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Deklarovaným cílem předložené práce je „zmapovat Leibnizovu idealistickou pozici, 

porovnat ji s Berkeleym a rozhodnout, zda Leibnizovy námitky [formulované v krátké 

poznámce na poslední stránce Leibnizova exempláře Berkeleyho Principů – JP] vůči 

Berkeleymu jsou oprávněné, nebo zda jsou jejich pozice ... podobné“ (s. 4). Po obsažném 

Úvodu, v němž Filip Raboch (dále FR) na pozadí přehledového podání základních 

relevantních interpretačních pozic moderního bádání specifikuje předmět svého zájmu jako 

otázku po tom, jak oba srovnávaní filosofové koncipují materiální svět, a zavádí technickou 

terminologii (idealismus, fenomenalismus, realismus), přistupuje FR v Oddílu I. („Idealismus 

Gottfrieda Leibnize“) k ucelenému podání Leibnizovy koncepce ontologické povahy matérie. 

Nejprve si v kap. 1 připravuje půdu tím, že v hlavních rysech představuje Leibnizovu pozdní 

„monadologickou“ ontologii. V kap. 2 pak na těchto základech vypracovává to, co označuje 

za „nejproblematičtější bod Leibnizova idealismu“ (s. 23), a sice otázku, „jak mohou být 

monády nerozlehlé a zároveň být základem materiální reality“ (s. 23), a tuto otázku zdařile 

usouvztažňuje se zásadním napětím spočívajícím v tom, že Leibnizova pozice ohledně 

ontologického statusu matérie vykazuje jak výrazné fenomenalistické, tak výrazné realistické 

znaky, přičemž realismus a fenomenalismus „jsou ... obvykle chápané jako protikladné 

[pozice]“ (s. 23), napětím, jehož neuralgickým bodem je Leibnizova kategorie tzv. dobře 

založených fenoménů (phaenomena bene fundata). FR posléze důkladně a trpělivě vysvětluje, 

proč a v jakém smyslu lze Leibnizovu koncepci vykládat jako syntézu obou uvedených 

zdánlivě protikladných stanovisek – což lze považovat za jeden ze zásadních úseků celé 

předložené práce –, a následně se věnuje četným ramifikacím vykázaných výsledků 

v Leibnizově filosofii. V Oddílu II. („Idealismus George Berkeleyho“) přechází FR 

k podobně ucelenému podání Berkeleyho filosofické pozice, nakolik je relevantní pro 

ohlášené kritické srovnání. V kap. 1 souhrnně představuje Berkeleyho idealistickou pozici na 

základě komentáře k §§ 1-7 Principů; v kap. 2 se FR obrací k Berkeleyho verzi tzv. 

imaterialismu, přičemž klade velký (a netriviální) důraz na obsahovou odlišnost idealistických 

a imaterialistických aspektů zkoumané pozice; a v kap. 3 i za pomoci sekundární literatury 

přesvědčivě ukazuje na epistemologické a theologické motivace Berkeleyho imaterialismu, 

což ostře kontrastuje s Leibnizovými již dříve vykázanými motivacemi pro idealistickou 

koncepci matérie, jež jsou ontologického a přírodněfilosofického charakteru. V Oddílu III. 

(„Leibnizova reakce na Berkeleyho filosofii“) pak FR využívá výdobytků předchozích dvou 

oddílů k provedení ohlášeného srovnání. Na půdorysu Leibnizovy kritické poznámky na 

poslední stránce jeho exempláře Berkeleyho Principů postupně ukazuje, že na první pohled se 

nabízející (a mnoha interprety přijímaná) značná shoda mezi pozicemi Berkeleyho a Leibnize 

je jen zdánlivá a ve skutečnosti se redukuje pouze na obecné přesvědčení, že v konečném 

důsledku „neexistuje nic jiného než duše a jejich percepce“ (s. 58), resp. že „vnější svět je 

závislý na mysli“ (s. 66), a následně se věnuje postupnému rozkrývání zásadních rozdílů při 

explikaci tohoto přesvědčení, mezi něž náleží zásadně odlišný výklad oduševnělosti, potažmo 

percepcí; redukcionistické vs. eliminativistické chápání závislosti matérie na duších; odlišný 

přístup k problematice metodologických a theologických implikací okasionalismu; a velmi 

odlišný přístup k hrozbě skepticismu. Díky tomu FR dospívá i závěru, že „idealismus 

Leibnize a Berkeleyho se protíná pouze v nejužším možném pojetí idealismu. Jinak lze říct, 



že verze idealismu obou autorů jsou tak vzdálené, jak to jen jde“ (s. 66); a že na otázku, zda 

„je Leibnizova kritika oprávněná“, se musí odpovědět „ano i ne“ (s. 66). 

