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Oponentský posudek 

Předkládaná práce se zabývá vysvětlením konceptuální a mentální jednoty, a to v rámci rané 
analytické filosofie. Autor sleduje, jak analytičtí filosofové ― hlavně Russell, ale i Moore, 
Wittgenstein, James a další — zakládají jednotu pojmu, soudu i vědomí. Autor popisuje tři 
hlavní fáze ve vývoji tohoto tématu v analytické filosofii: raný naivní realismus, střední 
„mnohovztažnou teorii“ (multiple relation theory) soudu, a konečně obrat k behaviorismu. 
Autor rovněž nabízí interpretaci idealistického stanoviska, které odmítali Moore, Russell et 
al, a vyjasňuje idealistickou teorii abstrakce a vytváření pojmů u F.H. Bradleyho a I. Kanta 
(ss. 11-15). Práce je především filosoficko-historická interpretace; autor ale v závěru krátce 
nastiňuje svoje vlastní stanovisko vůči problematice (s. 66). Celá práce je napsaná v dobré a 
srozumitelné angličtině. 

První dvě hlavní části (ss. 10-52) dokazují důkladnou znalost literatury analytické filosofické 
logiky, a to primárních i sekundárních textů. Vidíme zde i chvalitebnou schopnost hájit 
originální filosofickou interpretaci na základě této znalosti. Sekce o Moorově kritice 
idealistického pojetí abstrakce je mimořádně přínosná (ss. 15-16) a konstituuje základ pro 
zajímavé srovnání s Rylovou argumentaci ve prospěch behaviorismu, respektive s jeho 
zdůvodněním odmítnutí intelektualistického mýtu (the intellectualist legend). Třetí část (ss. 
53-65), která se zabývá filosofií mysli, stopuje dopad Russellova pozdějšího sklonu 
k naturalismu i behaviorismu na jeho pojetí mysli. Čtenář zde nachází vysvětlení často 
přehlíženého filosofického pozadí pro dominanci behaviorismu v polovině dvacátého století. 
Dlužno podotknout, že první dvě hlavní části jsou nejzdařilejší části práce. Výsledkem je, že 
název práce je potenciálně zavádějící vzhledem k tomu, že těžištěm práce jsou tyto první dvě 
části. 

Chtěl bych nabídnout následující otázky pro diskusi při ústní zkoušce: 

(i) Není mi jasné, co autor míní, když píše, že podle Bradleyho i Moora „our actions 
must be primarily unconscious in the sense that they are executed without 
previously making any judgements“ (s. 16). Fakt, že činnosti nejsou výsledky 
předchozích soudů, těžko znamená, že ty činnosti musí samy být nevědomé. 
Koneckonců impulsivní činnosti jsou často vědomé. Míní autor „not deliberate“ 
(nerozvážené/automatické), když píše „unconscious“? 

(ii) V poslední části práce, mi není jasné, jestli autor vždy zohledňuje rozlišení mezi 
metodologickým a ontologickým behaviorismem. Zdá se mi například, že zde 
uvedené citáty od Watsona (s. 62) jsou vyjádřeními metodologického 
behaviorismu a jsou zacílené na vytvoření efektivní metody v experimentální 
psychologii spíše než vyjádřením „eliminativismu”, jak občas autor naznačuje. 
Souhlasil by autor? 



(iii) Autor při vyjádření svého celkového stanovisko k problematice vícekrát mluví o 
„redukci lidských myslí na stroje“ (the reduction of human minds to machines —  
např. s. 65 a s. 66). Je však nejasné, co přesně znamená tato metafora (snad nikdo 
nemyslí, že mysli jsou doslova lidskými artefakty). Má autor na mysli 
determinismus (neexistence svobodné vůle), materialismus (neexistence duševní 
složky) či prostě neexistenci vědomí? Anebo něco jiného? A proč musí 
naturalismus (či behaviorismus) znamenat takovou „redukci na stroje“? 

Jednoznačně navrhuji práci k přijetí. Bude-li autor reagovat adekvátně na výše uvedené i 
další otázky při obhajobě, doporučuji známku výborně.  

James Hill, 22.8.2012 


