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Kvalita je něco, co může být ztělesněno, je to unikátní. 
Já jsem unikátní. Tato kráva je unikátní. 
Zákon nemůže být nikdy zcela ztělesněn, je obecný.  
Kvalita je to, jak něco může nebo by mohlo rozličně 
být. Zákon je to, jak to musí být stejně na věky věků. 
To nejsem já. To není kráva, to není dokonce ani 
Buddha. 



CH.S.Peirce 
Od klasifikací k složitostem, až po jasnou trojčlenku 
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Charles Sanders Peirce (1839-1914) 
Interpretace je naší výsadou i prokletím: 

 

                objekt 

 

                                                                                     interpretant 

znak 

 

 

                                                       

                                        interpretace                                    
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Charles Sanders Peirce (1839-1914) 
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Znaky (vehikly, representanty) 

 

Obsah mysli (faneron)                                                                                     

INTERPRETACE 

(interpretanty, nové znaky!) 



Charles Sanders Peirce (1839-1914) 

CO VŠECHNO JE „INTERPRETACE“: 
 

Veškerá odezva (responze) člověka, kterou mění přijímané znaky (podněty) 
ve své mysli (faneronu) na vnější projev, který ostatní chápou opět jako 

znak/znaky: 
 

 Chování (např. zrudneme, rozpláčeme se) 
 
 Myšlení (např. „přeložíme“ si původní podnět do svých slov, 
 zařadíme do souvislostí, vyjádříme se navenek slovně…) 

 
 Jednání (např. odplivneme si, vrazíme někomu facku, 
 schlípneme uši,  půjdeme a uděláme…) 
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OBSAH  MYSLI 
(faneronu) 
 

CO VŠECHNO MÁ VLIV NA VÝSLEDEK INTERPRETACE  
(parametry interpretantu): 

 Znalosti, um, uvědomované i neuvědomované, pojmy, soudy, úsudky, logika 
 Hodnoty, významy, smysl (konání, života, světa) 
 Síť věr, skupinová psychologie, ideologie, oborově vnucené myšlení 
 Umanutost, elán, intence, vůle, posedlost, potěšení, touha, jouissance 
 Zvyky, pravidla, psané i nepsané dohody, standardy, to co se sluší… 
 City, emoce, afekty, nálady, naladění 
 Instinkty, pudy, automatismy, stereotypy, přejaté klišé, zkratkovité reakce 
 Podvědomí, fixní ideje, archetypy, bludy, tušení 
 Kondice, únava, nemoc, stáří, mohoucnost, lucidita 

A TYTO VŠECHNY HVĚZDIČKY SPOLU SOUVISEJÍ! 
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OBSAH  MYSLI 
(faneronu) 
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A TOTO VŠE VYJADŘUJEME SOUHRNNĚ JAKO: 
 

 DŮVODY  
případně méně šťastně jako   motivy, (chování, myšlení, jednání) 
ještě méně šťastněji jako        příčiny   (chování, myšlení, jednání). 
 

Motivy nám můţe zhatit náš zdravotní stav, nebo 

cokoli jiného z výše uvedených „hvězdiček“ 

 

Příčiny – to se zase vracíme k tomu, ţe jsme jen 

objekty mezi jinými objekty a proto se vše dá 

redukovat na oblast přírodních věd. Specifika 

člověka – všechny jeho „hvězdičky“ mizí. 

 



                               ?          

• Zpravidla se spojují důvody našeho chování, myšlení a jednání s 
 

ROZUMEM 
• Rozum je většinou charakterizován schopností vytvářet 

• pojmy, soudy, úsudky  
• Vytvářet obecné teorie a dobírat se zákonů 
• Pronikat do hloubky věci 

 

 Skutečně učíme toto vše naše 

 ţáky, studenty i sami sebe? 
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 ROZUM ? 

