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Ciele dizertačnej práce:

Pri  bežných činnostiach a interakcii chápeme seba i druhé ľudské bytosti (od istého 

veku) ako osoby s nejakým ja, ktoré sú subjektom vedomého prežívania a sú schopné 

voľne konať vo svete s ohľadom na ich ciele/zámery plus znalosti alebo presvedčenia o 

relevantných stavoch sveta. Koncept osoby hrá pritom kľúčovú rolu v ľudskej sociálnej 

interakcii a kolektívnych praktikách, ktoré podliehajú hodnotám a normám. Vrátane 

morálnej regulácie interpersonálnych vzťahov a interakcií, v ktorých vnímanie seba 

a druhých ako osôb úzko súvisí s ich vnímaním ako konateľov, schopných vedome 

zvážiť dôvody pre/proti, majúcich kontrolu nad ich voľbami a aktivitami, a teda i 

zodpovednosť.  

Michaela Jirout Košová si v dizertačnej práci kladie za cieľ preskúmať povahu konceptu 

osoby a súvisiacich subkonceptov. Tento koncept patrí podľa nej do unikátneho 

pojmového rámca, ktorý sa vymyká definitívnej redukcii na naturalistické pojmové 

rámce našich najlepších vedeckých teórií. A ani jeho eliminácia (a nahradenie 

naturalistickým rámcom vedeckých teórií) nie je pre nás mysliteľnou alternatívou. 

Autorka explicitne uvádza W. Sellarsa a D. Davidsona ako jej teoretický „background“. 

Obidvaja filozofi boli inšpirovaní Kantovou koncepciou nás ako bytostí, ktoré sú súčasne 

obyvateľmi ríše slobody (autonómia) i ríše prírody (kauzálny determinizmus). Sellars 

i Davidson poukazujú na to, že Kant má v prvom prípade na mysli náš pojmový rámec 



pre chápane seba a druhých bytostí ako konateľov, ktorí sú rozumní a autonómni preto, 

že sú schopní si explicitne uvedomiť dôvody a v ich svetle súdiť, rozhodovať sa a konať. 

A 

jedna z hlavných výziev filozofie je podľa nich ukázať, že a ako možno skĺbiť tieto dve 

perspektívy.  

Autorka v týchto bodoch súhlasí s Davidsonom a Sellarsom. A hovorí o dualizme 

(pojmových) ríší. Ja budem hovoriť o dualizme pojmových rámcov. To je predmetom jej 

výkladu v úvode. Následne sústreďuje pozornosť na koncept ja (kap, 1.), ktorý chápe 

ako jadro konceptu osoby a na subkoncepty: kauzálny činiteľ (so slobodnou vôľou – kap. 

2.), skutočné ja (s dušou a morálnou esenciu/identitou - kap. 3.), subjekt (s vedomím – 

kap. 4.). Jej hlavná téza pritom je, že naše bežné („folk“) chápanie nás a nášho miesta vo 

svete je dualistické. V tom slova zmysle, že koncept osoby a jeho subkoncepty chápeme 

tak, že im odpovedá niečo fundamentálne odlišné od javov fyzického sveta, vrátane 

telesných aspektov. Pred-teoretické pochopenie javov fyzického sveta sa precizuje (a 

často radikálne reviduje) vo vedeckých teóriách (fyzika, neurofyziológia apod.). Tejto 

objektivizujúcej perspektíve sa však vymyká ja, slobodná vola, morálna identita 

a vedomie. Takto to aspoň podľa autorky my, ako ľudoví dualisti, intuitívne chápeme. 

Autorka chce v práci ukázať, že tento ľudový dualizmus v podstate  dobre rezonuje 

s dualizmom pojmových rámcov. A uvádza či minimálne naznačuje, že ten prvý možno 

chápať ako intuitívny základ pre ten druhý. Autorka sa súčasne programovo hlási 

k metodológii tzv. „negatívnej“ experimentálne filozofie, ktorá  v jej argumentácii slúži 

jednak ako dôležitý zdroj empirickej evidencie v prospech ľudového dualizmu, jednak 

ako isté premostenie medzi ľudovým a filozofickým dualizmom. Evidencia pre tvrdenie, 

že ľudia sú ľudoví dualisti, sa podľa nej ukazuje na úrovni intuícií o relevantných 

konceptoch, ktoré je možné testovať formou dotazníkov (čo robila i sama autorka a jej 

tým). 

