE OD JOSEFA KRÁLE

Králova Československá filosofie, přehledná a obsáhlá encyklopedie dobové filosofie,
pokračuje v duchu příspěvku Jana Patočky do Ottova slovníku. Podle tohoto pramenu
Dratvová v pozdějším díle vůči pozitivizmu i tzv. novopositivismu vídeňské školy vystupuje,
neboť vede k „neplodnému, negativnímu a spíše jen pořádajícímu formalismu a skepticismu.“
(29) (viz s. 69) Dratvová je zde dále představena jako docentka filosofie exaktních věd
přírodních, která se zabývá přírodní filosofií. Další zmínky nepřesahují informace uvedené ve
slovnících, včetně zdůraznění popularizačních prací z psychologie a autorství gymnazijních
učebnic logiky
a filozofické propedeutiky. Tento pramen však tvoří zajímavý protipól
k Českému biografickému slovníku, který jak jsme četli výše uvádí, že Dratvová byla blízká
názorů Emanuela Rádla (47) (viz s. 256). Král blíže specifikuje slovy: „Patrně jen tímto
odporem proti logistickému novopositivismu je spojena s theologizujícím kruhem
Rádlovým.“ (29) (viz s. 69)5
2.3.

STUDIE JIŘINY POPELOVÉ O SOUČASNÉ ČESKÉ FILOSOFII

Jméno Albíny Dratvové nacházíme též v popularizačním spisku Jiřiny Popelové Studie o
současné české filosofii z roku 1946. Jedná se v podstatě o informační a shrnující práci, jejíž
úkolem je seznámit čtenáře s filosofickou orientací vybraných osobností a podnítit ve čtenáři
ochabující zájem o tehdejší českou filosofii.
Povšechně řečeno, Popelová rozděluje dobovou českou filosofickou scénu na dva hlavní
proudy6. Jsou jimi pozitivisté a metafyzikové idealisté. Mezi metafyziky řadí primárně J.B.
Kozáka, jeho žáka J. Beneše a Jana Patočku. V řadách scientistických, vyvinutých
z positivismu nacházíme J. Jahna. O. Matouška, V. Úlehlu a Albínu Dratvovou, přičemž Jahn,
Matoušek a Úlehla sdílí pohled na filosofii očima přírodovědců, kdežto Dratvová hledí na
přírodovědu očima filosofa, který: „dychtivě a kriticky sleduje nové teorie metodologické a
filosofické exaktní přírodovědy.“ (32) (viz s. 12) O Dratvové dále píše, že: „její filosoficky
poučená obzíravost nedovolí jí postavit se dogmaticky za určitou teorii, relativisticky
připouští částečné oprávnění několika.“ (32) (viz s. 13) Ačkoli Popelová Dratvové přiznává
názorovou nevyhraněnost, řadí ji do vývojové větve českého pozitivismu.7

psychologickými studiemi, zvl. analýzou myšlení.“ (46) (viz s. 382)
5
Ostatně sama Dratvová se v deníku zmiňuje o názorové neshodě, zvláště co se týče úkolu přírodních věd. Ty se
podle Dratvové mají pokoušet o správný popis a výklad ve formě zákona nebo pravidla. Postupem času se však
od tohoto názoru odklání a uznává, že není správné podceňovat přírodní vědy na úkor věd duchovních (7) (viz
17. 5. 1942)
6
V osobním fondu A. Dratvové nacházíme novinovou kritiku na studii Jiřiny Popelové, kde Dratvová mírně
poupravuje: „Po první válce se rozdělili čeští filosofové ve dva ne tak směry, jako spíše bojovné tábory –
positivisty a idealisty. Toto rozdělení po odúmrtí bojovných hlav zůstává.“ (32)
7
V dalších souhrnných dobových pracech, např. v IV. dílu Meditace věků s názvem Filosofie nejnovější od Josefa
Kratochvíla Dratvovou nenacházíme, podobně ani v Rádlových Dějinách filosofie II.
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3. ALBÍNA DRATVOVÁ – ŽIVOT A DÍLO
„A pak, nemá filosofie právě svou krásu v hledání,
v pokusech o jednotnou výstavbu názorů na svět.“
Albína Dratvová (7) (viz 6. 3. 1937)
3.1.

BIOGRAFIE

Albína Dratvová se narodila 2. ledna 1982 v Praze na Královských Vinohradech v rodině
soukromého úředníka. Po absolvování měšťanské školy navštěvovala Státní ženský ústav
učitelský v Praze, též nazýván Český ústav pro vzdělání učitelek pro vyučování na obecných
školách, kde 6. července 1911 složila zkoušku učitelské dospělosti. Dne 10. července 1913
vykonala po soukromé přípravě zkoušku gymnasijní dospělosti na Akademickém gymnasiu
v Praze. V letech 1913-1917 studovala na Filosofické fakultě tehdejší Karlo-Ferdinandovy
university v Praze, kde dne 12. prosince 1917 nabyla způsobilost vyučovat matematice a
filozofii na vyšších a fyzice na nižších středních školách. Disertační práci na téma
„Descartesova etika“8 psala pod vedením profesorů Fr. Krejčího a Fr. Čády. Hodnosti
doktorky filosofie dosáhla dne 19. ledna 1918 na České universitě v Praze. Téhož roku začala
vyučovat na lyceu v Holešovicích. Roku 1918 dosáhla na Filosofické fakultě způsobilosti
vyučovat fyziku také na vyšších školách. V letech 1919-1928 působila jako středoškolská
profesorka na Gymnasiu Krásnohorská. Odsud byla roku 1928 služebně přidělena jako
profesorka na ústředí Ministerstva školství a národní osvěty (dále jen MŠO). Zde jako
referentka v pedagogickém oddělení působila do roku 1942, kdy byla penzionována.
Roku 1931 odevzdala habilitační spis Problém kausality ve fysice a v oboru filozofie
přírodních věd habilitovala 13. července 1932. Zahajovací přednášku pronesla na téma
„Předmět a úkoly filosofie přírodních věd“. 9 Od roku 1932 působila jako soukromá docentka
Obsah disertační práce:
I.
Několik poznámek k renesanční etice
II.
Prameny Descartesovy etiky
III.
Osobnost Descartesova
IV.
Čtyři předběžná pravidla morálky.
V.
Vlastní etika – rozvržení na základě definice a ctností
a. O pravdě a klamu, o poměru vůle a rozumu
i. indeterminismus
ii. determinismus a) intelektuální, b) morální
b. O poměru vůle k vášním
c. O nejvyšším dobru a blaženém životě
VI.
Individualismus Descartesovy etiky a politické názory
9
Jak víme z úplné bibliografie, tato přednáška byla také uveřejněna v XXVIII. ročníku České mysli, s. 321-332.
8
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filosofie exaktních věd na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Stala se tak vůbec
první českou docentkou na PřF UK a jednou z prvních docentek prvorepublikového období
vůbec a proto také známou postavou v prostředí českých, emancipujících se žen. Byla též
dlouholetou členkou Filosofické jednoty.10 Dratvová byla roku 1937 jmenována
examinátorkou filozofie, bylo jí povoleno zkoušet kandidáty profesury z filozofie. Roku 1940
se stala členkou zkušební komise pro ustanovovací zkoušky profesorských kandidátů pro
střední školy s vyučovacím jazykem českým.
Roku 1946 byla jmenována mimořádnou členkou Královské české společnosti nauk. Stala se
tak v pořadí třetí ženou v řadách této vědecké instituce.11 Počínaje rokem 1947 jmenovalo
Ministerstvo školství a národní osvěty Albínu Dratvovou členkou komise pro vypracování
osnov pro střední školy a členkou komise pro vypracování přechodných osnov filozofické
propedeutiky. Roku 1950 se stala externí členkou komise pro učitelství na gymnasiích a téhož
roku byla jmenována externí členkou komise pro organizaci prací v domácnosti při VI.
ekonomickém odboru Masarykovy akademie práce. V roce 1961 uzavřela svou publikační
činnost. Poslední zprávu o svém působení zanechala Dratvová v závěru bibliografie, podle
které docházela jako externí pracovník na Matematicko-fyzikální fakultu UK.12 Zemřela 1.
prosince 1969 v Praze na Královských Vinohradech ve věku 77 let.13
3.2.

BIBLIOGRAFIE

„Nejsilnější zážitky jsou u mě do 18 a půl roku, kdy jsem
se radikálně změnila ve psychologa. Ostatní změny jsou již
menší, snad jediná veliká je asi v mých 28 letech, kdy jsem
se změnila ve filosofku: poznala jsem, co je to filosofování.“
Albína Dratvová (7) (viz 6. 6. 1928)

Roku 1935 se také osobně setkala s Edmundem Husserlem při jeho návštěvě Prahy.
Historicky první jmenovanou členkou Společnosti nauk byla Marie Curie Sklodowzska a to již za RakouskoUherské monarchie, první Češkou byla Milada Paulová – soukromá docentka všeobecných dějin Východní
Evropy a Balkánského poloostrova a to v roce 1929. Následovala Flora Klenschnitzová – soukromá docentka dějin
novější literatury československé roku 1936 (50).
12
Viz příloha č. 6, s. 9. originálu
13
Dovolujeme si zde upozornit na chybný rok úmrtí 1970, uvedený v knize Dějiny UK 1348-1990 (6). Správné je
výše uvedené.
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Albína Dratvová roku 1927

Aktivní spisovatelsko-myslitelskou činnost Albíny Dratvové lze tematicky rozdělit na tři
základní okruhy, které se navzájem prolínají a zasahují do několika oborů - psychologie,
logika, matematika, fyzika a v neposlední řadě filozofie. První oblast autorčina zájmu tvoří
psychologie, ke které se přiklonila po roce 1920. Paralelně tomu se otevírá i její samostatná
publikační činnost.
3.2.1.
•
•
3.2.2.

PSYCHOLOGIE
O stavech podvědomých a Fredově psychoanalýze, B. Kočí, Praha 1921
O tajích podvědomí, Chvilky sv. 153/9, Praha 1925
PEDAGOGICKÁ TVORBA

Vzhledem k dlouholeté učitelské praxi tvoří podstatnou část literárního odkazu Albíny
Dratvové středoškolské učebnice. Dratvová spolupracovala na tvorbě učitelských osnov, o
výchově též přednášela a až do konce své aktivní tvůrčí činnosti k tomuto tématu přispívala
odbornými články.
•
•
•
•
•
•
3.2.3.