René Descartes, který je považován za klasika racionalismu totiž o rozumu 
pravil, že je to orgán (ingenium), který se musí teprve v průběhu života jako 
plnomocný vycepovat 

CEPOVAT!  CEPOVAT!  CEPOVAT! 
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Naše otázka zněla: Kde je tu ta 

kvalita? 

Při provádění kvalitativního výzkumu se snažíme 
zachytit všemi možnými prostředky, technikami, 
metodami, vším svým umem  

 

KVALITU, která je specifikem našeho „já“,  

 

specifikem všech disciplín o člověku, humanitních 
studií, společenský věd, i disciplín, které zkoumají 
lidské výtvory (kulturální studia, literární vědy atd.). 
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Naše otázka zněla: Kde je 

tu ta kvalita? 
Žádná z přírodních věd, která si hrdě říká Science, tedy 
Věda, na toto specifikum nestačí. Člověk je pro ni 
objekt jako každý jiný. Zde se bohatě uplatní 
kvantitativní metody. 

 

Všude kde kvantifikujeme, kvantifikujeme „věci“, nebo 
jejich aspekty. (i když měříme teplotu těla, nebo 
počítáme neuronové synapse) 
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Naše otázka zněla: Kde je tu ta 

kvalita? 

 Vědy o člověku vedle kvantitativních metod musí uplatnit 
další specifické prostředky.  
Tímto specifikem, touto kvalitou nepřevoditelnou ve své 
podstatě na kvantifikaci (tu lze provést, ale specifikum se 
ztrácí!)… 
Touto kvalitou je to, co souhrnně označujeme jako  

důvody  konkrétního chování, myšlení a jednání (tři 
formy interpretace). 
Ale nechceme-li zůstat jen na povrchu, pak touto kvalitou 
jsou 

VŠECHNY NAŠE HVĚZDIČKY! 
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A TADY JSOU JEŠTĚ JEDNOU 

  
znalosti, um, uvědomované i neuvědomované, pojmy, soudy, úsudky, logika, hodnoty, 
významy, smysl (konání, života, světa) síť věr, skupinová psychologie, ideologie, oborově 
vnucené myšlení umanutost, elán, intence, vůle, posedlost, potěšení, touha, jouissance, zvyky, 
pravidla, psané i nepsané dohody, standardy, co se sluší… city, emoce, afekty, nálady, 
naladění, instinkty, pudy, automatismy, stereotypy, přejaté klišé, zkratkovité reakce, 
podvědomí, ideje fixe, archetypy, bludy, tušení, kondice, únava, nemoc, stáří, mohoucnost, 
lucidita 

 

 
A MNOHO A MNOHO DALŠÍCH SI JISTĚ DOPLNÍTE SAMI… 
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A JE JICH V NÁS MNOHO… 
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A TEĎ …. 
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A TEĎ …. 
• V druhé části ještě několik myšlenek z knížky o 

„kvalitě“, která by bezesporu způsobila veliký 
poprask, kdyby byla vydána jako kniha odborná.  

• Nestalo se tak. Tváří se jako beletrie. Ta knížka se 
jmenuje:  

• „Zen a umění údržby motocyklu. Zkoumání 
hodnot“ od Roberta M. Pirsiga.  
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Zen a umění údržby motocyklu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
„V klasickém stylu (rozuměj vědeckém ve smyslu Science) je 
všechno pod důslednou kontrolou. Hodnotu v tomhle stylu 
určuje stupeň důslednosti, s níž se dociluje kontroly“ str. 52.  
Ano to moc dobře známe, je to cesta k Orwellově roku 
1984. 
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Zen a umění údržby motocyklu.  
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„Člověk počet pravd neustále zvětšuje….I když se prostřednictvím 
vědecké metody snažíte přiblížit k neměnné pravdě…vzdalujete se od 
ní!“ str.80  Je-li přítomen člověk ve své jedinečné osobitosti, překvapení 
nejsou vyloučena! 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sLBA0IR1vELJVM&tbnid=8N1phxTFs6c_OM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.photodom.com%2Fphoto%2F2378981&ei=1pqcUp7QAoix0AWQxYCQDQ&bvm=bv.57155469,d.ZGU&psig=AFQjCNGZILepAh34uFiL6vYowuZpnZcXxQ&ust=1386080504223434


Zen a umění údržby motocyklu.  

