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Abstrakt 

Tato bakalářská práce srovnává pojetí zvířete v evropské tradici. Zaměřuje se 

na dva významné filosofy Aristotela a Descarta. Pojednává o tom, co dělá 

ze zvířat zvířata a čím se odlišují od lidí, přičemž se zabývá tradičním 

tvrzením, že zvířata jsou pouze živé bytosti bez rozumu. Cílem je přispět 

k vyjasnění rozdílu mezi chápáním zvířecího života ve starověku a v novověku 

na příkladu interpretace dvou myslitelů klíčových pro evropskou tradici. 

 

 

Klíčová slova 

Zvíře, člověk, duše, entelechie, mechanismus 
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Abstract 

This bachelor thesis compares the conception of an animal in European 

traditions. It focuses on two significant philosophers, Aristotle and Descartes. 

It is stating what makes animals animals and what differs them from people, 

also dealing with the custom fact that animals are only living creatures with 

no sense. The aim is to explain the difference between the understanding 

of animal life in ancient age and modern age with regard to two key 

philosophers in the context of the European tradition. 

 

Keywords 

Animal, human, soul, entelechy, mechanism 
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Úvod 
V této práci se budeme zabývat dvěma různými pohledy na zvíře ve starověké 

a v novověké filosofii, přičemž předmětem zájmu se nám stanou dva významní 

filosofové, kteří se v tomto ohledu výrazně liší a těmi jsou Aristoteles a 

René Descartes. Oba svým zkoumáním živočichů došli k závěrům, ze kterých 

čerpá biologie dodnes. Cílem zde bude vymezit, co přesně tito dva filosofové 

chápou pojmem zvíře.  

V první části se zaměříme na Aristotela, kde bude hlavním předmětem 

zkoumání jeho pojetí duše živých bytostí a smyslové vnímání. Nejprve si 

Aristotela krátce představíme a seznámíme se s dobovým kontextem 

přistupování ke zvířatům.  

K důkladnému vysvětlení toho, čím byla pro Aristotela zvířecí duše, nám 

pomůže její srovnání s duší rostlin a lidí. Zde budeme vycházet především 

z jeho spisu O duši, se kterým budeme pracovat i v těch částech práce, které 

se věnují smyslovému vnímání a jednotlivým smyslovým vjemům. Neméně 

důležitým zdrojem pro nás bude i spis Člověk a příroda a nezapomeneme 

ani na Aristotelovu Metafyziku.  

Během postupného vymezování základních smyslových vjemů si uvedeme 

názorné příklady tělesných funkcí vybraných živočichů tak, jak je vysvětloval 

Aristoteles. V neposlední řadě si ukážeme, co je příčinou místního pohybu 

zvířat a co může být jeho překážkou.  

V druhé části si opět stručně představíme Descartovu práci a zařadíme jeho 

myšlenky o zvířatech do dobového kontextu.  

Při výkladu Descartova pojetí zvířete se už nebudeme opírat tolik o pojem 

duše, ale klíčovým pojmem se zde naopak stane tělo a jeho funkce. Sloužit 
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nám k tomu budou převážně jeho spisy Vášně duše a Rozprava o metodě, 

dále pak Principy filosofie a Meditace o první filosofii.  

Začneme základním rozlišením duše a těla, kde se podíváme na Descartovo 

pojetí těla jako stroje. Vysvětlíme si Descartovo chápání přirozenosti 

a nakonec rozebereme, proč zvířata v karteziánském pojetí nejsou schopna 

smyslového vnímání a proč jim Descartes nepřiznává žádné z afektů duše.  

V poslední třetí části této práce se vrátíme ke klíčovým pojmům obou filosofů 

a tyto pojmy porovnáme a případně doplníme to, co by nám pomohlo toto 

téma ještě více osvětlit.  
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1.Analytická část – Aristoteles 

1.1. Aristotelova filosofie 

Rádl1 nazývá Aristotela filosofem učenců, který postavil logické základy vědy 

i filosofie. Na rozdíl od Platona a Sokrata se hojně věnoval přírodovědě, čímž 

se přibližoval starším směrům. Aristoteles pokládá za úkol filosofa, 

že od svých předchůdců má převzít to, co je dobré, a opravit to, v čem jeho 

předchůdci chybovali, a doplnit, co přehlédli.2 jedním z jeho pro filosofii 

nejvýznamnějších zájmů je jeho zkoumání duše, kterému se věnuje ve svém 

díle O duši. Nejenže se snaží vysvětlit, jestli je pojem stejný pro boha 

i pro psa3, ale uvádí zde i své předchůdce, kteří se snažili pojetí duše vymezit, 

a představuje jejich kritiku.  

Logické základy položil vědě ve svých souhrnných spisech Organon, kde se 

jako první zabývá pojmy indukce neboli stmelování poznatků k následujícímu 

výslednému tvrzení a dedukce neboli rozdělování tvrzení na jednotlivé 

poznatky. 

Ve svých dílech věnoval pozornost také přírodě, a to nejen organické, do které 

spadá právě pojetí živočicha, přírody nebo člověka, ale i anorganické přírodě, 

do které patří například učení o pohybu, prostoru a času. Jelikož byl 

zastáncem smyslového poznávání, konal četná empirická pozorování a tím 

položil základy různým biologickým disciplínám.4  

Jeho základní pojmy filosofické, jako entelechie, podstata, možnost, 

skutečnost, se nejlépe dají znázornit na příkladech z biologie.5 Entelechie 

neboli podstata živé bytosti je u člověka duše. Tím, co je entelechií u zvířat, se 

budeme zabývat podrobněji níže. Možnost vymezil Aristoteles oproti 

 
1 Rádl. Emanuel. Dějiny Filozofie I. Votobia v Praze v roce 1998, s. 180. 
2 Kříž. Antonín. Úvod, in: Aristotelés, Metafyzika, s. 11. 
3 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995. 
4 Netopilík. Jakub. Předmluva, in: Aristotelés, Člověk a příroda. 
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uskutečnění ve své Metafyzice. Pojmy možnost a skutečnost využívá 

k vysvětlení většiny změn a pohybů. Totéž platí o vzniku, protože i vznik je 

podle něj druh pohybu. Doslova píše, že vznikající věc již musela být možná, 

a tedy přichází z možnosti uskutečnění.6 Pro snazší pochopení si uvedeme 

příklad. Živočichové jsou schopni vnímat svými smysly jakékoliv existující 

těleso. Dokud však onoho smyslu nevyužijí, nejsou schopni vnímat toto těleso 

ve skutečnosti, ale pouze v možnosti. Teprve z možnosti tedy vychází 

skutečnost.  

Aristoteles výrazně ovlivnil i řadu dalších filosofů. Vycházeli z něj například 

scholastikové včele s Tomášem Akvinským. Na motivy Aristotelových spisů 

Organon nazval Francis Bacon své dílo Nové organon. Aristotelská studia 

stále pokračují i v dnešních dobách, a to zejména poznáváním středověkých 

latinských překladů a komentářů Aristotela a jejich tradic. Přestože moderní 

věda již vychází z jiných základů, Aristotelova genialita zůstává oceňována 

i v současnosti.7  

Aristoteles se zabývá zvířaty velmi detailně, přičemž se zaměřuje 

na specifické druhy.  Dle něj zde nahlížíme na tvora, který byl vytvořen 

přírodou, a jak uvádí ve svém spise Člověk a příroda. Příroda nevytvořila nic 

náhodně či bezúčelně.  Proto je důležité se ptát, zda byla zvířata vytvořena 

jako podřízená člověku, či nikoliv. Aristoteles jako odpověď na tuto otázku 

sestavil jednoznačnou hierarchii rostlin, zvířat a lidí. Všechny tyto tři organismy 

považuje za živé, všechny tedy mají vyživovací složku, jsou schopny dýchat 

a mají duši. Rostliny však nemají složku vnímavou, nevyužívají ke svému 

životu smyslových vjemů, nemají hmat, chuť čich, zrak, ani sluch, nejsou 

schopny vnímat. Nadto zvíře sice touto složkou oplývá, v některých případech 

ji má dokonce mnohem schopnější než člověk, jako je tomu například u čichu, 

 
6 Aristoteles. Metafyzika. Praha: Nakladatelství české akademie věd a umění, 1927, s. 159. 
7 Cetl, Jiří; Horák, Petr; Hošek, Radislav, Kudrna, Jaroslav. Průvodce dějinami evropského myšlení. 

Praha: Panorama, 1985. 
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ale na rozdíl od člověka se mu nedostalo složky rozumové. Rozum je tedy 

dle Aristotela to, co činí člověka pánem nad zvířetem. 

Meijerová se pokouší vysvětlit ve své knize Řeč zvířat8 užití slova zvíře 

jako symbolu nadřazenosti a souhrnné označení živočichové jako příznak 

rovnocennosti, přičemž Aristoteles užívá právě pojmu živočichové, 

jak pro zvířata, tak pro lidi. 

1.2. Vnímání zvířecího života ve starověku 

V historii měla pro lidi zvířata různé funkce, které se časem proměňovaly, 

Počínaje potravou přes náboženské oběti, ochranu majetku, společníka atd.9 

Člověk si vždy nárokoval na zvířata právo je vlastnit, což neznamená pouhé 

připoutání psa na vodítko. Zvíře znamenalo a stále znamená pro člověka 

odpovědnost, a to nejen za život zvířete, ale také za jeho činy. Způsobilo-li 

zvíře újmu na majetku cizí osobě či na cizí osobě přímo, trestán byl především 

vlastník zvířete. Z označení člověka jako vlastníka zvířete vyplývá, že zvíře 

bylo považováno za majetek. 

Odhlédneme-li lehce stranou od starověkého Řecka a podíváme se 

do starověké Mezopotámie, vzpomeneme si na Chamurabiho zákoník říkající 

zjednodušeně „oko za oko, zub za zub“. Na tomto zákoně si můžeme jasně 

představit, jak bylo se zvířetem zacházeno, pakliže bylo považováno 

za majetek. 

Krom Chamurabiho zákoníku existovaly i jiné zákoníky zabývající se zvířetem, 

např. v zákoníku urského vladaře Urnammua nebo Eshunské zákony. 

V Mezopotámii bylo obecně běžné vycházet při právních skutečnostech 

z jasných příkladů. Pro většinu právních aktů souvisejících se zvířetem byl 

zásadní tzv. případ trkajícího dobytčete. Ten říká, že pokud jedno dobytče 

potrkalo druhé, musel majitel prvního dobytčete finančně odškodnit majitele 

 
8 Meijerová, Eva. Řeč zvířat. Praha: Grada Publishing, 2019. 
9 Müllerová, Hana; Černý, David; Doležal, Adam; a kol. Kapitoly o právech zvířat: “my a oni” z pohledu 

filosofie, etiky biologie a práva. Praha: Academia, 2016. 
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druhého dobytčete. Podobný trest však následoval, i když dobytče potrkalo, 

nebo dokonce zabilo člověka. Majitel takového dobytčete musel zaplatit 

finanční reparaci.10 

Vraťme se zpět do území Řecka. Zde už vycházíme zásadně z pramenů 

filosofických a literárních, nikoliv právnických, neboť žádné jiné prameny 

vztahující se ke zvířeti se z této doby nedochovaly. Soudní řízení 

proti zvířatům bylo silně ovlivněno náboženstvím. Pokud nějaké zvíře zabilo 

člověka, bylo nutné vykonat odplatu a tím napravit zásah do přirozeného 

božského řádu.11 

Aristoteles nastínil své pojetí zvířecích práv ve spise politika, kde píše, 

že nepovažuje zvířata za člověku rovná, tedy nemůžeme se dožadovat 

stejných práv pro člověka i pro zvíře, neboť zvířata nedokáží vyjádřit koncept 

práva řečí vůbec. Aby vznikla spravedlnost, musí dle Aristotela dojít ke shodě 

mezi těmi, kteří po spravedlnosti touží, a mezi těmi, kteří dokáží touhu 

po spravedlnosti vyslovit.12 

 

1.3. Duše živých bytostí  

Duší se před Aristotelem zabývalo již mnoho filosofů jako jsou Platón, 

Démokritós, Tháles, Anaxagoras aj. Všichni tito badatelé se zajímali pouze 

o duši lidskou, jenomže Aristoteles dle svého názoru, že filosof má napravovat 

a doplňovat to, v čem ti před ním chybovali, si předsevzal odhalit, zda je pojem 

duše stejný pro všechny bytosti včetně duše zvířecí. Pojetí ostatních filosofů 

shrnuje slovy: „Všichni určují podstatu duše třemi znaky, pohybem, 

pociťováním a netělesností, každý z nich pak je uváděn jako počátek.“13  

 
10 Müllerová, Hana; Černý, David; Doležal, Adam; a kol. Kapitoly o právech zvířat: “my a oni” z pohledu 

filosofie, etiky biologie a práva. Praha: Academia, 2016. 
11 Tamtéž. 
12 Aristoteles. Politika. Praha: Rezek, 1998, s. 24-25. 
13 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995, s. 32. 
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Každá živá bytost musí mít duši. Živé je dle Aristotela vše, co se samo může 

pohybovat, vyživovat, co se rozmnožuje a co tak či onak vnímá. Vše, co žije, 

se skládá ze dvou složek: z těla jako látky a z duše jako formy. Ve skutečnosti 

však považuje duši jako reálnou podstatu všech živých těles.14 Doslova lze 

říci, že duše je první entelechií živého těla. Je považována za příčinu a princip 

