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Předložená práce pojednává ústřední téma filosofie Davida Huma, jímž je podobnost, 

úzce související s Humovým pojetím asociace idejí. Práce vykládá důležitost tohoto 

tématu pro ustavení obecných idejí a v této souvislosti rozvíjí svou dle mého názoru 

hlavní tezi, podle níž Hume nepovažuje podobnost za sdílení vlastností, ale za svého 

druhu „primitivní vztah“, jenž se uskutečňuje v obraznosti. Ve své abstraktní formě 

je přitom podobnost tím, co každému z nás umožňuje vnímat skrze sled konkrétních 

asociací konkrétní podobnosti. Podobnost, jak ji vnímáme, je tedy něčím relativním. 

Z tohoto hlediska tak podle autora předložené práce můžeme tvrdit, že Humovo 

pojetí podobnosti anticipuje pojetí Nelsona Goodmana. 

 Práce nesměřuje jen od Huma k současné rozpravě o podobnosti (jejíž znalost 

dokládá úvod práce, v němž je mj. stručně shrnut vztah k otázce „podobnostního 

nominalismu“ jako blízkého Humeově teorii). První kapitola je naopak věnována 

výkladu Johna Locka a Edmunda Burka, skrze jejichž texty – a rozlišení mezi 

soudností a důvtipem – je vytvořen výkladový rámec nepřevoditelný na čistě 

teoretickou metafyziku či logickou analýzu vztahů. Tímto rámcem je netriviální 

rozlišení mezi podobností a rozdílem, v němž se ukazuje spojení podobnosti se slastí 

a rozdílu s poznáním. Tato rozlišení jsou relativní a nevyjadřují povahu zakoušených 

či poznávaných věcí, nýbrž hlubší motivovanost lidského myšlení: jinak řečeno 

klíčovou odlišnost toho, co lze na jedné a téže věci spatřit a uchopit jako podobné a 

různé, aniž bychom měli k dispozici neutrální kritérium, jímž by se takové spatřování 

a uchopování řídilo. Locke a Burke nejsou v tomto ohledu vykládáni jako myslitelé 

s vlastní teorií podobnosti, vůči níž by se Hume přímo vymezoval, ale tvoří vhodné 

kontrastní pozadí k Humovi, jehož originalita spočívá (mimo jiné) právě v narušení 

jasné polarity slasti a poznání, a tím také důvtipu a soudnosti: postřehování 

podobností a pečlivé stanovené rozdílů není výrazem dvojího talentu jako u Locka, 

ale dvojím hlediskem, jímž se projevuje fungování téže lidské přirozenosti.  

 Humovo chápání podobnosti se dostává do popředí ve druhé kapitole, která je 

i podle samotného autora jádrem celé práce. Humův důraz na podobnost jako 

podmínku poznání (a tedy odklon od stanoviska Lockova, dále posílený posunem od 
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konceptuálních ke smyslovým minimům) je vyložen způsobem, jenž se opakovaně 

vrací k možné kritice podobnosti jako motivu příliš vágního na to, aby mohl hrát 

významnou roli v založení poznání. Za nejcennější aspekt tohoto postupu pokládám 

autorovu pozornost věnovanou zároveň obecně-filosofické stránce tohoto problému i 

zcela jedinečnému způsobu, jímž se s ním vyrovnává sám Hume. Na tomto místě 

jistě nelze probírat technickou stránku Humovy i autorovy argumentace, rád bych 

však znovu vyzdvihl autorovu schopnost vlastního zobecňování bez ztráty vztahu 

s vykládaným Humovým textem. Jak obraznost tak asociace idejí jsou zde vyloženy 

přehledně, avšak za opakovaného poukazu k faktu, že žádná filosofická teorie, a tedy 

ani Humovo pojetí podobnosti a obraznosti, není něčím samozřejmě daným, ale 

záměrně sestrojeným (a to zejména tehdy, je-li tato konstrukce chápána jako výraz 

přirozenosti myslící bytosti – viz konec konců v práci citované Humovo přesvědčení, 