Logika – Vědosloví, J. Pelikán, B. Dratvová, Sfinx, Praha 191214
Úvod do filosofie pro reálky a reformní reálná gymnasia, Profesorské nakladatelství
a knihkupectví, Praha, 1928
Logika pro gymnasia a reálná gymnasia, Unie, Praha, 1928
Psychologie pro VII. Tř. všech gymnasijních typů, Čsl. Grafická unie, Praha, 193215
Filosofie a školy, Kozák, Dratvová, Fišer, Čin, Praha, 1933
Filosofie pro nejvyšší třídu středních škol, Unie, Praha, 1936
FILOZOFIE A PŘÍRODNÍ VĚDY

Jedním z cílů této práce je upozornit na filozofickou činnost Albíny Dratvové. Problematice
vztahu filozofie a přírodních věd se začíná naplno věnovat okolo roku 1931.
•

Positivismus ve fysice, Jednota čsl. matematiků a fysiků, Praha, 1924

Reakce na „Logiku“ – která byla jedním ze svazků Školy vševědné – byly smíšené, zvláště co se týče
Elementární části, jejíž autorem je Ferdinand Pelikán. Pro zajímavost uvádíme úryvek z dopisu E. Rádla ze dne
22. 9. 1926: „První část Pelikánova jest nemožná a ublížila jste svojí části, že jste ji k ní připojila. Co P. píše např. o
noetice, o poměru logiky k psychologii, o panlogismu, o pojmu atd. jest nesmysl.“ (11) Na kritické hlasy Pelikán
reagoval Obhajobou své Logiky.
15
Logika a Psychologie se dočkaly také překladu: do maďarštiny od Dr. Josefa Hudce – Logika 1932, Psychologie
1933 a do slovenštiny od Josefa Janka – obé roku 1932.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.2.4.

Problém kausality ve fysice, Česká akademie věd a umění, Praha, 193116
Heuristické předpoklady fysikálního bádání, Spisy vydávané Přírodovědeckou
fakultou UK, Praha, 1934
Přehled filosofie. Její problémy. Podněty k filosofickému myšlení, Česká grafická
unie, Praha, 1937
O aplikabilitě matematiky, Spisy vydávané Přírodovědeckou fakultou UK, Praha,
1938
Filosofie a přírodovědecké poznání, Česká grafická unie, Praha, 1939
Smutek vzdělanců, V. Petr, Praha, 1940
Etika tvůrčí práce, B. Hendrich, Praha, 1942
Logika a lidé, B. Hendrich, Praha, 1944
Duše dnešní ženy, Čsl. Kompas, Praha, 1947
Hledání ztraceného kosmu, V. Petr, Praha, 1948
POZNÁMKA K PEDAGOGICKÉMU PŮSOBENÍ
„Svět se mění a s ním se musí měnit i učebnice filosofie.
Myslím, že hlavně půjde o dvojí: 1) více dbát o filosofii samou,
tj. přihlížet především k jejím vlastním problémům, 2) provést změny
ve způsobu podávání, bude nutno ukázat, jak se filosoficky myslí.“
Albína Dratvová (7) (viz 29. 5. 1939)

Kniha Filosofie a školy uvedená v oddílu 3.2.2. z pedagogického období vybočuje v tom
směru, že není učebnicí. Obsahuje návrhy změn a vznikla z nutnosti reformovat vyučování
filozofické propedeutiky. Jak nám zprostředkoval Josef Král, byl jako základ pro úřední
osnovy nakonec přijat Fischerův návrh, ve kterém je úkolem filozofie sjednocovat vědní
obory (29) (viz s. 235). Příspěvek Albíny Dratvové je spíše kritickými poznámkami
k předchozím diskuzím, než samostatným návrhem reformy, poskytuje nám však jistý vhled
do didaktického postupu vyučovací metody Albíny Dratvové. Hned v samotném úvodu
upozorňuje na potřebu znovuoživení filozofie. Primárním je Dratvové nutnost vychovat
novou generaci samostatně uvažujících vědců, pokračovatelů vzdělanosti. To je též vedle
popularizace v řadách laiků cestou, jak vymanit filozofii z krize, způsobem její renovace.
Dratvová varuje před encyklopedičností vědění, bezmyšlenkovitým, pasivním memorováním
dat, před hotovými úsudky. Jejím cílem je přivést žáka k samostatné intelektuální činnosti.
Prvním úvodem k filozofování má být psychologie, jejíž účelem je žáka nenásilně upoutat,
neboť jsou mu otázky psychologické z přirozenosti bližší. Kombinace introspekce (výuka
tedy začíná používáním příkladů, které žák již zná ze zkušenosti) s pokusem je podle
Dratvové nejlepší metodou vyučování vůbec. Jako pracovní metodu navrhuje elektivní systém
vyučování, tj. možnost volitelných předmětů. K navrhovanému přidávání hodin se staví
zamítavě, neboť by to podle Albíny Dratvové bylo v nesouladu se školskou hygienou.
Zároveň předpokládá, že když se žáku ukáže: „… jak problém zdánlivě vysoce filosofický
souvisí s našimi denními zájmy, přiblíží se žáku filosofie jako lidská věc, ne jako pouhá
knižní učenost.“ (27) (viz s. 42) A nadto, poznatky jednotlivých učebních předmětů by měly
Zde je na místě úryvek z posudku Emanuela Rádla k řízení habilitačnímu: „Dr. Dratvová je už dlouho vědecky
činná a je známa jako jedna z nejlepších žákyň zemřelého prof. Frant. Čády a zachovává jeho metodu: suše,
neutrálně konstatuje literární doklady, sestavuje je podle schematu napřed vytčeného, nikde nezdůrazňuje
nápadně vlastních názorů, nýbrž hledá spíše kompromis.“ (viz příloha č. 4., s. 1. originálu)
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být navzájem organicky propojeny. Jádrem reformy školy má tedy být zavedení metody do
filozofické propedeutiky. Dratvové je nejcennější zachovat „svobodu v říši ducha“,
nepodceňovat žákův vlastní názor, proto je nejlepší metodou metoda tvořivá. Výrazem toho je
snaha probudit v žákovi zvídavost a zájem o samostatné rozvinutí daného problému.
Máme-li se pokusit objasnit zájem doc. Dratvové o výchovu a pedagogiku, můžeme se
odvolat na Rádlův posudek k habilitačnímu řízení17 kde čteme, že byla jednou z nejlepších
žákyní prof. Čády. Zdá se, že pokračovala v Čádových šlépějích, zvláště když od Josefa
Kratochvíla víme, že právě prof. Čáda byl průkopníkem péče o mládež, vědeckého studia
dítěte a autorem knih o pedopsychologii (30) (viz s. 360).

3.3.

ANALÝZA ÚPLNÉ BIBLIOGRAFIE
„Beztak, myšlenková práce je některak náboženské zanícení.“
Albína Dratvová (7) (viz 30. 3. 1923)

Vyčerpávající vlastnoruční bibliografie PhD. Albíny Dratvové včetně článků, referátů i knih,
pokrývá publikační činnost mezi léty 1919-195918. Vůbec první, sice nesignovaný, referát
s názvem L. Weitsch: Die Sozialisierung des Geistes vyšel Dratvové roku 1919 v Budoucnu.
Od roku 1921 publikuje Dratvová pravidelně v Ruchu filosofickém, v České mysli a v Praha
v týdnu.
V Jednotě filosofické přednášela Dratvová již od roku 1921. Vůbec první zaznamenaná
přednáška měla název O původu mravních norem, z téhož roku pochází i první samostatná
publikace O stavech podvědomých a Freudově psychoanalýze vytvořená právě na základě
přednášek v Jednotě filosofické. O skladbě univerzitních přednášek doc. Dratvové na PřF UK
nás částečně informuje Program přednášek o filosofii přírodních věd z května roku 193819.
Zimní semestr 1938 započal Noetikou přírodních věd (alternuje elementární logika),
v semestru následujícím se věnovala Metafyzice (alternuje obecná metodologie), následující
semestr byl věnován Základním pojmům filosofie přírodních věd, rozdělený na vývoj názorů
o hmotě, vývoj názorů o čase a prostoru
a nakonec kauzalitě. Poslední zde
zdokumentovaná přednáška na téma Psychologie vědy měla proběhnout v letním semestru
válečného roku 1941.
V roce 1939 proslovila do rozhlasu svou první přednášku s názvem Traktát o logice. Podle
dochovaných dokumentů v Českém rozhlase v letech 1939-1948 hovořila pravidelně v pořadu
„Půlhodina pro ženy“. Přednášky se většinou témat psychologických (roku 1942 to byl
například proslov Krize třicetiletých žen, roku 1949 pak Ženská hysterie), výchovy dětí a
mládeže (Těkavé děti, Přepěstěné děti), zřídka se objevují i obecnější společenská témata jako
Úcta k penězům, Věci mají duši, či odbornější přednášky Etika tvůrčí práce a O povaze
vědecké práce.20
Viz příloha č. 4.
Kopie originálu je k dispozici v příloze 6.
19
Viz příloha č. 5.
20
Působeni ve společnosti komentuje Dratvová záznamem v deníku“ „Je až nepěkné, jak jsem se dostala do
mody. Všude musím být a mne to zdržuje v práci. Zítra odevzdávám nový proslov o charakterovém zrání do
rozhlasu. I zde jsem se stala módou. Na stará kolena.“ (7) (viz 17.5.1942)
17
18
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V podstatě průběžně publikovala Dratvová v časopisech Žena a domov, Časopise pro školní
výchovu, Věstníku pedagogickém, roku 1942 se objevila též v Kalendáři paní a dívek českých
(Zápisky, O vnitřním klidu). I na jiných místech obrací pozornost na ženskou otázku, zvláště
v době válečné zaobírá se více sociologickými a etickými tématy. V knize Etice tvůrčí práce
např. hledí na neúměrnost mzdy v porovnáním s výdělkem mužů. Otázce života ženy věnuje
taktéž spisek Duše dnešní ženy21 a problému postavení ženy ve společnosti a výchově dětí
věnuje již zmíněné rozhlasové přednášky. Krom článků je autorkou slovníkových hesel
v Masarykově slovníku naučném nové doby a v Pedagogické encyklopedii.
V době poválečné, od října 1945, se objevuje ve Svobodných novinách, v roce 1948
v Zemědělských a Lidových novinách. Tohoto roku je však datována její poslední knižní
publikaci. Mezi léty 1948 a 1955 se rozprostírá osmiletá „marxistická karanténa“, jak
Dratvová vlastnoručně vepsala do své bibliografie. V roce 1955 byla publikována pouze
jediná práce s názvem Životní osudy a práce Josefa Brožka a jeho synů ve Sborníku pro
dějiny přírodních věd a techniky. Roku 1957 vyšly ve Filosofickém časopise čtyři články
věnované logice, matematické logice a vědě obecně. V roce 1956 to bylo sedm a roku 1959
pouze tři články. Z nich poslední K úmrtí profesora PhDr. Arnošta Dittricha vyšel ve třetím
čísle Říše hvězd.
Jak vyplývá z vlastnoruční bibliografie, Dratvová po sobě „až na některé maličkosti“22
zanechala přibližně 370 prací, z toho 18 samostatných knižních publikací včetně šesti
učebnic, 343 příspěvků do tisku (autorské články, recenze, referáty apod.) z let 1921-1959 a
několik tištěných přednášek. Soupis Albína Dratvová vytvořila k 30. červenci 1961 a připojila
k němu tento rukou psaný dodatek23: „Usnesením strany KSSČ v březnu 1959 rozhodnuto, že
nadál má Česká mysl sloužit výhradně úkolům strany, přestává být odborným filosofickým
časopisem. Má činnost v něm je tedy nežádoucí. Uzavírám tedy svou publikační činnost,
zůstávám jen externí (neplacenou) učitelkou logiky na matematicko-fysikální fakultě Karlovy
university.“
3.4.