živého těla. Nemůže tedy být od něj odtržena, přesto ale není jeho součástí 

a to proto, že je svým způsobem tělu nadřazena. V tomto způsobu myšlení 

navázal Aristoteles na Platóna, avšak se zásadním rozdílem, Aristoteles 

nepředpokládá, že duše po smrti těla žije dále. Duše udává tělu určitý pohyb, 

proto pokud tělo umře, umírá s ním i duše, protože ztratí svoji příčinu.15  

Jednou z hlavních vlastností duše je tedy pohyb, který náleží všemu živému.16 

Ne každý druh pohybu však náleží všemu, co má duši, ale k tomuto tématu se 

ještě vrátíme v kapitole věnující se pohybu. Do živých bytostí mající duši patří 

rostliny, zvířata a lidé.17 Tyto tři živé přírodniny se od sebe liší svými duševními 

mohutnostmi. Mohutností rozumíme, že něco má v sobě způsobilost nebo 

příčinu nějakého stavu či schopnosti.18 Duše se vymezuje čtyřmi mohutnostmi: 

vyživováním, vnímáním, pohybem, jakožto schopností měnit místo 

a myšlením.19 Rostliny mají ze všech přírodnin duši nejjednodušší, neboť ji 

tvoří pouze složka vyživovací. Jsou sice schopny pohybu, ale ne ve smyslu 

změny místa, jako je tomu u zvířat nebo u člověka. Ti mají navíc pak ještě 

složku vnímavou, která jim umožňuje přijímat smyslové vjemy. Zvíře se od 

člověka liší už jen tím, že mu nebylo dopřáno rozumu.20 

Jelikož zvíře nemá rozum schopný úsudku, nemůžeme o něm tvrdit, že je 

moudré. Důsledkem toho zvířata jednají na základě vášní, nemocí 

či podle představ.21 Podněty přijímají na základě vnímání, které se na rozdíl 

 
14 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995. 
15 Tamtéž. 
16 Tamtéž, s. 37-38. 
17 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995. 
18 Aristoteles. Metafyzika. Praha: Nakladatelství české akademie věd a umění, 1927, s. 92. 
19 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995. 
20 Tamtéž. 
21 Tamtéž. 
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od myšlení spjatého s rozumem nemýlí. Neboť Aristoteles22 rozumem nazývá 

to, čím duše myslí a soudí. Zásadním rozdílem mezi rozumem a smyslovým 

vnímáním je to, že vnímání je spjato s tělem.23 

Došli jsme tedy k tomu, že duše je základem každé živé bytosti. Každá část 

jejich těla obsahuje duši, a to včetně všech mohutností, které danému 

živočichu náleží. Není možné, aby se některá ze složek duše nacházela pouze 

v jedné části těla.24 Některé druhy hmyzu přece žijí i potom, co o nějakou svoji 

část těla přijdou. Nepřicházejí tím o schopnost vnímat či poznávat, ba ani 

o jiné ze svých přirozených schopností. Duše je tedy rozprostraněná po celém 

jejich těle.25  

 

1.4. Smyslové vnímání 

Zvíře dělá zvířetem právě smyslové vnímání.26 Jak již bylo řečeno, zvířata se 

právě smyslovým vnímáním odlišují od rostlin. V několika případech může být 

smyslové vnímání zvířat dokonce dokonalejší než u člověka.27 Živočich 

nemůže být živočichem, aniž by nebyl schopen smyslového vnímání, a přitom 

většina živočichů má všech pět základních smyslů potřebných k vnímání – 

zrak, sluch, čich, hmat a chuť. Dokonce i slepí krtci mají oči, jen jsou 

schované. Všech těchto pět smyslů se nějakým způsobem od sebe liší a jejich 

čidlo se nachází někde jinde.28 

Mráz píše, že vnímání je podle dalšího Aristotelova výkladu ve II. knize 

spisu O duši jakýmsi druhem kvalitativní změny. K té dochází, když se mění 

nahodilé vlastnosti tělesa. Jedná se vlastně o druh pohybu, který se týká 

smyslových kvalit. Dochází k němu tím, že nějaká skutečná věc působí svými 

určitými vlastnostmi buď přímo nebo přes vhodné prostředí na příslušné 

 
22 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995, s. 90. 
23 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995. 
24 Tamtéž. 
25 Aristoteles. Člověk a příroda. Praha: Svoboda, 1984. 
26 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995. 
27 Tamtéž. 
28 Tamtéž. 
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smyslové ústrojí. Tyto vlastnosti věcí nazývá Aristoteles “vnímatelnými tvary”. 

Tyto tvary smyslové ústrojí nejen přijímá, ale může se jim i připodobňovat.29 

Více o připodobňování si vysvětlíme v kapitolách týkajících se jednotlivých 

smyslů.  

Vnímání čili pociťování záleží, v trpném pohybu a dráždění; zdá se totiž, 

že jest jakýmsi druhem změny vlastnosti.30 Z toho, co jsme si vysvětlili plyne, 

že vjem nelze přijmout, aniž by nedošlo k dráždění, a to je právě ono působení 

věci na smyslové ústrojí.31 

Předměty, které jsou živočichové schopni vnímat dělí Aristoteles32 do tří 

skupin. Do první skupiny patří předměty vlastní neboli předměty, které je 

možné vnímat pouze jedním jediným smyslem. Do druhé skupiny řadí naopak 

předměty obecné, které jsou všem smyslům společné, např. pohyb je 

vnímatelný jak zrakem, tak i hmatem, ale oproti tomu barvu není možné 

rozeznat jinak než zrakem. Poslední skupina zahrnuje předměty nahodile 

vnímatelné. Takové předměty nepůsobí na smysl jako takový, lze je vnímat 

pouze jakoby náhodou, nemají pro smyslové vnímání význam, nedráždí 

čidlo.33  

Dle Aristotela mají živočichové společných hned několik mohutností a to 

vnímání, paměť, vznětlivost, žádost a vůbec žádostivost a mimoto libost 

a nelibost.34 Tyto mohutnosti jsou společné duši i tělu. Ty nejdůležitější 

sestavuje do čtyř dvojic: bdění a spánek, mládí a stáří, vdechování 

a vydechování, život a smrt.35 

Obecně můžeme říci, že vnímání náleží k vnějším předmětům. To je 

důvodem, proč jsou zvířata vnímání schopna, ale přemýšlení nikoliv. Na rozdíl 

 
29 Mráz, Milan. Smyslové vnímání a čas v Aristotelově filozofii. Praha: Filosofia, 2001, s. 19. 
30 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995, s. 62. 
31 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995. 
32 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995, s. 65. 
33 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995. 
34Aristoteles. Člověk a příroda. Praha: Svoboda, 1984, s.  327. 
35 Aristoteles. Člověk a příroda. Praha: Svoboda, 1984. 
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od předmětů je totiž rozum, který zvířatům schází a je potřeba k přemýšlení, 

umístěn uvnitř a je spojen s duší.36 

Schopnost vnímat je základem pro paměť neboli schopnost uchovat v ústrojí 

společného smyslu vjemy i v době, kdy vnímaný předmět již na smysly 

nepůsobí.37 I když jsou zvířata schopna paměti užívat, nemohou si 

uvědomovat sebe sama, tudíž nedovedou užívat rozumu. Vnímají sice pohyb 

své ruky, ale tento pohyb neřídí rozumem, ale pouze svým instinktem opatřit 

potravu.  

Nejen duše lidská je principem pohybu živého těla, ale i duše smyslová, 

z čehož vyplývá, že má-li se zvíře zastavit, musí užít svého přirozeného 

instinktu, protože nemá rozumu.38 Pes není schopen vnímat rozumem pohyb 

svých nohou, ale je schopen zastavit se, protože pocítil, že je to potřeba. Pes 

zvládá vnímat svůj pohyb, ale nedokáže o něm přemýšlet, nemůže v hlavě 

vymyslet, proč se zastavil právě teď. Nedává nohám pokyn k zastavení, prostě 

zastaví.  

Tuto část rozumu řídící vůli nazývá Aristoteles rozumem praktickým, 

jehož cílem je eudaimoniá, “blaženost”. Cestou k ní je působení rozumu, a to 

díky areté, “Zdatnosti, ctnosti”. Základem je schopnost “zachovávat střed, 

míru”.39  

Zjednodušeně řečeno, žádné zvíře si není schopno uvědomit své vjemy. 

Nemůžeme ale tvrdit, že by zvíře nemělo paměť. Už i Aristoteles si 

uvědomuje, že můžeme vycvičit psa tak, aby reagoval na naše pokyny, a to 

na základě paměti.40 Nebýt paměti, nebyl by schopen si zapamatovat, co je 

dobré – za co byl odměněn, a za co byl naopak potrestán. Předmětem paměti 

je to, co se stalo, proto každá paměť je spojena s časem. A tak mají paměť 

pouze ti živočichové, kteří vnímají čas a pamatují si tou mohutností, kterou jej 

 
36 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995. 
37 Mráz, Milan. Smyslové vnímání a čas v Aristotelově filozofii. Praha: Filosofia, 2001, s. 21. 
38 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995. 
39 Kratochvíl, Zdeněk. Filozofie mezi mýtem a vědou: Od Homéra po Descarta, Praha: Academia, 

2009, s. 167. 
40 Aristoteles. Člověk a příroda. Praha: Svoboda, 1984. 
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vnímají.41 

 

1. 4. 1. Hmat 

Každý živočich je schopen smyslového vnímaní, pokud by nebyl, nemůže být 

považován za živočicha. Proto, když Aristoteles mluví o živočiších, je tím 

myšlen člověk i zvíře, nikoliv rostlina. Ne každý živočich má všech pět 

základních smyslů, Aristoteles tvrdí, že ale každý živočich musí mít nutně 

hmat a chuť.  

Jak již bylo řečeno výše, hmat je pro každého živočicha nejdůležitější složkou 

smyslového vnímání. Jelikož by bez něj žádný živočich nemohl existovat, musí 

být nutně spojen se srdcem jakožto nejdůležitějším orgánem těla živočicha. 

Aristoteles vidí však příčinu spojení hlavně v tom, že srdce je protějškem 

mozku a je nejteplejší částí v těle.42 

Kde se však nachází konkrétní čidlo hmatu pro něj zůstává záhadou.     

Aristoteles se dokonce domnívá, že spánek má svůj původ v hmatu a jelikož 

hmat je vlastností každého zvířete, musí být tedy i každé zvíře schopno spát, 

a protože umí spát, musí také bdít, neboť bdění je opakem spánku a spánek 

vzniká z přílišného bdění. Výjimku tvoří korýši, tam si Aristoteles ještě není 

jistý, zda opravdu spí. 43 

Všechno, co vnímáme dotykem je pak právě vnímatelné hmatem. Hmat tedy 

funguje na základě dotyku. Ostatní čidla sice také vnímají dotykem, ale nikdy 

ne sama sebou, vždy prostřednictvím něčeho jiného. Každé těleso na nás 

nějakým způsobem působí.44 

Dotkne-li se jakýkoliv živočich určitého tělesa, měl by být schopen rozpoznat, 

zda pro něj může těleso posloužit i jako potrava. Stejně tak rozpoznáváme 

hmatem vlastnosti tělesa jako jsou teplo, chladno či mokro atd. Obecně 

 
41 Aristoteles. Člověk a příroda. Praha: Svoboda, 1984, s. 361 
42 Aristoteles. Člověk a příroda. Praha: Svoboda, 1984. 
43 Tamtéž. 
44 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995. 
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bychom mohli říct, že hmat slouží k rozpoznávání příjemného a nepříjemného, 

podle čehož se pak každý živočich určitým tělesům vyhýbá, či je naopak 

vyhledává.45 Nejen u zvířat je rozpoznávání vlastností nezbytné k získání 

potravy. Rozumný člověk by jen těžko zamýšlel sníst něco, o čem při dotyku 

zjistí, že je to příliš horké nebo naopak zmrzlé. Hmat je tedy pro život 

nezbytný, neboť je smyslem pro to, co vyživuje. Jedná se o jediný smysl, jehož 

ztráta je pro živočichy smrtelná. Všechny ostatní smysly život pouze 

podporují.46 Nutno však dodat, že pro zvířata jsou ostatní smysly mnohem 

důležitější než pro člověka. Jako rozumný tvor dokáže člověk mnohem lépe 

rozpoznat, co je pro něj škodlivé. Zvířatům se však rozumu nedostalo, a tak se 

opírají o své smysly mnohem více než člověk. Kvůli tomu mají zvířata 

vyvinutější některé smyslové vjemy. Například čich má člověk ze všech 

živočichů nejméně citlivý.47 

 

