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Autorka zkoumá v předložené práci důležité téma osobní identity v myšlení Davida Huma. 

Práci má přehledně rozdělenu na dvě části: v první rekonstruuje Humovy argumenty 

v uvedeném spisu v oddíle o osobní identitě, ve druhé se věnuje interprety velmi 

diskutovanému problému, na který upozorňuje sám Hume, když v sebekritické reflexi nad 

svými úvahami ve spisu je v dodatku ke spisu označuje jako nekonzistentní. Autorka se snaží 

zjistit důvod Humovy nespokojenosti s jeho úvahami.  

 Práce je napsána poučeně, má promyšlenou výstavbu a srozumitelně formulovanou 

tezi. Autorka prokazuje velkou znalost Humova textu, citáty uvádí v originále s překladem 

v poznámkovém aparátu. Rovněž práce se sekundární literaturou je na vysoké úrovni. 

Zejména je to patrné ve druhé části, kde autorka uvádí různé interpretační alternativy Humova 

problému, komentuje je a zaujímá vlastní pozici. Práce má v obou částech také zdařilou 

argumentační výstavbu. 

 Podle autorky jde Humovi v oddíle o osobní identitě o zodpovězení otázky, jak vzniká 

naše podle Huma nelegitimní přesvědčení či fiktivní idea, že jsme synchronně a diachronně 

identickou entitou. Zde si autorka odporuje, protože na jedné straně říká, že Humovi jde 

pouze o nalezení mechanismu vzniku zmíněné fiktivní ideje a nikoliv o otázku, čím mysl je, 

avšak na druhé straně o několik stránek dál řekne, že Humova analýza má také odpovědět na 

otázku, čím mysl je. Věcně vzato je zjevné, že nelze řešit problém osobní identity, který jak 

Locke, tak po něm i Hume řeší jako problém identity mysli, bez jakkoliv formulované 

odpovědi na otázku, čím mysl je. Podle autorky je Humovo vysvětlení mechanistické. Mysl je 

přírodní fenomén, který není nijak zásadně odlišný např. od fenoménu pohybu kulečníkových 

koulí. Pokud budeme za mechanistické považovat takové vysvětlení, které pracuje 

s principem kauzality, bude takové vysvětlení v rámci Humova myšlení problematické již ze 

své podstaty. Autorka spíše naznačuje, že mechanistickým vysvětlením rozumí takové 

vysvětlení, které se řídí experimentální metodou založenou na přesném pozorování a z něho 

vyvozených formulacích o zákonitostech pozorovaného. To je opět problém: jednak je takové 

vysvětlení mechanistického vysvětlení nedostatečné, protože se např. dá použít i na 

Aristotelovu filosofii přírody. Avšak pokud je naopak míněno jako postup moderní 

přírodovědy, pak se vrací uvedený problém kauzality. Další problém vidím v tom, že autorka 



na jedné straně řekne, že „to, co Hume dělá“, je z dnešního pohledu spíše psychologie než 

filosofie, avšak na druhé straně hovoří o Humově ontologii. Navíc ji odlišuje od tzv. 

„přirozené ontologie“, aniž by vysvětlila, co to má být. Rovněž je nesrozumitelné, proč by 

mělo být na metafyzických idejích zajímavé právě to, že jsou fiktivní. Zrovna tak lze tvrdit 

opak: že začnou být zajímavé právě tehdy, nejsou-li fiktivní. Dále autorka říká, že Hume 

pracuje s představou mysli jako svazku všech našich percepcí, aniž by vysvětlila, jak máme 

rozumět kvantifikátoru „všech“. Dál sice řekne, že jde o všechny aktuálně přítomné percepce, 

ale obávám se, že to mnoho neřeší. Když na tomto místě odliší mysl jako svazek všech 

percepcí a objekt jako svazek jen některých, není vůbec zřejmé, co je kriteriem tohoto 

rozlišení. Huma podle autorky tvrdí, že „máme sklon zaměňovat ideu diverzity za ideu 

identity.“ (25). Není zřejmé, jak by vůbec mohla být taková záměna možná, vždyť se jedná o 

protikladné ideje, o ideu různosti a ideu totožnosti. Jak by mělo být vůbec možné zaměnit je. 

Tomu vskutku nerozumím. K autorčině rekonstrukci Humova argumentu, proč je mysl 

svazkem všech percepcí, lze namítnout, že je rozpor mezi tvrzením (3) a (4) (str. 23). Tvrzení 

(3) říká, že nemáme jasnou a zřetelnou ideu mysli, zatímco tvrzení (4) řekne pozitivně, že 

mysl je střídou percepcí, a že tudíž máme ideu mysli. Pokud tato idea není jasná a zřetelná, 

pak není jasná a zřetelná ani Humova koncepce, podle které je mysl… Dokonce se  mi zdá, že 

autorka ve druhé části (Odp. 2, str. 34) naznačuje, že zde by mohla spočívat ona 

nekonzistence, o které Hume hovoří, aniž by si všimla, že je přítomná již v její rekonstrukci 

Humova argumentu v první části. V závěru se autorce zdá, že neexistuje nejspíše žádné 

nekonfuzní vysvětlení světa naší zkušenosti. K této domněnce nemá žádné oprávnění. 

Následně v bodu (1) (str. 40) odmítne Kantovo pojetí transcendentální apercepce. 

Samozřejmě má pravdu v tom, že Hume by musel soudit, že toto pojetí neodpovídá 

empirickým předpokladům jeho analýz. Ale to ji neopravňuje k tomuto odmítnutí. K tomu by 

musela Kantovu koncepci čtenáři nejprve představit. A na závěr otázku: nejsou právě 

problémy Humova výkladu, které identifikuje Hume sám, dobrou indicií, že problém identity 

mysli je třeba traktovat z jiné pozice, a že Kantova koncepce by naopak mohla být úspěšnější 

alternativou? Pak by se také mohlo ukázat, že rezignace, která je formulována v bodě (6) (str. 

41), že totiž nejschůdnějším řešení problému je uznat, že žádné řešení nemá, protože vždy 

vede ke kontradikcím a nekonečnému regresu, není nutná. To není řešení problému, nýbrž 

jeho odstranění. Navíc má formulace v bodě (6) opět podobu nelegitimního zobecnění: 

neoprávněně rozšiřuje kontradiktoričnost a nekonečný regres na veškeré naše porozumění 

světa. Tím se však autorka ve své práci vůbec nezabývala, takže by byla oprávněna jen 



k tvrzení, že kontradiktoričnost a nekonečný regres se týkají výkladu identity mysli, a to navíc 

jen Humova výkladu. 

 

Z uvedených důvodů navrhuji hodnotit práci jako velmi dobrou.         
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