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1. Obsah a celková charakteristika 
Předložená práce tematizuje vztah přírodních věd a tzv. přirozeného světa běžné 

zkušenosti, a to především v kontextu diskusí o vědeckém realismu, jeho udržitelnosti a 
mezích na půdě současné anglosaské filosofie vědy. Východiskem výkladu je zneklidňující 
napětí dané na jedné straně našimi nepopiratelnými intuicemi ve prospěch vědeckého 
realismu (mezi nimiž dominuje zejména přesvědčení o tom, že přírodní vědy popisují či by 
alespoň měly popisovat přírodu „tak, jak to s ní doopravdy je“) a na straně druhé závažnými 
obtížemi, do nichž se realisticky laděné pojetí věd dostává při bližším pohledu především 
ohledně reference klíčových termínů vědeckých teorií a ohledně úzce provázaného závazku 
přibližné pravdivosti, jemuž se realisticky interpretované vědecké teorie (alespoň na první 
pohled) nemohou vyhnout. Jacques Joseph (dále JJ) toto napětí předvádí a analyzuje 
v úvodních dvou kapitolách práce. Posléze (v kapitolách 3-5) JJ rozpracovává a filosoficky 
domýšlí stanovisko stanovisko tzv. „přirozeného ontologického postoje“ (NOA = Natural 
Ontological Attitude), navrženého Arthurem Finem jako postoj, který umožňuje uchovat jádro 
realistických intuicí o povaze věd (a teorií obecně), aniž bychom si zadali s neplausibilními až 
aporetickými důsledky silného vědeckého realismu. JJ přitom zdařile a originálně kombinuje 
Fineovy podněty s motivy získanými kritickou diskusí Husserlovy kritiky matematizované 
přírodovědy (kapitola 4) a zejména pak s převratnými filosofickými podněty Quina a 
Davidsona (kapitola 5), aby nakonec dospěl k sofistikované a přesvědčivé koncepci, v jejímž 
světle se NOA ukazuje jako „minimalistická metafyzika silně vázaná na jazyk, přesto však 
(nebo snad právě proto) zprostředkovávající vztah k realitě“ (str. 1). 

Autor v práci jasně osvědčuje schopnost zvládnout, zpracovat a náležitě představit 
náročné systematické téma na pomezí filosofie vědy a analytické metafyziky, a to způsobem, 
jenž úrovni dovršeného magisterského studia filosofie nejen odpovídá, nýbrž ji překračuje. JJ 
problematiku samostatně promýšlí a dospívá k vlastním netriviálním a alespoň v některých 
ohledech originálním závěrům. Zejména způsob, jímž se autorovi podařilo integrovat 
Quinovy myšlenky týkající se ontologické relativity a Davidsonovu kritiku tzv. třetího 
dogmatu empirismu (dichotomie pojmového schématu a schematizovaného obsahu) v rámci 
domýšlení možností NOA jakožto určité „minimalistické metafyziky“, považuji za filosoficky 
přínosný a cenný. Velmi kvalitní je rovněž analýza vztahů mezi přibližnou pravdivostí a 
empirickou úspěšností teorií v oddílu 2.3. Za pozornost stojí též pokus nalézt styčné body 
mezi Husserlovým traktováním problematiky vztahu světa a přírodních věd na jedné straně a 
současnou anglosaskou filosofií vědy na straně druhé. 

Práce je velmi dobře strukturována a vykazuje dokonalou soustředěnost na hlavní 
výkladovou linii. Za zmínku stojí též kultivovaný jazykový projev a schopnost autora 
vyjadřovat velmi komplikované myšlenky v průzračných a snadno sledovatelných větách. Při 
výkladu se náležitě a v dostatečném rozsahu uplatňuje sekundární literatura. I bibliografie a 
poznámkový aparát jsou v pořádku. 

 
 

2. Kritika 
V předložené verzi práce již po intenzivních konzultacích s autorem neshledávám 

žádné zásadnější nedostatky. Následující dva body uvádím jen jako podněty k případné 
diskusi: 



(i) Zdá se mi, že by bylo namístě přesněji či jednoznačněji určit linii probíhající 
mezi Fineovou původní verzí NOA a mezi tím, co přesně k Fineově NOA přidává JJ. 
Zejména v oddíle 3.2 není čtenáři, jenž není přímo obeznámen s Fineovými články, zřejmé, 
zda, resp. v jaké míře Fine sám při rozvíjení NOA explicitně uplatňuje „neesencialistickou“ 
interpretaci Tarského sémantiky, anebo zda, resp. v jaké míře je tato interpretace již vlastním 
přínosem JJ. Totéž mutatis mutandis platí – ač v poněkud menší míře – i pro následující oddíl 
3.3. 

(ii) V rámci kritické diskuse problematiky přibližné pravdivosti, reference a 
abdukce v oddílu 2.3 JJ píše, že „[p]ro [realistu] je poznání nepozorovatelných objektů možné 
a je klíčovou součástí pravdivosti té či oné teorie, zda a do jaké míry jej dosahuje“ (str. 28; má 
zdůraznění). Nenahlížím, že by otázka poznatelnosti byla pro problematiku reference a 
potažmo pravdivosti teorie v kontextu zkoumané problematiky relevantní: zda nějaký termín 
referuje, je jedna věc; zda někdo poznává, že termín referuje, je věc druhá a pro otázky 
zkoumané v oddílu 2.3 (nakolik dohlížím) nepodstatná. 

 
 
3. Hodnocení 
 
Jak jsem již uvedl, považuji předloženou práci za mimořádně kvalitní a svou úrovní 

nejen splňující, nýbrž překračující požadavky kladené na diplomovou práci v oboru Filosofie 
na ÚFaR. Text přichází se některými cennými a originálními myšlenkami a jednoznačně 
svědčí o potenciálu autora k další samostatné badatelské práci v oboru. Proto předloženou 
práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a předběžně navrhuji hodnotit ji stupněm výborně. 
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