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Jakub Kožíšek: Jaké je to být vědomý? Možnosti poznání subjektivního charakteru 

zkušenosti 

 

 Hlavním tématem předložené práce je – zcela v souladu s jejím vhodně zvoleným 

názvem – problematika náležitého zachycení či artikulace vědomých zkušeností či prožitků, 

nakolik mají striktně subjektivní charakter. Konkrétněji se autor věnuje představení projektu 

tzv. objektivní fenomenologie Thomase Nagela coby artikulace Nagelem deklarované snahy „o 

nalezení adekvátní metody popisu subjektivního charakteru zkušenosti“ (s. 21), a následně 

jednak otázce, zda a nakolik lze projekt tzv. heterofenomenologie Daniela Dennetta 

interpretovat jako de facto realizaci uvedené Nagelovy objektivní fenomenologie, jednak kritice 

takto interpretované heterofenomenologie a otázce, zda a jak by snad bylo možné 

heterofenomenologický projekt v Dennettově verzi reformovat do přijatelnější podoby. 

 Po stručném Úvodu autor v kapitole Jaké je to být netopýrem? nejprve představuje 

v hlavních obrysech Nagelovu kritiku redukcionistických, resp. eliminativistických přístupů 

k problematice statusu oblasti subjektivní zkušenosti v kontextu rozličných (ponejvíce 

vědeckých) ambicí o úplný a adekvátní popis skutečnosti, přičemž se soustředí na klíčové 

rozlišení mezi tzv. objektivní perspektivou třetí osoby a tzv. subjektivní perspektivou první 

osoby. Následně autor v téže kapitole uvádí Nagelovy výměry vědomé zkušenosti, aby si 

připravil půdu pro formulaci možných skeptických postojů týkajících se jednak samotné reálné 

existence vědomých zkušeností, jednak poznatelnosti a/nebo zachytitelnosti takových 

zkušeností. Právě tento posledně zmíněný postoj ustavuje kontext pro hlavní téma práce. Autor 

v jeho rámci předkládá Nagelovu diferencovanou koncepci představivosti jako schopnosti, 

která umožňuje prožitky či zkušenosti qua subjektivní nějak zprostředkovat, stejně jako 

Nagelovu analýzu podmínek možnosti uznání subjektivity druhých. Skrze tvrzení o 

podstatných mezích uplatňování představivosti v uvedeném rámci se pak autor dostává 

k Nagelovu návrhu tzv. objektivní fenomenologie, chápané jako projekt metody uchopování 

subjektivních zkušeností, jež by byla „nezávislá na vcítění se nebo představivosti“ (s. 22). Autor 

poukazuje na dva základní problematické aspekty Nagelova návrhu – totiž na jeho latentní 

neslučitelnost se závazky, které na sebe Nagel bere při kritice redukcionismu a eliminativismu 

stran subjektivní zkušenosti, a dále na značnou vágnost předloženého projektu. Oba tyto 

problematické rysy jej dovádějí k tematizaci Dennettovy koncepce heterofenomenologie, která 

se zdá mít podobné ambice a zároveň se autorovi jeví propracovanější a mající lepší vyhlídky 

na úspěch než vágní koncepce Nagelova. Heterofenomenologii autor zevrubně a s ohledem na 

rámec ustavený v předchozím úseku své práce představuje a rozpracovává v kapitole 

Heterofenomenologie. Po uvedení možného výkladu Dennettova postoje k ontologickému 

statusu subjektivní zkušenosti, určeného sellarsovským rozlišením mezi vědeckým a 

manifestním obrazem světa a připisujícího subjektivní zkušenosti status svého druhu 

„uživatelské iluze“ či „fikce“ (s. 28-29) vyzdvihuje Dennettovu základní charakteristiku 

heterofenomenologie jako „neutrální cesty vedoucí od objektivní fyzikální vědy a jejího trvání 

na perspektivě třetí osoby k metodě fenomenologické deskripce, která (v principu) může 

vystihnout nejsoukromější a nepopsatelné subjektivní zkušenosti nezříkajíc se 

metodologických skrupulí vědy“ (s. 29). Správně si v dalším kroku všímá dvou klíčových 

specifických rysů heterofenomenologie, totiž jejího chápání řečových aktů jako objektivních 



zdrojů vědecky relevantních dat a jejího chápání heterofenomenologického subjektu jako 