1. 4. 2. Chuť 

Chuť jako smysl je jistým druhem hmatu, ale odlišuje se dotykem. Chuť se 

na rozdíl od hmatu dotýká jazyka skrze prostředí. Vzniká působením suchého 

prostředí na to, co je vlhké, a je schopna přeměnit mohutnost chuťového 

smyslu ve skutečné vnímání.48 Dalším zásadním rozdílem mezi hmatem 

a chutí je ten, že chuť nemůže živočicha zabít. Její funkce je jen v určování 

libého a nelibého. Živočicha je možné usmrtit vícero způsoby, všechny jsou 

však propojeny se smyslem hmatu, proto ztráta chuti může živočicha zabít jen 

tehdy, funguje-li chuť jako druh hmatu, a to ve smyslu příjmu potravy.49 Žádná 

potrava živočicha nevyživuje, pokud není chutnatelná.50 Chuť je vlastně 

 
45 Aristoteles. Člověk a příroda. Praha: Svoboda, 1984. 
46 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995. 
47 Aristoteles. Člověk a příroda. Praha: Svoboda, 1984, s. 342 
48 Tamtéž, s. 339. 
49 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995, s. 111. 
50 Aristoteles. Člověk a příroda. Praha: Svoboda, 1984, s. 340 
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dráždění vyživovací složky.51 

 

1. 4. 3. Čich 

Nejpodobnější chuti je ze všech smyslů čich. Mezi jejich společné vlastnosti 

patří např. průhlednost a to, že jsou vnímány skrze prostředí, konkrétně 

vzduchem a vodou.52 Z tohoto tvrzení vyplývá, že i tvorové žijící ve vodě jsou 

schopni čichat. Aristoteles totiž nepřipouští, že by bylo možné dýchat 

pod vodou. Dle něj je dýchání ryb a jiných vodních živočichů nahrazeno 

čicháním. My lidé totiž čicháme, když se nadechujeme, ale pokud to tedy 

pod vodou nelze, musí vodní živočichové přijímat vzduch jiným smyslem, 

čichem.53 Dýchání znamená pro Aristotela vdechovat a vydechovat stejnou 

cestou54 a jelikož Aristoteles pravděpodobně špatně uvažoval o tom, proč mají 

ryby žábry, dýchaly by ryby podle něj ústy. Vydechování by sice možné bylo, 

ale vdechování nikoliv, protože ústy pod vodou nelze přijmout nic jiného 

než vodu. I kdyby bylo možné vzduch přijmout spolu s vodou, voda by vzduch 

stáhla s sebou do žaludku a žádný vzduch by se nedostal do plic. Proto se 

také domnívá, že místo plic mají vodní živočichové žábry, které slouží 

k ochlazování těla. Potrava tedy živočichy zahřívá, dýchání, příp. čichání, 

živočichy ochlazuje.55 

 Příroda užívá dýchání ke dvěma účelům a jedním z nich je právě čichání. 

Když živočichové dýchají nosem, přijímají jím pachy i vzduch jenom jaksi 

odděleně. Čidlo pro přijímání čichatelného je totiž umístěno v hlavě, je 

oddělené od místa vyživovací složky, nemůže tedy ovlivňovat život zvířete, 

co do jeho dýchání a smrti vůbec.56 Zapříčinit může pouze špatné zdraví. Za to 

dýchání téměř každého živočicha vyjma výše zmíněných vodních živočichů 

a hmyzu udržuje při životě a to tím, že jeho tělo ochlazuje. Toto ochlazování 

 
51Tamtéž, s. 328 
52 Aristoteles. Člověk a příroda. Praha: Svoboda, 1984, s. 443. 
53 Aristoteles. Člověk a příroda. Praha: Svoboda, 1984. 
54 Tamtéž, s. 419. 
55 Aristoteles. Člověk a příroda. Praha: Svoboda, 1984. 
56 Aristoteles. Člověk a příroda. Praha: Svoboda, 1984. 
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potřebuje k životu každý živočich, a to proto, že přijímá potravu, a tak se jeho 

tělo zahřívá. Kdyby nedocházelo k takovému ochlazování, živočich by se 

udusil.57 

Všichni živočichové, kteří mají žábry se ochlazují tím, že do sebe vpouští 

vodu. Ti, kteří mají plíce, se ochlazují vzduchem. Aristoteles se domnívá, 

že neexistuje živočicha, který by měl plíce a žábry zároveň.58 Co se týče 

obojživelníků, např. žáby, tvrdí o nich, že tato zvířata hledají potravu ve vodě, 

ale k dýchání stále užívají malých plic.59 Nejsou tedy schopna vydržet ve vodě 

dostatečně dlouho, a proto spí na souši. Rozdělování těchto živočichů závisí 

i na tom, z čeho jsou vytvořeni. Vodní živočichové jsou tvořeni z vody, 

suchozemští ze země apod. To o ovlivňuje i jejich způsob ochlazování.  

Velcí suchozemští živočichové totiž mají i velký vnitřní oheň, potřebují tedy 

více vzduchu a mají kvůli tomu velké plíce. Z toho důvodu jsou také opatřeni 

mnoha cévami, aby vzduch mohl rychleji proudit po těle a snáze se dostal 

ke zdroji vnitřního ohně, do srdce. Tento žár v srdci způsobuje duše. 

Důsledkem tohoto tepla se srdce stahuje a zase rozpíná, způsobuje tlukot 

a tep. Tím, že srdce do sebe vtáhne teplo, zvětší svůj objem do maximální 

míry a vzniká tep. Poté, co se teplo v srdci stáhne chladem, ozývá se tlukot 

srdce.60  

1. 4. 4. sluch 

Aristoteles se sluchem živočichů jako takovým příliš nezabýval, důležitější 

pro něj byl sluchový vjem zvuk, jeho šíření ve vzduchu či vodě a jeho 

vytváření. Mráz pak doplňuje, že ačkoliv Aristoteles považoval za nejdůležitější 

smysl hmat, sluch byl podle něj nejdůležitějším smyslem pro učení.61 

O samotném sluchu se Aristoteles vyjádřil takto: „Sluch jest se vzduchem 

úplně srostlý; a poněvadž jest ve vzduchu, tedy jakmile se pohybuje zevnější 

 
57 Tamtéž. 
58 Tamtéž, s. 430. 
59 Tamtéž, s. 428. 
60 Aristoteles. Člověk a příroda. Praha: Svoboda, 1984. 
61 Mráz, Milan. Smyslové vnímání a čas v Aristotelově filozofii. Praha: Filosofia, 2001, s. 29. 
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vzduch, pohybuje se také vnitřní. Proto živočich neslyší všemi částmi, 

ani vzduch neproniká všude; neboť oduševněná část, která se tak má 

pohybovati, nemá všude vzduch.”62 Aby se tedy vzduch mohl stát zvukem, 

musí se sevřít. To se děje právě v uších. Když vzduch proniká do uší, není 

nijak rozptýlen a živočichové jej mohou přijmout jako zvuk.  

Zvířata i lidé mohou takto přijímat zvuk i pod vodou. Vzduch se totiž uzavírá 

až hlouběji v uchu, kam voda už neproniká. Pokud by se tak stalo, nebyl by 

vzduchu umožněn průchod a žádného sluchového vjemu by nevzniklo.63  

Aristoteles nadále rozlišuje zvuk možný a skutečný.64 Možný zvuk je ten, který 

by mohl být vytvořen nezvučným tělesem, ve většině případů měkkým tělesem 

jako je např. bavlna, ale právě nemůže být slyšet, neboť nedošlo k žádnému 

stlačení ani nárazu. Zvuk skutečný už je běžně slyšitelný. Působí jej úder nebo 

náraz dvou zvučných těles, které jsou doprovázeny pohybem. Alespoň jedno 

z těchto těles musí být zároveň ploché, přesněji řečeno, musí mít rovnou 

plochu. Ta totiž způsobí, že se vzduch při nárazu stlačí, a může tak vzniknout 

zvuk.65  

Se zvukem pak souvisí hlas, který Aristoteles definuje jako druh zvuku 

oduševněné bytosti.66 Ne každý živočich však hlas skutečně má. Jako příklad 

živočichů bez hlasu uvádí Aristoteles bezkrvé a ryby.67 Bezkrví živočichové, 

tedy hmyz, sice zvuk vydávají, ale nejedná se zde o hlas. Bzučivý hmyz 

totiž vytváří právě onen bzukot, který je ale způsoben pouze dýcháním. Vzniká 

v bránici, která se pohybuje stejně, jako když krevnatí živočichové dýchají 

plícemi. Bzukot tedy vydávají třením vdechnutého vzduchu o blánu.68  

 

 

 
62 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995, s. 70. 
63 Tamtéž, s. 69. 
64 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995. 
65 Tamtéž. 
66 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995, s. 71. 
67 Tamtéž. 
68 Aristoteles. Člověk a příroda. Praha: Svoboda, 1984. 
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1. 4. 5. zrak  

Každé čidlo musí být uvedeno ve spojitost s nějakým prvkem. Aristoteles dává 

ve svém díle Člověk a příroda za pravdu Démokritovi a to v tom, že zrak je 

tvořen z vody. Aby mohl každý živočich vidět skrze panenku, musí být 

průhledná, což by mohlo směřovat k mylnému tvrzení, že zrak je tvořen 

ze vzduchu. To však není pravda, protože voda je hustší než vzduch a dá se 

tedy snadněji uzavřít. Timáios a Empedokles spojovali oko s ohněm a to např. 

proto, že okem nelze pocítit chlad. To je sice pravda a z tohoto důvodu mají 

právě bezkrví živočichové oči pokryté tvrdými blanami, ale oheň není jen 

zdrojem tepla, nýbrž je i zdrojem světla. Z toho vyplývá, že pokud by oči byly 

z ohně, museli by všichni živočichové mající oči vidět ve tmě.69  

Předmětem zraku je nazýváno vše, co je viditelné.70 Nejtypičtějším předmětem 

je pak barva, která má příčinu viditelnosti v sobě a nelze ji vnímat jiným 

smyslem.71 Je hranicí průhlednosti, poněvadž hranicí nazýváme kraj každé 

věci, za nímž ničeho z ní nenalezneš, ale v němž všechno z té věci je 

uzavřeno. Také to, co určuje tvarovou velikost, a to, k čemu něco tíhne jako 

k cíli, nikoliv to, odkud to nebo ono vychází, ba i účel pro který se cosi koná.72 

Tedy tam, kde končí průhlednost, začíná barva.  

Určujícím rysem barvy je tedy jisté působení na světlo, které může díky tomu 

shodně působit na zrakové ústrojí vnímající bytosti.73 

Výše jsme zmínili, že vzduch i vodu spojuje právě průhlednost. Vnímat jako 

barevné je však lze, protože jejich průhlednost končí tam, kde začíná barva. 

Jelikož tyto dva prvky nejsou nikterak ohraničené, jejich barva se jeví jinak 

zblízka a jinak z dálky. Barvou průhledného se pak jeví světlo, neboť to nám 

 
69 Tamtéž. 
70 Aristoteles. Praha: P. Rezek, 1995, s. 66. 
71 Tamtéž. 
72 Aristoteles. Metafyzika. Praha: Nakladatelství české akademie věd a umění, 1927. 
73 Mráz, Milan. Smyslové vnímání a čas v Aristotelově filozofii. Praha: Filosofia, 2001, s. 26. 
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zobrazuje skutečnost.74 Je-li tma, světlo a viditelné existuje pouze v možnosti, 

ale pro živočicha je skutečně neviditelné.  

 

1. 5. Pohyb 

Zvířata se liší od rostlin nejen schopností vnímat, ale také místním pohybem. 

Aristoteles rozdělil pohyb na změnu místa, změnu vlastnosti, ubývání 

a přibývání.75 Jím nadřazený je dvojí pohyb – buď je něco pohybováno samo 

sebou, nebo je jím pohybováno.76 

Pokud je něco pohybováno, znamená to, že tento pohyb zapříčinilo něco 

zvenčí. Aristoteles77 uvádí jako příklad člověka stojícího na lodi. Tento člověk 

nepohybuje sám sebou, nýbrž se pohybuje z místa na místo díky tomu, 

že stojí na lodi. Loď se v tomto případě pohybuje sama o sobě.  

Příčinou místního pohybu živočichů je duše, konkrétně jedna její část, 

žádostivost. Aristoteles doslova říká, že živá bytost je schopna pohybu potud, 

pokud má žádostivost.78 Jenže žádostivost neexistuje sama o sobě, je závislá 

na jiných částech duše. Aby vůbec žádostivost mohla být příčinou pohybu, 

potřebuje něco, co by uvedla do pohybu, tedy tělo.79 Pokud se jedná 

o rozumného tvora, stojí žádostivost v tomto případě proti rozumu, neboť 

rozumové smýšlení bere v úvahu budoucnost, zatímco žádostivost se řídí jen 

aktuálními potřebami. Kolikrát ani nemusí jít o potřeby jako o pouhý chtíč. 

