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Posudek vedoucího práce Jamese Hilla 

Předkládaná práce se zabývá především Lockovým rozlišením mezi primárními a 

sekundárními kvalitami, ale sleduje také vztahy mezi těmito kvalitami a Lockovou 

kategorizací idejí. Práce má široký záběr a poskytuje detailní přehled členitého 

systému idejí a kvalit v Eseji o lidském rozumu. Nejde však o práci pouze 

deskriptivní. Autorka hájí rozlišení primárních a sekundárních kvalit (v rámci 

předpokladu korpuskulární teorie) a nabízí také dílčí kritiky Lockova přístupu ke 

kvalitám a idejím. 

Celkově jde o velice kvalitní práci. Autorka podává neobvykle věcné a 

všímavé pojednání o Lockově systému. Citlivě vnímá mnoho různých stránek jeho 

myšlení. Dokazuje také schopnost filosoficky reagovat na nejasnosti a problematická 

místa. Obzvláště zajímavé jsou v tomto ohledu pasáže o problematičnosti teploty 

(str. 32-33) a o roli abstrakce ve vnímání jednoduchých kvalit (str. 44-47). Třebaže 

práce nemá jednu centrální tezi, obsahuje mnoho významných interpretačních a 

systematických závěrů. Za mimořádně zdařilou považuji ústřední část práce, která 

se týká ontologické povahy rozlišení mezi primárními a sekundárními kvalitámi (str. 

22-26). Práce je výborně zkomponována a napsána jasným stylem. 

Uvedu několik kritických poznámek k práci, které by mohly být i předmětem 

diskuse při obhajobě. Nejdříve pár podrobností: 

(i) Nemyslím si, že Locke považuje morální principy za konvenční (str. 

14), když nejsou vrozené. Tvrdí, že existují objektivní, deduktivní 

vztahy mezi morálními pojmy a že máme vrozené schopností takové 

vztahy pochopit. Locke není morální relativista. 

(ii) Na straně 52 se autorka snaží rozlišit mezi uspořádáním na 

nevnímatelné a na vnímatelné úrovni. Tvrdí, že Locke používá 

v každém kontextu jiný termín (texture a constítutíon). Locke ale 

používá termín texture v obou případech (srv. např. E. III. vi. 9, kde 

reálná esence je popsána jako' a texture oj parts'). Myslím si, že textura, 

stejně jako množství a počet, je příkladem primární kvality, kterou 

můžeme připisovat jen více částicím (na rozdíl od tvaru, velikosti, 

tuhosti atd., které jsou kvalitami i jednotlivých částic). 



(iii) Schéma na str. 56 je přehledné a užitečné. Pochybuji ale, že ideje 

terciárních kvalit jsou jednoduché. Obsahují totiž změnu a vztah mezi 

tělesy. 

Nakonec dvě připomínky k systematickým tématům práce. Zaprvé: I když 

autorka přesvědčivě kritizuje Berkeleyho argument proti rozlišení mezi 

primárními a sekundárními kvalitami (str. 34-36), nevím, jestli můžeme 

argumentovat contra Berkeley, že neoddělitelnost primárních kvalit od 

sekundárních by mohla stejně dobře dokazovat, že sekundární kvality jsou 

mimo mysl. Locke totiž uznává, že bolest je v mysli, a poukazuje na 

skutečnost, že naše vnímání vyšších teplot obsahuje bolestný počitek. 

Autorčin argument proti Berkeleymu by pak vedl k tomu, že bolest by byla 

mimo mysl, což je podle všeho absurdní. Zadruhé: Přestože souhlasím 

s autorkou, že proces abstrakce je potřebný, abychom získali ideje 

jednoduchých kvalit (jako červené bez kulatosti atd.), Locke má stejně 

pravdu, když říká, že 'skrze naše smysly získáváme jednoduché ideje' (str. 

45). Pravděpodobně tím míní jenom, že abstraktní idea červené nemá žádný 

nesmyslový (intelektuální) původ a je derivátem smyslové zkušenosti. 

Jednoznačně doporučuji práci k přijetí. Navrhuji známku 'výborně'. 
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