SCIENTIFIC DIARY
„ Je štěstí, jestliže člověk dojde k poznatku, že
1.) Život má smysl a tudíž stojí za to, aby byl žit.
2.) to, co sám dělá, má smysl, a to nikoli sobecký,
nýbrž že rozmnožuje hodnoty.“
Albína Dratvová (7) (viz 2.2.1935)

Albína Dratvová se rozhodla psát si deník 11. listopadu 1928, jsou zde však obsaženy zápisky
již od roku 1921, ovšem pod názvem „vlastní poznámky“. Celkový časový záběr deníku je
plných 40 let24 . Na titulní straně čteme: „Tento deník jsem se rozhodla psát tehdy, majíc už za
sebou již jakési filosofické dílo a pokračujíc v něm stále, měla jsem rozličné nápady, které se
okamžitě nehodily pro uveřejnění. Postupem času, jak vidím se ryze vědecký deník mění ve
smíšeninu vědy
a subjektivních zážitků, jak to snad u ženy ani jinak nejde.“ (7)
Kritika Jiřiny Popelové v Práci, 25. 9. 1947: „Citlivá diagnosa není jedinou předností – další zásluhou jsou
rozumné rady plné hřejivého soucítění a mravní opravdovosti. Kniha je obsahem i formou příkladem dobré cesty
vědce k širší veřejnosti.“ (17)
22
Citace z vlastní bibliografie
23
Viz příloha č. 6, s. 9 originálu.
21

24

Tedy 1921-1961.
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(viz 11. 11. 1928) A skutečně první strany deníku obsahují téměř výhradně rozvrhy práce,
poznámky ke knihám, které právě studovala (ve valně většině z oblasti matematiky a logiky např. Poincaré, Russel, Pierce, Wundt)25.
Deník nám také může nastínit možnou odpověď na otázku, proč se Dratvová věnovala vztahu
filosofie a přírodních věd. Jak již víme, Dratvová na FF UK vystudovala matematiku a
filozofii a později svou aprobaci rozšířila také o fyziku. Hlavní pole jejího zájmu bylo tedy
předurčeno již samotným výběrem studijních oborů. Láska k moudrosti vyrůstá ze samé
přirozenosti ducha. Jakkoli pilně se pedagogické praxi věnovala a pracovala na tvorbě
učebních textů, uvědomuje si roku 1925, tj. po šesti letech učitelské řehole, že ji pedagogická
praxe odpoutává od filozofické práce, která je jejím cílem: „V těchto dnech se mi též vyjasnil
problém, proč učitelé jako já nemohou dobře pracovat, a proč i universitní profesor, který byl
dlouho na střední škole, za moc nestojí.“ (7) (viz 5. 11. 1925) Vědecká práce si vynucuje
hluboké soustředění a výuka na střední škole byla pro Dratvovou příliš velkou časovou zátěží.
Ovšem možnost habilitovat na PřF UK, možnost ke které se dlouho odhodlávala, nabízel
Dratvové zde působící Karel Vorovka již koncem roku 1924 (7) (viz 23. 11. 1924). Později
Dratvovou pobízí, aby se věnovala nějaké otázce detailně, navrhuje například teorii kvant či
relativistickou fyziku apod. Od učitelství na střední škole se Albína Dratvová odpoutala roku
1928, kdy odešla na pedagogické oddělení MŠO. Tento post ji snad poskytoval sdostatek
času, avšak víceméně úřednická rutinní práce
a paradoxně předčasný skon prof.
Vorovky, byly počátkem habilitace, ke které se dříve stavěla tak zamítavě.
Deník nám není pouze zdrojem informací, je také cenným historickým dokumentem, který si
zaslouží citlivého zpracování. Osobitým způsobem zaznamenává nejen filosofický ale i
osobní vývoj autorky, ale její rukou jsou popsány i události dobové. Zmínění hodný je jistě
následující zápis o uzavření českých univerzit: „Píši za dne, kdy český (vzdělaný) národ se
dožil hluboké rány: dnes byla uzavřena rozkazem Führera naše drahá Karlova universita – na
tři roky. Včera jsem tedy naposled přednášela – a kdož ví, kdy budu zas moci přednášet.“ (7)
(viz 17. 9. 1939) Na mnoha místech vyznívá nadšení pro tvůrčí práci i neutuchající zápas
s okolnostmi doby. Například po částečné mobilizaci za všechny citujme: „Pokud to půjde,
pracovat.“ (7) (viz 22. 5. 1938)
3.4.1.

ROK 1948
„Z liberála, říkám veřejně, nikdo neudělá marxistu.“
Albína Dratvová (7) (viz 15. 8. 1961)

Záměrem studia osobního deníku bylo vysvětlit pozadí ukončení akademického působení
Albíny Dratvové. O událostech, jež následovaly krátce po ukončení 2. světové války a které
byly předzvěstí marxisticko-stalinovské éry čteme: „Žila jsem v stálé nejistotě, až teď se to
rozhodlo: Nejedlý přivezl z Ruska filosofa, tam vyznamenaného za to, že podal nejvhodnější
učebnici filosofie pro střední školy a bez jakéhokoli hlasování a rozhodování sboru
nadiktoval, že bude jmenován u nás na fakultě profesorem. Tím jsem přišla o jediné místo
profesorské a zůstanu docentkou. Kdybych před habilitací také neměla podobné obtíže, byla
bych dnes velmi sklíčena: ale i tehdy jsem musela čekat šest let, a kdyby Vorovka nebyl
nečekaně zemřel v necelých padesáti letech, byla bych dodnes mimo universitu. Ovšem tehdy
jsem čekat mohla, dnes už jsem na to stará. Toto rozhodnutí, diktát Nejedlého je
Co se týče možné inspirace v českém prostředí, z českého prostředí se cítí být nejvíce ovlivněna J. L. Fischerem
ve filosofii a V. Foersterem v psychoanalýze.
25
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nespravedlivý. Chce tu mít člověka, který by vychovával naše studenty v komunistické
ideologii.“ (7) (viz 17. 10. 1945) Oním člověkem byl, jak vyplývá z následujícího textu,
sporná postava české poválečné filosofie Arnošt Kolman.
V srpnu roku 1948 vrátil Dratvové nakladatel Kucharský korekturu Elementární logiky s
výmluvným odůvodněním, že je zastaralá neboť obsahuje málo dialektického materialismu,
„ba výsměšně se dotýká thesí dialektického materialismu“ (7) (viz 3. 8. 1948) V listopadu se
Dratvová v Rudém právu dočetla, že její učebnice neodpovídají zásadám marxismu (7) (viz
10. 11. 1948) Další události na sebe nenechaly dlouho čekat. Je odstavena od universitní
práce, nemůže publikovat, nadto vidí, jak je škola využívána k propagandě, k učení lží (7) (viz
5. 10. 1949). Ačkoli byla akademická práce Dratvové cílem i smyslem zároveň, odmítla se
novému politickému zřízení podřídit, jak dokazuje následující zápis: „Jsem člověk svou
podstatou apolitický, a nadto myslím, že komunisté nemají právo nutit všechny lidi do své
strany.“ (7) (viz 6. 10. 1948) O tom, že ztráta kontaktu s akademickým prostředím, možnost
publikovat, veřejně působit, byla pro Albínu Dratvovou zdrcující, není třeba dlouze psát.
Sama se zmiňuje, že pozbyla raison d´etre.
Názornou ukázkou stranického názoru na poslední knihu Albíny Dratvové, Hledání
ztraceného kosmu, je kritika uveřejněná ve Studentském předvoji dne 3. 6. 1948: „Praví-li
autorka, že současný myšlenkový rozklad společnosti zachvátil všechny i nejvyšší hodnoty i
statky lidstva, týká se to pouze dosud kapitalistické části lidské společnosti, v níž myšlenkový
zmatek v hlavách lidí představuje věrný odraz rozkladu prohnilé hospodářské základny.
Vcelku lze říci, že Dratvová tento myšlenkový chaos sama nijak neřeší a ani k řešení
nepomáhá, neboť křísit umírající ideologii vyžilé kapitalistické společenské éry je právě tak
marné, jako pokoušet se trvale udržet nebo obnovit kapitalistické, na vykořisťování člověka
spočívající výrobní poměry.“ (16)
Nakonec, poslední zápis do deníku z 15. srpna 1961: „Ke 40. výročí strany – 1961 – byla
mimo jiné svolána konference do Liblic, kde byla v ohromném množství referátů a diskusí
proklamována kulturní revoluce. Je to podle Leninova požadavku nutnost bojovné činnosti
literární, výtvarnické a vědecké. Na konferenci jsem byla pozvána, zúčastnila jsem se diskuse
o konkrétním a dílčím problému, jak budou v komunismu postiženy soukromé knihovny, a
věděla jsem, že v tomto světě už není pro mne místo. Nedovedu se přizpůsobit. Z liberála,
říkám veřejně, nikdo neudělá marxistu.“ (7) (viz 15. 8. 1961)
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Albína Dratvová roku 1956

3.4.2.

VÁCLAV PODANÝ – ALBÍNA DRATVOVÁ A JEJÍ DENÍK

Václav Podaný se ve svém velmi citlivě zpracovaném článku kromě biografického
a bibliografického seznámení s Albínou Dratvovou soustředí na události související
s příchodem komunistické éry po roce 1948 a jejich dopad na vysokoškolského působení
Albíny Dratvové. I Podaný zastává jako my názor, že studium cenných dokumentů bude „ku
prospěchu nejen pro dějiny naší filosofie“ (18) (s. 30). Je jen k naší lítosti, že je tento článek
od roku 1948 jedinou publikací věnovanou Albíně Dratvové, kterou se podařilo nalézti.

4.

MEZIKAPITOLA O TVŮRČÍ PRÁCI A VZDĚLANCÍCH
„Odstraňujte intelektualismus jako přežitek,
ale nepotlačujte a nepodceňujte intelekt,
rozum, to nejvyšší, co lidský rod má!“
Albína Dratvová (23) (viz s. 31)

Následující oddíl je věnován pracem, které jakkoli souvisí s filozofií a vědou, pojednávají
spíše o vědcích a učencích z hlediska sociologie a etiky práce. Jedná se o díla z doby válečné,
kdy byla pozornost odborníků odkloněna od teoretické práce a soustředěna spíše na morální
aspekty tvůrčí práce, na organizaci a podmínky vědecké činnosti, nalezneme zde i příčiny a
důsledky vzdělancova smutku a zároveň s ní i charakteristiku doby, která na vzdělance
působí.
4.1.