Jelikož u zvířat rozumové složky nenajdeme, váže se tu žádostivost 

k obrazivosti.80 

Obrazivostí oplývá většina živočichů, rozdíl mezi obrazivostí zvířecí a lidskou 

je pouze v tom, že lidé jsou schopni pomocí obrazivosti uvažovat a vytváří si 

tím úsudky. Zvířecí obrazivost je povahy smyslové, váže se k určitým 

 
74 Aristoteles. Člověk a příroda. Praha: Svoboda, 1984, s. 334. 
75 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995. 
76 Tamtéž. 
77 Tamtéž, 14. 
78 Tamtéž, s. 106. 
79 Tamtéž, s. 105. 
80 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995. 
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vjemům. Ne každé zvíře však má schopnost obrazivosti, např. mravenec 

nebo včela tuto schopnost nemají.81  

Měli bychom také vysvětlit, co vlastně Aristoteles obrazivostí myslí. Jedná se 

o pohyb vznikající smyslovým vnímáním, který následně vyvolává představu.82 

Problémem se zde jeví v tom, že vjem je vždy pravdivý, ale představa nikoli. 

Smyslové vnímání, pokud působí přímo a není ničím ovlivněno, nemůže 

v žádném živočichu vyvolat klamnou představu. K ovlivnění smyslů může dojít 

buď fyzickým či tělesným stavem bytosti, např. kdyby byl živočich nemocný, 

zastíní se jeho smysly a tím mohou být vyvolány klamné představy, 

anebo ovlivněním vnějšího prostředí, které přímo působí na čidlo smyslu, 

např. hledí-li živočich delší dobu na slunce, je potom jeho vnímání barev 

zkreslené.83 

Aristoteles pohyb chápe jako podstatné určení přírody, v nejobecnějším 

smyslu totožný se změnou (oproti eleátům, kteří prohlašovali pohyb a změnu 

pouze za zdání).84 Nejdůležitějším pohybem je podle Aristotela pohyb místní. 

Tímto pohybem je podmíněna jak kvalitativní, tak i kvantitativní změna, 

ale i vznik a zánik.   

Aby mohlo něco vzniknout, musí existovat nejsoucí, které je jsoucí v možnosti, 

z toho pak vzniká podstata. Ta, když zanikne, něco jiného zase vzniká. Jedná 

se vlastně jakýsi kruh.85 

K naprostému vzniku a zániku dochází tehdy, když se něco mění jako celek. 

Vznik může být zaměňován s kvalitativní změnou, rozdíl je však v tom, 

že při vzniku se mění i podklad tělesa, mění se jak látka, tak bytnost tělesa. 

Při kvalitativní změně se mění pouze tvar – to, co je vnímatelné smysly. 

K tomu, aby došlo k naprostému vzniku, musí existovat nějaké nejsoucí, které 

 
81 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995, s. 91 
82 Tamtéž.  
83 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995. 
84 Kříž. Antonín. Úvod, in: Aristotelés, Člověk a příroda, s. 16. 
85 Aristoteles. Člověk a příroda. Praha: Svoboda, 1984. 
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je jsoucí v možnosti. Pakliže něco vznikne, musí něco jiného také zaniknout. 

Např. vzniká-li oheň, musí sám něco spálit, čímž to zanikne.86 

  

 
86Aristoteles. Člověk a příroda. Praha: Svoboda, 1984. 
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2. Analytická část – René Descartes 

 

2.1. Descartova filosofie 

Základním charakteristickým znakem Descartovy filosofie, bez které by se 

jeho filosofie snad jen těžko vymezovala, je hledání jistoty. Vychází 

ze skepticismu jakožto snahy vše zpochybnit. Jeho princip clare et distincte, 

neboli jasné a zřetelné, závisí právě na zkoumání prvních příčin. Tato 

kartesiánská metoda zkoumání je postavená na absolutní pochybnosti, jíž 

dospějeme k tomu, co je již dále nezpochybnitelné. Z toho vychází první z jeho 

čtyř pravidel poznání – nikdy nepřijímat za pravdivé nic, co nebylo poznáno 

s evidencí jako pravdivé, tj. pečlivě se vyhýbat ukvapenosti a zaujatosti.87 

Tento způsob pochybování pak vede až k nepochybnému.88 Poznání pokládá 

dokonce za pouhý trpný stav duše.89  

Descartova metoda proměnila celý novověký svět, přinesla například 

dualismus duše a těla i pojem “přírodní zákon”. Tělo bude “věc rozsažená” 

neboli res extensa, zatímco duše “věc myslící” neboli res cogitans.90  

Descartovy knihy byly věnovány zejména aristokracii, která byla v tehdejší 

moderní společnosti považována za vyšší vrstvu. Jeho díla znamenala 

ve filosofii značný převrat následně ohrožený velkou francouzskou revolucí. 

Rádl91 označuje Descarta dokonce jako člověka protireformačního, který stál 

od politiky stranou. Základním pramenem poznání byly pro Descarta příroda 

a matematika, protože je neposkvrněná historií, a je tedy absolutní zárukou 

správnosti; čistý rozum a nezaujaté pozorování skutečnosti, přičemž nejčistší 

 
87 Descartes, René. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992. 
88 Anzenbacher, Arno. Úvod do filosofie. Praha: Portál, 2010. 
89 Rádl, Emanuel. Dějiny Filozofie I. Votobia v Praze v roce 1998, s. 85. 
90 Kratochvíl, Zdeněk. Filozofie mezi mýtem a vědou: Od Homéra po Descarta, Praha: Academia, 

2009, s. 447. 
91 Rádl, Emanuel. Dějiny Filozofie I. Votobia v Praze v roce 1998, s. 75. 
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z nich byla podle něj matematika. Spolu s metafyzikou pro něj byly tyto vědy 

nábožensky, politicky, sociálně i mravně neutrální.92  

René Descartes se také pokusil definitivním způsobem dokázat boží existenci 

a nesmrtelnost lidské duše, ale jeho myšlenkový postup se stavá základem 

deismu a pak východiskem ateismu.93 

Kromě Descartových děl můžeme vycházet i z jeho dopisů a deníkových 

zápisů. V jednom takovém soukromém deníku psaného v rozmezí let 

1619 až 1620 si Descartes poznamenal, že „na základě samotné dokonalosti 

zvířecího chování se domníváme, že nemají svobodnou vůli.”94  

Descartův argument vychází z odmítnutí zvířat jako duševních entit na základě 

jeho epistemologické úvahy. Můžeme jej shrnout zhruba následovně: 

Descartova radikální skepse jej vedla k pochybnostem o všem, kromě 

pochybnostech o vlastních mentálních stavech.95  

Descartes naopak ukazuje, že vysvětlení životních projevů od pohybů 

končetin, přes trávení až po tlukot srdce je možné vysvětlit čistě materialisticky 

a ukázal, že „myšlení nemá nic zásadně společného s životem“.96  

 

2. 2. Pojetí zvířete v novověku 

Po starověku a středověku nastává období novověku, jehož začátek je 

datován různými historickými událostmi jako jsou objevení Ameriky (1492) 

nebo vynález knihtisku (cca 1450) a další. V této době docházelo ke zvyšování 

úrovně vzdělání a k velkým společenským a kulturním změnám. 

Postavení zvířat se však od dob starověku nezlepšilo. 

 
92 Rádl, Emanuel. Dějiny Filozofie I. Votobia v Praze v roce 1998, s. 75. 
93 Kratochvíl, Zdeněk. Filozofie mezi mýtem a vědou: Od Homéra po Descarta, Praha: Academia, 

2009, s. 448. 
94 Vodička, V.: Co je na životě tak zvláštního? Příklad redukcionismu René Descarta. In: Ostium, 

roč. 13, 2017, č.1. [online]. 
95 Müllerová, Hana; Černý, David; Doležal, Adam; a kol. Kapitoly o právech zvířat: “my a oni” z pohledu 

filosofie, etiky biologie a práva. Praha: Academia, 2016. 
96 Vodička, V.: Co je na životě tak zvláštního? Příklad redukcionismu René Descarta. In: Ostium, 

roč. 13, 2017, č.1. [online]. 
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Zatímco v Aristotelsko – křesťanském pojetí zvíře sice nebylo plnoprávným 

účastníkem etického diskursu, i tak se zvířeti dostávalo určité úcty 

a respektu.97 I v Kapitolách o právech zvířat98 považují autoři vztah člověka 

ke zvířeti v období renesance za horší, než býval ve středověku. Zvířata byla 

v této době týrána pouze pro zábavu. Existovaly hry, které spočívaly 

v kamenování králíků, štvanice na medvědy a býky, a tzv. hod na kohouta 

při kterém lidé na ptáka házeli různé věci, dokud neumřel. V Kapitolách 

o právech zvířat99 se autoři zmiňují o Descartově současníkovi Nicolasovi 

Fontainem, který za hlavní aktéry týrání zvířat považoval Descartovy 

přívržence. Jejich povyšování se nad zvířaty Descartes značně ovlivnil svojí 

teorií, že zvířata nejsou schopna cítit bolest, ba ani jakékoliv jiné emoce.  

Jedním z prvních, kdo se vůči Descartově teorii vymezil, byl Pére Bougeant 

ve svém spisu Amusement Philosophique sur le Langage des Bestes z roku 

1739.100 Bougeant vytváří vlastní metafyzický systém na základě analogie, 

kdy na základě našeho vlastního vědomí, předpokládáme, že druhé osoby, 

které jednají obdobně jako my, jsou svobodné a inteligentní jednající bytosti. 

Jelikož Bougeant zastává názor, že zvířata oplývají podobnými pocity jako 

lidé, odvozuje na základě analogického principu, že i zvířata v sobě obsahují 

spirituální princip, který se esenciálně neliší od lidské duše.101  

Vůči Descartově teorii se dále kriticky vymezil např. Voltaire, který se ve svém 

slovníku doslova vyjádřil takto: “Jaká ubohost, jaká chudoba ducha tvrdit, 

že zvířata postrádají vědomostí a citu, že provádějí své výkony stále týmž 

způsobem, že se ničemu nenaučí, nic nezdokonalí atd.!” Jako důkaz svého 

tvrzení uvádí psa vítajícího svého páníčka: “Vidíš mě vracet se domů se 

zarmoucenou tváří, hledat neklidně nějakou listinu, otevřít psací stůl, 

kam, jak se pamatuji, jsem ji dal, a radostně ji číst, když jsem ji našel. Soudíš, 

 
97Müllerová, Hana; Černý, David; Doležal, Adam; a kol. Kapitoly o právech zvířat: “my a oni” z pohledu 

filosofie, etiky biologie a práva. Praha: Academia, 2016, s. 58. 
98 Müllerová, Hana; Černý, David; Doležal, Adam; a kol. Kapitoly o právech zvířat: “my a oni” z pohledu 

filosofie, etiky biologie a práva. Praha: Academia, 2016. 
99 Tamtéž. 
100 Tamtéž. 
101 Tamtéž, s. 60 
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že jsem zakusil cit zármutku a pak radosti, a že mám paměť i vědomí. Přenes 

tedy týž soud i na psa, jenž ztratil svého pána a jenž ho hledá na všech 

cestách s bolestným kňučením; pak se vrátí domů pln nepokoje a konečně 

najde milovaného pána v pracovně a projevuje mu svou radost veselým 

štěkotem, skákáním, lichocením.”102  

Jedním z prvních náznaků o ochranu práv zvířat byl zákaz koňských závodů 

v roce 1654 v Anglii. V roce 1664 vyšel vyšel v Anglii Zákon o hrách (Gaming 

Act), který sázení na zvířecí zápasy výslovně zakázal, byť nezakázal zápasy 

samotné. Tento předpis však přesto měl dopad na snížení počtu osob, které 

se o zvířecí zápasy zajímaly. Všechny tyto zákony ovšem neměly základní 

smysl v ochraně zvířat pro ně samé, ale spíše v ochraně člověka před jeho 

vlastním amorálním chováním.103 Důležitým faktorem pro tyto zákazy bylo také 

to, že v té době měla v Anglii velkou moc protestantská církev, která 

nepodporovala zábavu jakéhokoli druhu a snažila se přimět společnost, 

aby vyhradila svůj čas službě Bohu.104  

Postavení zvířat se začalo proměňovat až v 19. stol. a to hlavně z toho 

důvodu, že si lidé častěji vytváří ke zvířatům emocionální pouto a chovají 

zvířata jako domácí mazlíčky.105 V této době také prudce stoupá spotřeba 

masa. Lidé si konzumací masa dokazují nejen svoji nadřazenost vůči 

zvířatům, ale také příslušnost k vyšší společenské vrstvě. Maso bývalo už 

od antických dob považováno jako pokrm pro aristokracii a tento přístup 

k němu vydržel až do konce 19. stol.106  

Dalším zásadním vlivem v postoji vůči zvířatům byla Darwinova evoluční teorie 

z druhé poloviny 19. století. Na základě této teorie, která mluví o tom, 

že zvířata i lidé pochází ze stejných předků, začalo ve společnosti docházet 

k přehodnocování dosavadní dominance lidských bytostí nad ostatními 

 
102 Voltaire. Filosofický slovník, čili, Rozum podle abecedy. Olomouc: Votobia, 1997. 
103 Müllerová, Hana; Černý, David; Doležal, Adam; a kol. Kapitoly o právech zvířat: “my a oni” 

z pohledu filosofie, etiky biologie a práva. Praha: Academia, 2016, s. 38. 
104 Olivová, Věra. Lidé a hry: historická geneze sportu. Praha: Olympia, 1979.  s. 349-353. 
105 Müllerová, Hana; Černý, David; Doležal, Adam; a kol. Kapitoly o právech zvířat: “my a oni” 

z pohledu filosofie, etiky biologie a práva. Praha: Academia, 2016. 
106 Patterson, Charles: Věčná Treblinka. Praha: Práh, 2003. s 65. 
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živočišnými druhy. Dochází k obratu od antropocentrického vnímání světa, 

jehož kořeny nalezneme v antické a křesťanské filosofii. Člověk je „pouze“ 

jedním z živočichů s vyvinutější fyziologickou soustavou umožňující racionální 

úkony.107 

 

2.3.Rozlišení těla a duše   

Pro Descarta je toto rozlišení základem pro veškeré zkoumání. Tělo 

jakéhokoliv živočicha je podle něj pouze mechanismem sestrojeným bohem. 

