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"Analýza osobní identity v Humově Pojednání o lidské přirozenosti".
Tato práce předkládá interpretaci Humovy analýzy osobní identity v
Pojednání o lidské přirozenosti a interpretaci jeho následných pochyb
vyjádřených v Dodatku. V první části práce je po představení
filosofického diskurzu týkajícího se osobní identity, Humova pojetí
filosofie a jeho revizionistické ontologie předložena interpretace
Humovy teorie mysli jakožto „svazku percepcí“ a jeho vysvětlení
našeho sklonu považovat tento svazek za synchronně a diachronně
identickou entitu. V druhé části práce je předložena interpretace
pasáže z Dodatku, v níž Hume se svou analýzou osobní identity
vyjádřil nespokojenost. V práci hájím názor, že hlavním zdrojem
Humovy nespokojenosti je fakt, že idea mysli jakožto souboru všech
aktuálně přítomných percepcí navzájem propojených kauzálními
vztahy, již považoval za pravdivou a jež je implicitním východiskem
celé první knihy Pojednání, se ukázala být fiktivní, stejně jako
všechny ostatní metafyzické ideje. Jeho vysvětlení našeho sklonu
považovat soubor percepcí za synchronně a diachronně identickou
entitu, založené na vztahu kauzality a podobnosti, pravdivou ideu
mysli jakožto souboru všech aktuálně přítomných percepcí nejen
nevysvětluje, ale vylučuje.
Dr. Jan Palkoska, vedoucí práce, se soustředil na kritické body ze
svého posudku. Vzhledem k požadavkům kladeným na bakalářskou
práci považuje za největší slabinu předložené práce nedostatečné
odkazování na pramenné texty při představování širšího kontextu
Humova myšlení. Autorčin pokus vysvětlit vztah mezi metafyzikou a
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ontologií v Humově pojetí je příliš kusý a v rozhodujících ohledech
nejasný. 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. Oponent však tvrdí, že podobnost, o niž Humovi jde, platí
mezi ideou trvání v případě mysli a ideou trvání v případě těla. 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.
Podle doc. Jindřicha Karáska, oponenta práce, je celý text napsán
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.
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