„generátora fikce“. Nakonec autor v uvedené kapitole přechází k problematickým rysům 

Dennettovy koncepce heterofenomenologie – totiž za prvé k nedostatečně podloženému 

ztotožňování reálného referentu relevantních výpovědí heterofenomenologického subjektu 

s neurálními událostmi v mozku (přičemž autor v návaznosti na Dennettovy vlastní polemické 

diskuse představuje alternativní kandidáty na reálné referenty), a za druhé k napětí mezi 

epifenomenalistickými závazky, které se Dennettova koncepce zdá obnášet (údajně zejména na 

pozadí nedostatečné explikace toho, „jak přesně dochází k tomu, že se skrytá realita odhalující 

se ve vědeckém obraze světa metaforicky ztvárňuje v manifestním obraze“ (s. 40)), a 

Dennettovým vehementním odmítáním epifenomenalistického výkladu. V poslední kapitole 

Polemika poté autor rozvíjí své vlastní kritické stanovisko k heterofenomenologii v Dennettově 

verzi a v návaznosti na ně podává původní návrh strategie pro vylepšení vyhlídek 

heterofenomenologického projektu na úspěch. Ve své kritice se autor nejprve zaměřuje na 

Dennettův předpoklad fixnosti fikčních světů, který má heterofenomenologovi zajistit stabilitu 

výsledného popisu (výseků) zkušenosti heterofenomenologického subjektu. Takový 

předpoklad autor odmítá s poukazem na rozpracovanou teorii bytostné otevřenosti textu 

aplikovanou na zvláštní případ heterofenomenologického souboru výpovědí 

heterofenomenologického subjektu. Druhý, podle všeho zásadnější kritický osten autora míří 

na nebezpečí principiálního selhání celého heterofenomenologického projektu v tom smyslu, 

že navzdory Dennettovým výchozím deklaracím „[může] heterofenomenologie tak, jak ji 

Dennett líčí, ... nabídnout pouze seznam obsahů, jejichž kvalitu máme poznat, nikoliv poznání 

jejich kvality“ (s. 50). Kořen tohoto selhání vidí autor vposled – v návaznosti na Lyotardovy 

obecněji zaměřené kritické myšlenky – v Dennettově „omezení interpretace textu na 

sémantická fakta a řečovou hru deskripce“ (s. 51). Tato diagnóza konečně vede autora 

k nevšednímu návrhu rozšířit „repertoár heterofenomenologie“ na verbální úrovni o řečové hry 

založené na schopnostech „literátů, kteří v oblasti řeči uplatňují svou kreativitu a invenci“ (s. 

53) a na neverbální úrovni o výrazový potenciál neverbálních uměleckých forem, např. tance. 

 Autor v předložené práci jasně osvědčuje schopnosti a dovednosti odpovídající 

požadavkům kladeným na úspěšnou diplomovou práci. Zpracování tématu je neseno velmi 

dobrou obeznámeností s příslušnou problematikou a se soudobými kritickými diskusemi, autor 

rovněž dobře zná a náležitě uplatňuje několik hlavních primárních textových zdrojů i přiměřené 

množství nejdůležitější sekundární literatury. Práce je dobře a přehledně strukturovaná, za 

zmínku stojí i velmi kvalitně zpracovaný Závěr. Poznámkový aparát je funkční a formálně 

v pořádku. Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá (ač se autor nevyvaroval několika dosti 

rušivých gramatických chyb), autor se většinou vyjadřuje strukturovaně a srozumitelně. Dojem 

mírně kazí jen občasné anglismy v překladech originálních pasáží v citacích, ale občas i 

v autorově vlastním textu (např. na str. 41 „vize“ namísto „vidění“ apod.). Zvláštní ocenění si 

na druhou stranu zaslouží autorova původní (nakolik to jako nespecialista mohu posoudit) 

kritika Dennettovy koncepce heterofenomenologie, kterou považuji (zejména v druhé z výše 

uvedených linií) za pádnou a velmi dobře vedenou, a stejně tak i odvaha, s níž autor předkládá 

svůj vlastní – a po mém soudu solidně motivovaný – návrh na vylepšení vyhlídek 

heterofenomenologie na úspěch. 