Jako deistický filosof přiznával Bohu významnou roli v utváření celého světa 

a kvůli tomu se ve svých dílech velmi často o Bohu zmiňuje. 

Bůh tedy podle Descarta stvořil lidské i zvířecí tělo, přičemž jen lidské tělo 

obdařil jakýmsi plamenem. Tento plamen zažehl duši a umožnil tak člověku 

nejednat svévolně, přemýšlet o svém jednání a uvědomovat si přijímané 

vjemy. Vnímání obecně však není pouze lidskou záležitostí, týká se všech 

živočichů, kteří mají tělo, tedy i zvířat, ale tomu se budeme věnovat později.108  

Oproti svým předchůdcům staví Descartes do popředí svých zájmů tělo 

na úkor duše. Míní, že tělo neumírá, protože z něj odešla duše, ale duše 

odchází, protože umřelo tělo. Bezdůvodně se pak věřilo, že naše tělesné 

pohyby závisejí na duši, zatímco mělo být uznáno, že naše duše opouští tělo 

v okamžiku smrti právě proto, že toto teplo pohasíná a orgány, které slouží 

k pohybu těla, se porušují.109 Tímto tvrzením Descartes poukazuje na to, 

že pohyb těla na duši nezávisí ani u zvířat, ani u lidí.  

 

 
107 Müllerová, Hana; Černý, David; Doležal, Adam; a kol. Kapitoly o právech zvířat: “my a oni” 

z pohledu filosofie, etiky biologie a práva. Praha: Academia, 2016. 
108 Descartes, René. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992, s. 35. 
109 Descartes, René. Vášně duše. Praha: Mladá fronta, 2002. 
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2.2.1. Duše 

Dle Meijerové110 je Descartes zastáncem toho, že zvířata nemají duši. Tvrdí 

tak prý v dopise markýze z Newcastlu z 23. listopadu 1646. Jenomže 

Descartes ve svém spise Rozprava o metodě mluví o tom, jak nelze člověku 

přiznávat stejnou duši jako zvířeti, což neznamená, že by zvířeti duši 

odpíral.111 Říká, že duši náleží pouze jediné, a tím jediným míní myšlenky, 

které dělí na dva druhy. Jedny jsou činnostmi duše a druhé jsou afekty 

duše.112 Součástí činnosti duše jsou i úmysly, ty mohou náležet pouze lidem, 

protože dokáží úmyslně přemýšlet nad abstraktními pojmy a zároveň úmyslně 

vnímají své tělo. O tom, jakým způsobem své tělo vnímají zvířata a lidé, jsme 

již hovořili výše. Afekty duše můžeme nazvat i všechny druhy vjemů 

či poznatků. Vjemy jsou děleny na ty, které pocházejí od duše, a ty, které 

pocházejí od těla. Ty, které pocházejí z duše, považuje Descartes za vnímání 

lidských úmyslů, jako je např. chtění.113  

Z toho vyplývá, že všechno, co má příčinu v duši, je záležitostí pouze lidskou. 

Jediná duše, kterou Descartes uznává, je duše myslící, kterou má pouze 

člověk, a to je zároveň duše křesťanská. Zvířata mají duši materiální, a tou je 

krev, což je jediná duše, již jim lze přiznat. Z duše zvířat, tak jak ji známe 

z antiky, se v křesťanské doktríně stala krev.114 I kdyby tedy zvířata měla duši, 

v karteziánském pojetí by jim byla k ničemu.  

2.2.2. Tělo  

Jedním z Descartových předmětů poznání byla stavba těla živočichů. 

Srovnával lidská těla se zvířecími a doslova tvrdil, že každé veliké zvíře, 

jež má plíce, má srdce dost podobné tomu lidskému.115 Zásadním rozdílem 

bylo, že těla zvířat neobsahují duši, tudíž jsou pouhými automaty, 

 
110 Meijerová, Eva. Řeč zvířat. Praha: Grada Publishing, 2019. 
111 Descartes, René. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992, s. 42. 
112 Descartes, René. Vášně duše. Praha: Mladá fronta, 2002, s 43. 
113 Tamtéž, s. 44. 
114 Burgatová, Florence. Svoboda a neklid zvířecího života. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2018. 
115 Descartes, René. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992, s. 35. 
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neboť v jejich kompozici nelze rozlišit nemateriální a tělesnou složku.116 

K tomu, aby bytost byla živou, není třeba duše.117 V dopise Henrymu Morovi 

z 5. února 1649 tvrdí, že život spočívá výhradně v žáru srdce. Dodává, 

že žádné zvíře tím života nezbavuje, neupírá jim ani pocity odvislé od jejich 

tělesných orgánů. Obhajuje své mínění jako nakloněné lidem, neoznačuje ho 

jako nelítostné vůči zvířatům. Své tvrzení odůvodňuje tak, že pak nikdo 

nebude podezírat lidi ze zločinu, když konzumují a zabíjejí zvířata.118 

Právě pohyb srdce je spolu s pohybem tepen podle něj nejzákladnějším 

a nejvšeobecnějším pohybem u zvířat. Tímto pohybem se zabývá ve svém 

díle Rozprava o metodě, kde podrobně popisuje, jak je srdce rozděleno na dvě 

komory a skrze které tepny vzduch proniká do plic a skrze které zase z plic 

do srdce.119  

Tímto rozborem se zabývá i ve spise Vášně duše. Zde zmiňuje, že pokud je 

živočich naživu, přetrvává v jeho srdci stálé teplo, které je svého druhu ohněm, 

udržovaným v srdci žilní krví a že tento oheň je principem všech pohybů 

tělesných údů. Tento oheň zahřívá krev a tím zvětšuje její objem, čímž 

dochází k vytlačení krve do žil a umožňuje vstup krvi ještě nezahřáté. 

Tak vzniká tlukot srdce.120  

Aby Descartes vysvětlil rozvádění tepla po těle, využívá pojmu živočišní 

duchové (Rozprava o metodě) nebo v některých překladech hybní duchové 

(Vášně duše). Tyto duchy definuje jako nejjemnější částečky krve, které jsou 

schopny projít úzkými průchody tepen až do mozku.121 V dopise teologovi 

Konrádu Vorstiovi z června roku 1643 Descartes dokonce tvrdí, že se hybní 

duchové liší od běžných těles jen ve dvou skutečnostech, v rychlosti pohybu 

 
116 Müllerová, Hana; Černý, David; Doležal, Adam; a kol. Kapitoly o právech zvířat: “my a oni” 

z pohledu filosofie, etiky biologie a práva. Praha: Academia, 2016. 
117 Vodička, V.: Co je na životě tak zvláštního? Příklad redukcionismu René Descarta. In: Ostium, 

roč. 13, 2017, č.1. [online]. 
118 Burgatová, Florence. Svoboda a neklid zvířecího života. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2018, s. 65. 
119 Descartes, René. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992. 
120 Descartes, René. Vášně duše. Praha: Mladá fronta, 2002, s. 36. 
121 Descartes, René. Vášně duše. Praha: Mladá fronta, 2002, s. 36. 
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a v jejich velikosti.122 Pohybují se však po celém těle a to tak, že někteří z nich 

postupují skrze póry z mozku do nervů a dále do svalů. Nervy vedou z mozku 

do určité části těla, kterou pohybují. Propojují tak mozek se svaly a veškerý 

pohyb, který vykoná tělo, se pak odehraje i v mozku. Ve svalech pak způsobují 

duchové jejich pohyb tím, že nově příchozí duchové přimějí duchy, které jsou 

již ve svalu přítomné, aby přešli do svalu protilehlého. Ten se nafoukne 

a zkrátí a zatlačí tak na část těla, ke které je připevněn a dochází tak k 

pohybu. Druhý sval se mezitím stáhne a uvolní.123 

Descartes tvrdí, že pohybu je schopen každý živočich, jenž má k tomu 

potřebné údy. Odtud plyne, že pohyby, které činíme samovolně, 

např. dýchání, závisejí pouze na stavbě našich údů a na proudu duchů 

vybuzených teplotou srdce a mířících přirozeně do mozku, do nervů 

a do svalů.124 Lidské tělo se oproti zvířecímu může pohybovat vícero způsoby, 

neboť díky duši činí i pohyby vůlí řízené. Hybní duchové v lidském těle jsou 

ovlivňovány předměty, které působí na smysly, a také vnitřními vášněmi. 

Největší vliv však na ně má společný smysl zahrnující paměť, obraznost atd., 

který rozděluje hybné duchy do svalů právě na základě vnitřních vášní.125 

Pohyb tedy vzniká bez užití rozumu, a to jak u zvířete, tak i u člověka.  

Hybní duchové ovlivňují vnímání vnějších předmětů. K tomu dochází v mozku 

a to tím, že dojde k místnímu pohybu jemných vláken optických nervů a ty 

předávají podnět k pohybu do mozku.126 Pohyby duchů vyvolávají v člověku 

afekty, zatímco ve zvířeti slouží k udržování a posilování nervů a afektů, které 

je obvykle doprovázejí. Dokazuje tak ve Vášních duše, kde uvádí tento příklad: 

„Pes vidí koroptev, je přirozeně puzen běžet za ní; a když slyší výstřel z pušky, 

tento hluk jej přirozeně vede k tomu, aby utekl. Přesto jsou psi ale vychováváni 

k tomu, aby se při spatření koroptve zastavili, a aby pak, po vyslechnutí 

 
122 Vodička, V.: Co je na životě tak zvláštního? Příklad redukcionismu René Descarta. In: Ostium, roč. 

13, 2017, č.1. [online]. 
123 Descartes, René. Vášně duše. Praha: Mladá fronta, 2002, s. 38. 
124 Descartes, René. Vášně duše. Praha: Mladá fronta, 2002, s. 43. 
125 Descartes, René. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992, s. 40. 
126 Descartes, René. Vášně duše. Praha: Mladá fronta, 2002. 
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výstřelu z pušky, pro ni doběhli. Takto zvířata pozměňují pohyby uvnitř svého 

mozku.“127  

Ne každý hybný duch je stejný. Jejich rozdílnost závisí na tom, z jakých látek 

se skládají, ale také na stavu vnitřních tělesných orgánů. Silnější hybní 

duchové dokáží proniknout hlouběji do dutin a pórů v mozku a tím pádem jsou 

vedeny do jiných svalů než hybní duchové slabší.128 Hybní duchové mají také 

rozdílné vlastnosti v závislosti na tom, jaká krev přijde do srdce. Krev se totiž 

v srdci rozpíná nestejnou měrou, a to pak způsobuje, že ze srdce vycházejí 

nestejní hybní duchové.129 

V jednom ze svých spisů využívá Descartes přirovnání těla k fontáně. Ta běží 

jen tehdy, když je v ní voda, stejně tak tělo jakéhokoliv živočicha nemůže 

fungovat bez hybných duchů. Nervy těla fungují jako trubky, svaly a šlachy 

jako jednotlivé strojky či pružiny a srdce a mozkové dutiny jako zdroj vody.  

„Voda svým působením a tlakem působí, že mechanismus fontány běží. 