SMUTEK VZDĚLANCŮ

Mottem knihy je Ostwaldův výrok: „Je zákonem, kterému neujdou téměř všichni služebníci
přísné bohyně vědy, že se jejich život končí v smutku, a to tím větším, čím úplněji se zasvětili
její službě.“ (23) (viz s. 5) Dratvová profiluje prototyp ideálního vzdělance. Mezi jeho
osobnostní vlastnosti patří v prvé řadě sebekritika a sebereflexe. Neméně důležitá je
zvídavost, skromnost
a ukázněnost. Tyto vlastnosti jsou korunovány citem pro morální
odpovědnost a sokratovskou hledající nevědomostí, který Dratvová definuje jako „smutkový
stav věčných příprav“ toho, kdo stále neví dost (23) (viz s. 12). Z uvedených kriterií ovšem
nutně vyplývají i nedostatky, např. skromnost přerůstající v neprůbojnost, přílišná teoretičnost
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ústící do jednostrannosti, hluboká skepse apod. Úzkostlivá kritičnost podle Dratvové vyústila
do objektivismu, jež ovládal zvláště 19. století – do objektivismu, který si žádá co možná
nejpřesnější popis jevu „přímočarost, zbavenou veškeré zatemňující citové roušky záliby či
odporu.“ (23) (viz s. 14) Vede ovšem k formalizaci a bezúčelnosti a vzdělanec se tak dostává
v nebezpečí relativizmu, čili poměrného poznání. Ten zase vede ke smutku z konečnosti
lidského poznání a tím k mravnímu rozkladu polovzdělanců. Takto vypadá půdorys bludné
kruhu vzdělancova smutku. Nárok kladený na rozumnost také potlačuje cit, nadšení pro práci
„…vše musí být akademicky suché a studené. Jinak to není věda, nýbrž beletrie.“ (23) (viz s.
15) V tomto kontextu nacházíme i ve Smutku vzdělanců narážku na pozitivizmus „Připouští se
jedině přesný popis, co možná ekonomické uspořádání faktů. Předepsána metoda
positivistická, vylučující tvoření domněnek – nejsou-li ověřeny. A podaří-li se nápad ověřit,
pak už není hypothesou, jest faktem. Takto vznikla věda cifer, statistiky, kde se vlastní obsah
skrývá za matematické symboly a formule. Vše se řídí statistikami: charita, počet dětí, výživa
i počet nadaných.“ (23) (viz s. 16)
Vytrvalý skeptický postoj vůči možnosti úplného a dokonalého poznání pravdy, to, co
Dratvová nazývá uvědomělým relativismem, je základem nedůvěry vzdělance ve vlastní
sociální i intelektuální schopnosti a i vlastní tvůrčí předpoklady, což je předzvěst zahořknutí
vzdělance. Nakonec, náladový smutek vzdělanců je spojen i s obdobím změny světového řádu
a světového názoru. Vzdělanci při poznávání světa fyzického vyvstávají též palčivé otázky
metafyzické, které ve svém důsledku vedou až k pesimismu i negativismu, jejichž absolutním
důsledkem je zřeknutí se „normálního“ života.
„Z tohoto nesouladu mezi činností intelektuální (poznávací), činností citovou (nadšení) a
volní (rozhodnutí a provedení dobře uvážené myšlenky), zdá se mi, že plyne smutek
vzdělanců.“ (23) (viz s. 13) Variant vzdělancova smutku nachází hned několik. Řadí mezi ně
též smutek spíše sociologicky pojatý jako automatizovaná rutina, který souvisí s pracovním
prostředím, nutností přizpůsobit se stávajícím trendům a s všudypřítomnou byrokracií.
Nejhlubší příčinou vzdělancova smutku je však vědomí vlastní nedokonalosti.
Největší nebezpečí tkví podle Dratvové v odlučování teorie od praxe, čili „porucha
v rovnováze sféry rozumové, citové i volní, a teď už řekněme: mravní.“ (23) (viz s. 26)
Mravní úpadek byl příčinou úpadku celých kultur. Pravda by se měla vyslovovat formou
„výzvy k realizaci“, nikoli jako „citově bezbarvá neutralita nezaujatosti“. Nová,
technokratická doba, která „zbožnila konkretní realitu, hmotu“ (23) (viz s. 27) je
charakterizována nedostatkem metafyzické hloubky a absencí celkového světového etického
názoru na svět. Nová doba vyžaduje nového vzdělance, který by překročil subtilně pracujícího
vědce. Nový vzdělanec toto učiní prostřednictvím předávání vědomostí, to jest výchovou a
spoluprácí. Právě aktivita, činorodost, práce pro společnost má zbavit vzdělance jeho smutku
a vytvořit novou morálku činu a „předat pochodeň poznání svým mladším následovníkům“
(23) (viz s. 30). Tento příklon k praktičnosti a aktuálním otázkám ovšem neznamená konec
„vzdělanců“. „Nezapomínejme, že i ryzí věda je nutná, že ti, kdo pracují teoreticky, budují
možná větší budoucnost než vaši praktikové.“ (23) (viz s. 31) Nakonec i společnost jako celek
si má vzdělanců vážit a neznevažovat jejich práci: „Dejte mu velké úkoly, aby se jimi cítil
poctěn a mohl k nim upnouti své ctižádostivé sny. Učte jej ve společné práci radosti ze
společného díla.“ (23) (viz s. 32) Toť lék na smutek vzdělanců, který má podat společnost:
umožnit mu seberealizaci což mu dá vědomí naplněného života, vědomí že nežil zbytečně.26
Podle Jiřiny Popelové je „smutek Dratvové smutkem intelektuálského relativismu“ a „Dratvová cítí nutnost
doplnit přírodovědu filosofií, především ethikou, ale toto doplnění není u ní ani organicky včleněno do celku
světového názoru, ani systematicky propracováno, proto často činí dojem jen jakéhosi moralisování a nabádavé
26
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4.2.

ETIKA TVŮRČÍ PRÁCE
„Pro svou osobu si myslím, že práce
má opravdu morální hodnotu.“
Albína Dratvová (7) (viz 30. 11. 1928)

Chronologicky a částečně i tematicky na Smutek vzdělanců navazuje Etika tvůrčí práce z roku
1941 (24). Byl-li však Smutek vzdělanců věnován zčásti těm, kdo poznávají, je Etika tvůrčí
práce rozpracováním typů těch, kdo poznávají.
Práce jako činnost je podle Dratvové z etického hlediska všeobecnou lidskou povinností,
přičemž etiku definuje jako „souhrn praktických naučení, jaké má být naše smýšlení a
jednání vzhledem k normám, vzorům jednání.“ (24) (viz s. 17) Věnuje se znakům etického
poměru k práci. Prvním znakem správného poměru k práci je stud ve smyslu vědomí vlastní
nedokonalosti, to je motiv který byl zdůrazněn již v předchozí podkapitole. Ten je v rozumné
míře užitečný a prospěšný. Další je strach z neužitečnosti, který může překonat pouze práce.
Důležitými povahovými rysy jsou horlivost, účinlivost, vytrvalost (houževnatost), láska
k přesnosti, trpělivost, obětavost či spíše sebeobětování v zájmu celku, odpovědnost, šetrnost
k věcem. Odměnou je uspokojení z dobře odvedené práce, dokonce radostnost. „Práce je
výbojem, kterým dobýváme svět.“ (24) (viz s. 14)
K tématu etiky práce se samozřejmě váže i problematika výchovy dětí. Navázat správný
poměr k práci by děti měly již prostřednictvím svých rodičů. I zde užívá Dratvová názorného
příkladu – vesnické děti jsou ve výhodě, neboť mají neustále možnost vídat své rodiče při
práci, což jim vnukne nejen porozumění ale i správný vztah k práci. Vývoji dítěte
v uvědomělého člověka je věnována valná část druhé kapitoly. Nejde však pouze o proces
výchovy a vzdělávání. Důležité je uvědomit si ono „neumím“ jako počátek cesty k „umím“.
Etický poměr k práci má být tedy aktem pokory. Toliko ale nestačí. Je potřeba míti „silného
ducha, dlouhé doby, sebekázně
a rozumu.“ (24) (viz s. 57) Práce má být přímo
smyslem života, hodnotou světa. „Nový svět bude patřit těm, kteří přinesou v oběť svou
práci.“ Toť evangelium nové doby.
I v etice práce najdeme výjimky které potvrzují pravidlo. Ty Dratvová nazývá „lidmi mimo
dobro a zlo“, lidmi jejichž počínání je buď naprosto neetické nebo stojí mimo etiku. První
označuje jako „děti neklidu“, jejichž hlavním charakterovým rysem je nevyčerpatelný
pracovní elán, který je ovšem vykoupený jistou roztěkaností, nedostatečně pevným myšlením.
V protikladu stojí lidé zkostnatělí, kteří nikdy nevystoupí zpoza své domýšlivé jistoty o tom,
že mají pravdu. Následují „dříči“ aneb nedůtkliví individualisté, kteří vyznávají kult práce.
Jako protivové světského nemohou v sobě vypěstovat lásku k bližnímu ani k jiným vyšším
hodnotám, zapomínají pečovat o svou duši. Dalším typem pracovníka u kterého nemůžeme
předpokládat vznik etického poměru k práci jsou „věční učedníci“, pilní, učenliví lidé, kterým
Dratvová vytýká pasivní přejímání poznatků a uzavřenost do vlastního světa a nevyhraněnost.
Lidé s posláním, „geniové“, jsou symbolem odosobněného rozumu a vzorem trpělivé,
systematické práce. Tento osudem předurčený člověk je v podstatě ideální fúzí neklidného
dítěte, dříče a věčného učedníka. Dratvová zde vykresluje skromného, roztržitého, mnohdy
svou dobou nepochopeného podivína - génia - asketu - tvůrce trvalých hodnot. Vynálezce,
stojícího mimo dobro a zlo, uzavřeného do svého teoretického světa, který se soustředí pouze
rétoriky in margine.“ (32) (viz s. 13)
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na výsledek svého tvoření, nikoli na jeho důsledek pro lidstvo. Tento faustovský zápal však
vystřídá procitnutí (historie nám nabízí několik příkladů, za všechny vzpomeňme Alfréda
Nobela). Pravý génius tvoří pro nezištné účely, nezávisle na okolním světě a neustává, třeba
celým světem nepochopen. V tom podle Dratvové spočívá „nesmírná etická hodnota jeho
práce.“ (24) (viz s. 93)
Dále se Dratvová věnuje příživníkům na společnosti a jejich „ďábelské logice“. Oni nejen že
nepracují pro blaho celé společnosti, ale tito morální relativisté a nihilisté dokonce podrývají
etiku práce ostatních lidí. Důvodem znevažování práce, ať již její označování za mánii,
odvrácení od krás života, je podle Dratvové, pocit méněcennosti. I oni patří do skupiny, která
co se etiky tvůrčí práce týče, stojí mimo dobro a zlo. Lenoch nezná rozdíl mezi povalečstvím
a zaslouženým odpočinkem (který ovšem dříči a géniové chápou jako nucenou zahálku). I
odpočinek má být zčásti péčí o duši, časem věnovaným k povznesení ducha. Tomu má prospět
kultura a čestná hra. S odpočinkem se samozřejmě váže i období stáří. To má být důstojné,
nezatrpklé vůči životu
a moudré. Stáří má předávat své zkušenosti, radit, „je jeho
povinností, zvláště v malém národě, být vždy k službám veřejnosti.“ (24) (viz s. 123)
Podobně i ve Smutku vzdělanců vyzývá Dratvová zralé stáří k pomoci nastávající generaci,
má předávat zkušenosti a ochránit se tak před zatrpknutím.
4.3.