 Pokud jde o problematické aspekty předložené práce, mám několik kritických postřehů, 

resp. nejasností. 



 (1) Pokud jde o celkovou tematickou výstavbu, domnívám se, že zejména v Úvodu 

nabude čtenář poněkud zkreslenou představu o ústředním problému, o němž předložená práce 

pojednává. S ohledem na reálné provedení práce je zde příliš mnoho prostoru věnováno otázce 

samotného charakteru a statusu subjektivní zkušenosti na úkor jasnější a rozsáhlejší tematizace 

heterofenomenologie jakožto kandidáta na rozpracovaný, resp. částečně realizovaný projekt 

Nagelovy objektivní fenomenologie. Tato diskrepance je o to zřetelnější, že Závěr je naopak 

faktickému obsahu práce zcela přiměřený. 

 (2) Domnívám se, že autorova důležitá kritická diskuse Dennettova „ztotožnění 

heterofenomenologických objektů a neurálních událostí v mozku“ (s. 37) je místy poněkud 

konfúzní a matoucí. Tak (a) na s. 38, odst. 2, ř. 1-2 autor parafrázuje diskutované ztotožnění 

tak, že „události v mozku jsou předmětem heterofenomenologických objektů“. Spojení 

„předmět objektu“ samo vyznívá velmi problematicky až nesmyslně. A pokud zde na místo 

výrazu „předmět“ doplníme (podle mě náležitě) „obsah“ ve smyslu reálného referentu 

předpokládaných manifestních „objektů“ výpovědí heterofenomenologických subjektů, 

přestane být jasné, zda lze smysluplně mluvit o ztotožnění obojího. Dále mi není jasné, (b) jak 

autor na s. 38, odst. 2, ř. 13-19 dospívá k výkladu, podle nějž platí-li, že 

„heterofenomenologické objekty [jsou] ... intencionálními předměty [verbálních] soudů 

[heterofenomenologických subjektů]“, pak by to znamenalo, „že heterofenomenologický 

objekt by byl oním „p“ v soudu „x věří, že p““: soud „x věří, že p“ přece vynáší 

heterofenomenolog na základě soudu „p“, který vynáší heterofenomenologický subjekt; takže 

heterofenomenologický objekt by měl být intencionálním předmětem soudu „p“, a nikoli soudu 

„x věří, že p“. 

 (3) Mám za to, že autor dluží čtenáři přesnější vysvětlení důsledků kritiky Dennettova 

předpokladu fixnosti fikčních světů. Aby měla kritika na Dennettův projekt vážnější dopad, 

musela by ve svých důsledcích nějak ohrozit nárok „fixně“ koncipované heterofenomenologie 

na objektivitu. Je-li autorova kritika oprávněná, zajisté bude platit, že oproti Dennettovým 

předpokladům bude heterofenomenologie v jakékoli konkrétní realizaci podstatně a 

nezrušitelně uzavřena ve specifickém (a historicky se proměňujícím) hermeneutickém kruhu. 

Nenahlížím však, že toto by samo o sobě nutně znamenalo ohrožení objektivity 

heterofenomenologických poznatků či závěrů. 

 

 Navzdory uvedeným výtkám, resp. nejasnostem, považuji práci za zdařilou. Téma je 

zpracováno kompetetně a přesvědčivě, s nezanedbatelným autorovým vlastním badatelským 

vkladem. Jednoznačně ji proto doporučuji k obhajobě a předběžně navrhuji hodnotit ji jako 

výbornou. 

 

V Praze dne 14. 6. 2019 

Jan Palkoska 