Stejně tak Descartes prostřednictvím hybných duchů vysvětluje nejen pohyby 

dílčích částí těla, ale také fungování smyslových orgánů. Podobně tomu je 

u afektů, o kterých Descartes tvrdí, že „jsou zapříčiněny určitým specifickým 

pohybem duchů.“  Descartes jde dokonce ještě dále a tvrdí, že určité 

kombinace pohybů a afektů jsou na mysli – duši zcela nezávislé, protože píše 

o strachu a jím provázených „nohách k úprku,“ kdy takový útěk „může být takto 

vyvolán v těle pouhým uzpůsobením orgánů a bez přispění duše.“130 

 

2.3. Přirozenost 

Descartes užívá označení přirozenosti k tomu, aby vyjádřil soubor, který 

obsahuje vše, co se týká těla i duše zároveň. Přirozeností člověka je 

 
127 Descartes, René. Vášně duše. Praha: Mladá fronta, 2002, s. 67. 
128 Tamtéž, s.41. 
129 Tamtéž, s. 42. 
130 Vodička, V.: Co je na životě tak zvláštního? Příklad redukcionismu René Descarta. In: Ostium, roč. 

13, 2017, č.1. [online]. 
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tedy spojení mysli a těla, která vede k lidské dokonalosti.131 Ačkoliv však 

Descartes tvrdí, že člověk je dokonalý, je také věcí omezenou a jeho 

dokonalost tedy může být pouze omezená. Chyb z přirozenosti se lidé 

dopouštějí, když je jejich přirozenost nějakým způsobem poškozena. K tomu 

dochází například při nemoci, kdy lidská přirozenost nefunguje tak, jak má.132 

Přestože zvířata složku myslící nemají, v jistém smyslu bychom jim 

přirozenost přiznat mohli. Bůh stvořil zvířata jako stroje. K tomu, aby stroje 

fungovaly, musí být vytvořeny správně, o čemž bychom vzhledem k Boží 

dokonalosti neměli pochybovat. Descartes však na základě svého principu 

clare et distincte počítá i s možností, že Bůh je jakýsi zlověstný démon, který 

má za úkol zastřít pravé poznání. Pak je možné, že by zvíře jako stroj bylo 

sestrojeno nesprávně záměrně. Může se však stát, že by tento stroj byl 

sestrojen chybně záměrně z jiného důvodu, musel by pak ale fungovat za 

jiným účelem než jako tělo uzpůsobené k pohybům.133 

Tělu přirozenost náleží, a to taková, že žádná jeho část nemůže být pohnuta 

jinou trochu vzdálenou částí tak, aby mohla být stejně pohnuta každou z těch, 

které jsou mezi nimi, i kdyby ta vzdálenější třeba nedělala nic.134  

Descartes ve svých Meditacích o první filosofii uvádí příklad nefungujícího 

stroje s žízní. Kdyby nějaký živočich fungující jako stroj trpěl vodnatelností, 

trápila by ho vyprahlost v krku. Ta v tomto případě nahrazuje smyslový vjem 

žízně myslícího tvora, rozdíl tkví v tom, že živočich trpící vodnatelností má 

vyprahlý krk, aniž by potřeboval pít, čímž je právě narušena jeho přirozenost. 

Vyprahlost by tedy rozvrhla jeho nervy a ostatní části tak, že by si vzalo nápoj 

 
131 Descartes, René. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992. 
132 Descartes, René. Meditationes de prima philosophia = Meditace o první filosofii, 

Praha: OIKOYMENH, 2010. 
133 Descartes, René. Meditationes de prima philosophia = Meditace o první filosofii, 
Praha: OIKOYMENH, 2010.  
134 Tamtéž, s. 121. 
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zhoršující onemocnění stejně přirozeně, jako by je podobná vyschlost v krku 

pohnula k vypití prospěšného nápoje, kdyby nebylo narušeno.135 

 

2.4. Smyslové vnímání  

Smyslové vjemy jsou Descartem definovány jako různé stavy mysli, neboli 

myšlenky, pocházející bezprostředně z podráždění nervových zakončení.136  

Dělí je na smysly vnější a vnitřní. Toto rozdělení závisí jednak na různosti 

samotných nervů, jednak na různosti podráždění, která vznikají v jednotlivých 

nervech. Některá podráždění totiž přicházejí zevnitř, tvoří je nervy spojující 

mozek a orgány určené k uspokojování přirozených potřeb nebo nervy 

spojující mozek a srdce s bránicí. Vnější smysly pochází od předmětů 

působících na tělo zvenku. Celkem existuje pět různých rodů objektů.137 

V dnešním pojetí bychom je nazvali pět základních smyslů.   

V Meditacích o první filosofii Descartes srovnává vztah lodníka k lodi a člověka 

ke svému tělu. Ačkoliv jsme v dnešní době zvyklí označovat bolest nebo hlad 

jako pocit, u Descarta je potřeba toto vnímat jako smyslový vjem. Člověk je 

propleten smyslovými vjemy a při poškození těla vnímá bolest smyslově 

a stejně tak i hlad a žízeň. Tyto smyslové vjemy jsou totiž jakési smíšené 

mody myšlení vyrůstající z jednoty a jakoby propletení mysli s tělem.138 

Když lodník vidí, že se na lodi něco láme, chápe, co se děje. Když lidské tělo 

potřebuje jídlo nebo pití, chápavost k tomu nepotřebuje.  

Můžeme tedy tvrdit, že zvíře není schopno jakéhokoliv smyslového vnímání? 

Problém zde nastává, pokud stavíme např. vjem zrakový a hlad do stejné 

roviny, je třeba zde rozlišovat smyslové vjemy vnější a vnitřní. K tomu, 

abychom byli schopni vnímat hlad, přece nepotřebujeme žádný smyslový 
 

135 Descartes, René. Meditationes de prima philosophia = Meditace o první filosofii, 
Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 119. 
136 Descartes. René. Principy filosofie. Praha: Filosofia, 1998, s. 127. 
137 Descartes. René. Principy filosofie. Praha: Filosofia, 1998. 
138 Descartes, René. Meditationes de prima philosophia = Meditace o první filosofii, 

Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 115 
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orgán, jako je tomu u zraku. Descartes totiž vysvětluje zrak u zvířat 

jako pouhou součást jejich mechanismu, kterou ona sama nejsou schopna 

ovlivnit. A stejně tak tomu je u ostatních čtyř vnějších smyslů. V jeho filosofii se 

tedy zvířeti odpírá jakékoli smyslové vnímání. 

 

2.4.1. Bolest  

Bolest je obecně chápána jako nepříjemný pocit, jehož příčina může být 

buď duševní, např. úzkost nebo jiný psychický stav, nebo tělesná. Jelikož jsme 

již výše došli k závěru, že zvíře v Descartově filosofii duši nemá, nemůže být 

tedy ani schopno cítit bolest na duši. Descartes však tvrdí, že zvíře není 

schopno cítit ani bolest tělesnou, a to z toho důvodu, že jeho tělo je pouze 

hmota fungující jako stroj.139 Mechanismus tohoto stroje nefunguje tak, aby byl 

schopen cítit, neboť zvířecí tělo neobsahuje duši, která by mu toto 

umožňovala.  

Descartes se mimo jiné zabýval i geometrií, kterou aplikoval i ve svých 

filosofických teoriích. Touto příčinou pak dosáhl ve svém pohledu na zvířecí 

život bezduchého mechanicismu.140 

Svým způsobem si Descartes protiřečí, když říká, že stavba lidského těla se 

nijak neliší od těla zvířete,141 a zároveň tvrdí, že onen smyslový vjem bolesti 

vzniká prostřednictvím nervů roztroušených v určité části těla.142 Nervy 

rozprostírající se po celém těle přijímají bolest tam, kde vznikla, a skrze jiné 

části těla ji vedou až do mozku, kvůli čemuž je pak možné bolest vnímat. 

I kdybychom zde hlad či jiný smyslový vjem chápali jako pocit, nemohli 

bychom ho zvířeti přiznat, protože zvíře nemá duši, kterou by bylo schopno 

pocity vnímat.  

 
139 Descartes, René. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992. 
140 Burgatová, Florence. Svoboda a neklid zvířecího života. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2018. 
141 Descartes, René. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992. 
142 Descartes, René. Meditationes de prima philosophia = Meditace o první filosofii, 

Praha: OIKOYMENH, 2010. 
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2.4.2. žízeň  

Když má člověk žízeň, pozná to ze sucha v hrdle. Suchem dochází k pohybu 

nervů a vede tento pocit až do mozku, kde vzniká smyslový vjem žízně. 

Rozumný člověk si díky tomu uvědomí, že je potřeba pít, aby si uchoval své 

zdraví.143 Jelikož je tedy žízeň vnímána smyslově, na základě již zmíněných 

poznatků zvíře žíznit nemůže. Jeho tělo není vytvořeno tak, aby vnímalo, 

tudíž musí pít, protože je jako stroj k pití nastavené.   

 

2.5. Afekty 

Afekty, ať už to jsou pocitu smutku či radosti nebo jiné, Descartes je rozděluje 

na základě příčiny na dva druhy. První vznikají prostřednictvím duše, druhé 

pouhým temperamentem těla či impresemi, jež se nahodile setkávají 

v mozku.144 

Afekty prvního druhu vznikají bezpodmínečně pouze u člověka, neboť zvířata 

duši nemají, jak jsme již vysvětlili výše. Descartes však nadále uvádí, 

že všechny tytéž afekty mohou být rovněž vzbuzeny předměty, které pohnou 

smyslovými orgány, a že tyto předměty jsou nejobvyklejšími a hlavními 

příčinami oněch afektů: z čehož plyne, že pro nalezení všech afektů postačí 

zvážit všechny účinky těchto předmětů.145  

Opíráme-li se tedy o tvrzení, že zvířata nejsou schopna smyslového vnímání, 

nemůžeme tvrdit, že by u zvířat vůbec mohly nějaké afekty vzniknout. Otázkou 

ale ovšem zůstává, proč jim nemůžeme přiznat ani afekty vznikající pouze 

zapříčiněním těla. Descartes se domnívá, že co je v duši afektem, je v těle 

 
143 Descartes, René. Meditationes de prima philosophia = Meditace o první filosofii, 

Praha: OIKOYMENH, 2010. 
144 Descartes, René. Vášně duše. Praha: Mladá fronta, 2002, s. 69. 
145 Tamtéž. 
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působením, a je tedy třeba odlišovat, zda něco náleží pouze tělu, nebo pouze 

duši.146  

Pokusíme se to ujasnit na Descartově definici jednotlivých afektů.   

Základních a nejdůležitějších afektů je podle Descarta šest. Patří mezi ně údiv, 

láska, nenávist, touha, radost a smutek.147 

 

2.5.1.Údiv 

Údiv původně vznikl v mozku, a to tím způsobem, že do mozku se dostal 

předmět hodný zvláštní pozornosti. Tento předmět byl přijat smyslovými vjemy 

a hybní duchové jsou pak poháněni, aby předmět dohnali do té části mozku.148 

Jestliže je tedy mechanismus těla zvířat stejný jako v lidském těle, proč tedy 

zvířata nejsou schopna údivu? Dle Descarta lze veškeré jednání zvířat 

vysvětlit zákony fyziologie, které jsou v konečném důsledku odvoditelné 

z matematických zákonů.149 Zvířata reagují na základě uspořádání svých 

orgánů, nikoliv na základě smyslového vnímání. Smyslovými vjemy 

tedy nemohou vnímat předmět, který by tento údiv způsobil. Jediné, jak by 

zvíře mohlo dosáhnout údivu, kdyby se mu dostalo rozumu a dokázalo by 

vnímat a přemýšlet o předmětech, které hybní duchové do mozku přivedou.  

 

2.5.2. Láska a nenávist 

Láska je takové duševní hnutí vyvolané pohybem duchů, které podněcuje duši 

k tomu, aby se ze své vlastní vůle spojila s předměty, jež se jí zdají příhodné 

a nenávist je takové duševní způsobené hybnými duchy, které podněcuje duši 

k tomu, aby se chtěla oddělit od věcí, které se jí jeví jako škodlivé.150 Z této 

definice jasně vyvstává, že zvířata nemohou cítit lásku ani nenávist, neboť se 

 
146 Descartes, René. Vášně duše. Praha: Mladá fronta, 2002. 
147 Tamtéž. 
148 Tamtéž, s. 78. 
149 Descartes, René. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992, s. 65. 
150 Descartes, René. Vášně duše. Praha: Mladá fronta, 2002, s. 83. 



40 
 

jedná o duševní hnutí a zvířata duši nemají. Zároveň oba tyto afekty spočívají 

ve vlastní vůli jedince, kterou zvířata jako nerozumní tvorové také nemají.  