. 
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„Svět může fungovat bez kvality, jenže život bez ní…by snad ani nestál 
za to,…Věc, která za to stojí, je kvalita. Život bez kvality znamená žít 
bez hodnot nebo smyslu života.“ Str. 146  
Svět bez člověka (jak ho de facto vidí přírodní vědy) je svět bez kvality, 
kterou představuje ve své jedinečnosti člověk. 



Zen a umění údržby motocyklu.  

• „Kvalita je reakce (našeho) organismu na 
prostředí.“ Str. 170 

 

 

 

 

• K tomu nutno dodat:  

Kde je tady ta kvalita 
 

21 



Zen a umění údržby motocyklu 

• Na kvalitu se můžeme dívat jako na obsah 
faneronu (tzn. subjektivně), ale i jako navenek 
projevenou interpretaci (která už je pro nás něčím 
objektivním), přitom Pirsig zdůrazňuje že 
„subjektivní“ pól“ a „objektivní pól“ teprve 
následují tuto kvalitu, nikoli ji předcházejí.  

• Náš „objektivní“ svět a naše 

„subjektivní nitro“ tak mají 

společný zdroj - kvalitu, toho 

bychom si vţdy měli být vědomi 
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Zen a umění údržby motocyklu.  

„…Dusítkem (tím co nám brání projevit 
všechny své možnosti) je 
nuda…znamená to, že jsme vykolejili 
z trati kvality, že nevidíme věci 
nově…síla naší jiskry vyprchává a 
musíme ji obnovit…“ str. 214. 

  
    Jen vědět jak. Ne vždy můžeme za 

podmínky, které nudu vyvolávají. Ale 
vždycky se dá něco vymyslet. Jinak 
plýtváme svým potenciálem, svým 
darem života, svou kvalitou. 
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Zen a umění údržby motocyklu.  

 
 
 
 
 
 
 

• „Řeckého bojovníka nemotivuje k hrdinským skutkům 
smysl pro povinnost, jak ji chápeme my – povinnost vůči 
ostatním: spíše jde o povinnost vůči sobě samému. 
Směřuje k tomu co sice překládáme slovem čest, avšak 
v řečtině je to „areté“ , „ctnost.“ Str. 254.  
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Zen a umění údržby motocyklu.  

• Jsme ctnostní? 
• Často ani nevíme, co to je. 
• Je to poctivost vůči sobě a snaha za všech okolností 

se zdokonalovat a být lepším. 
• To je naše kvalita.  
• Bohužel u mnohých z nás jen potenciální a 

promarněná.  
 

• (Buddhisté říkají, že ti, kteří se ženou za mamonem, 
budou příště „hladovými duchy“. Tolik budou chtít 
žrát, ale nebudou moct. A tak na věky věků!“) 
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Zen a umění údržby motocyklu.  

 
 
 
 

• „To co Faidros označoval 
jako kvalitu, to Sokrates 
popisuje slovem „duše“. 
Je samohybná a je 
zdrojem všech věcí.“  

• Tak už nám svítá? 
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Zen a umění údržby motocyklu.  

• A ještě naposledy: „Každý pokus 
obestavět…kvalitu organizovaným 
rozumem je předem odsouzen 
k nezdaru. Sama organizace rozumu 
ničí kvalitu..“  

• Tam, kde rozum selhává, nastává ještě 
větší chaos. Ano, tak to šlo věky, to vše 
je mohutný, tisíce let trvající tlak na 
zjednávání pořádku, který by 
vyhovoval vládnutí a „racionální 
organizaci“.  

• A podařilo se to? 
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Zen a umění údržby motocyklu.  