Obsah dizertačnej práce:

V kap. 2. autorka argumentuje, že dualizmus pojmových rámcov nám umožňuje chápať 

ja („self“) ako užitočný konštrukt mysli, ktorý je v tomto zmysle realitou (mentálnou), 



hoci na úrovni objektívnej reality popisovanej vedou mu nič neodpovedá. Ak chápem 

autorku správne, máme podľa nej prirodzený-intuitívny sklon chápať ja ako ultimátne 

kauzálne centrum našej zámernej činnosti. Ako také sa toto ja sa vzpiera reduktívnemu-

kauzálnemu vedeckému vysvetľovaniu, pretože ho vnímame či chápeme ako niečo, čoho 

rozhodnutia/akcie už nemajú ďalšie príčiny. Autorka hovorí, že náš koncept ja má 

v tomto zmysle nadprirodzený („supernatural“) či transcendentný aspekt. Objektívne-

vedecké vysvetlenie sveta totiž žiadne takéto ultimátne kauzálne epicentrum 

nenachádza. Na druhej strane, koncept ja nie je určený pre účel objektívneho vedeckého 

popisu/vysvetlenia fyzického sveta, ale predovšetkým pre 

a) kontrolovanejšie a flexibilnejšie formy cieleného/plánovaného chovania 

b) sociálne interakcie a koordináciu. 

Pre tieto účely funguje dobre a v tomto zmysle to nie je „len ilúzia“, hoci to je konštrukt 

našich špecificky adaptovaných myslí. V obidvoch doménach je užitočné odlíšiť seba od 

sveta, vrátane iných bytostí, ako aktívneho činiteľa, ktorému o niečo ide, a ktorý 

manipuluje jeho prostredie tak, aby toho dosiahol.  To sa autorka inšpiruje 

predovšetkým Dennettovou filozofickou koncepciou naratívneho ja, ktorú podkladá 

Wegnerovou psychologickou koncepciou niečoho, čo nazýva minimálnym ja („minimal 

self“). A tvrdí, že ich zdravé jadro sa dá integrovať do dualizmu pojmových rámcov, ako 

ho chápe ona: v rámci Davidsonovského konateľského pojmového rámca (

či Sellarsovho „manifestného obrazu človeka “) je ja síce akousi virtuálnou ale nanajvýš 

užitočnou realitou. V objektívnej realite (vedy) jej síce nič priamočiaro neodpovedá, ale 

ani nemusí, pretože praktická užitočnosť tohoto pojmového rámca – a jeho virtuálnych 

realít – je očividná pre behaviorálne flexibilné a sociálne bytosti nášho druhu.  

Ďalej sa autorka v podobnom duchu sústreďuje na nasledujúce subkoncepty: 

 kauzálny činiteľ (so slobodnou vôľou) – kap. 2.

 skutočné („true“) ja (s dušou, morálnou identitou) – kap. 3.

 subjekt (s vedomím) – kap. 4.,

s tým že priebežne odkazuje na  štúdie experimentálnych filozofov a psychológov, ktoré 

podľa nej svedčia v prospech ľudového dualizmu. Napr. niektoré empirické štúdie 

ukazujú, že: 



 2. kapitola: ľudia majú sklon chápať voľné/zámerné konanie v termínoch 

dôvodov (napr. vo forme presvedčení a túžob), skôr než v termínoch príčin, a 

vnímať tenziu medzi kauzálnym determinizmom a slobodným rozhodnutím 

(napr. intuície, že v úplne kauzálne determinovanom svete také dôvody nehrajú 

rolu).  

Autorka tu hovorí o ľudových konceptoch kauzálneho aktéra a  slobodnej vôle, 

chápaných ako niečo nadprirodzené a transcendentné. 

 3. kapitola: ľudia (dokonca malé deti) rozlišujú telo/ myseľ / dušu. S telom si 

primárne asociujú biologické funkcie, s mysľou (a mozgom) kognitívne funkcie 

(myslenie, uvažovanie, vedomie), a s dušou esenciálne aspekty (napr. 

nemennosť, nesmrteľnosť, morálne kvality).  Ľudia si pritom silnejšie asociujú 

ich skutočné ja  a osobnú identitu s morálnymi atribútmi, ktoré zvyknú pripisovať 

práve duši. 

Autorka tu hovorí o ľudovom koncepte skutočného morálneho ja, opäť 

chápaného ako niečo nadprirodzené a transcendentné.