 

2.5.3. Touha 

Afekt touhy je duševním hnutím způsobeným duchy, které vede duši k tomu, 

aby si přála v budoucnu dosáhnout věcí, jež si představuje jako patřičné.151 

Opět se dostáváme k tomu, že Descartes definuje touhu jako duševní hnutí 

a zvířata tedy bez duše opravdu toužit nemohou. Dalším důvodem, 

proč na základě této definice není možné zvířeti přiznat touhu je, že zvíře 

nemá představivost. Podle Descarta je představivost součástí rozumu a lidská 

bytost by bez ní nemohla přemýšlet.152 Popisuje ji jako schopnost, která je 

potřeba k vědění, ale rovněž mu může i překážet. V Námitkách153 uvádí, 

že představivost je jakýmsi zvláštním modem myšlení, jenž vzniká, když jsou 

vnější předměty činné ke smyslům a malují do nich svou ideu či spíše tvar. 

Pak si mysl všímá představ, jež jsou vymalovány v šišince, tomu se říká, 

že smyslově vnímá. Když jsou představy v šišince vymalovány nikoli vnějšími 

věcmi, ale samotnou myslí, která si je bez účasti vnějších věcí v mozku bájí 

a dává jim formu, pak jde o představování si.154 Zvířata si tedy bez mysli 

nemohou představovat věci patřičné, ani nepatřičné a už vůbec je nedokáží 

rozlišit. 

 

2.5.4. Radost a smutek 

Radost je příjemným duševním hnutím, v němž spočívá potěšení z dobra, 

jež si duše představuje prostřednictvím mozkových impresí jako své 

vlastní.155  Krev náležitého složení silně kypící v srdci, napíná a dráždí malé 

 
151Descartes, René. Vášně duše. Praha: Mladá fronta, 2002, s. 88. 
152 Descartes, René. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992. 
153 Descartes, René. Meditace o první filosofii. Námitky a autorovy odpovědi. Praha: OIKOYMENH, 

2003. 
154Tamtéž. 
155 Descartes, René. Vášně duše. Praha: Mladá fronta, 2002, 63. 
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nervy rozmístěné kolem srdečních otvorů tak, že následuje jiné podráždění 

mozku, které ovlivňuje mysl přirozeným vjemem veselosti. A stejně tak jiné 

příčiny, dráždící tyto nervy tímtéž způsobem, vyvolávají stejný vjem radosti. 

Představa slasti tak sama v sobě nemá vjem radosti, ale vysílá hybné duchy 

do svalů, ve kterých jsou ony nervy vpleteny a jejichž prostřednictvím jsou 

rozšiřovány vnitřní otvory.156  

Smutek je nepříjemnou ochablostí, v níž spočívá obtíž způsobená duši určitým 

zlem nebo nedostatkem, které si pomocí mozkových impresí duše představuje 

jako sobě vlastní. Smutek vyplývá z mínění o vlastnictví určitého zla 

či nedokonalosti.157 

Jelikož jsme již výše uvedli, že duševní hnutí se ve zvířatech nacházet 

nemůže a stejně tak nemůže zvíře rozlišit ani dobro a zlo, nezbývá nám nic 

k vysvětlení toho, proč Descartes afekt radosti a smutku zvířeti upírá.  

Závěrem z toho všeho tedy vyvozujeme, že ačkoliv tyto stavy vznikají od těla, 

musí zde být ještě přítomna duše, aby se v mozku mohli proměnit 

na myšlenky a vznikla tak hnutí duše.  

 

Rozum a Řeč 

Descartes vidí v řeči, neboli schopnosti sestavovat slova, jeden z největších 

rozdílů mezi člověkem a zvířetem.158 Zvířata podle něj nejsou schopna 

poskládat ani slova, ani znaky do smysluplné věty tak, aby vyjádřila svou 

myšlenku. K tomu by potřebovala rozum. Z toho důvodu také Meijerová píše, 

že podle Descarta můžeme ze skutečnosti, že zvířata neumí mluvit, vyvodit, 

že nemyslí.159 Nejde tu totiž o to, že by zvířata neměla orgány určené k tomu, 

aby pronášela slova. Ona pouze nejsou schopna přemýšlet o tom, co mluví. 

Např. papoušek zvládne opakovat nejen slova, ale i celé větné celky. 

 
156 Descartes. René. Principy filosofie. Praha: Filosofia, 1998, s. 129. 
157 Descartes, René. Vášně duše. Praha: Mladá fronta, 2002, 63. 
158 Descartes, René. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992, s. 41. 
159 Meijerová, Eva. Řeč zvířat. Praha: Grada Publishing, 2019. 



42 
 

Nedokázal by je však začlenit do vhodné komunikační situace. K užití 

naučeného potřebuje nějaký “spouštěč”, na který by reagoval. Bylo by tedy 

možné např. naučit papouška říkat “děkuji”, když mu dáme něco k jídlu, 

ale odpovědět na otázku, kterou nikdy dříve neslyšel, to by už papoušek 

nesvedl. 

Nejen, že rozum lidem pomáhá ke správnému sestavování slov, ale ovlivňuje 

i smyslové vnímání. Jak už jsme si řekli, smyslové vnímání může chybovat, 

a jelikož zvířata toto vnímání nemají, musí to být tedy dokonalé stroje. Člověku 

pak slouží rozum k tomu, aby omyly jednotlivých smyslů dokázala rozpoznat 

a opravit je.160  

S rozumem je neodmyslitelně spjato myšlení. Velký rozdíl mezi myšlením 

a tělem chápe Descartes v tom, že tělo je ze své přirozenosti vždy dělitelné.161 

Je složeno z údů, které mohou být odděleny, aniž by poškodili mechanismus 

celého živočišného stroje. Totéž platí i o člověku. Ačkoliv je jeho tělo spojeno 

s myslí, není je možné odtrhnout od jeho těla nohu a jeho mysl přitom 

neporušit.  

  

 
160 Descartes, René. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992. 
161 Descartes, René. Meditationes de prima philosophia = Meditace o první filosofii, Praha: 

OIKOYMENH, 2010, s. 121. 



43 
 

3.Komparativní část 

Na základě Aristotelových a Descartových textů jsme zde podrobně rozebrali, 

jaké bylo jejich pojetí zvířete. Nyní nám zbývá ještě obě teorie porovnat.  

Tito dva filosofové se od sebe výrazně liší nejen tím, jak chápou zvířecí život, 

ale i celým svým pojetím filosofie. Aristoteles se nijak netajil tím, že navazuje 

na své již předešlé kolegy, zatímco Descartes pracoval hlavně na zboření 

všech jistot a chtěl začít od samého počátku. Jediné, na co spoléhal, byla jeho 

vlastní schopnost myslet.  

Velké koncepce života jsou dle Pichota jen dvě – biologie Aristotelova 

a biologie Descartova. Spolu s nimi došlo k nastolení dvou paradigmat, z nichž 

vyrůstají všechny ostatní koncepce. Aristotelova koncepce by se dnes mohla 

zdát být přijatelnou, její základ však pramení v pojmu duše, což její 

akceptovatelnost v dnešní době vyvrací. Descartovy teze se pro změnu příliš 

odchylují od přirozených zkušeností, svými postupy i závěry se však shoduje 

s aktuální koncepcí vědy.162  

Aristoteles vidí ve zvířeti totéž, co v lidské bytosti, kromě toho, že neuvažuje 

o zvířeti jako o rozumném tvorovi. Descartes přistoupil k celkovému pojetí 

živých bytostí zcela jinak. Vztah emocí a těla zcela popřel a veškeré vjemy 

přičetl duši, čímž ze zvířete udělal pouhý stroj. Georges Canguilhem tvrdí, 

že Descartes činí se zvířetem to, co Aristoteles učinil s otrokem: snižuje jeho 

hodnotu, aby bylo možné ospravedlnit člověka, jenž je využívá jako nástroj.163 

Vždyť i v jednom ze svých deníků Descartes poznamenal: „na základě 

samotné dokonalosti zvířecího chování se domníváme, že nemají svobodnou 

vůli.“164 

O celých dvanáct let od Rozpravy o metodě, v dopise Morovi z 5. února 1649 

stojí vyjádření v souladu s doposud zmíněnými skutečnostmi. Descartes píše: 
 

162 Burgatová, Florence. Svoboda a neklid zvířecího života. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2018. 
163Tamtéž, s. 65. 
164 Vodička, V.: Co je na životě tak zvláštního? Příklad redukcionismu René Descarta. In: Ostium, roč. 

13, 2017, č.1. [online]. 
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„Neupírám zvířatům život, jelikož se domnívám, že spočívá pouze v teple 

srdce; dokonce jim neupírám ani vnímání do té míry, do jaké závisí 

na tělesném orgánu.“165 

Burgatová píše, že Descartes se snaží ukázat, že zvířata jednají jen 

na základě vnitřního mechanismu, a že to nejjasněji dokazuje dokonalost jejich 

činností, neboť jen inteligence může chybovat.166 

3.1. Rozlišení duše a těla 

Mezi Aristotelova nejznámější díla patří právě dílo O duši. V tomto díle se 

přiklání k názoru, že duší oplývají všichni živočichové, a to včetně rostlin. 

Každá duše je však jiná, duše rostlin obsahuje pouze vegetativní složku, 

zvířecí k tomu navíc smyslovou a člověk má v sobě navíc ještě třetí složku, 

rozumovou. Naproti tomu Descartes tvrdí, že duše je pouze lidská záležitost 

a zvířata žádnou duši nemají. Vše, co se se zvířaty děje, od jejich místního 

pohybu až po vnitřní pohyby, je pouhé nastavení mechanismu, které se 

ve zvířatech nachází již od jejich narození. Díky tomu jsou zvířata schopna 

fungovat jako živí tvorové, ale jejich tělo pracuje obdobně jako stroj.167  

Oba filosofové se do jisté míry shodují v pojetí těla. V aristotelském pojetí je to 

látka, v Descartově stroj. Takto řečeno to vypadá velmi jednoduše, zahrneme-

li však do vysvětlení duši, jejich názory se začnou rozcházet. V Aristotelově 

filosofii jsou neživé předměty právě tak jako živé bytosti uhněteny ze stejných 

přírodních prvků a tvořeny stejnou látkou; to, co odlišuje živé, nesmíme hledat 

v látce nýbrž ve formě, kterou vyjadřuje příčina formální a příčina účelová168 

Formou je zde myšlena duše, použít zde můžeme také výrazu tvar. Látka je 

možností, tvar je skutečností.169 Živá bytost je tak celkem, který je složen 

z obojího. Každé přírodní těleso, které je účastno života, je podstatou, 

 
165 Vodička, V.: Co je na životě tak zvláštního? Příklad redukcionismu René Descarta. In: Ostium, 

roč. 13, 2017, č.1. [online]. 
166 Burgatová, Florence. Svoboda a neklid zvířecího života. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2018. 
167 Descartes, René. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992. 
168 Burgatová, Florence. Svoboda a neklid zvířecího života. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2018, s. 100. 
169 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995, s. 50. 
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ale podstatou složenou.170 Duše je tedy nutně podstatou přírodního těla, které 

má v možnosti život. V tomto hýlemorfickém pojetí, kdy hýlé jako látka a morfé 

jako forma, tedy nelze oddělit duši od těla. Pokud bychom mysleli jedno 

bez druhého, život by buď existoval pouze v možnosti a zároveň by nemohl 

existovat ve skutečnosti, neboť zde neexistuje taková možnost. Descartes se 

vůči tomuto tvrzení nepřímo vyhranil, když označil tělo za stroj, který je 

schopen fungovat, aniž by obsahoval duši.171 Zvíře žije i bez přítomnosti duše 

v těle, z čehož vyplývá, že podle Descarta není potřeba duše k tomu, aby byla 

bytost živou. Na základě těchto poznatků označujeme Aristotela jako monistu 

a Descarta jako dualistu.  

Oba filosofové se shodují v tom, že srdce je jedním z nejdůležitějších 

tělesných orgánů a zároveň mu oba přisuzují vlastnost tepla. Aristoteles 

považuje srdce dokonce za nejteplejší tělesný orgán172 a také sem umisťuje 

duši. Descartes duši umisťuje do šišinky.173 

3.2. Společný smysl 

Oba filosofové pracují s pojmem společného smyslu. Pro Aristotela je 

společný smysl jakýsi počátek vnímání, ve kterém se potkávají všechny přijaté 

vjemy. Je příčinou toho, že podněty přijaté zvenčí se uvnitř proměňují 

ve vjemy.174 Uvedeme si příklad. Zvuk proniká skrze ucho jakéhokoliv živého 

tvora, a nezáleží na tom, zda je hluchý či nikoliv. K tomu, aby byl tento zvuk 

slyšitelný musí dojít k jeho proměně ve vjem, což má za úkol právě společný 

smysl. Descartes chápe společný smysl jako základní smysl, který udává směr 

hybným duchům.175 Ačkoliv se hybní duchové nacházejí v těle zvířecím 

i lidském, společný smysl zvířatům chybí.  

