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1. Obsah a celková charakteristika  
 

Tématem práce je jedna z velmi kontroverzních položek (nejen) současného 
leibnizovského bádání – problematika ontologického statutu materiálního světa definovaného 
atributem rozlehlosti na pozadí faktu, že skutečná jsoucna (substance) jsou přinejmenším 
v Leibnizově pozdní koncepci identifikována výhradně s nerozlehlými entitami (tzv. monádami). 
Konkrétněji si autor v Úvodu (oddíl 1.) vytyčuje za úkol prozkoumat vztah mezi dvěma způsoby, 
jimiž jsou materiální entity (těla a tělesa) u Leibnize koncipovány: totiž mezi pojetím materiálních 
entit jako agregátů monád a jako tzv. dobře založených fenoménů; jinak řečeno prozkoumat, „jak 
substanciální úroveň reality zakládá materiální svět“ (str. 6). Autor přitom ohlašuje – u vědomí 
mezí, které takový záměr musí při daném formátu práce mít – pokus o „nastínění vlastní 
interpretace, která se bude vymezovat vůči jednomu aspektu (...) chápání Leibnizovy teorie 
tělesnosti [u jednoho z nejvýznamnějších současných interpretů, totiž R. M. Adamse]“ (s. 7). 

V oddílu 2. („Monády a percepce“) autor nejprve v hlavních obrysech nastiňuje 
Leibnizovu monadologickou ontologii, a to s důrazem na vnitřní ustrojení monád a na kategorii 
percepce, která je pro řešenou problematiku zásadní. Následně se obrací k předzjednané harmonii, 
jejíž rámec je nepostradatelný mj. pro náležité porozumění Leibnizově koncepci reprezentace, jež 
při řešení vytčené problematiky též hraje podstatnou roli. 

Po této přípravě se autor v oddílu 3. („Tělesa jako dobře založené fenomény“) obrací 
k expozici problematiky, kterou chce řešit. Formuluje základní dialektický rámec v termínech 
obou výše představených Leibnizových koncepcí materiálních entit a též své ústřední 
interpretační desideratum: „lepší je ta interpretace, která tělesný svět interpretuje reálněji a 
zároveň se nezříká ani jedn[é z Leibnizových tezí] o látkovém světě (...)“ (s. 15). Následně 
přistupuje k rozvinutí první z obou Leibnizových tezí, totiž k pojetí materiálních entit jako dobře 
založených fenoménů. Fenomény v daném kontextu autor správně identifikuje s předmětnou 
realitou určitých percepcí a zavádí důležité rozlišení mezi reálným a imaginárním fenoménem. 
V takto ustaveném rámci pak dospívá k něčemu, co lze při vstřícném čtení považovat za formulaci 
hlavní tenze motivující autorovu chystanou interpretaci: na jedné straně autor tvrdí, že pro 
Leibnizovu koncepci materiální reality jako dobře založeného fenoménu je klíčové nepřipustit, 
aby „reálným fenoménům odpovída[la] nějaká skutečná jsoucna v realitě, která by byla zcela 
nezávislá na našich percipujících aktech“ (s. 20). Zároveň je však třeba zabránit tomu, aby tento 
závazek vedl k ryzímu solipsismu, v jehož rámci by charakteristika „dobré založenosti“ fenoménů 
ztratila smysl. Autor správně soudí, že pro vyřešení takto kladeného problému je třeba obrátit se 
k druhé, „substanční“ koncepcí materiálních entit. 

Té je věnován oddíl 4. („Tělesa jako agregáty monád“). Autor odlišuje otázku principu 
jednoty agregátu od otázky principu agregace agregátu a plausibilně ukazuje, že většina 
podstatných aspektů zkoumané problematiky se sbíhá v druhé z těchto otázek; ta je probírána 
v oddílu 4.2., který lze považovat za ústřední oddíl celé práce. Rozbor Leibnizova příkladu duhy 
autora přivádí k otázce, která je dle něj „pro pochopení Leibnizova pojetí tělesnosti klíčová“ (s. 
28), totiž proč se v dané situaci „ve fenomén agregují právě (...) ty a ty monády“ (tamt.). Následně 



autor představuje jednu z nejdiskutovanějších odpovědí na tuto otázku, totiž návrh R. M. Adamse 
chápat agregáty jako „metafyzickou konstrukci z percepcí monád“ (s. 27), přičemž tato 
konstrukce má základ ve „způsobu, jakým jsou těla substancí percipována“ (s. 29), tj. v 
percipování fenomenálních, tělesných vlastností agregátů, jimiž jsou materiální entity jakožto (ex 
hypothesi dobře založené) fenomény. Tento návrh je posléze podroben podnětné kritice. Nakolik 
dohlížím, lze z kritických pasáží extrahovat tři hlavní námitky: (i) Adamsova interpretace vposled 
vede ke kruhu, neboť podle ní jsou agregáty „mentální konstrukcí, kterou provádí monády na 
základě percepce fenomenálních vlastností fenoménů, které ale mají teprve zkonstruovat“ (s. 37); 
(ii) Adamsova interpretace nedostojí výše postulovanému interpretačnímu desideratu: „[r]ealita 
těl a těles by (...) měla být odvozena spíše z monád, než z jejich těl – fenoménů, neboť jim tak 
můžeme zajistit vyšší stupeň bytí či reality, což je dle zvoleného interpretačního pravidla 
záměrem této práce“ (s. 30); a (iii) Adamsovo řešení lze těžko sloučit se způsobem, jímž Leibniz 
(přinejmenším v určitém období) koncipoval jednotu tělesných substancí (tuto problematiku autor 
za účelem prováděné kritiky probírá v oddílu 5. („Těla jako tělesné substance“)): „[u]kazuje se, že 
ani princip jednoty tělesné substance nezávisí primárně na fenomenálních vlastnostech, které její 
organické tělo má, ale na vztazích aktivity a pasivity mezi řídící monádou a jí podřízených 
jednoduchých substancí, které jsou fundovány zřetelností percepcí“ (s. 36). 