 4. Kapitola: ľudia majú predispozíciu intuitívne (rýchlo, automaticky) vnímať 

niečo ako aktéra s vedomými stavmi na základe znakov ako sú napr. oči. Túto 

automatickú reakciu často potvrdia, ale niekedy naopak inhibujú v 

ich reflektovanom súde (napr. v prípade hmyzu, kde reflektovaný súd môže 

zohľadniť informácie o jeho príliš primitívnej neurofyziológii). Vedomé stavy 

s fenomenálnymi aspektmi (obzvlášť emocionálne, ktoré reflektujú záujmy 

sociálnych bytostí) si primárne asociujú so sférou morálnej regulácie, a teda 

s osobami.                                                                                                                                                                    

Autorka tu hovorí o ľudovom koncepte subjektu/vedomia, opäť chápaného ako 

niečo nadprirodzené a transcendentné vďaka prepojeniu na sféru dôvodov 

a morálky. Súčasne sa vymedzuje voči tendencii včítať filozofický problém 

fenomenálneho vedomia (tzv. „hard problem“ alebo „explanatory gap“) do 

ľudového konceptu. Podľa nej filozofi neopodstatnene hypostazujú kvalitatívne 

aspekty ako akési jednotliviny pred okom mysle = kváliá (problematický model 

introspekcie). Ľudový koncept to naopak chápe tak, že sme vo vedomých 



stavoch, a že fenomenálne kvality (napr. vnem bolesť alebo červenosti) ako 

kvality objektov (objekt je červený) či telesných lokalít (bolesť je v nohe).  

Formálna stránka práce:

Práce je podľa mňa rozumne štruktúrovaná vzhľadom na stanovené ciele. 

Argumentačná linka je zrejmá, hoci o jednotlivých premisách a záveroch možno 

diskutovať (vis komentáre a pripomienky nižšie). Odborná angličtina je dobrá, hoci nie 

vždy optimálna: v práci sa nájdu i chyby a štylistika by miestami zniesla profesionálne 

korektúry.

Zhodnotenie  a pripomienky:

Práca má nepochybne zaujímavú tézu i metódu, ktorá kombinuje konceptuálnu analýzu 

s empirickým prístupom.  To dáva dobrý zmysel vzhľadom na jej predmet skúmania, 

ktorým je náš pojmový rámec pre chápanie nás a druhých ľudských bytostí ako osôb. Je 

však vhodné poznamenať, že autorka nikde príliš nevysvetľuje, čo presne považuje za 

„intuície“. Ničmenej, „intuícia“ je notoricky hmlisté a viacznačné slovo (i vo filozofii),  

a určite by preto bolo vhodné venovať jeho objasneniu adekvátny priestor. 

Ďalej si dovolím formulovať (pre účely obhajoby) určité pochybnosti o tom:

a. do akej miery je jej interpretácia ľudových konceptov výstižná,

b. do akej miery spolu rezonujú filozofický dualizmus pojmových rámcov (FD) 

a ľudový dualizmus (LD). 

Ad a)

V prípade LD autorka opakovane akcentuje naše chápanie skutočného ja, slobodnej vôle 

a vedomého subjektu ako nadprirodzených či transcendentných entít či javov: napr. 

chápanie ja/kauzálneho činiteľa ako akéhosi homuncula, ktorý je ultimátnou príčinou 

(„unmoved mover“) jeho voľných aktov.  Autorka súhlasí s Wegnerom a Dennettom, že 

sa takto intuitívne vnímame. Myslí si však, že Dennett mení tému, keď redefinuje tento 



koncept tak, aby bol zlučiteľný s vedeckým obrazom a kauzálnym determinizmom. Jej 

vlastný návrh je, že náš koncept nie je súčasťou koherentnej (proto-)metafyzickej teórie 

ale má uvedené aspekty. To vysvetľuje intuitívne pociťovanú tenziu medzi slobodou 

vôle a kauzálnym determinizmom. Súčasne  to je zlučiteľné s tým, že tento koncept patrí 

do pojmového rámca s inou logikou, ktorý slúži úplne iným avšak nanajvýš užitočným 

účelom.

V autorkinej argumentácii vidím minimálne nasledovné problémy. 