3.3. Pohyb 

 
170 Tamtéž. 
171 Descartes, René. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992 
172 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995. 
173 Burgatová, Florence. Svoboda a neklid zvířecího života. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2018, s. 102. 
174 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995, s. 86. 
175 Descartes, René. Vášně duše. Praha: Mladá fronta, 2002. 
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Zvíře jakožto stroj v Descartově filosofii se nemůže pohybovat nijak jinak než 

díky svému tělu. Je řízeno svojí přirozeností, kterou není schopno nijak 

ovlivnit. Aristoteles je v tomto ohledu podobného názoru. Zvířata své pohyby 

sice vědomě neovlivňují, ale příčinou je zde absence rozumové složky duše, 

bez které nejsou zvířata schopna pohyb vnímat. Oba filosofové se zde shodují 

v tom, že zvíře jedná na základě předem daných instinktů, ale názor na příčiny 

pohybů mají odlišný. Descartes176 tvrdí, že mnohé z pohybů, ke kterým v nás 

dochází, nijak nezávisejí na mysli, např. srdeční puls, trávení potravy, výživa, 

dýchání u spících, u bdících chůze, zpěv a podobně – k nim dochází 

bez povšimnutí ducha. Všechny činnosti zvířat jsou podobné pouze těm, 

k nimž u nás dochází bez pomoci mysli. 

Nejdůležitější pro veškerý pohyb jsou u Descarta hybní duchové, kteří 

zapříčiňují pohyb nejen u zvířat, ale i u lidí. Definuje je jako velice malé 

částečky, které se pohybují velice rychle, stejně jako částečky plamene, které 

vylétávají z pochodně; proto se také nezastavují na žádném místě.177 Jakmile 

některé z nich vstoupí do dutin mozku, tak jich také několik jiných vylétne póry, 

které jsou v mozkové hmotě.178  

Aristoteles duši přičítá schopnost uvádět tělo do pohybu.179 Descartes 

však tvrdí, že je mylné se domnívat, že duše dává tělu pohyb a teplo. Tato 

představa podle něj vznikla kvůli tomu, že tělo po své smrti chladne a ztrácí 

schopnost pohybu. Descartes tak vyvrací toto aristotelské tvrzení tím, že duše 

naopak opouští tělo proto, že teplo pohasíná a orgány, které slouží k pohybu 

těla, se porušují.180  

3.4. Rozum 

Rozum hraje v obou filosofiích důležitou roli. Descartes i Aristoteles se 

ve svém pojetí zvířete shodují, že zvíře rozum nemá. Jak jsme se již 

 
176 Descartes, René. Meditace o první filosofii. Námitky a autorovy odpovědi. Praha: OIKOYMENH, 

2003, s. 199. 
177 Descartes, René. Vášně duše. Praha: Mladá fronta, 2002, s. 37. 
178 Tamtéž, s. 38. 
179 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995. 
180 Descartes, René. Vášně duše. Praha: Mladá fronta, 2002, s. 33. 
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dozvěděli, Aristoteles rozumem nazývá to, čím duše myslí a soudí.181 

Myšlenky i soudy mohou být různými způsoby ovlivňovány, mohou se 

tedy mýlit. Totéž tvrdí o myšlenkách a soudech Descartes.182  

Aristoteles však zastává názor, že zvířata jsou schopna vnímat, což 

u Descarta nenajdeme. Mullerová na základě Aristotelova tvrzení píše, 

že zvířata i lidé touží po slasti, a to jest jakýmsi důkazem toho, že slast je jaksi 

nejvyšším dobrem.183 Pro rozlišení dobré a špatné slasti je třeba 

rozum. Dodnes se domníváme, že zvířata nemohou jednat morálně, protože 

jim k tomu chybí rozumové schopnosti.184 

Nebýt rozumu, člověk by se dle Aristotela od zvířete nijak nelišil, kdežto 

v Descartově pojetí tomu tak není. Zvířata nevnímají smyslově 

tak jako lidé.  Zvířata reagují na vnější podněty, jsou schopna někdy i velmi 

sofistikovaného jednání, které je však podle Descarta limitováno na určité 

situace, a proto nepochází z rozumu, ale z vrozených reflexů a instinktů.185  

Vnější podněty v jejich těle zpracovává stroj, který se sice od lidského těla 

příliš neliší, ale chybí mu onen plamen zažehnutý Bohem.  

Mysl dle Descarta nemůže být celá v každé části těla, ale pouze celá v celém 

těle, což způsobuje, že mysl je svými částmi rozptýlená v celém těle, a je 

proto rozlehlá.186 Stejně tak i Aristoteles tvrdí, že duše je rozprostraněná 

po celém těle, což zahrnuje její rozumovou složku. 

Aristoteles tvrdí, že k tomu, aby bylo něco vnímatelné, musí existovat 

vnímatelný podklad. Vše, co živočichové vnímají smyslovými vjemy, nelze 

hned považovat za pravdivé. To, co vnímáme hmatem a co vnímáme očima, 

nemusí být vždy identické. K tomu, abychom rozlišili, co se pouze zdá být 

 
181 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995, s. 90. 
182 Descartes, René. Vášně duše. Praha: Mladá fronta, 2002. 
183 Müllerová, Hana; Černý, David; Doležal, Adam; a kol. Kapitoly o právech zvířat: “my a oni” z 

pohledu filosofie, etiky biologie a práva. Praha: Academia, 2016. 
184 Meijerová, Eva. Řeč zvířat. Praha: Grada Publishing, 2019. 
185 Müllerová, Hana; Černý, David; Doležal, Adam; a kol. Kapitoly o právech zvířat: “my a oni” z 

pohledu filosofie, etiky biologie a práva. Praha: Academia, 2016, s. 125. 
186 Burgatová, Florence. Svoboda a neklid zvířecího života. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2018, s. 105. 
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pravdivé a co pravdivé skutečně jest, slouží právě rozum.187 Descartes s tímto 

tvrzením do jisté míry souhlasí, když vnímání označuje jako druh myšlení.188  

 

3.5. Bolest 

V pojetí bolesti se oba filosofové odlišují snad ještě více než v koncepci vztahu 

těla a duše. V Descartově filosofii zvířata bolest necítí vůbec, v Aristotelově je 

bolest zvířatům přiznána prostřednictvím smyslového vnímání a odlišuje 

tak zvířata od rostlin.189 Díky smyslové složce duše pociťují zvířata slast 

a bolest a svými pohyby vyjadřují směřování k určitému cíli, přičemž citlivost 

a hybnost živí navzájem jedna druhou.190 Descartes vnímá bolest také 

jako smyslový vjem, ale v jeho pojetí zvířata nejsou schopna vnímaní, neboť 

jejich tělo jako stroj není schopno vjemy přijímat.191 Reagují na vjemy pouze 

mechanicky a žádné přijímání podnětů nemůže tedy ve zvířatech vzbudit 

jakékoliv emoce.  

Reakce na bolest není důkazem vědomí, nýbrž pouze mechanickou 

reakcí živočišného organismu na fyzický podnět.192  

3.6. Řeč 

Descartes odlišoval zvíře od člověka nejen tím, že zvířeti odepřel duši, 

ale také pojetím řeči. Vyjádřil se k tomu takto: „I kdyby existovaly stroje 

podobající se našim tělům, i tak bychom měli více vážných důvodů, jak 

bychom poznali, že nejsou skutečnými lidmi. Jedním z nich je to, by zvířata 

nikdy nedokázala užívat slov ani jiných znaků, skládajíce je, jako činíme my, 

abychom své myšlenky vyložili jiným.“193 Ve spise O duši Aristotela zajímal 

 
187 Aristoteles. Metafyzika. Praha: Nakladatelství české akademie věd a umění, 1927. 
188 Descartes, René. Vášně duše. Praha: Mladá fronta, 2002. 
189 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995. 
190 Burgatová, Florence. Svoboda a neklid zvířecího života. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2018, s. 100).  
191 Descartes, René. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992.  
192 Müllerová, Hana; Černý, David; Doležal, Adam; a kol. Kapitoly o právech zvířat: “my a oni” z 

pohledu filosofie, etiky biologie a práva. Praha: Academia, 2016, s. 135. 
193 Descartes, René. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992, s. 41. 
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více samotný hlas než řeč živočicha. Řeč je zde také přisuzována člověku 

jakožto dokonalejšímu tvorovi.194 Rozlišuje řeč živočicha a jeho hlas. Řečí 

rozumí schopnost vyjadřovat své myšlenky,195 zatímco hlas je definován jako 

náraz vdechovaného vzduchu o takzvanou průdušnici, který vchází od duše, 

jež působí v těchto částech. Je potřeba, aby to, co ten náraz působí, bylo 

oduševněné, a aby bylo vedeno představou. Hlas je vlastně zvuk, který má 

nějaký význam. Zvuk může živočich vydávat, aniž by měl nějaký význam jako 

je tomu např. při kašli.196 Descartes takto zvuky a hlas nerozlišuje. Říká, že 

zvíře může skládat slova do vět nebo řvát bolestí, ale je tomu tak jen proto, že 

tak bylo sestaveno jejich tělo.197  

 

  

 
194 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995. s. 72. 
195 Tamtéž, s. 121. 
196 Aristoteles. O duši. Praha: P. Rezek, 1995. 
197 Descartes, René. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992, s. 41. 
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Závěr 
V této práci jsme postupně rozebrali filosofické postupy a chápání zvířat 

v období starověku a novověku, přičemž jsme se zaměřili na dva významné 

filosofy tohoto období, Aristotela a Descarta. Oba přispěli do filosofie svými 

koncepcemi týkající se zvířat, ze kterých v mnoha ohledech vycházíme 

dodnes. Cílem zde bylo vymezit, co přesně tito dva filosofové chápou pojmem 

zvíře.   

V první části, zaměřující se na aristotelské chápání zvířecího života, jsme tuto 

koncepci nejprve zařadili do historického kontextu starověku, kde měla zvířata 

společenský status podobný otrokům. Následně jsme přešli už k výhradně 

aristotelskému pojetí a jako první jsme řešili klíčový pojem duše. Zde jsme 

uvedli dvě tvrzení důležitá pro naše další zkoumání – živočichové se liší 

od rostlin smyslovou složkou duše a k tomu, aby je Aristoteles chápal 

jako člověku rovné, jim chybí složka rozumová; a že hlavní vlastností duše je 

pohyb.  

Dále jsme se zaměřili na jednotlivé smyslové vjemy a jejich popis v dílech 

O duši a Člověk a příroda. Vysvětlili jsme, že každý živočich musí být nutně 

schopen smyslového vnímání, jinak bychom ho nemohli považovat 

za živočicha a zároveň, že každý živočich musí mít nutně hmat a chuť. Hmat 

jakožto nejdůležitější smysl pro získávání potravy a chuť jakožto jistý druh 

hmatu, který se odlišuje dotykem.  

V poslední části věnující se Aristotelovi jsme vysvětlili jeho chápání pohybu 

a činností s ním spojených, jako jsou obrazivost nebo kvantitativní 

a kvalitativní změna.    

Ve druhé části jsme se zaměřili na René Descarta a jeho vymezení zvířete 

a chápání těla jako stroje. Opět jsme nastínili přístup ke zvířeti v novověké 

společnosti a uvedli jsme pár příkladů Descartových oponentů, např. Voltaire. 
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Stejně jako u Aristotela bylo potřeba nejprve odlišit duši od těla, v tomto 

případě snad ještě důsledněji. Descartes svým pojetím duši zvířatům zcela 

odepřel a udělal z nich pouhý stroj, neboť tělo každého živého tvora je 

v Descartově filosofii pouhým strojem a představuje tělo jako významnější 

součást bytosti než je duše a vymezuje se tak vůči svým předchůdcům, 

když říká, že duše odchází, protože umřelo tělo a nikoliv naopak.  

Dále jsme pracovali Descartovými pojmy a srovnávali jsme pojetí zvířete 

s pojetím člověka. Na tomto srovnání jsme si vysvětlili, co Descartes míní 

pod pojmem dokonalosti a jak je zvíře podle něj dokonalejší než člověk, 

protože není schopno smyslového vnímání, které by jej mohlo klamat.   

Poté jsme se v rámci Descartova vymezení zabývali afekty duše, kde jsme 

u šesti základních afektů podrobně rozebrali, proč dle Descarta nemůžou 

zvířeti náležet a lze je přiznat pouze člověku. 

Posledními pojmy, kterým jsme se v této práci v rámci Descarta zabývali, se 

nám staly rozum a řeč, přičemž řeč má v Descartově pojetí zvířete velký 

význam. Ve své Rozpravě o metodě uvádí Descartes řeč jako jeden ze dvou 

nejdůležitější faktorů, kterým se zvíře odlišuje od člověka. K tomu, aby mohlo 

být řeči schopno, by muselo mít rozumu.   

Na závěr jsme obě teorie, jak Aristotelovu, tak Descartovu, porovnali. Zaměřili 

jsme se na klíčové pojmy obou filosofů a na nich jsme ukázali, že ze všeho 

nejzásadnější je právě jejich koncepce duše a těla, přičemž Aristoteles 

pracoval s tělem a duší jako koncepcí jednotnou a Descartes naopak směřoval 

k dualismu.   
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