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Vedoucí práce: prof. PhDr. Vlastimil Zuska
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Můj posudek k bakalářské práci Anety Staniševské nazvané 

Kognitivní vědy a paradox fikce bude stručný, neboť ji 

považuji za práci vynikající a nemám k ní žádné zásadní 

výhrady.

Autorka se ve své práci zabývá problémy spojenými 

s našimi emocionálními reakcemi na fikci (a potažmo na 

umělecká díla vůbec) prostřednictvím kritické analýzy 

„paradoxu fikce“ Colina Radforda, který byl v roce 1975 

publikován v dnes již klasickém článku „Jak můžeme být 

pohnuti osudem Anny Kameninové?“, který inicioval velmi 

živou debatu, která trvá až dodnes. Tento paradox vypadá

ve zobecněné verzi Noëla Carolla následovně: 

1. Fikcí býváme skutečně pohnuti.

2. Víme, že to, co je zpodobňováno ve fikci není 

reálné.

3. Skutečně pohnuti můžeme být pouze tím, v čehož 

reálnou existenci věříme.

V první kapitole prezentuje autorka Radfordův paradox a 

upozorňuje na dva základní předpoklady (presupozice), 

které stojí v pozadí závěrů týkajících se údajné 

„iracionality a paradoxního charakteru emoce, jejímž 

stimulem je fikce“. (s 41) Prvním je postavení emoce 

jakožto protikladu kognice. Druhým je „redukce fikce, na 

osudy postav, které nejsou skutečné. Druhá kapitola 

nabízí několik alternativ k Radfordovým předpokladům 

přičemž současně přesvědčivě dokládá rozporuplnost 
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(inkonsistence) v Radfordově vlastní argumentaci. V třetí 

kapitole nazvané „Kognitivní vědy a paradox fikce“

upozorňuje autorka na některé výsledky a úvahy 

kognitivních vědců (hlavně na práce Antonia Damasia), 

které jsou relevantní pro debatu Radforda a jeho kritiků 

a které též podporují stanovisko, které autorka k celé 

problematice zaujímá. Výsledkem je (nejen) devastující 

kritika Radfordovy pozice prezentované v sérii osmi hojně 

diskutovaných esejů publikovaných v rozmezí pětadvaceti 

let (1975-2000). Tuto kritiku, která efektivně 

zpochybňuje všechny tři premisy Radfordova paradoxu a tím 

pádem paradox eliminuje, autorka ve své skromnosti nazývá 

„osvětlení a rozpohybování“ předpokladů tohoto paradoxu. 

Není pochyb o tom, že bakalářská práce Anety Staniševské 

je prací vynikající. Její rozvržení, právě tak jako 

členění jednotlivých kapitol, má jasnou logickou

strukturu a jako celek je práce myšlenkově pevně sevřená.

Autorčina kritika Radfordovvých postojů, která tvoří 

páteř celého díla, je zcela přesvědčivá. Obdivuhodné je i 

postupné rozvinutí autorčina argumentu, který rozrůstá,

zpevňuje se a graduje v průběhu celé práce. (to sustain a 

prolonged argument) Práce je také neobyčejně bohatá, co 

se vlastních myšlenek týče. Autorka vstupuje téměř do 

každého „popisného“ odstavce svými vlastními postřehy, 

kritickými poznámkami, usouvztažněními jednotlivých 

elementů a aspektu problematiky, aniž by tím narušovala 

plynulost popisu debatovaných názorů a postupné budování 

svého hlavního agrumentu. 

Má-li bakalářská práce ukázat, zda má student či 

studentka předpoklady pro postgraduální studium a pro 

náročnější odbornou práci, pak předložený text Anety 

Staniševské jednoznačně splnil svůj účel. Není pochyb o 
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tom, že autorka práce prokázala všechny schopnosti 

potřebné pro akademickou a badatelskou činnost, neboť 

tato práce má charakter práce vědecké, o čemž též svědčí 

množství zpracované odborné literatury. S návrhem na 

klasifikaci „výborně“ jsem ani chvíli neváhal, neboť 

tento esej by jak svým rozsahem a obsahem tak i svou 

kvalitou obstál velmi dobře i jako práce magisterská.