LOGIKA A LIDÉ

Jen stručná poznámka k dalšímu z válečných spisů Albíny Dratvové, Logika a lidé. Ten opět
obsahuje praktické poučky a je dalším z obratů vědce směrem k veřejnosti, jak řekla Jiřina
Popelová ke knize Duše dnešní ženy. Hned v úvodní kapitolce Sociální úloha logiky
upozorňuje Dratvová úpadek logického myšlení jakožto formálního výcviku ducha a
naznačuje potřebu přepracovat učebnice tradiční logiky. Zdůrazňuje důležitost logického
myšlení, jehož vrcholem je myšlení vědecké, jako podklad ke správnému chování, jako vazbu
na řízení společenských zájmů a formuluje podmínky správného myšlení.
Chceme zde jen krátce upozornit na úlohu logického myšlení při přípravě nového světa:
„Budeme potřebovat při jeho výstavbě logiky, aby nám pomohla přesně promyslit nesčetné
aktuální problémy, týkající se přeorganisování našeho života, který by se děl ve spořádané
společenské spolupráci podle důmyslně vytvořených plánů. Je potřebí kritiky, lepších metod
než dosud, aby bylo jednotně řízeno to, co doposud propadalo chaosu.“ (26) (viz s. 21)
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5.

NOVÝ NÁZOR NA SVĚT
„Krise demokracie – prosím vás, co dnes není v krisi?
T. G. Masaryk (34) (viz s. 302)

5.1. OBRAT VE FYZICE
„Newtone, odpusť mi!“
Albert Einstein
Obratu ve fyzice, který nastal ve dvou posledních desetiletích 19. století a nadále pokračoval
v prvních desetiletích 20. století věnuje Dratvová pozornost zaslouženou. Jako přímá
účastnice procesu změny reflektuje události, které nakonec vedly k otřesení samých základů
klasické fyziky. Zvláště zaměřuje svou pozornost na Einsteinovu teorii relativity v souvislosti
s otázkou, zda bude schopna nahradit mechanisticky strukturovaný a uspořádaný názor na
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svět, kterému byla garantem Newtonova autorita. V souvislosti s kauzalitou se zabývá též
Planckovou kvantovou teorií.
5.2.

ZTRÁTA KOSMU
„Ve fysice není jednoty, lépe řečeno jednotnosti.“
Albína Dratvová (19) (viz s. 5)

Dobu po obratu ve fyzice popisuje Dratvová již v úvodu k Hledání ztraceného kosmu jako
názorovou změť, charakterizuje i takto: „Diferenciace, ba spíše desintegrace zájmů
znemožňují jednotu myšlení, která by ochotně spolupracovala ke společnému cíli, jsouc
vytvořena dobrovolným podřízením se zájmům celku.“ (19) (viz s. 15) Podle Dratvové nastal
myšlenkový rozklad společnosti a stav fyziky je tomu příkladem. I věda, nositelka nejvyšších
hodnot a statků lidstva je zasažena zhoubným rozkladem, podobně jako společnost, která
opomíjí staré hodnoty a vězí v zajetí individualizmu. Tento chaos je výrazem absence
uspořádání. Je potřeba celkového názoru na svět, ekvivalentu newtonovského kosmu, syntézu
nově získaných fyzikálních poznatků a jejich uspořádání ve výstižný popis řádu vesmíru. Dle
mého názoru bychom mohli tento kosmos definovat i jako vzájemně provázaný celek
naplněný vnitřním smyslem, jež je opodstatněn již svou potřebou pro celistvost lidstva. Jeho
strukturou má být filozofie a její schopnost tvořit uspořádané myšlenkové systémy.
Dratvová sice moderní fyzice vytýká, že se tříští v závislosti na aktuálním autorovi, ale
přiznává zároveň, že je v samotné podstatě lidského ducha neustále hledat lepší teorie, které
by zároveň byly ve shodě s novými poznatky. A nových poznatků, stejně jako nových teorií
nebylo málo. Tento počátek chaosu v myslích, prvotní impuls k destrukci starého kosmu
spočívá právě již nastíněném obratu ve fyzice. Na počátku tohoto dění stál podle Dratvové
Rutherfordův model atomu. Zde se započal proces odhmotnění hmoty, která se nakonec
s Einsteinem rozplynula v pouhé funkční vztahy. V Problému kausality ve fysice to formuluje
slovy: „Fysikovi se pod rukama rozpadla absurdní trvalost podstaty, a nebylo nadále možno
vázati princip k určitému, substancionálnímu podkladu.“ (20) (viz s. 71) Na obdobnou
myšlenku narážíme i v pozdějším Hledání ztraceného kosmu.

5.3.

PROBLÉM KAUZALITY VE FYZICE
„To leží v podstatě lidského ducha, že se
snaží proniknouti pod povrch věcí.“
Albína Dratvová (21) (viz s. 13)

Starý kosmos, vytvořený Keplerem a Newtonem, znamenal vyváženost mikrosvěta a
makrosvěta, byl tím, co Dratvová nazývá „kosmem i ve světě atomů“ (19) (viz s. 7). Právě
uvedená ztráta substancionality, dematerializace hmoty, jež byla v klasické, deterministické
fyzice nositelem účinku a tudíž nutným předpokladem kauzality, vedla k odstranění jednoho
z heuristických předpokladů klasické fyziky. Nastal problém, jak řešit příčinnost
prostřednictvím funkčních vztahů. K tomu se samozřejmě váže i problém finality, což je další
předpoklad klasické fyziky (21) (viz s. 18). Problém je samozřejmě daleko širší, nadto
vyžaduje filosofického řešení a jistě by vystačil na samostatnou studii, zde má být pouze
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objasněno, proč Dratvová věnovala svůj habilitační spis právě kauzalitě a jak toto souvisí
s obratem ve fyzice.
Téma kauzality otevírá Dratvová již koncem roku 1924: „Kde je problém kauzality a reality
ve filosofii, je mi jasné. Ale kde je ve vědě?“ (7) (viz 6.12.1924). Časově tomuto tématu
předcházelo jednání s Karlem Vorovkou o plánované společné práci s názvem O problému
kausality a reality v moderní vědě a filosofii. Roku 1929 si Dratvová znamená do deníku, že
práci založí jako pojednání o fyzikálních zákonech, o zákonech tzv. velkých čísel a začala
studovat Einsteinovu teorii relativity. Ačkoli ke společné práci nedošlo, vyústily tyto úvahy
nakonec roku 1931 v habilitační práci. Podobně ve dvoudílném článku Klasická a moderní
fysika vysvětluje: „Otřesením základů klasické fysiky a zavedením určitého stupně
indeterminismu utrpěl ve fysice nejvíce princip kausality, který se stal problémem, kdežto
v klasické mechanice byl faktem.“ (14) Bylo to téma nanejvíš časové, neboť příchod nové
fyziky se filozoficky vzato dotkl nejvíce právě problému kauzality. Kauzalita jako modelový
příklad dopadu moderní vědy na filozofický princip a tím pádem vzájemné interakce mezi
vědou a filosofií, bylo Dratvové jakousi tématickou stálicí, neboť mu věnovala i podstatnou
část knihy Filosofie a přírodovědecké poznání.27
5.4.

EMANUEL RÁDL O VLIVU FYZIKY NA FILOSOFII

O vazbě vědy na filosofii, konkrétně o zhoubném vlivu teorie relativity na filosofii a její
takřka fatální důsledky v oblasti morálky komentuje přírodovědec Emanuel Rádl ve svých
Dějinách filosofie slovy: „Einsteinova teorie spinozisticky odanthropologisovala člověka do
krajnosti, člověk jako faktor duchovního dějství, odpovědný za své činy, tu zmizel docela a
zbylo z něho jen prázdné geometrické místo jako průsečík fysikálních vztahů. Tak je duch
z přírody oddisputován docela, příroda zvítězí: konec filosofie!“ (33) (viz s. 617) Mocný
kritický hlas se ozývá i z následujících stran Rádlovy knihy: „Tento kulturní anarchismus
podporovaný mythem o relativitě všeho poznání, nutně vedl k filosofickému pesimismu a
k rozkladu civilizace.“ (33) (viz s. 622) a v závěru nám zároveň objasňuje podkladnou
důležitost filosofie pro společnost: „…bez filosofie se změní lidstvo ve zvěř a sběř.“ (33) (viz
s. 622)
V kritickém názoru se Dratvová Rádlovi přiblížila, když podobně mluví o
deantropomorfizující tendenci vědy v Problému kausality ve fysice: „… věda vymycuje co
možná všechen antropomorfismus, snaží se pochopit přírodní dění ne jako lidské dílo, nýbrž
jako souhrn sil přírodních, vyplývající z podstaty světa. Věda se snaží vystihnouti fysikální

Uvedené kritiky jsou převzaty z posudku k habilitačnímu řízení, jehož kopie je přiložena k této práci:
I. Věstník pedagogický (IX, seš. 10), M. Materna: „K nečetné seriosní a původní české literatuře z přírodní filosofie
přibyl spis vážných aspirací…“
II. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky (1931, seš. 2), O. Pankrác: „Celkem jest možno pojednání jen vítat,
neboť jistě v našich poměrech podnítí nejednu plodnou diskusi o tak důležitém problému.“
III. Česká mysl, Doc. Riger: „Práce Dratvové je pěknou a velmi pečlivou informací o tom, jak se dnes jeví problém
kausality fysiky, bohužel nepřináší ani filosoficky, ani pro fysiky nic nového, t.j. nepodává jim řešení, ač jde pro ně
do filosofie. Zůstává v jakémsi nejasném kompromisu mezi empirismem a racionalismem a nakonec obhajuje
princip kausality jen co nutný postulát pro fysiku, ale jak se nám zdá, nedostatečně.“
IV. Naše věda, J. L. Fischer: „Dratvové se sice podařilo prokázati žádoucnost kausálního postulátu, ne však
nutnost kausálního principu, nebo zákona. Ale i v tomto omezení je třeba uvítat její pokus jako zdravou reakci na
methodologický nominalismus…Pokud se filosofické stránky spisu týče, svědčí o obsáhlé erudici autorčině,
provázené darem postřehů, mnohdy velmi bystrých a pronikavých.“
27
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děj jakožto určitou modifikaci v prostorovém seskupení a v pohybech hmotné soustavy, tedy
dynamicky.“ (20) (viz s. 11)
V samotném závěru knihy se Rádl podrobněji zaměřuje na hlavní projevy úpadku filosofie.
Filosofie jednak ztrácí svůj vliv na veřejnost, stává se „profesorskou vědou“ a za symptom
nemoci vlasti filosofie Evropy označuje diskuze o úpadku. Zde vzpomeňme na poznámku ve
Smutku vzdělanců o akademické suchosti z předchozí kapitoly. Rádlovi na závěr knihy
vyvstala palčivá otázka, totiž: „Jak zachránit svět před rozkladem? To je zoufalá otázka naší
doby…“ (33) (viz s. 622) O pozitivismu se ještě zmiňuje jako o spoluúčastníkovi na destrukci
civilizace: „Žijeme v době posledních dnů positivismu, jeho filosofie, která učila lidi brát
pouze skutečnost na vědomí a odnaučila je brát odpovědnou účast na dějství, nutně vede
k rozkladu civilisace, která byla optimistická, podnikavá, konstruktivní.“ (33) (viz s. 621)
5.5.

