
Posudek diplomové práce Bc. Milana Soutora „The Legacy of 

Philosophical Behaviorism: The Concept of Mind without Minds“ 

Práce Milana Soutora se věnuje epistemologické otázce jednotě soudu v jejím konkrétním vývoji ve 

filosofii Bertranda Russella, a to na pozadí diskusí jdoucích jednak zpět k filosofii Kantově (jeho 

„jednotícím funkcím“ rozumu), jednak k filosofii Russellových současníkům jako byli novohegelián 

Bradley, pragmatista W. James a behaviorista Watson. Práce sama je rozdělena do tří částí:  První je 

zaměřena na realistickou pozici Russellovu z období jeho a Moorova vypořádávání se 

s novohegelovským idealismem a holismem. Druhá se zabývá časovou periodou, která začala teorií 

neúplného symbolu a vedla k multirelační teorii soudu, rozpracované a později opuštěné na pozadí 

diskusí s mladým Wittgensteinem. V třetí části je představena Russellova pozdní teorie propozic, na 

níž se podepsal zejména vliv Jamesova neutrálního monismu a diskutabilně i vliv Watsonova 

behaviorismu. Je třeba podotknout, že behaviorismus zmíněný v titulu měl zjevně hrát v práci 

původně důležitější roli, z níž se nyní vedle Jamesova neutrálního monismu stal jen jeden z vlivů na 

Russellovy pozdější epistemické názory, v nichž dochází k různým formám eliminací subjektu, jeho 

vědomí, případně rozdílu vnitřního (mentálního) a vnějšího (fyzikálního) světa. 

Autor každopádně v práci průběžně prokazuje nejen mimořádnou kompetenci ve zvládnutí příslušné 

primární a sekundární literatury, ale především schopnost samostatně rekonstruovat obtížný 

filosofický problém, jako je jednota soudu, a to jak v historickém kontextu dosti nepřehledného a 

dosud ne zcela dobře zmapovaného vývoje Russellových sémantických názorů, tak v širším 

systematickém kontextu novověké filosofie. Badatelský význam práce tak spočívá mj. v tom, že 

ukazuje Russella jako podstatně komplikovanějšího myslitele, než se má za to v jeho stereotypním 

přiřazení k představitelům naivního realismu či dokonce logického pozitivismu či empirismu. Z tohoto 

hlediska tvoří těžiště práce zejména první kapitoly, jejichž větší části mohou být podkladem pro 

publikaci (jeden článek na toto téma byl již k publikování přijat, další je v podstatě připraven). 

Poslední část práce, která je z hlediska russellovské interpretace perspektivně nejzajímavější, zůstala 

zatím jen v náčrtu a jako taková působí vůči prvním dvěma spíše asymetricky, zvláště když je podle ní 

práce nazvána.  

V rámci obhajoby by takto mohlo být stručně (do)vysvětleno zejména:  

1) jak, pokud vůbec, souvisí Jamesův neutrální monismus s jeho behavioristicky laděnou teorií emocí 

(s. 64) 

2) zda je adekvátní tvrdit, že Russell, James a Watson redukovali lidské mysli na stroje (s. 65), zvláště 

ve vztahu Jamesovi, a jak se tento výrok snáší s autorovým tvrzením v závěru, že naturalizace 

subjektu nevede bezprostředně k tezi, že jsme stroje (s. 66). 

Přes tyto obecnější nejasnosti se, zvláště s ohledem na první dvě kapitoly, jedná o práci natolik 

kvalitní a mimořádnou, že ji jednoznačně navrhuji k obhajobě a hodnotím ji jako VÝBORNOU.  
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