Z výše uvedených důvodů bakalářskou práci Anety 

Staniševské jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím 

ji známkou „výborně“.

Nyní několik podružných kritických poznámek a otázek 

k obhajobě. Nejprve k citacím, poznámkovému aparátu a 

použité literatuře. V této bakalářské práci je, na můj 

vkus, poměrně málo citací, které jsou navíc velmi krátké. 

(U většiny prací bývá problém přesně opačný.) Myslím, že 

by bylo lepší, kdyby autorka citovala více zvláště tam, 

kde bude pojednávané tvrzení (názor, stanovisko, 

argument) kritizovat, a to proto, aby se čtenář nemusel 

spoléhat jen na autorčin výklad či parafrázi. Co 

se seznamu použité literatury týče, není třeba uvádět 

číselné kódy ISSN a ISBN. Měly by v něm však být všechny

odborné texty, ke kterým autorka odkazuje. (Autorka 

odkazuje i k odborným článkům a knihám, které v tomto 

seznamu nejsou. U některých z nich přitom nejsou 

bibliografická data úplná – např. u článku Paula Eckmana 

„Basic Emotions“, str. 14).

Nelíbí se mi název druhé kapitoly „Zpochybnění paradoxu a 

alternativy“ – alternativy čeho či k čemu?
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Na straně 14 autorka píše: „Významný emoční psycholog

Paul Ekman například považuje za základní takové emoce, 

které jsou mezikulturně sdělitelné, oplývají specifickými 

fyziologickými změnami, výrazy obličeje, druhem myšlenek, 

„automatičnosti“ a lze je (…) připisovat i ostatním 

primátům.“ Nemělo by zde namísto „mezikulturně 

sdělitelné“ být „mezikulturně sdílené“? Pokud ne, prosím 

o vysvětlení, neboť jsem Ekmanův článek nečetl.

Vzhledem k tomu že slovní spojení „paradox fikce“ 

figuruje v názvu práce a vzhledem k tomu, že se tento 

výraz běžně používá v odborné literatuře zabývající se 

našimi emocionálními reakcemi na entity, které souhrnně 

nazýváme fikcí, bych se rád autorky zeptal, v jakém 

smyslu lze považovat paradox fikce, tak jak jej 

zformuloval Colin Radford a zobecnil Noël Carol, za 

skutečný paradox. S tím souvisí i otázka, zda emocionální 

response vůči fikci (či čemukoli jinému) mohou být 

skutečně paradoxní nebo zda emoce jako například strach 

mohou být skutečně inkoherentní. (str. 25) Autorka na 

tyto otázky v jistém (a velmi podstatném) smyslu svou 

prací odpovídá zpochybněním samotných základů (či premis) 

údajného paradoxu, moje otázka je však základnější: Může 

být něco, co reálně existuje (jako například naše emoce), 

skutečně inkoherentní? Otázka, zda je paradox fikce 

skutečným paradoxem, vede pochopitelně k otázce, co je to 

vlastně skutečný paradox, na kterou je jistě těžké najít 

autoritativní odpověď. Bylo by však možná zajímavé 

porovnat „Radfordův paradox“ s jinými problémy nazývanými 

paradoxy (např. paradox lháře, Zenonovy paradoxy pohybu, 

Hempelův paradox potvrzení, paradoxy naivní teorie 

množin, Goodmanův paradox indukce, atp.) a zamyslet se 

nad otázkou, jaké důsledky má vyřešení závažných 
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paradoxů. (Doplním ústně; podobnost; emotivní vs. 

kognitivní)

V Praze 9. září 2012              Tomáš Kulka