Po prvé,  nie som presvedčený, že naša každodenná fenomenológia (v kontraste s post-

karteziánskou tradíciou jej interpretácie) obsahuje nejakého ja-homuncula, ktorý je 

ultimátnou príčinou („unmoved mover“) voľných aktov. Na bežnej, „person-level“ 

úrovni o sebe určite uvažujeme v štýle typu: ja som urobil to a to, ty si urobil to a to, 

apod. A je celkom dobre možné, že toto uvažovanie je umožnené až jazykom a tým, že 

sme sociálne bytosti, ktoré sa rozvinuli takéto interpretačné praktiky primárne na 

interpersonálnej úrovni ich komplexných interakcií. Ale táto rovina nepotrebuje a je 

funkčná i bez konštruktu ja-homuncula. V tomto zmysle nie som presvedčený, že je 

súčasťou pred-teoretického, ľudového konceptu. To nevylučuje, že keď sa pustíme do 

teoretizovania či filozofovania, môže nás povrchová logika či gramatika (ako by povedal 

Wittgenstein) nášho pojmového rámca zvádzať k tomu, aby sme taký konštrukt 

vytvorili.

Po druhé,  autorka sama zmieňuje štúdie Nahmiasa a Thompsona, ktoré spochybňujú, že 

ľudia vnímajú kauzálny determinizmus ako problém pre slobodnú vôľu, a že vnímajú 

slobodnú vôľu ako niečo nadprirodzené. Podľa ich dát sa ľudový koncept slobodnej vôle 

javí byť pomerne vágny a teoreticky-metafyzicky minimálny či neutrálny, dokonca 

zlučiteľný s kauzálnym determinizmom. Autorka tvrdí (s. 72):

 As far as I am concerned, the experimental results described in this section 

support my idea of compatibilism – the need to distinguish between the two 

conceptual realms. People seem to have a concept of free will that transcends 

purely scientific vision.... This is in accord with the previous idea that people use 



“user-illusions” and shortcuts in order to be able to view persons effectively 

instead of deep and elaborate theories that would yield a perfect understanding 

of the phenomenon. This means that the folk still might have certain unreflected 

idea of conscious will as a transcendent “unmoved mover” of the mental realm 

that escapes physical causation, but the details of this notion remain unclear due 

to the fuzzy nature of folk theories...

               ...

In other words, certain transcendence steps into the question, even though this 

transcendence is not based on any exhaustive metaphysical theory. Empirical 

data from studies of folk intuitions point precisely in this direction.

Ja však nevidím, že by jej argumentácia vylúčila (mne plauzibilne znejúcu) interpretáciu 

Nahmiasa a Thompsona („naturalistic vision“), ktorí podľa jej vlastných slov (s. 71): 

… refuse to ascribe to the folk the idea that free will is dependent on an agent 

capable of deciding “from nowhere”…. Folk are willing to accept certain scientific 

explanations of our actions without losing their beliefs about free will as long as 

they enable the language of reasons to survive.

Autorka podľa mňa príliš úsečne a nepresvedčivo glosuje ich štúdie používajúce scenáre 

skenovania mozgu. Pri obhajobe by mala lepšie vyfutrovať je kritiku a obhájiť vlastnú 

pozíciu. 

Ad b)

To, že činy sú motivované dôvodmi vo forme našich presvedčení/túžob, je zlučiteľné 

s tým, že sa nedejú len tak (majú nejakú príčinu), i s tým že naše presvedčenia/túžby sú 

(medzi) ich príčinami (ktoré sú sami kauzálnym produktom iných mechanizmov). Ako 

chápem Nahmiasa a Thompsona, náš teoreticky neutrálny ľudový koncept s týmto nemá 

problém: 

People will be reluctant to hold an agent responsible for behavior when they 

interpret his or her behavior as being fully caused by factors that do not include 



any of his or her reasons (or by processes that do not include any of the agent’s 

reasoning (citácia na s. 71). 

Davidsonov prístup je podľa mňa s týmto zlučiteľný. Podľa Davidson bežne 

vysvetľujeme konanie nás i druhých tým, že ho racionalizujeme: predpokladáme napr. 

určité chcenia/túžby resp. relevantné znalosti/presvedčenia o stavoch sveta, ktoré sú 

dôvodmi vysvetľovaného konania. Davidson argumentuje, že (1) takéto vysvetlenia sú 

síce kauzálne (ak sú pravdivé, tak sú uvedené dôvody súčasne mentálnymi príčinami 

konania,) avšak (2) sú anomálne v tom zmysle, že neexistujú striktné (psychofyzické) 

zákony, ktoré obsahujú psychologické popisy ako „X si myslí, že...“, „X chce aby...,“ apod. 

