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1. Obsah  
 

Deklarovanými cíli předložené práce jsou jednak výklad myšlenek 
prezentovaných v oddílu O osobní identitě Humova Pojednání o lidské přirozenosti, 
jednak interpretace známé pasáže z Dodatku k Pojednání, v níž Hume výsledky 
zkoumání v uvedeném oddílu zásadně zpochybňuje. Autorka nejprve v přípravné 
kapitole „Kontext“ na malé ploše vcelku zdařile představuje a vykládá specifika 
Humova filosofického projektu a ontologie, což podle ní utváří „předpoklady pro 
správné pochopení toho, co Hume vlastně říká v oddíle O osobní identitě“ (s. 10). 
Hlavní důraz je přitom správně kladen na rozdíl mezi pravdivými a fiktivními idejemi 
a „centrální zájem“ příslušných Humových zkoumání je výstižně charakterizován 
jako „mechanistické vysvětlení vzniku fiktivní ideje jednotné a v čase trvající mysli 
na podkladě jeho minimalistické ontologie a v rámci projektu filosofie chápané jako 
vědecký popis myšlení po vzoru Newtonovy fyziky (...)“ (s. 12). K Humovým 
zkoumáním o lidské mysli se autorka dostává v následující kapitole „Humova analýza 
osobní identity“. V oddílu „Humova teorie mysli“ uvádí Humovu koncepci pravdivé 
ideje mysli, podle níž je naše mysl „svazkem (...) či souborem (...) všech našich 
percepcí“ (s. 20), krátce se vyrovnává s některými alternativními interpretacemi této 
koncepce a rekonstruuje Humovu argumentaci. V oddílu „Humovo vysvětlení vzniku 
fiktivní ideje mysli“ pak autorka přechází k podání a výkladu Humova vysvětlení 
mechanismu, „jehož přičiněním vzniká naše tendence věřit, že to, co je vposled 
pouhým svazkem našich percepcí, je jednoduchou přetrvávající entitou, potažmo naše 
idea mysli jakožto jednoduché přetrvávající entity (...)“ (s. 24). Dospívá k závěru, že 
vznik oné fiktivní ideje se (stejně jako u všech idejí trvalých objektů) „zakládá na 
našem přirozeném sklonu zaměňovat ideu sledu objektů propojených blízkým 
vztahem za ideu jednoho trvajícího objektu“ (s. 25), přičemž oním „blízkým 
vztahem“ je vztah podobnosti a pociťovaného kauzálního spojení. V následující 
kapitole „Interpretace Dodatku“ autorka v soustředěném a přehledně strukturovaném 
výkladu podává v pěti krocích interpretaci zmíněné Humovy pasáže. Jádrem navržené 
interpretace je návrh, podle nějž je v pozadí pasáže v Dodatku Humovo zjištění, že 
„naše idea mysli (...) nikdy není pravdivá, protože v ní vždy chybí něco, co by tam být 
mělo, aby přesná a pravdivá byla, totiž ideje aktuálně přítomných reflektivních idejí, 
které fungují jako ,lepidloʻ spojující ostatní percepce. Celek percepce tvoří díky 
reflektivním idejím. Ale reflektivní ideje zároveň tento celek ,kazíʻ tím, že jsou něčím 
mimo něj. Problematičnost naší zdánlivě pravdivé (...) ideje mysli spočívá v tom, že 
sama sebe svou vlastní existencí činí nepravdivou, a proto ve skutečnosti nikdy 
pravdivá není“ (s. 34). V Závěru se nakonec autorka zamýšlí nad otázkou, zda a v 
jakém smyslu může vykázaný problém platit pro Humův projekt za fatální a zvažuje 
několik návrhů, jak ze vzniklého „labyrintu“ uniknout. 



 
 

2. Celková charakteristika 
 
Předložená práce jasně dokládá, že autorka si spolehlivě osvojila schopnost sepsat 

odborný text většího rozsahu na poli dějin filosofie, a to jak po obsahové, tak po 
metodologické stránce. Autorka osvědčuje dobrou znalost interpretovaných úseků 
Humových textů a se sekundární literaturou pracuje v pozoruhodném rozsahu. Silnou 
stránkou autorky je schopnost na malé ploše přehledně postihnout hlavní rysy 
zkoumané koncepce, aniž by se dopouštěla neúnosných zjednodušení (výjimkou je 
oddíl 2.2 – viz kritiku níže), a rovněž pronikavost, s níž nahlíží kruciální body 
řešených problémů. Způsob, jímž se s problémy potýká, svědčí o nezávislém myšlení 
podpořeném kázní a dobrým úsudkem. Řešení, která autorka navrhuje, jsou většinou 
podepřená solidními argumenty a vykazují (nakolik mohu posoudit) i určitou míru 
originality. V bibliografických údajích jsou sice určité nesrovnalosti, ale autorčino 
zacházení s prameny je v zásadě v pořádku. Jazyková úroveň textu je dobrá, též 
překlepů a pravopisných chyb jsem nalezl jen málo. 
 