V oddílu 6. pak autor přistupuje k ohlášenému pokusu o alternativní „interpretaci 
konstrukce látkového světa, která by byla na fenomenálních vlastnostech těles a těl zcela 
nezávislá“ (tamt.). Jádrem návrhu je koncipování toho, čeho percipování vede monádu ke 
konstruování agregátu právě jedním a ne jiným způsobem, jako „metafyzického kódu“ 
ztělesňujícího (z pohledu „Božího oka“) úplný souhrn vztahů „metafyzických vzdáleností“ mezi 
jednotlivými monádami, explikovanými na bázi relativní zřetelnosti a zmatenosti percepcí. 
„Fenomenální svět jako takový pak můžeme chápat jako [nějakou konkrétní konečnou] 
reprezentaci tohoto kódu, která je na něm kauzálně nezávislá, avšak díky předzjednané harmonii 
je s ním v souladu“ (s. 38). 

V pozoruhodném Apendixu autor konečně nádavkem načrtává způsob, jímž by bylo 
v Leibnizových intencích možno teleologicky dovodit (morální) nevyhnutelnost toho, že vůbec 
k agregování a ke konstituci dobře založených fenoménů dochází. 

 
Předložená práce jasně dokládá, že autor zvládl zásady sepisování rozsáhlejšího 

odborného textu na poli dějin filosofie, a to jak po metodologické, tak po obsahové stránce, navíc 
při zpracování velmi obtížného myšlenkového materiálu. Může se opřít o dobrou znalost 
relevantních částí obsáhlého a hlavně nepřehledného korpusu Leibnizových textů a fragmentů 
k dané problematice a je v dostatečné míře obeznámen i se sekundární literaturou k tématu. Text 
je velmi dobře obsahově strukturován a autor osvědčuje schopnost s náležitým odstupem 
představit příslušné problémy, vypíchnout jejich jádro a nabídnout možná řešení. Jazyková úroveň 
práce je dobrá (ač se autor přece jen nevystříhal jistých neobratností), v textu je minimum 
překlepů a i po formální stránce je vše v pořádku. Zvláště stojí za vyzdvihnutí kritika Adamsovy 
interpretace, která je dobře promyšlená, pádná a představuje samostatný myšlenkový výkon 
přesahující požadavky kladené na bakalářskou práci. To jen umocňuje celkový výtečný dojem, 
který předložená práce vzbuzuje. 

 
 
 
 



2. Kritika 
 

Všechny nedostatky, které jsem autorovi jako školitel vytýkal na úrovni standardů 
uplatňovaných na bakalářskou práci, byly při finalizaci textu uspokojivě zohledněny. Omezím se 
tedy jen na dva kritické poukazy, které rámec těchto standardů přesahují. 

(1) Domnívám se, že nabídnuté pozitivní řešení problematiky agregace na bázi 
„metafyzického kódu“ selhává. Zdaleka ne vše, co některé monády (totiž ty, které 
podle Leibnize platí za duchy, neboť jsou schopny apercepce a disponují rozumovými 
principy) percipují rozlišeně či (jak se vyjadřuje autor) zřetelně, je jimi totiž využito 
ke konstruování agregátů, které jsou identické s dobře založenými fenomény 
materiálních entit. Nejrozlišeněji jsou totiž takovými monádami percipovány právě 
rozumové principy a pravdy, které mají ne-materiální povahu. Otázka se tedy vrací 
s původní silou: na základě čeho jsou předmětné obsahy některých ze zřetelných 
aktuálních percepcí agregovány do dobře založených fenoménů těles, zatímco jiné 
nikoli? (Obzvlášť ilustrativní zvláštní případ tohoto problému: percepce, pomocí nichž 
myslím ontologický status aktuálně vnímané materiální věci, mohou být rozlišenější 
než percepce, pomocí nichž rozlišeně vnímám danou materiální věc; proč se základem 
dobře založeného fenoménu vnímaného tělesa nestaly tyto rozlišenější, nýbrž spíše 
ony relativně méně rozlišené percepce?) 

(2) Mám za to, že ústřední tenze určující dialektiku dalšího výkladu (jak jsem ji 
formuloval na konci shrnutí 3. oddílu práce) nebyla autorem samým přivedena na 
patřičném místě k dostatečné jasnosti (ačkoli je pravda, že v průběhu dalšího výkladu 
se situace vyjasňuje). Kořenem tohoto nedostatku je nejednoznačnost formulace 
ústředního závazku, podle nějž reálným fenoménům nesmí odpovídat „nějaká 
skutečná jsoucna v realitě, která by byla zcela nezávislá na našich percipujících 
aktech“ (s. 20). Autor to míní tak, že v takto „nezávislé realitě“ neexistují o sobě 
žádné agregáty, dokonce ani agregáty jednoduchých substancí; formulace však 
nevylučuje ani výklad, podle nějž by formulace zapovídala v „nezávislé realitě“ i 
existenci jednotlivých neagregovaných jednoduchých substancí, což by ovšem bylo 
nepřijatelné. Uvedené ústřední místo práce je tak čtenářsky poněkud (a zbytečně) 
matoucí. 

 
 

3. Hodnocení 
 

Předložená práce podle mého názoru rozhodně splňuje a v některých ohledech dokonce 
překračuje zadání a standardy bakalářské práce. Proto ji jednoznačně doporučuji k obhajobě a 
navrhuji ohodnotit ji známkou výborně. 
 
 

V Praze dne 1. února 2015 
 

Jan Palkoska 


