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1. Obsah  
 

Autor si v předložené práci klade za cíl vyložit Moorovu kritiku tzv. metafyzické etiky ve 
IV. kapitole spisu Principia Ethica. Vzhledem k tomu pak, že ústředním bodem Moorovy kritiky 
je tvrzení, že i metafyzické etiky (neméně než etiky naturalistické) ze své podstaty podléhají 
určité variantě tzv. naturalistického klamu, autor svému výkladu předřazuje rozbor povahy 
naturalistického klamu. Tomu odpovídá i rámcové členění práce na dvě části („I. část: Obecné 
zkoumání naturalistického klamu“ a „II. část: Kritika metafyzické etiky (IV. kapitola knihy 
Principia Ethica)“). V I. části se autor pokouší dobrat se co nejdiferencovanějšího porozumění 
povaze naturalistického klamu. Za tím účelem se postupně věnuje Moorově tezi, že ,dobréʻ je 
jednoduchá vlastnost, Moorovu rozlišení tzv. naturálních a non-naturálních vlastností a 
problematice odlišení naturalistického klamu od Humem postulovaného tzv. faktualistického 
klamu. Dospívá k závěru, že „[v případě naturalistického klamu] se v posledku jedná o prohřešek 
proti principu sporu. Snažíme se definovat, a tedy ztotožnit jednu vlastnost – konkrétně vlastnost 
vyjadřující dobrotu – s jinou vlastností, která s ní není identická. A identická s ní podle Moora ani 
být nemůže, protože dobré je jednoduchý konsekutivní, a tedy nedefinovatelný pojem. Říkáme tak 
v posledku, že dobrota není tím, čím je, ale něčím jiným od sebe“ (s. 19). Autor rovněž letmo 
zmiňuje standardní kritiku Moorovy koncepce naturalistického klamu, totiž že „naturalistický 
klam (...) má váhu pouze tehdy, když předtím dokážeme, že ,dobréʻ je jednoduchá konsekutivní 
vlastnost“ (s. 18). V II. části pak autor sleduje dva hlavní cíle. Za prvé se snaží explikovat ústřední 
Moorovu kritickou tezi, podle níž se „veškeré metafyzické etiky (...) nutně dopouštějí 
naturalistického klamu a dobrotu zaměňují s jinou vlastností, která s ní vůbec není identická“ (s. 
21), pročež představuje Moorovy názory na podstatu metafyzických etik a krátce zkoumá vztah 
vlastního předmětu metafyziky v Moorově pojetí – totiž nadsmyslové reality – k vlastním 
předmětům etického projektu. A za druhé sleduje a komentuje realizaci Moorova záměru 
„předvést hlavní omyly, které zřejmě tomuto klamu v jeho metafyzické formě dodaly 
věrohodnost“ (s. 21n.), totiž tzv. logický a tzv. epistemologický omyl. 

 
 

2. Celková charakteristika 
 

Předložená práce dokládá, že autor ovládl zásady sepisování rozsáhlejšího odborného 
textu na poli dějin filosofie jak po metodologické, tak po obsahové stránce. K vnitřnímu členění 
textu sice lze mít určité výhrady (viz níže), ale výklad je z větší části solidně organizovaný a 
srozumitelný. Autor osvědčuje velmi dobrou obeznámenost primárními texty, jimiž se zabývá, a 
se sekundární literaturou pracuje náležitě a v přiměřeném rozsahu. Po interpretační stránce práce 
(nakolik dohlížím) příliš přínosná není; autorovi se ani v případě naturalistického omylu ani 
v případě Moorovy kritiky metafyzických etik nepodařilo proniknout ke kruciálním věcným 
otázkám, na nichž závisí otázka přijatelnosti Moorových tvrzení, a nemohl je tedy podrobit 
kritickému rozboru. Na druhou stranu je však třeba ocenit, že autor se v II. části pustil do výkladu 
pasáží, které jsou poměrně obtížné a k nimž existuje jen minimum sekundární literatury (navíc 
v knize, která není přeložena do češtiny), a s ohledem na standardy bakalářské práce rozhodně 
obstál. Text průběžně trpí poměrně četnými argumentačními a formulačními nepřesnostmi 
(nejdůležitější z nich uvádím v oddílu 3). Pokud jde o jazykovou stránku, vyjadřuje se autor občas 
poněkud rozvláčně (zejména v Úvodu) a nevyvaroval se jistých neobratností („je tomu tak kvůli 
jiné příčině“ (s. 7), „[j]e tak na místě se ptát, proč se takový vliv metafyziky v dějinách filosofie 
zastával“ (s. 27), uvědomujeme si, že se ptáme na otázku“ (s. 32) atd.). Jinak ovšem text vykazuje 



jen minimum překlepů a pravopisných chyb. Bibliografie i poznámkový aparát je v pořádku až na 
to, že ze seznamu použité literatury vypadla stať C. D. Broada, k níž se odkazuje v pozn. 16–18.  

 
 

3. Kritika 
 

(1) Jak již zmíněno, práce má určité rezervy s ohledem na členění textu, a to zejména v I. 
části. Autor zde nedostatečně odděluje otázku povahy naturalistického klamu, otázku 
filosofických předpokladů naturalistického klamu a otázku oprávněnosti výtky 
naturalistického klamu vzhledem k různým typům pozic v etice. V tomto ohledu je 
příznačné, že zatímco II. část sestává ze čtyř pododdílů (z nichž dva jsou ještě dále 
členěny) o rozsahu několika málo stran, zabírá hlavní oddíl I. části („Analýza 
naturalistického klamu“) celých 11 stran, aniž by byl jakkoli členěn.  