 

3. Kritika 
 
(1) Vzhledem k požadavkům kladeným na bakalářskou práci považuji za 

největší slabinu předložené práce nedostatečné odkazování na pramenné 
texty při představování širšího kontextu Humova myšlení; nejcitelnější je 
tento nedostatek v oddílu 2.3 („Humova ontologie“), odkazy ale chybí 
např. i u některých zásadních tvrzení v centrálním oddílu 3.2 („Humovo 
vysvětlení vzniku fiktivní ideje mysli“), zejména na s. 25. 

(2) Autorčin pokus vysvětlit vztah mezi metafyzikou a ontologií v Humově 
pojetí je příliš kusý a v rozhodujících ohledech nejasný. Autorka píše, že 
„Hume pohlíží na myšlení a metafyziku s jejími koncepty jako na přírodní 
fenomény (...), které je třeba analyzovat s pomocí tzv. experimentální 
metody založené na přesném pozorování a přesné ontologii (ontologii, 
kterou Hume považuje za přesnou). Jde o to, na základě pozorování 
v jazyce ontologie formulovat zákony, jimiž se fenomény řídí (...)“ (s. 13). 
Pokud jde o to, co se zde míní „metafyzikou“, dozvídáme se jen tolik, že 
jde „z moderního pohledu“ spíše o psychologickou než o filosofickou 
záležitost. O povaze ontologie se pak nedozvídáme vůbec nic: jedná se 
vposled rovněž o přírodní fenomén? Anebo jde snad o jakousi metodologii, 
o „gramatiku myšlení“ apod.? Neméně nejasná je otázka povahy a 
vlastního předmětu „experimentální metody“: jde-li o pozorování, musí se 
vposled jednat o humovské percepce, které jsou podle autorky určitě 
tematizovány v ontologii; znamená to tedy, že „experimentální metoda“ je 
prostě metoda provozování ontologie? 



(3) V důležité pasáži na s. 24, odst. 3 – s. 25, odst. 1 interpretuje autorka 
citovanou pasáž z T 259 v tom smyslu, že Hume mluví o podobnosti mezi 
ideou mysli jakožto trvající a ideou těla jakožto trvajícího. Mám však za to, 
že podobnost, o niž Humovi jde, platí mezi ideou trvání v případě mysli a 
ideou trvání v případě těla. Tento na první pohled subtilní posun dává 
podle mého názoru Humovu pokusu o postižení mechanismu tvorby 
fiktivní ideje trvající mysli dosti odlišný smysl a činí jej podstatně 
věrohodnějším. 

(4) Ve svém výkladu pasáže z Dodatku autorka zcela pomíjí interpretaci, která 
(nakolik je mi známo) platí za neméně standardní než autorkou zmiňované 
alternativní interpretace – totiž Bennettův návrh, podle nějž problém, který 
Hume odhalil, má podobu následující petitio principii: podmínkou pro to, 
aby mohl být na bázi příčinnosti ustaven „blízký vztah“ mezi po sobě 
následujícími percepcemi, který je nezbytný pro konstituci fiktivní ideje 
trvající mysli, je již zapotřebí disponovat ideou trvající mysli, neboť jinak 
by příslušné po sobě následující percepce nemohly být usouvztažněny jako 
humovská příčina a účinek. Opominutí tohoto návrhu silně limituje 
autorčinu implicitní ambici vyčerpat logický prostor interpretačních 
možností. Mám za to, že jde dokonce o nejslibnější způsob, jak zodpovědět 
otázku po zdroji Humovy nespokojenosti (kterou si autorka klade na s. 30) 
v intencích možnosti, že Humovo vysvětlení vzniku fiktivní ideje trvající 
mysli „nerespektuje určitá pravidla, která by respektovat mělo“ (s. 30), 
před níž autorka dává přednost možnosti, že Humovo řešení „nevysvětluje 
něco, co by vysvětlovat mělo“ (tamt.). 

 
 

4. Hodnocení 
 

Předložená práce podle mého názoru jednoznačně naplňuje a v některých ohledech 
dokonce překračuje požadavky kladené na bakalářskou práci v oboru Filosofie. Proto 
ji jednoznačně doporučuji k obhajobě. S ohledem na uvedené kritické poznámky 
předběžně navrhuji hodnotit ji známkou velmi dobře. 
 
 

Ve Škvorci dne 2. 9. 2014 
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