že asociované ideje lze do značné míry svobodně přeskupovat, jakkoli je jasné, že 

míry svobody záleží na konkrétním obsahu a kontextu, v němž může jít o svobodu 

nikoli běžně vzato individuální, ale spíše o jistou plastičnost dlouhodobého 

společenského vývoje). Poněkud prozaičtěji bych z druhé kapitoly – jakkoli nejde o 

její hlavní téma – vyzdvihl též výklad Humovy metodologické opatrnosti a potřebný 

poukaz na to, že u Huma ve skutečnosti nenajdeme takzvaně newtonovské chápání 

příčin asociace idejí (vliv kartezianismu i Malebranche je jistě přímočařejší). Shrnuto 

a podtrženo, domnívám se, že druhá kapitola nabízí velmi koncízní čtení vrhající 

světlo na pojetí podobnosti – která není prostě založena sdílením vlastností – v celé 

souvislosti I. a II. knihy Humova Pojednání o lidské přirozenosti. Závěr kapitoly pak 

s oporou v sekundární literatuře nabízí rozlišení jednotlivých významů podobnosti, 

zdůrazňuje že humovská podobnost nevychází z daných podobných vlastností, ale 

naopak umožňuje takové vlastnosti konstituovat (odtud též předchůdnost podobnosti 

vzhledem k pojmu), a konečně předznamenává i otázku, která bude důležitá pro 

závěrečnou čtvrtou kapitolu, tedy otázku, jak se z nesmírného (až neomezeného) 

množství podobností mezi každými dvěma věcmi rodí podobnosti relevantní – na 

scénu tak vstupuje později důležitý motiv „principů vášní“ (Deleuze), které rozvíjejí 

principy asociace, avšak jsou primární ve smyslu vůdčího principu celého 

praktického života. 

Třetí kapitola je z metodologického hlediska určitým úkrokem: Humovo 

pojetí je zde nahlíženo prizmatem Goodmanovy kritiky podobnosti. Výhodou tohoto 

postupu je samostatné vyjasnění možných nejasností spjatých v mysli nedůvěřivého 



3 
 

čtenáře s kritikou podobnosti jako vztahu založeného sdílením vlastností. Autorovým 

záměrem tedy není vyložit Goodmanovu teorii a následně ji konfrontovat s hotovým 

čtením Huma (odtud volba poměrně krátkého článku Sedm výhrad proti podobnosti); 

jde naopak o využití Goodmanova kritického zkoumání podobnosti ke zjištění, jak 

dalece je autorova interpretace Huma nosná. Detaily tohoto postupu lze jistě probrat 

při ústní obhajobě, celkově však tento pokus pokládám za úspěšný, a to ze dvou 

důvodů. Jednak vrhá dodatečné světlo na řadu motivů diskutovaných již ve druhé 

kapitole, dále pak připravuje půdu pro kapitolu čtvrtou. Obdobně jako sám Hume, 

Goodman totiž připisuje podobnosti zásadní společenský rozměr, jehož realizace se 

v různých kulturách přirozeně liší. 

Tento rozměr přichází ke slovu v poslední, čtvrté kapitole „Podobnost a 

společnost“. Jakkoli je kapitola přiznaně příliš stručná na to, aby mohla rozvinout 

velmi obsáhlé téma, v rámci práce jí přísluší důležitá role: ukazuje, jakým způsobem 

se Humovo pojetí podobnosti dále konkretizuje skrze teorii vášní a na ni navazující 

teorii společnosti. Ukázat úzkou provázanost vášní s půdorysem asociace idejí, a tím 

s podobností, je pro celek práce významné: zpětně se tak potvrzuje, že relativnost 

podobnosti sehrává konstruktivní při tvorbě institucí, s nimiž fungování naší mysli 

sdílí svůj primárně intersubjektivní terén. Podle mého soudu je i zde autor úspěšný 

ve snaze ukázat, že „praxe porovnávání“, v níž naše mysl zachází s podobnostmi, se 

řídí primárně společenskými a pouze druhotně ontologickými závazky. Společenský 

rozměr Humova pojetí podobnosti a asociace by přitom mohl být jedním z vhodných 

témat k diskusi při ústní obhajobě předložené práce. 

 Z pozice vedoucího práce bych na závěr rád vyjádřil spokojenost nejen 

s výslednou podobou práce, ale též s průběhem jejího vypracování, který umožnil 

včasnou konzultaci jednotlivých kapitol. Práci považuji za jednoznačně výbornou. 
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