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Hlavním cílem předložené práce, tematicky spadající do oblasti filosofie mysli, je 
prozkoumat vztah mezi vědomím [consciousness] a Já [self] "as the possible subject of 
conscious experiences" (str. 1), a to na pozadí specifické koncepce vědomí, podle níž je 
subjektivita, "the subjective character of counsciousness, the fact that its contents are for us 
only accessible from the first-person point of view" (str. 1), esenciálním rysem vědomí. Jak 
totiž autorka plausibilně poznamenává, ,,[the] subjective aspect of consciousness seems to 
imply a subject of any conscious experience" (str. 6), takže zkoumání uvedeného vztahu se 
vskutku zdá představovat nepostradatelnou součást jakékoli ucelené teorie takto 
"subjektivisticky" koncipovaného vědomí. Druhým vůdčím tématem práce je otázka, zda a 
nakolik se může takto koncipované vědomí stát předmětem standardního vědeckého 

zkoumání. Petra Šebešová přistupuje k problematice prismatem dvou autorů, s nimiž sdílí své 
základní předpoklady (tj. jednak již zmíněnou "subjektivistickou" koncepci vědomí a dále 
přesvědčení, že "consciousness with aU its characteristics is something natural that has 
evolved together with other features and abilities ofliving organisms" (str. 1» - totiž J. Searla 
a A. Damasia: vodítkem celého jejího zkoumání je rozbor a srovnání pozic obou těchto 
autorů. 

Po dobře strukturovaném Úvodu (str. 1-8), v němž autorka vysvětluje a do vzájemného 
vztahu uvádí klíčové pojmy mozek, mysl a vědomí, resp. presentuje základní možné přístupy 
k Já jakožto "možnému subjektu vědomých zkušeností", přechází Petra Šebešová k podrobné 
analýze a kritickému zhodnocení Searlova pojetí vědomí a způsobu, jímž Searle uvádí vědomí 
do vztahu k Já (Oddíl 2, str. 8-34). Za pozornost zde stojí zejména autorčina oprávněná 
nedůvěra ke způsobu, jímž se Searle pokouší odvrátit podezření z ontologického dualismu, 
přičemž chce zároveň držet tezi o ontologické neredukovatelnosti vědomí (oddíl 2.2.2, str. 18-
22), a dále její důraz na nedostatečnost rozpracování koncepce Já u Searla, která má podle 
názoru autorky nezanedbatelný podíl na celkové neuspokojivosti Searlovy koncepce (2.4.2, 
str. 31-34). V následujícím Oddílu 3 (str. 34-51) presentuje Šebešová Damasiovu koncepci, 
jež je v mnoha ohledech alternativou vůči koncepci Searlově a k níž se autorka přiklání jako 
k lepšímu způsobu, jak za výše uvedených obecných předpokladů artikulovat a explikovat 
vztah mezi vědomím a Já, a to zejména proto, že tato koncepce je bez obtíží slučitelná se 
Zahaviho koncepcí Já jakožto "pocitu sebe" [sense of self], který "is taken to be an integral 
part of our conscious life with an immediate experiential reality ( ... ) [and] is present in every 
experience in the background" (str. 7) a který autorka považuje za nejslibnější pro projekt 
vysvětlení vztahu mezi vědomím a Já. Za filosoficky nejzajímavější lze v tomto oddílu 
považovat autorčinu kritickou diskusi způsobu, jímž Damasio vysvětluje genesi "smyslu 
sebe" na neurobiologické bázi: Petra Šebešová zde podle všeho odhaluje kruh ve vysvětlení, 
což lze považovat možná za nejzávažnější myšlenkový výdobytek předložené práce. 
V Závěru (str. 52-56) autorka rekapituluje rozdílná pojetí role Já pro konstituci vědomí u 
Searlea a Damasia, stejně jako rozdílné vyznění jejich koncepcí s ohledem na otázku vědecké 
uchopitelnosti vědomí, zejména na půdě neurobiologie. 

