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Cílem přednášky bylo představit fenomén neurčitosti prostřednictvím rozboru různých druhů
neurčitosti a dvou konkurenčních pojetí neurčitosti – tzv. lingvistické a metafyzické koncepce.
Jedna z nosných linií přednášky spočívala ve zpochybnění tradičního pojetí případů synchronní
(prostorové) neurčitosti jako snadno řešitelných pomocí lingvistické teorie, v opozici příkladů
diachronní (časové) neurčitosti, která vytváří potřebu uchýlit se k metafyzické teorii, údajně
kontroverznější. Přednášející si vytkl za cíl ukázat, že každá z teorií má svá pozitiva i těžko
přijatelné důsledky a rozdíl mezi synchronními a diachronními případy není klíčový.
Úvod tak patřil jasnému vysvětlení přístupu k fenoménu neurčitosti a vymezení samotného
pojmu, představení vybraných typů neurčitosti a posouzení vhodnosti jednotlivých stávajících
teorií – lingvistické a metafyzické (okrajově epistemické). Po odlišení neurčitosti a vágnosti
přednášející analyzoval rozdílné přístupy související se synchronními a diachronními případy
identity a s jejich lingvistickou či metafyzickou interpretací a poukázal na slabá místa nejen
těchto hlavních proudů. Za nejproblematičtější jev označil diachronní neurčitost s její
metafyzickou interpretací, ale jeho pozornosti neunikly ani způsoby, jak k neurčitosti přistupuje
sémanticismus a epistemicismus, a co znamená synchronní a diachronní identita a její
sémantické řešení v perdurantismu (ontologii temporálních částí).
V následné bohaté diskusi pohotově reagoval na doplňující a zpřesňující dotazy.
Závěr
Přednáška Mgr. Radima Bělohrada, Ph.D., „Neurčitost v jazyce, neurčitost ve světě“,
přednesená v rámci habilitačního řízení, prokázala dostatečnou vědeckou kvalifikaci a

pedagogickou způsobilost uchazeče, standardně požadovanou v rámci habilitačních řízení
v oboru filozofie.
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