
Abstrakt 

Tato práce je zaměřená na neredukovatelnost konceptu osoby na vědecký popis světa. Hlavní 

inspirace pro tematizaci tohoto specifického aspektu lidového dualismu přichází od Donalda 

Davidsona (dvě říše) a Wilfrida Sellarse (dva obrazy). Teoretické pasáže jsou doplněny reflexí 

nad výsledky empirických studií vycházejících zejména z experimentální filozofie s cílem 

demonstrovat přínos tohoto přístupu v pokusech dosáhnout komplexního náhledu na filosofické 

otázky spojené s morální dimenzí lidského života. První kapitola pojednává o širším konceptu 

Já a poukazuje na nutnost uvést na scénu dvě konceptuální říše: existuje specifická konceptuální 

říše (neredukovatelná na fyzikální říši a vědecký obraz), která umožňuje adekvátní uchopení 

konceptu osoby. Následující kapitoly rozebírají jednotlivé subkoncepty konceptu Já. Druhá 

kapitola je zaměřená na koncept svobody vůle a skrze probírání různých přístupů poukazuje na 

nutnost vzít do úvahy lidové koncepty. Dospívá k závěru, že lidový koncept svobodného 

konatele je s ohledem k vědeckým přístupům transcendentní a vykazuje jisté „nadpřirozené“ 

charakteristiky spojené s konceptem vědomé vůle. Třetí (a centrální) kapitola je zaměřená na 

koncept esenciálního Já. Reflexí nad empirickými výzkumy lidového dualismu a lidových 

intuicí týkajících se osobní identity odhaluje normativní jádro lidového konceptu osoby, a sice 

morální a mezilidskou dimenzi vynořující se z konceptu esenciálního morálního Já a 

z lidového konceptu duše. Poslední kapitola pojednává o konceptu vědomí. Odkazujíc se na 

různé empirické studie kritizuje a klade na pravou míru roli, kterou filozoficky chápaný 

problém vědomí hraje v rámci lidového konceptu osoby. Hlavním závěrem kapitoly je tvrzení, 

že nefilozofové neuznávají těžký problém vědomí do takové míry, jak je tomu u filozofů. Jenom 

některé specifické vědomé stavy jsou klíčem k lidovému konceptu osoby, a to díky jejich 

spojení s morální a mezilidskou dimenzí. Závěr práce vyzdvihuje důležitost zkoumání lidových 

intuicí a rozlišování mezi dvěma konceptuálními říšemi v řešení morálních otázek nejenom pro 

dnešek, ale i do budoucnosti. 
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