POZNÁMKA K

SOUČASNÉ ČESKÉ FILOSOFII OD JIŘINY POPELOVÉ

Stručně charakterizuje jednotné motivy a základní rysy dobového české filosofického
smýšlení Jiřina popelová. Jak již bylo předesláno, nacházelo se tou dobou v jakési polaritě
mezi positivismem a idealismem, jednotícím prvkem mu podle Popelová byla osobnost
prezidenta-filosofa T. G. Masaryka. Za prvotní obecný rys české filosofie označuje touhu po
jednotném, uceleném světovém názoru, kterou následuje vyhraněný antropocentrismus
(podobně Rádl i Dratvová), jehož výrazem je humanismus. Dalším charakteristikem české
filosofie je popularizační snaha, jež podle Popelové nese jistý prvek lidovosti – snahy přiblížit
odborné vědění laikům, ve snaze zasvětit je do odborných problémů. Nicméně sama úlohu
filosofie zdůrazňuje a o její nutnosti doslova píše: „Potřebujeme ji naléhavě. Jako ukazatelku
cest i jako objevitelku nových skutečností.“ A nejen to: filosofie učí kritickému myšlení a má
svůj podíl na tvorbě životního názoru (32) (viz s. 5)
Popelová sice zdůrazňuje, že existují otázky které vyžadují výhradně filozofický přístup i
řešení, nikoli tedy vědecký a poukazuje na jejich interakci: „z vědy i života proudí příval
nových problémů vyžadujících filosofického řešení.“ (32) (viz s.5) Ovšem snad s ohledem na
rozsah studie nespecifikuje konkrétně jaký. Popelová také upozorňuje na malý zájem laické
veřejnosti o filosofii v Čechách, snaží se pobídnout čtenáře k vlastnímu studiu autorských
knih. Podobně jako Albína Dratvová se i Popelová pokouší vychovávat budoucí generace
k lásce
k moudrosti.

6.
6.1.

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO KOSMU

KONSTRUKTÉŘI KOSMU
„Lidský zvídavý duch se nespokojuje s hotovým řešením uspořádání
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světa, tvoří nové a nové kosmy, hledá stále uspořádání lepší,
odpovídající nově získaným zkušenostem o přírodě.“
Albína Dratvová (19) (viz s. 7)
Terminus technicus konstruktéři kosmu pochází stejně jako název této kapitoly z posledního
spisu Albíny Dratvové. Toto hledání ztraceného kosmu jsou „pokusy o synthesu všeho
fysikálního poznání, která by představovala nový názor na svět.“ (19) (viz s. 6) Je otázkou
diskuze, nakolik jsou fyzika a její odvětví mocným a důležitým nástrojem, který nám má
pomoci uchopit
a pochopit svět jako sice složitou, ale uspořádanou stavbu - kosmos.
Pro Dratvovou je tato moc fyziky konstruovat a rekonstruovat kosmos otevřeným a neustále
vyslovovaným předpokladem. Nejvíce se jim věnuje v Problému kausality ve fysice, Filosofii
a přírodovědeckém poznání a v Hledání ztraceného kosmu.
Vědecky dobře obeznámená Dratvová sice uznává, že Einsteinova teorie relativity vysvětluje
jevy na které klasická fyzika nestačila (zdánlivý posun hvězd směrem ke středu Slunce při
zatmění, posun spektrálních čar směrem k červenému okraji, stáčení perihelia Merkuru), nelze
ji ale aplikovat na celek, na kosmos. Einsteinův relativistický vesmír, až „matematicky složitě
formulovaný vesmír“, strukturovaný Riemanovou geometrií nepovažuje za rovnocennou
náhradu Newtonovy kosmologie. Einstein sice začal „bourat dosavadní kosmos vesmíru“,
nedal mu ale řád, neobnovil ucelený systém, jakým Newtonova fyzika bezpochyby byla.
Takže pokud je celek součtem svých částí, nemáme v Einsteinově případě dostatek částí, aby
celek vytvořily. Einsteinův pokus o zkonstruování kosmu je založen na pozorování, měření a
výpočtech, jedná se o konstrukci světa z fyzikálních principů, jak Dratvová explicitně
formulovala ve Filosofii
a přírodovědeckém poznání: „Fysikálním obrazem světa je
souhrn metrických vztahů, moderní fysika je nauka o vztazích.“ (22) (viz s. 277)
Byl-li Newtonův kosmos prázdný prostor a hmotná substance, je Einsteinův kosmos
složeninou funkčních vztahů. Teorie relativity má navíc podle Dratvové nerelativistický
význam, až dogmatický ve filozofickém slova smyslu, protože je přesným systémem, který
jednoznačně určuje chování jevů a prostoru a nelze ji aplikovat na kosmos jako celek. Proto
také tak tvrdošíjně v Hledání ztraceného kosmu jakož i ve Filosofii a přírodovědeckém
poznání hovoří o Einsteinově „teorii relativnosti“.
Albert Einstein, sice nejslavnější adept-konstruktér, však nebyl jediným.28 Jako dalšího
konstruktéra jmenuje Dratvová fyzika a astronoma Jamese Jeanse, který nový názor na svět
buduje jako matematickou spekulaci. Jeans elegantně přistupuje například ke sporu mezi
klasickou korpuskulární a moderní vlnovou teorií, neboť v jeho výkladu stačí k uchopení
znalost jeho matematické formule.
Vybudovat kosmos na základě logických vztahů se pokusil Arthur Eddington s využitím relací
a relat, „neboli vztahů a tím, mezi čím tyto vztahy jsou“ (19) (viz s. 15) Tento kosmos je
„zvláštní sloučení spiritualismu s pozitivistickým pojetím přísně matematického popisu jevů.“
(19) (viz s. 19). R. Carnap předložil konstituční systém „stupňovité uspořádání předmětů“
(19) (viz s. 17), nejabstraktnější kosmos vybudovaný pouze z logických prvků, které mají
namísto vztahů reprodukovat skutečnost.
Mimochodem při vysvětlování rozdílu mezi obrazem, pojmem a názorem světa používá Dratvová zajímavý
příklad: „Dobře lze to vidět na překladech Einsteinovy knížky Mein Weltbild. Francouzi přeložili, přihlížejíce
správně k obsahu, název Comme je vois le monde. Český překlad Můj světový názor je nesprávný, vkládaje do
názvu víc, než kniha obsahuje: jeho světový názor jest obsažen v jeho speciální teorii relativnosti, nikoli v jeho
souboru příležitých nápadů.“ (22) (viz s. 245) V tomto ohledu by Dratvová jistě souhlasila se současným
překladem Jak vidím svět.
28
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Čistě přírodovědecký světový názor v sobě nese jistá nebezpečí. Za prvé se odvíjí od
aktuálního stavu vědy a od filozofického smýšlení vědce, který jej sestrojil - je tedy
subjektivní. Může se též zvrátit v „pojmovou konstrukci a prázdnou systematiku.“ (22) (viz s.
251). Ideálem dobových fyziků byla konstrukce světa ze vztahů, kvantitativní vyjádření
kvalitativních rozdílů, což k vytvoření nového kosmu nestačí. Nakonec Dratvová nepovažuje
zde uvedené pokusy o konstrukci kosmu za dostačující, označuje je jako „jednostranné a
mezerovité“ (19) (viz s. 20).
Hledání ztraceného kosmu Dratvová uzavírá: „Troufám si tvrdit, že dnešní názory na svět jsou
jen korekturami názoru Newtonova a rozšíření znalostí o mikrokosmu, že právě tak nemají
zásadního vlivu na změnu světového názoru.“ (19) (viz s. 36) A hlavně – obecným rysem
a nedostatkem fyziky zároveň oproti Newtonově harmonicky působícímu systému je, že zde
panuje dichotomie mezi Einsteinovou teorií relativity a Planckovou kvantovou teorií. A na
jiném místě, avšak o 17 let dříve v Problému kausality ve fysice píše: „Dnešní fysika teprve
hledá filosofické vyjádření svých názorů.“ (20) (viz s. 7)
6.2.

FILOZOFUJÍCÍ PŘÍRODOVĚDCI
„Teď když musím znovu studovat moderní fysiku, byť jen z popularizačních spisů,
teprve se začínám obdivovat duchu dnešních fysiků. Snad je to proto, že jim
začínám trochu rozumět. Před tím jako odchovanka klasické fysiky jsem
se stavěla k nim odmítavě. Lidský duch je obdivuhodný ve své fantasii,
a přírodovědci jí mají neméně než lidé z věd duchovních.“
Albína Dratvová (7) (viz 7.10.1944)

Jaké je místo filozofie při hledání ztraceného kosmu? Konstruktéři kosmu filozofii používají
(více či méně vědomě) jako pomůcku odborného myšlení. Jak čteme v Hledání ztraceného
kosmu: „Budova kosmu je myšlenkovou konstrukcí podobnou, jako je budování filosofického
názoru světového.“ (19) (viz s. 18) Nutno však dodat, že tito konstruktéři kosmu nemají ve
filozofii k dispozici jednoznačnou oporu. Mají na výběr mezi pozitivismem, který je však při
řešení složitých otázek nedostatečný a váže se k dalším směrům (holismu a dialektickému
materialismu). Fyzik vlastně filozofii používá jako pomůcku, jako doplňkový systém, který
degraduje na „konglomeráty názorů“ či „slepence bez pevné struktury“. Abstraktní myšlení,
filozofii vlastní, mu dodává tvůrčího rozletu. Podle Dratvové není přírodovědec schopen
světový názor vytvořit, protože nemá filozofickou praxi. Vědec se obrací k filozofii ke stáří a
neplodné bývá poslední vzedmutí intelektu. Za další: filozoficky založený přírodovědec
uvažuje eklekticky, vybírá co je mu nejvhodnější, nedbaje provázanosti filozofického celku.
Nešetrným výběrem tak může napáchat víc škody než užitku.
Zvláště známým filozofujícím přírodovědcem byl Ernst29 Mach, který uznával pouze měření,
pokus a matematické zpracování abstraktních schémat zkušenosti. Z filozofie použil
metodologii a z psychologie poznání a vypracoval teorii poznání známou jako
empiriokriticismus. Ovšem ani vůči tomuto nebyla Dratvová bez výhrad. Z dalších noetických
směrů, které jsou pro přírodovědecké poznání důležité jmenuje Dratvová dogmatismus
(kriteriem je smyslová zkušenost), skepticismus (pochybování o možnosti platného poznání),
má formu subjektivistickou (poznání závislé na našich poznávacích schopnostech) a
relativistickou (poznání závislé na místě, čase, poměrech), dále positivismus (poznáváme jen
29

Jméno Ernst Albína Dratvová ve svých knihách překládá, nalezneme zde tedy počeštěnou verzi Arnošt Mach.
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fakty, poznání jsou fakta získaná pozorováním) a kriticismus (filozofie má zkoumat podklady
všech věd a metody odborných věd) (22) (viz s. 141-146).
6.3.