• V diskusi k Pirsigově knížce jsem 
našla ještě: 

• „Tvořivost, originalita, 
vynalézavost, intuice, 
představivost, jsou mimo 
dosah tradiční vědecké 
metody. Mj. to, že jsme jich 
schopni, to je naše kvalita.“ 
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ŽIVOT BEZ KVALITY?.  
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Zen a umění údržby motocyklu.  

• „Jestliže by neexistovala kvalita, umění by zmizelo. Nač 
věšet obrazy, když holé stěny vypadají dobře i bez nich.  

• Proč by měly existovat symfonie, když zvuk škrábanců 
na přenosce zní stejně dobře.  

• Zmizí i poezie, protože málokdy dává smysl a nemá 
praktickou hodnotu.  

• Nikdo by nechápal vtipy. Protože rozdíl mezi humorem 
a žádným humorem, je – čistá kvalita.  

• Musely by zmizet i sporty.  

• Aplikovaná věda a technika, by se drasticky změnily.“ 
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ZÁVĚREM 

 

 

 

 

Pirsig nás poučil o tom, že není kvalita 
jako kvalita. Pro Kvalitativní výzkum 
znamená kvalita specifikum všech 
možných komponent mysli, které mají 
vliv na to, jak se člověk chová, jak myslí a 
co dělá.  

Kde je tady ta kvalita 
 

31 



ZÁVĚREM 

• Nádražní hala. Přírodovědec popíše víceméně chaotický 
pohyb osob. Teprve „důvody“ jednotlivců nám dají 
nahlédnout do toho, co kdo právě a proč konkrétního dělá.  

Kde je tady ta kvalita 
) 
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ZÁVĚREM 

 

Tato nekvantifikovatelná kvalita je nitro 
člověka, ve funkci parametru interpretace 
(ve smyslu Ch.S.Peirce.) 

 

- KVALITATIVNÍ VÝZKUM 

má za úkol v prvé řadě 

zabývat se touto kvalitou, 

a to prostředky, jaké má k 

dispozici 
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    ZÁVĚREM  

AVŠAK ! 

Kromě toho je tu další kvalita, „kvalita kvality“: 

 

vyuţití všech lidských 

moţností a schopností.  

 

Zatím je však mezi námi mnoho a mnoho těch, 
kteří se na takovéto kvalitě nepodílejí.  

(Co na toto kvalitativní 

výzkum?) 
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JEŠTĚ PRO INSPIRACI: J. A. Komenský, který už také znal oboje 
pojetí kvality: 

Duše jest život těla… 
V rozumu, kterým 
poznává a chápe dobré i 
zlé, v hodnotách a vůli, 
kterou vybírá a požaduje 
aneb pravdivé, aneb 
zdánlivé … 
 
Duše následuje 
vyvolené dobro, nebo 
se utíká k zlu… Odtud 
jest láska i radost v 
užívání, ale i hněv a 
bolest v utrpení. 
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Kvalita jsem „já“, které 

právě teď  

ţije a uvědomuje si 

všechny své moţnosti, co 

je správné, co je 

podstatné, co je to 

pravé…. A podle toho ţije. 
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Měřte si nás, vaţte si nás, 

spočítejte naše šiky a 

zprůměrujte je. Vnuťte 

nám svá vysvětlení. 

Hlásejte o nás dobré, 

hlásejte o nás zlé. 

Nebojte, my si stále 

budeme myslit svoje, 

dokud jen budem… 



ALE CO PAK? 

• Kde je teď ta kvalita? 
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Poděkování 

 

• Děkuji všem, kteří si našli čas a měli tu trpělivost projít touto 
společnou cestou. Děkuji. 

• Budu vám vděčna za dotazy a připomínky, které můžete 
posílat na adresu         

   Danica.Sloukova@ seznam. cz 

 
                     A znovu připomínám webové stránky: 

www.filosofia.cz 
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