(2) Text průběžně vykazuje řadu více či méně závažných nepřesností, resp. nejasností, 
z nichž nejdůležitější uvádím postupně podle výskytu v textu: 
(i) S. 8, odst. 2, ř. 1–5: „[O]dpovědi na otázku první (...) nejsou [podle Moora] 

možné. Nejde zde o to, že by nemohly být pravdivé nebo nepravdivé, nebo – 
pokud by takové byly – my bychom je jako pravdivé nebo nepravdivé nemohli 
poznat; problém spočívá jednoduše v tom, že odpovědi na otázku, co znamená 
„být dobré“, prostě nejsou možné.“ – Není mi jasné, jak mohou výpovědi o 
něčem, co je nemožné, v principu nabývat pravdivostních hodnot. Nevím, zda 
autor parafrázuje Moora nebo jde o interpretaci, na každý pád by však tato 
formulace měla vzbudit pochybnosti. 

(ii) S. 8, odst. 3: Autor nejprve uvádí, že podle Moora „chybné odpovědi [na 
otázku, co znamená ,být dobréʻ] pochází z toho, že (...) otázka po tom, co 
znamená být dobré, byla zaměněna s otázkou, které věci jsou dobré.“ 
Domnívám se, že tato diagnóza neodpovídá explikaci, která následuje na s. 8, 
odst. 3 – s. 9, odst. 3: v této explikaci je totiž řeč nikoli o záměně otázky po 
významu x s otázkou, které věci jsou x, nýbrž o nesprávném ztotožnění 
vlastnosti x „s další vlastností dané věci“ (s. 9). 

(iii) Na s. 12-13 autor podle všeho přitakává tvrzení, podle nějž je rozlišení 
mezi naturálními a non-naturálními vlastnostmi u Moora dobré koncipovat 
jako koextenzivní s rozlišením mezi tzv. deskriptivními a tzv. 
konsekutivními vlastnostmi. Takové řešení však podle mě rozhodně 
nemůže fungovat: kupř. žlutá rovněž (a to i podle Moora samotného – srv. 
autorův výklad na s. 19-20) platí za konsekutivní vlastnost vzhledem k jisté 
struktuře ne-žlutých vlastností žlutého objektu, a přesto by Moore sotva 
chtěl popírat, že vzhledem k témuž objektu se jedná o vlastnost deskriptivní 
či naturální. Zjevně je tu tedy zapotřebí zavést další rozlišení, což však 
autor buď ignoruje nebo nevidí. 

(iv) S. 18, ř. 10: „[Z]ásadní problém je ten, jak dokázat, že tato dvě slova [sc. 
,dobréʻ a ,příjemnéʻ] jsou skutečně dvě odlišné vlastnosti.“ – Nejde zde o 
odlišnost slov, nýbrž vlastností, které jsou slovy označovány. 

(v) V kontextu diskuse o Moorově rozlišení mezi naturálními a non-naturálními 
vlastnostmi autor operuje i s kategorií „vnitřního predikátu“, resp. „vnitřní 
vlastnosti“ (s. 12 a passim), aniž by ji však jakkoli vysvětlil, a mám podezření, 
že jí ani náležitě neporozuměl. Platí-li totiž (jak jsem přesvědčen), že „vnitřní“ 
v těchto kontextech znamená tolik co „relační“, pak autor uplatňuje tuto 
kategorii na s. 22 způsobem, který vede k nepřijatelným výsledkům. Podle 
jeho návrhu totiž „metafyzické vlastnosti [tj. na každý pád určitá podtřída non-
naturálních vlastností – J.P.] jsou všechny vlastnosti, které nejsou vnitřními 
vlastnostmi naturálních objektů – potud s nimi tedy můžeme ztotožnit i tzv. 



non-naturální konsekutivní vlastnosti jako ,dobréʻ“ (s. 22). To by znamenalo, 
že všechny metafyzické vlastnosti jsou relační, což lze sotva považovat za 
smysluplné nezávisle na tom, co přesně se „metafyzickou vlastností“ míní. 

(vi) S. 29, odst. 3, ř. 1–4: „Pokud (...) soudíme, že metafyzika jako zkoumání 
nadsmyslové reality nám zcela postačuje ke zjištění toho, které věci jsou 
dobré, (...) [d]opouštíme se naturalistického klamu a tvrdíme, že ,dobré' je 
naprosto totéž co nadsmyslová existence. Z toho pak samozřejmě vyplývá, 
že cokoli odhalíme jako existující v této nadsmyslové realitě, o tom 
můžeme prohlásit, že je to dobré“ (s. 29n.). – V dané podobě je podaná 
pozice zcela nepřijatelná. Na vině je autorovo špatné nakládání s 
kvantifikátory: platí totiž pouze, že ztotožňujeme určitý výsek nadsmyslové 
existence s dobrotou samou, z čehož lze vyvodit nanejvýš, že něco z toho, 
co odhalíme v nadsmyslové realitě, platí za dobré. 

 
 
 

4. Hodnocení 
 

Navzdory uvedeným námitkám považuji práci v zásadě za zdařilou a jednoznačně ji 
doporučuji k obhajobě. Vzhledem k nedostatkům, na něž jsem poukázal, ji předběžně navrhuji 
ohodnotit známkou velmi dobře. 
 
 

Ve Škvorci dne 2. 9. 2014 
Jan Palkoska, Ph.D. 

 