VĚDA AD ABSURDUM
„Positivism dnes svoji úlohu dohrál ve fysice, ale tím dáno, že zhynul pro vždycky, sám
o sobě je brzdou ve fysice, potřebnou tehdá, až mnoho spekulace působí nejasnosti.
Dnes je směr ve fysice právě opačný positivismu: dnes se razí nové dráhy směle,
dochází k úvahám odvážným. Precisní metody, zlepšování měření a pod.
Bude práce pro příští positivism.“
Albína Dratvová (7) (viz 27.1.1923)

Roku 1940 zanechal český filozof František Krejčí, jeden z vedoucích disertační práce Albíny
Dratvové, o úkolu filozofie následující slova: „Roztřídění věd, vymezení jejich oboru a
vytčení poměru jejich vzájemného, aby společnou prací docíleno bylo jednotného názoru na
svět, jest hlavním úkolem filosofie, která majíc na zřeteli cíl lidského poznání dosažitelný
tímto regulováním vědecké práce stará se o jeho dosažení.“ (31) (viz s. 175) Vybudovat
jednotný názor na svět na základě věd s užitím jednoho filozofického principu je právě
pozitivistické stanovisko. A přesně to bylo cílem jednoho ze směrů československé filozofie.
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Pozitivismus jako způsob přístupu ke zpracování poznatků přinesl formující se moderní vědě
mnohé. Sama Dratvová označuje vědeckou metodu prvního novodobého vědce, Galilea
Galileiho, za příkladný „vzor positivistické metody“ (19) (viz s. 21). Podobně i Newtonovo
„hypotheses non figo“ svědčí o jednoznačném zaměření na fakta, vypovídá o střízlivé metodě.
Filozofický pozitivismus, odmítající mythologii a považující rozum za nejvyšší statek lidstva
byl filozofickým opodstatněním metod i cílů vědy, která se probírala ze středověkých dogmat.
Avšak panství pozitivismu, v jehož rukou se filozofie stala regulátorem, či dokonce služkou
vědecké práce a jejíž primárním úkolem bylo poskytovat vědě metodologické zázemí a
účastnit se tímto způsobem na vytvoření „jednotného názoru na svět“, má skončit:
„Paradoxon, že moderní fysika se postavila proti svému skutečnému zakladateli, může být
s filosofického hlediska řečena takto: positivismus byl Newtonovi i moderním fysikům
metodologickou i kritickou pomůckou, ale výtěžky obou fysik závisí na stavu vědy. Filosofie
má nepomíjející hodnoty a stojí nad ostatními vědami – fysikální pokroky nemohou na jejím
základu nic měnit – naproti tomu se musí měnit interpretace fysikálních zkušeností, má-li se
fysika vyvíjet. Metody, kritika a platnost kategorií musí trvat, bez ohledu na zkušenost.“ (13)
(viz s. 186)
Albína Dratvová nepovažuje pozitivismus za metodu, která by vědě mohla dále prospívat,
neboť přílišná kritičnost vede ke skepsi v možnost dobrat se podstaty fyzikálního dění. Nadto
samotná možnost nové fyziky prokázala, že je poznávání podstaty procesem neustálého
vývoje a změn. Pozitivismus hledá východiska jednak ve fenomenalismu („vydává se

Zde je na místě zajímavá historická analogie. Orientace české filozofie je v kontextu historických událostí
logická. V 2. polovině 19. století působil na tehdejší Karlo-Ferdinandově Universitě jako profesor experimentální
fyziky Ernst Mach. Zde jej roku 1882 navštívil William James. V Praze na Matematicko-fyzikální fakultě působil
Albert Einstein, právě zde vznikala Obecná teorie relativity. Za svého nástupce vybral Phillipa Franka (se kterým
Dratvová udržovala korespondenci), v Praze pobýval i Rudolf Carnap (38) (viz s. 12).
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v nebezpečí povrchního popisu jevů“), pak ve konvencionalismu („činí z lidské nedokonalosti
ctnost, vědeckou normu“) a nakonec v pragmatismu („považuje za pravdu to, co se osvědčí“).
Důležitou roli při formování moderní vědy však Dratvová pozitivismu neupřela: „Vskutku
positivisté po prvních velmi cenných službách, které učinili pro zvědečtění určitého oboru
přivedli vědu téměř vždy ad absurdum, k formalismu, odkud se dále nemůže jít.“ (21) (viz s.
6) Pozitivismus také sehrál důležitou úlohu jako historický komponent v nápravné reakci na
metafyzický idealismus, na naturfilosofii (19) (viz s. 25). Dratvová ovšem zdůrazňuje největší
vadu pozitivismu – znemožňuje řešení jemnějších problémů, jeho cílem je výhradně
matematická formulace, jak jsme viděli v předchozím oddíle o neúspěšných konstruktérech
kosmu, například u J. Jeanse či A. Eddingtona. Proto Dratvová tvrdí, že je moderní fyzika
pozitivistická (19) (viz s. 27) a jak jsme viděli i mezi filozofujícími přírodovědci převládají
pozitivisté, vždyť i ve Filosofii
a přírodovědeckém poznání čteme o krajním formalismu
Schrodingerově (22) (viz s. 146). Co se týče pozitivismu je jeho úloha ve vytvoření i zboření
„starého kosmu“ neupiratelná. Učí kritičnosti a snaze po lepším popisu dění o dokonalý,
přehledný soupis faktů. A tak metoda, která Newtonovi dobře posloužila k vytvoření „klasické
fyziky“ byla vlastně její samotnou záhubou.
Však krásně uzavírá Dratvová: „Skutečné dění je příliš složité, než aby mohlo býti přesně
vyjádřeno schematisovanými symboly.“ (21) (viz s. 6)
Závěrem lze vyslovit skromnou domněnku. Zdá se, že Dratvová přistupuje k pozitivismu
dvojím způsobem. První, řekněme klasický, je příkladem dokonalého souladu vědy a filozofie
a jeho účelnosti. Druhý stojí na předpokladu, že si změna přírodovědeckého názoru nutně
vynucuje změnu filozofického názoru a odtud plyne kritika pozitivismu jako opětovné
vyjádření vícevrstevného pojmu „ztracený kosmos“. Nová fyzika překročila svůj filozofický
systém a nemá dosud své opodstatnění. To by mohl být důvod proč Dratvová systematicky
prochází světové filozofické směry, zabývá se noetikou a metodologií a nenachází budoucí
„positivismus“.
6.4.

FILOZOFIE A VĚDA
„… přírodovědecké poznání jest jen částí poznání vůbec, zvláště
že nedokonale poznává život, že přírodovědci jen ve spojení
s filosofií mohou nalézt správné místo v poznání vůbec
a v jeho funkci při hodnocení a ovládání světa.“
Albína Dratvová (22) (viz s. 200)

Filozofie jako taková se snaží odhalit principy o příčinách všeho dění a bytí, je podkladem
všeho lidského vědění. Její praktická část – jmenovitě etika – normuje život, neboť vytváří
morální postoje a pravidla a stanovuje účel etického jednání (např. osobní dokonalost,
ohleduplnost k druhým). Proto Dratvová věnovala část svého díla etice, ačkoli ji formulovala
poněkud nevýrazně jako souhrn pouček. Teoretická část filozofie má zásadní význam pro
přírodní vědy, protože z principů odvozuje důsledky, formuluje je, dokazuje a klasifikuje.
Metafyzická dedukce je živnou půdou pro konstruování názoru na svět a dění v něm.
Filozofie de facto vytváří teorie a usnadňuje přehled o světě. Její dvě zásadní činnosti jsou
analýza a konstrukce, které jsou zároveň nepostradatelnými složkami v oboru speciálních věd.
Filozofie dala vědě metodologii a je proto základem abstraktního myšlení vůbec. Filozofie učí
kritickému myšlení, což je předpokladem vědeckého postupu. Zde leží těžiště
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nepostradatelného významu filozofie pro přírodní vědy – kritika, metoda a skepse –
filozofický základ přírodních věd. Ty mají – vzhledem k úzkému okruhu svých zájmů –
v poznávací činnosti pouze omezenou úlohu a proto na jejich základě nelze poskládat
mozaiku obrazu světa.
Filozofie a přírodní vědy (v tomto případě modelově fyzika) by měly být ve vzájemné shodě
a jejich společným cílem je vytvoření jednotného názoru na svět. Nakonec právě touha po
pravdě, v tomto případě pravda znamená lepší a přesnější poznání přírody, je tím co mají
filozofové a přírodovědci společného. Fyzika nejen že není jednotná, ale sama prozatím
nepodala přijatelný názor na svět, kosmos. Nadto jako taková, ze svého základu, není schopna
podat světový názor. To je výsadním úkolem filozofie.
V Problému kausality ve fysice nacházíme další důvod propojení filozofie a fyziky (20) (viz s.
5). Věda, jakkoli se drží striktního výzkumu, zůstává založena na spekulacích, prochází
myšlenkovým vývojem a z tohoto důvodu od filozofie odloučena být nemůže. Nakonec i ve
Filosofii
a přírodovědeckém poznání Dratvová zdůrazňuje, že největší
z přírodovědeckých objevů jsou výsledkem spolupráce „přírodovědců filosoficky školených a
filosoficky myslících.“ (22) (viz s. 6)
Rozdíl mezi filozofií a přírodními vědami podle Dratvová tkví jednak v jejich předmětu a
jednak v příčinách, totiž v tom, že filozofie pátrá po příčinách všeho bytí a dění a po stanovení
nejvyšších etických zákonů, kdežto přírodní vědy se zabývají výhradně přírodními předměty
a jejich výhradním úkolem je popis daných přírodních jevů a vysvětlení jejich zákonitostí
(soustředí se pouze na poznání). Dratvová zdůrazňuje, že právě v úsilí o vysvětlení dění
přírody, překračují vědy rozumovou a smyslovou zkušenost a přibližují se tak filozofii.
Filozofie a vědy se tedy společně účastní tvoření poznání o struktuře světa a formách lidského
jednání. Protože uznává samostatnost jejich zájmů, přesto zůstávají složkami lidské práce jejíž
výsledkem je přírodovědecké poznání. Hovoří tedy jasně o kooperaci, ve které je ale filozofie
vzhledem ke své zdatnosti v hypotézách i systémech ve výhodě. Proto „… nelze přesně
mluvit o filosofii přírodních věd, nýbrž o příspěvku filosofie na jedné straně a o příspěvku
přírodních věd na straně druhé k celkovému úsilí o poznání světa.“ (22) (viz s. 6)
Filozofie potřebuje nový fyzikální názor na svět, nalezený ztracený kosmos, aby mohla
navázat v práci a vytvořit jednotný světový názor. V poznání světa jsou filozofie a věda
složkami rovnocennými, při stanovení světového názoru má však hlavní slovo filozofie.
Nakonec ani světový názor filozofický není naprosto jednotnou záležitostí: „Dnešní světové
názory opouštějí víceméně rychle objektivní svět neutrálních pravd a ukazují větší a větší
důležitost ducha lidského při jejich tvoření.“ (22) (viz s. 249). Nakonec, hledaný kosmos
můžeme chápat v zužujícím slova smyslu jako řád. Nalezení řádu má znamenat cestu z chaosu
v myslích. A duch má zvítězit nad hmotou.
6.5.