Petra Šebešová osvědčuje ve své práci důkladnou věcnou obeznámenost se 
zpracovávanou problematikou, stejně jako dostatečnou obeznámenost s relevantními 
primárními i sekundárními prameny. Text je dobře strukturovaný, výklad je tematicky 
správně uspořádaný, srozumitelný a jasný. Po formální stránce je práce velmi pečlivě 



připravena; za zmínku stojí zejména kvalitní a pečlivě revidovaný poznámkový aparát a 
minimum překlepů v textu. 

Za hlavní nedostatek předložené práce považuji její příliš popisný charakter a -
korelativně k tomu - nedostatečné vyčlenění a následné rozpracování autorčiny vlastní 
výkladové pozice ohledně vůdčího tématu práce. Petra Šebešová sice toto vůdčí téma na 
samém začátku práce obecně pojmenovává (viz výše, odst. 1) a během výkladu též postupně 
krystalisuje to, co lze snad považovat za hlavní tezi práce, totiž autorčino přesvědčení, že Já 
(jakožto možný subjekt vědomé zkušenosti) je nutným elementem při konstituci 
"subjektivisticky" koncipovaného vědomí; téměř všechna autorčina pozitivní tvrzení při 

rozvíjení resp. obhajobě uvedené teze se nicméně (pokud jsem s to dohlédnout) koncentrují 
zčásti do autorčiných výchozích předpokladů [presuppositions], o nichž se zmiňuje hned na 
str. 1 a které přijímá bez diskuse, a zčásti do pouhých proklamací, pro něž nejsem s to nalézt 
v textu explicitní argumentaci. Mám tu na mysli zejména (i) autorčino nezdůvodněné 

upřednostňování Zahaviho "pocitové" koncepce Já na zkušenostní úrovni na úkor kantovské 
transcendentalistické i "narativistické" koncepce (srv. zejm. 1.2.2, str. 6-8) a dále (ii) 
Šebešové opakované nepodložené podporování myšlenky, že "consiousness in its subjectivity 
should be studied scientifically as any other object of science" (str. 13; srv. též násl. citaci ze 
str. 16). V případě (ii) postrádám hlubší pozitivní diskusi pojmu vědeckého vysvětlení a 
vztahu tohoto pojmu k "hledisku první osoby", bez níž zůstává autorčina pozice prázdnou 
proklamací. (Příznačné zde je, že Petra Šebešová nabízí (v pododdílu 2.1.3) pouze kritiku 
Searlova pokusu o takovou pozitivní diskusi, a to s převážně aporetickým vyzněním, a 
v závěru oddílu pouze opakuje "it seems to me that Searle' s emphasis on the essential 
subjectivity of consciousness and at the same time on the possibility to study consciousness 
scientifically is justified and important" (str. 16». Následkem těchto skutečností si čtenář 
z práce odnáší zejména poučení o způsobech, jak kritisovat Searlovu a Damasiovu teorii, 
poměrně málo se toho ale dozvídá o věcných důvodech autorčiných zjevných sympatií pro 
Damasiův (a potažmo Zahaviho) přístup k otázce vztahu mezi vědomím a Já - tím spíše, že 
klíčový bod, který se zdá v očích autorky hovořit ve prospěch Damasiovy koncepce, totiž že 
"Damasio ( ... ) comes with specific hypotheses that allows [sic] for a concrete scientific 
research" (str. 55), je de facto předmětem autorčiny možná vůbec nejzávažnější kritiky 
z kruhového vysvětlování (srv. výše, odst. 2). 

Kromě tohoto podstatného systematického nedostatku jsem v textu nenalezl žádné 
nesrovnalosti natolik závažné, aby vyžadovaly autorčinu obhajobu. Práci jednoznačně 
doporučuji k přijetí a s ohledem na uvedené výtky ji navrhuji ohodnotit známkou velmi 
dobře (2). 


