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Lucie Štambachová: John Locke - Primární a sekundární kvality 

Jan Palkoska, Ph.D. 

Lucie Štambachová si v předložené práci klade za cíl především představit Lockovo 
rozlišení mezi tzv. primárními a sekundárními kvalitami materiálních předmětů, zasadit toto 
rozlišení (v některých ohledech) do širšího kontextu Lockovy pozice, korigovat některá rozšířená 
nedorozumění při jeho výkladu a konečně vykázat uvedené rozlišení jako "opodstatněné" (str. 6), 
resp. "celkem přirozené" (str. 44). V první části práce autorka uvádí Lockův pojem ideje a 
představuje Lockovo odmítání vrozenosti idejí a jeho názory v otázce původu idejí, což jí 
umožňuje uvést do patřičného vzájemného vztahu klíčové kategorie kvality na jedné straně a ideje 
na straně druhé. V druhé, ústřední (a nejobsáhlejší) části autorka uvádí na scénu samo rozlišení 
mezi primárními a sekundárními kvalitami a v následné diskusi víceméně činí zadost většině 
z vytčených hlavních cílů své práce. Autorka se zde soustředí zejména na vyvrácení předsudku o 
"subjektivní" povaze lockovských sekundárních kvalit (mj. i na pozadí rozboru Berkeleyho 
kritiky Lockovy teorie), dalšími důležitými tématy jsou pak otázka přesvědčivosti argumentů pro 
samotné rozlišování mezi primárními a sekundárními kvalitami, otázka správnosti Lockovy 
distribuce jednotlivých kvalit v rámci uvedeného rozlišení, či problém slučitelnosti Lockova 
"konkrétního" a "obecného" způsobu tematizace primárních kvalit. V třetí a čtvrté části pak 
autorka zasazuje zkoumané rozlišení do širšího kontextu Lockovy filosofie. Ve třetí části Lucie 
Štambachová toto rozlišení uvádí do vztahu k Lockově klasifikaci idejí podle toho, zda mají za 
zdroj právě jeden anebo více smyslů, a k jeho rozlišování idejí na jednoduché a složené. 
V závěrečné čtvrté části pak autorka ukazuje provázanost problematiky primárních a 
sekundárních kvalit s Lockovým rozlišením mezi tzv. nominálními a reálnými esencemi věcí. 

V celé práci autorka osvědčuje solidní zvládnutí základů zkoumané problematiky, které je 
podepřeno obstojnou znalostí Lockova Essaye i základní (ač povýtce téměř výhradně anglosaské) 
sekundární literatury. Téma je zpracováno v daném rámci pečlivě, s vyváženým poměrem mezi 
interpretační pokorou a kritičností. Autorka svůj text rovněž dobře a přehledně strukturuje a 
osvědčuje schopnost ukázněně sledovat zkoumaný aspekt, aniž by ovšem ztrácela ze zřetele ohled 
na celek. Píše uměřeným, poměrně kultivovaným jazykem a její vyjádření jsou většinou jasná a 
srozumitelná. I po čistě formální stránce je práce v pořádku (pomineme-li, že skutečný název 
druhé části ("K vality") nesouhlasí s názvem uvedeným v obsahu ("K vality těles")). 

Práce nicméně trpí i některými nedostatky. Za možná vůbec nejvážnější slabinu práce 
považuji téměř úplné ignorování historicko-systematického kontextu zkoumané problematiky. 
V práci se tak na jedné straně zcela pomíjí skutečnost, že Lockova teorie organicky vyrůstá 
z Descartova pojetí (rozvinutého nejexplicitněji v závěrečných odstavcích 4. části Principů 

filosofie), a na druhé straně pak skutečnost, že jak Descartovo, tak Lockovo rozlišování mezi 
primárními a sekundárními kvalitami stojí vostrém polemickém protikladu k aristotelské tradici, 
v níž byly kvality materiálních věcí koncipovány radikálně odlišným způsobem a ve zcela 
odlišném ontologicko-kosmologickém rámci. Autorka si následkem toho zřejmě (alespoň soudě 
podle předložené práce) není vědoma, jak úzce je i Lockovo rozlišování mezi primárními a 
sekundárními kvalitami spjato s původně kartesiánskou ambicí nově (totiž negativně vzato anti
aristotelsky, pozitivně vzato v jádru mechanisticky) založit přírodní filosofii; a její celkovou 
interpretaci tak zakládá značně nepřiměřený předpoklad, že Lockovou hlavní ambicí bylo platit 
prostě za "intuitivního a zkušenostního filosofa" (str. 45). 