Ad (1): mentálne stavy sú totiž podľa Davidsona totožné s fyzikálnymi stavmi mozgu 

(monizmus), ktoré sú neproblematicky kauzálne účinné (nečelíme teda klasickému 

dualistickému problému interakcie mentálneho s telesným). Ad (2): súčasne sú však 

psychologické vysvetlenia holistické (odkaz na nejaký mentálny stav implikuje odkazy 

na ďalšie mentálne stavy) a normatívne (predpokladajú princípy racionality). V tom sa 

zásadne líšia od logiky vedeckých vysvetlení, ktoré rekurujú v poslednej inštancii k  

univerzálnym a striktným zákonom. 

Ergo, podľa Davidsona sú intencionálne vysvetlenia konania pomocou dôvodov súčasne 

bona fide kauzálne vysvetlenia, dôvody sú súčasne príčinami. Paradoxne, sama autorka 

(s. 69) cituje jednu  z pasáži, kde to Davidson naznačuje:

 Such accounts of intentional behaviour operate in a conceptual framework 

removed from the direct reach of physical law by describing both cause and 

effect, reason and action, as aspects of a portrait of a human agent. The 

anomalism of the mental is thus a necessary condition for viewing action as 

autonomous. (Davidson, D., Essays on actions and events, p. 225.)

Taký kauzálny nexus síce nemôžeme subsumovať pod striktné psychofyzické zákony, 

ale môžeme ho v princípe odvodiť zo striktných fyzikálnych zákonov, keď príslušné 

stavy popíšeme fyzikálne. Autonómia konania tu teda neznamená „vymykajúce sa 

kauzálnemu poriadku či determinizmu“ ale „vymykajúce sa zachyteniu v striktných 

zákonoch“. 



V Davidsonovej koncepcii je navyše konateľský rámec vymedzený tak, že v ňom nehrá 

žiadnu rolu problematický homunculus, ani duša  zakladajúca osobnú identitu. V tomto 

zmysle by Davidson podľa mňa zdráhal povedať, že intencionálne vysvetlenie činov 

v termínoch  presvedčení a túžob subjektu/aktéra odkazujú k niečomu 

nadprirodzenému či transcendentnému.

Vo všeobecnosti, problém pre tézu autorky, že LD tvorí akýsi intuitívny základ pre FD je 

to, že filozofi ako Davidson sa snažia vydestilovať z našich bežných pojmových praktík 

nejaké ich životaschopné jadro (napr. racionalizácia), do ktorého typicky neinkorporujú 

metafyzicky problematické elementy (v duchu niečoho ako explikácia či racionálna 

rekonštrukcia). Autorka však vykazuje práve túto tendenciu v aplikácii na LD (do akej 

miery má v tomto autorka pravdu je samo o sebe otázkou - vis bod (a) vyššie).  

Konečne, autorka opakovane glosuje nielen koncept ja ale i koncepty intencionálnych 

stavov ako užitočné mentálne konštrukty (ilúzie) pre účely interpersonálnej interakcie. 

To implikuje, že im v objektívnej realite nič neodpovedá – je to akási virtuálna ontológia 

nášho konateľského pojmového rámca, ktorú potrebujeme, pretože sme hypersociálne 

a kognitívne limitované bytosti, ktoré musia abstrahovať, zjednodušovať a idealizovať 

zoči-voči nesmiernej kauzálnej komplikovanosti sveta. Avšak dokonca i Dennett tvrdí, 

že naše pripisovanie intencionálnych stavov funguje pretože „stopuje“ určité robustné a 

reálne vzorce chovania („real patterns“). Čomu sa chce Dennett vyhnúť, je tvrdenie, že 

im musia odpovedať nejaké „entity v hlavách“. V tom sa líši od Davidsona, ktorý si myslí, 

že intencionálne stavy sú de facto totožné s fyzickými stavmi mozgu (= jeho monizmus, 

hoci anomálny). Autorkin slovník „ilúzií“, „konštruktov“, či „fikcií“ mi v tomto ohľade 

nepríde príliš jasný, a rozhodne  nereflektuje nuansy rôznych filozofických pozícií.

Konečné zhodnotenie:

Napriek týmto pripomienkam však konštatujem, že dizertačná práca naplnila dobre jej 

stanovené ciele. Oceňujem to, že autorka je dobre oboznámená s relevantnou 

literatúrou, že uskutočnila vlastné empirické výskumy (niektoré budú publikované 



v štandardných filozofických časopisoch medzinárodnej úrovne), a má ambíciu 

prehovoriť do medzinárodnej odbornej debaty. Rozhodne preto prácu odporúčam 

k obhajobe.

V Hradci Králové 13.12.2020                            Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.

                                                                                            KFSV FF UHK