 Předložená práce přesvědčivě dokládá, že FR zvládl tematizovanou látku způsobem, 

který zcela naplňuje požadovanou úroveň specializovaných znalostí v rámci magisterského 

studia. FR osvědčuje velmi solidní znalosti nejdůležitějších relevantních pramenných textů, 

které interpretuje s porozuměním, a zároveň se dobře orientuje i ve výseku relevantní 

sekundární literatury, který je pro účely diplomové práce více než postačující. V některých 

ohledech se FR nerozpakuje zastávat i ne zcela ortodoxní interpretační stanoviska 

(jednoznačné a argumentačně podložené odmítnutí fenomenalistických interpretací Leibnize; 

diagnóza imaterialismu jako pouze druhotného rysu Berkeleyho základní filosofické pozice). 

FR náležitým a metodologicky korektním způsobem dosahuje deklarovaných cílů, členění 

práce je přehledné a jednotlivé části na sebe tematicky dobře navazují. Vzhledem ke 

komplexnosti a nejednoznačnosti především Leibnizových pozic lze tak autorův výkon 

považovat za velmi dobrý. Po formální stránce lze textu vytknout snad jen nesoudržnosti při 

citování Leibnizových pramenných textů (nejednotné odkazování na překladové a/nebo 

pramenné edice; nejednotné uvádění odkazů buď přímo za citovanými pasážemi, anebo 

v poznámkách pod čarou). Jazyková úroveň práce je na solidní úrovni, překlepů či přehlédnutí 

jsem nalezl poměrně málo. 

Navzdory tomu, že FR zapracoval značné množství mých kritických podnětů, 

shledávám v práci některé problematické momenty: 

(1) Obecně vzato se FR (navzdory značnému pokroku v této věci při finalizaci práce) 

zcela nevyvaroval jisté repetitivnosti, která na mne působí rušivě především v kap. 3. 

II. oddílu. 

(2) V textu zůstalo poměrně velké množství různých drobných, avšak rušivých (a 

někdy vlastně chybě se rovnajících) nesrovnalostí, např.: str. 19, posl. ř. – na místo 

„myslící“ patří spíše „oduševnělé“; str. 35, pozn. 86: na místo „esenciální“ patří 

„kvalitativní“; str. 45, bod 3a. – podle Locka neplatí, že „sekundární kvality existují 

jen v mysli“: na s. 50-51 se už FR této chyby nedopouští, na označeném místě však 

přetrvala; s. 58, odst. 3 – percepce nelze u Leibnize identifikovat se smyslovými 

vjemy nejen proto (jak uvádí FR), že podle Leibnize existují i nevědomé percepce, ale 

navíc také proto (což FR opomíjí), že existují percepce čistě intelektuální. 

Kromě toho mám na autora několik doplňujících otázek: 

(1) Na s. 11-12 FR v rámci výčtu a explikace „základních esenciálních vlastností“ 

monád rozlišuje mj. i aktivitu a kauzální soběstačnost. Domnívám se však, že se jedná 

o dvě koextenzivní pojmenování jedné a téže vlastnosti, totiž že všechny stavy jedné 

každé monády mají svůj původ vposled výhradně v přirozenosti dané monády. Zdá se 

mi dokonce, že k nějakému takovému pojetí se zavazuje i sám FR svým výkladem 

v posledním odstavci na s. 31. Jak by tedy FR hájil rozlišování aktivity a kausální 

soběstačnosti jako dvou odlišných (navíc esenciálních!) vlastností? 

(2) Na s. 40, ř. 1-2 stojí, že „Leibniz redukuje materiální substance na smyslově 

vnímatelné entity“ (má kurzíva). Zdá se mi, že takové tvrzení je přinejlepším 

mnohoznačné a přinejhorším zavádějící či dokonce chybné. Mohl by FR vysvětlit, co 

přesně zde má na mysli? 



(3) Na s. 64, na počátku odst. 2 FR tvrdí, že by se Berkeleymu „dokonce ... dalo 

namítnout, že [jeho universu] schází koherence“. V dalších větách odstavce jsem ale 

nenalezl nic, z čeho by nebezpečí nekoherence bylo patrné. Dozvídáme se zde sice, že 

navzdory tomu, že všeobecnost zásady esse est percipi je nakonec fundována v 

„nazírání Boží myslí“, „pořád zůstává otázka, co se děje s těmi částmi světa, které 

nejsou aktuálně vnímané [žádnou – JP] konečnou myslí“, nekoherenci, ani tato otázka 

však nakolik dohlížím žádnou nekoherenci nezakládá. Mohl by FR svoji tezi o 

nekoherenci obhájit? 

Celkem vzato považuji předloženou práci za zdařilou; její hlavní klady a autorův 

výkon jsem již vyzdvihl výše. Práci proto jednoznačně doporučuji k obhajobě; vzhledem 

k uvedeným nedostatkům a nejasnostem jim pak navrhuji hodnotit jako výbornou nebo velmi 

dobrou, podle průběhu obhajoby. 

 

V Přílepích dne 10. června 2021 

Jan Palkoska 

 


