
Oponentský posudek na bakalářskou práci:  

Jakub Kožíšek, „Tělesný svět v systému předzjednané harmonie“.  

 

Předkládaná práce se zabývá Leibnizovou teorií tělesného světa a pokouší se uvést do 

souladu dvě základní teze v jeho pozdní filosofii: (i) že těleso je dobře založeným 

fenoménem; (ii) že těleso je konstituováno agregátem jednoduchých monád. Autor se 

většinou soustředí na Leibnizovou Monadologii a jeho Theodiceu; také se zabývá dopisy 

například s Arnauldem a Des Bossesem. Občas autor také navazuje na dřívější spisy od 

Leibnize např. Metafyzické pojednání, aby vysvětlil jisté nejasnosti. Sleduje rovněž určitá 

interpretační stanoviska u komentátorů z analytické tradice. 

 

V první kapitole autor dobře popisuje hlavní rysy Leibnizovy pozdní idealistické 

ontologie. Autor by mohl říci něco více o známém myšlenkovém experimentu v sekci 

17 Monadologie. Nevysvětluje přesně co chybí ve stroje, aby nemohl vnímat. Autor těžko 

zdůvodní svůj názor, že „argument předpokládá, co chce dokázat“ (str. 11) jestli 

neřekne přesně na jaký nedostatek tento argument poukazuje. Při obhajobě by autor 

mohl rozvést svou interpretaci této slavné pasáže a zdůvodnit svoje tvrzení, že jde o 

argument kruhem.  

 

Pokud jde o pojetí těles jako agregátů monád, autor zajímavě píše o problémech 

týkajících se jednoty takových agregátů. Jeho zkoumání otázky agregace agregátu je zde 

všímavé a informativní. Uvedený názor, že jednota agregátu monád je dána tím, že 

vnímající monáda uchopuje agregát „jednotícím mentálním aktem“ (str. 25), je slibným 

interpretačním krokem, i když je zde náznak Kantova pozdějšího pojetí syntézy. Dále je 

zajímavá teze, že agregáty monád v lidském těle jsou sjednocené díky vztahům aktivity 

a pasivity mezi řídící monádou a tělesnými monádami pod ní. Autorova interpretace 

role stůpňování dokonalosti monád je rovněž podnětná. 

 

Zdá se mi ale, že autor mluví o poněkud odlišných věcech když se zabývá 

Leibnizovými dvěma tezemi. Jde-li o první tezi, že těleso je dobře založeným 

fenoménem, autor píše o tělesech. Jde-li však o druhou tezi, že těleso je konstituováno 

agregátem jednoduchých monád, autor se tu věnuje problematice živého těla. To je 

snad důvod toho, proč se autor explicitně nezabývá zásadní otázkou: tj. jak se agregáty 

monád vůbec mohou stát objekty vnímání? Jak se zdrženlivě vyjadřuje Daniel Garber, 

„it is … a little bit puzzling as to how we can understand the claim that we perceive 

monads at all“ (Leibniz: Body, Substance, Monad, str. 362). Monáda je koneckonců 

vnímající substancí: na rozdíl od materiálních atomů nemá povrch ani vnějšku. Co pak 

vnímáme když máme percepci agregátů monád (tělesa) mimo své tělo? Autor by mohl 

vyjasnit svoji odpověď na tuto otázku během obhajoby. 

 

Celkově práce je dobře strukturována a jasně napsána. Autor má dobrou znalost 

relevantních Leibnizových spisů. Jeho diskuse je filosoficky kultivována. Těším se na 

jeho reakce na výše zmíněné otázky.  

 



Jednoznačně navrhuji práci k přijetí. Doporučuji zatím známku velmi dobře až výborně. 

 

James Hill, 

V Praze 30.1.15 

 

 