Domnívám se, že právě uvedené zanedbání historicko-systematického kontextu je úzce 
provázáno s dalším problematickým rysem předložené práce, totiž se skutečností, že autorčiny 
pokusy o kritický věcný rozbor a/nebo obhajobu Lockových stanovisek jsou výrazně snáze 
napadnutelné než její přímé prezentace těchto stanovisek samých. Právě zřejmá neznalost 



aristotelské alternativy totiž Lucii Štambachové zreJme neumoznuJe vidět značnou 
nesamozřejmost samotného kladení rozlišení mezi primárními a sekundárními kvalitami, takže 
pak i v pasážích, které mají platit za kritické komentáře Lockovy doktríny, až příliš často prostě 
opakuje postupy, které mnozí kritikové Locka (doboví i současní) vidí jako kruhové či jinak 
vadné. (Příklady: (i) "Argument z neoddělitelnosti primárních kvalit" (mé označení; srv. zejm. str. 
20, též str. 16n., 28, odst. 1 aj.) nejspíše předpokládá, co má být dokázáno, totiž že ,je možné, že 
tělesa existují bez vůní, chutí apod." (str. 20); "argument se slepcem" (mé označení; srv. str. 36) 
tento kruh neprolomí, protože bez důkazu předpokládá, že představa tvaru např. bez barvy je 
úplnou představou tělesa a nikoli pouze abstrakcí. (ii) "Argument z explanační síly" (mé 
označení; srv. str. 28, odst. 2) ve svých důsledcích při bližším pohledu podle všeho implikuje, že 
rozdíl mezi primárními a sekundárními kvalitami je neostrý a navíc je jen záležitostí stupně, nikoli 
druhu, což je neslučitelné s Lockovým způsobem vedení tohoto rozlišení. (iii) Tvrzení, že 
"sekundární kvality jsou relativnější vůči smyslům než kvality primární" (str. 28), je sice v jistém 
smyslu nenapadnutelné, neboť je prostě záležitostí (Lockových) definic, ale právě pro tuto 
definiční povahu ho na druhé straně nelze využít jako argument pro to, že skutečně existují nějaké 
kvality, které charakteristiku "být relativnější vůči smyslům než x" splňují. Pro další 
problematické argumenty viz zejm. str. 36n.) Autorce tak na jedné straně do velké míry uniká 
skutečné systematické napětí, jež je v tématu primárních a sekundárních kvalit přítomno a jež je 
příčinou toho, že je toto téma stále živě diskutováno, a na straně druhé má občas naopak sklon 
napadat Lockovu koncepci poněkud nepřiměřeným způsobem (asi nejvýrazněji je tato tendence 
patrná v kap. 3.3). 

Kromě těchto zásadních bodů bych rád upozornil na další problematická místa: 
(1) Na str. 9 čteme: "Idea tak může být bud' předmětem, tj. čímkoli, co mysl vnímá, nebo 

činností, tj. čímkoli, co je bezprostředním objektem myšlení, vnímání a chápání" (mé zvýraznění). 
Chce tato věta skutečně říci, že předměty, tj. "cokoli, co mysl vnímá" - na rozdíl od činností -
nejsou objekty myšlení, vnímání a chápání? 

(2) Na str. 14, odst. 1 autorka podle mého názoru směšuje otázku podmínek aplikace 
principu identity s otázkami původu resp. obsahu tohoto principu. 

(3) Na str. 34 autorka přehlíží, že v jejím schematickém podání Berkeleyho argumentu 
závěr přesně vzato neplyne z uvedených premis. Plyne nanejvýš tvrzení 'Primární kvality nejsou 
představitelné bez něčeho, co je v mysli' . Ke kýženému závěru by bylo třeba přidat ještě premisu 
'Vše, co není představitelné bez něčeho, co je v mysli, je v mysli také', která ale není vůbec 
samozřejmá. Postup argumentu tedy zdaleka není tak "zřejmý", jak tvrdí autorka. 

(4) Str. 40, odst. 1: "Jde přece o to, že se tělesa nepronikají, mají-li sílu vyvolávat 
dostatečný odpor vůči ostatním tělesům." Znamená to, že podle Locka (anebo podle Lucie 
Štambachové?) se tělesa v principu pronikat mohou? 

(5) Na str. 42, odst. 3 není jasné, zda chce autorka napadnout Lockův pojem jednoduchého 
pojmu jako takový, anebo Lockovo chápání červené jako jednoduchého pojmu. Tato nepřijatelná 
dvojznačnost se pak v jistých obměnách přenáší i do diskuse na str. 45. Diskuse na str. 42 i 45 
navíc trpí nedostatečným rozlišováním (i) mezi vztahem spadání věci pod pojem a vztahem 
obsaženosti pojmu v pojmu, dále (ii) mezi pojmovou abstrakcí a pojmovou analýzou, a konečně 
(iii) mezi otázkou původu a otázkou obsahu jednoduchých idejí. 

Předložená práce přes uvedené nedostatky rozhodně splňuje zadání a standardy bakalářské 
práce. Jednoznačně ji doporučuji k obhajobě a navrhuji ohodnotit ji známkou "velmi dobře". 