EKVIVALENT NEWTONOVA KOSMU

„V dnešní vedoucí přírodní vědě nastal převrat, který se jeví
i v metodologii, podobně jako v obsahu fysiky změnily se principy
až dosud platné(zvláště v Einsteinově teorii), tak také nastaly
změny v heuristických jejích předpokladech.“
Albína Dratvová (21) (viz s. 3)
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O tom, že nová fyzika nevytvořila ekvivalent Newtonova kosmu bylo již řečeno výše. Zde se
však pokusíme stručně definovat jeho heuristické parametry. Heuristice – nejdůležitější části
logiky – přisuzuje Dratvová primát. Druhá část logiky – metodologie – má při pokusu o
adekvátní popis pouze druhotný význam. Z dějin dává příklady, např. heuristickým
předpokladem Pythagora byl číselný řád, od Aristotela pochází axiom jednoduchosti. Kepler a
Koperník věřili, že jejich obraz světa odpovídá skutečnému dění. O Newtonovi Dratvová píše:
„Newton je zakladatelem tzv. klasické fysiky, která si vypracovala své heuristické
předpoklady, ty jsou s jejím obsahem pevně spjaty.“ (21) (viz s. 16) Základním postulátem
klasické fyziky je předpoklad jednoduchosti.31 Fyzika moderní však není ani jednoduchým ani
jednotným systémem, nadto hlavně díky kvantové teorii pobořila kauzalitu, o kterou se vedlo
nejvíce sporů, jak bylo uvedeno výše. Oproti klasické fyzice jí chybí též finalita, požadavek
teleologie, či cílenosti dění. A nakonec nedostála ani postulátu názornosti, dalšímu
předpokladu vědeckosti, který je „výrazem lidské snahy, aby v abstraktním vzorci, jakým je
třeba přírodní zákon, bylo možno představiti si jeho fysikální smysl“ (21) (viz s. 20). Ten
matematické fyzice chybí vůbec.
Otázka kterou si Dratvová položila: „Snad důvodem nezájmu celého novopositivismu o
metodologické problémy jest, že moderní fysika zavrhuje heuristické předpoklady zároveň
s celým obsahem klasické fysiky, ale proč nevypracovala se změněným obsahem fysiky její
nové metodologicé předpoklady?“ (21) (viz s. 6) je nosným motivem spisku Heuristické
předpoklady fysikálního bádání. Nová fyzika si své heuristické předpoklady ještě nevytvořila
a nemá pevný základ zakotvený ani v logice ani ve filozofii.
6.6.

DOSUD NENALEZENÝ KOSMOS

„V mém úsilí o vytvoření metodologie přírodních věd
je ve mně něco přirozeného. Metoda, toť cesta.“
Albína Dratvová (7) (viz 23.2.1933)
A tak stojí před moderní fyzikou jeden z jejích největších úkolů – najít své heuristické
předpoklady. To je jejím velikým nedostatkem a snad i důvodem, proč dosud nepodala názoru
na svět. Moderní fyzika zavrhla jednoduchost jako svůj heuristický předpoklad, jak kritérium
svých zákonů či teorií, nadto vytrvale tvoří nové, aniž by se dopracovala finálního výsledku.
Dratvová zformulovala tempo převratu slovy: „Převrat se děje tak rychle, že sotva zvykneme
na určitou konstrukci nebo formulaci jevu, musíme ji nahrazovati formulací složitější.“ (21)
(viz s. 21)
Roztříštěnost a na ní navazující jednotící snahy potkáváme dodnes. I my dělíme fyziku na
relativitu, kvantovou mechaniku a fyziku částic. Soudobí vědci se snaží propojit teorii
relativity s kvantovou fyzikou, což by lidstvo posunulo o kousek blíž poznání podstaty světa.
I když v lidských myslích spočívá myšlenka dokonalé uspořádanosti kosmu, tak i
jednoduchého, přec dosud nedosaženého klíče k bráně pravdy, tak jak platilo za dob klasické
fyziky, že „příroda je naprosto pravidelná ve svých zákonech“ (21) (viz s. 22) namítá
J.D.Barrow, autor knihy Teorie všeho, že „neexistuje žádná formule, která by mohla vyjevit
veškerou pravdu“ (28) (viz s. 260)
a podobně Dratvová: „Moderní fysikové ukazují, že
náš odpor proti složitosti a naše uznávání jednoduchosti jako znaku pořádku, zákonnitosti,
„a) přírodní elementy jsou jednoduché a málokteré b) přírodní dění je jednoduché, z čehož plyne důsledek že c)
přírodní zákony jsou jednoduché.“ (21) (viz s. 16)
31
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příčinnosti v přírodě není podložen pravým poznáním přírodního dění, nýbrž naší zálibou pro
jednoduchost a použitelnost zákonů.“ (21) (viz s. 23)
Jakoby uspořádaná budova kosmu, vrcholná abstrakce lidstva toužícího po jednotě,
převratným děním v myšlenkovém vývoji načas utrpěla na své kráse. Možná i dost proto si
mnozí badatelé a myslitelé, vědci a filozofové, vytkli za nejvyšší ambici své vědecké práce
i svého života nalézti pravdu, pokořit chaos a vydali se hledat ztracený kosmos. Jedním z nich
byla bezpochyby i česká filozofka doc. PhDr. Albína Dratvová.

7.
7.1.

ZÁVĚR

FILOZOFICKÝ ODKAZ ALBÍNY DRATVOVÉ

„Ostře se mi vyhranilo, co je bůh. Můj Bůh je bytost, jejíž největší schopností
je rozum. Jeho rozum je téhož druhu jako náš. Náš je nedokonalejší.“
Albína Dratvová (7) (viz 14. 3. 1923)
Dratvová jistě uznávala úlohu, jakou pozitivismus pro vědu sehrál, avšak pro účely moderní
fyziky jej jako filozofický a metodologický základ pokládala za nedostačující. Z mnoha
podkladů vyplývá, že věda potřebuje filozofii – dost možná stojí za tímto názorem reakce na
zatlačování filozofie do ústraní – ale může tomu být i naopak. Vždyť přece filozofie – resp.
její nedílná součást metodologie, stála a stojí v samém základu vědy jako takové. Je zde však
ještě jeden nezbytný element, který má filozofie vědě přinést a tím je etika. Veškeré lidské
snažení, bádání a touha po vědění mají Dratvové primárně sloužit lidstvu jako celku. Proto
je nezbytný etický
a morální požadavek, jak Dratvová v závěru Hledání ztraceného
kosmu cituje slova Louse de Broglie: „Člověk dovedl ve vědě dokázat sílu inteligence, jestliže
má přežít vlastní úspěchy, musí nyní ukázat moudrost své vůle.“ (19) (viz s. 37)
Ačkoli Dratvová pozitivismus v zásadě odmítala, nebylo by správné vyloučit pozitivistické
motivy z její práce úplně. Vždyť například myšlenku nadšené práce pro celek můžeme
přirovnat k až náboženskému zanícení pozitivismu. Podobně nelze popřít že Dratvová byla
žákyní Františků Krejčího a Čády, takže zázemí její alma mater pozitivisticky laděné bylo a
pokud později není nucena dělat „katedrovou vědu“ jak čteme v deníkovém zápisku (7) (viz
17. 5. 1942), přiklání se ke kritice nedostatečnosti pozitivismu.
Jak by tedy mělo vypadal ono „vlastní, originální pojetí filosofie“ které Dratvová předeslala
ve svém deníku? A byl skutečně blízek pravdě Masarykův slovník naučný z roku 1926, nebo
se můžeme přiklonit k encyklopedickým pomůckám, které se v drtivé většině shodují v tom,
že byla Dratvová filozofkou pozitivismu, či její vztah neurčitě specifikují jak „zájem o
pozitivismus“? A tušíme správně, že na nás působí dojmem názoru spíše přejímaného nežli
podloženého? Na správnou cestu by nás mohl přivést sebereflektivní záznam z deníku:
„Každý filosof, který projde myšlenkové směry a pozná jejich relativnost, je v nebezpečí
relativismu a probabilismu, který ochromuje síly. Z tohoto nebezpečí se dostávám tím, že
uznávám právě jen relativní, nikoli absolutní význam noetických směrů, který hodnotím ze
stanoviska heuristického, metodologického: z tohoto stanoviska má směr cenu jen potud,
pokud vede k novým poznatkům, ať už primárním (faktům) nebo k jejich uspořádání či
vysvětlení. V tomto smyslu je pragmatismus směr, který hodnotí význam směrů ostatních. Je
tedy do určité míry nad nimi, aspoň pokud se týče použitelnosti směrů pro filosofii, resp. pro
přírodní vědy.“ (7) (viz 30. 5. 1036)
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7.2.

ALBÍNA DRATVOVÁ

Seznámili jsme se s Albínou Dratvovou jako filozofkou a vědkyní se širokou oblastí zájmů.
Známe Dratvovou jako osobnost, která se podílela na reformě školních osnov, jako pisatelku
učebnic, vychovatelku, popularizátorku, psycholožku, jako osobnost české kultury
i akademického prostředí 1. polovině 20. století. Snad tato práce dostála svému úkolu a
podařilo se upozornit na Albínu Dratvovou jako neprávem opomíjenou osobnost
československé filozofie meziválečného období.
Vzhledem k rozsahu materiálů zůstává velká část filozofického odkazu Albíny Dratvové
otevřená pro práci dalším badatelům. Celá jedna samostatná studie by mohla být věnována
výkladu Machovy filozofie, kterou se Dratvová zabývá v podstatě soustavně. Konkrétnější
rozpracování by si zasloužila též kauzalita, zajímavé by bylo zaměřit se též na sociologické
aspekty v souvislosti s gender studies. Pro dokreslení obrazu české filozofie 1. poloviny 20.
století by bylo užitečné detailně probádat vztah Dratvové k Rádlovu kroužku.
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