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Tématem práce Vojtěcha Kolomého (dále autor) je rozbor interprety spíše opomíjené, čtvrté 
kapitoly Moorova klíčového spisu Principia Ethica (1903), která se věnuje kritice 
metafyzické etiky. Autor předkládá podrobný výklad jednotlivých bodů Moorovy kritiky, 
který rámuje výkladem mnohem známějšího tématu, tzv. naturalistického klamu (naturalistic 
fallacy). 
V první části práce autor nejprve čtenáře obecně seznámí s koncepcí naturalistického klamu 
v Moorove Principia Ethica (s. 7-9) a následně tento argument podrobí detailnímu rozboru (s. 
9-20). Jeho závěrem je interpretace naturalistického klamu jako porušení principu sporu (s. 
19). Zde autor pracuje s dnes již klasickými sekundárními texty (Broad, Frankena, Prior), což 
jsou zajisté klíčoví autoři. Otevřenou otázkou (sic!) zůstává, zda by textu neprospělo pracovat 
i s modernějšími interpretacemi (nicméně uznávám, že nejsem schopen posoudit vliv 
španělských autorů, které neznám). 
Druhá část práce se po představení metafyzické etiky dle Moora (s. 21-27) věnuje dvěma 
předpokladům metafyzické etiky (s. 27-30) a následně Moorově kritice, kterou autor opět dělí 
do dvou částí: logické (s. 30-33) a epistemologické (s. 33-40).  
 
Otázky a problémy: 
 

• str. 25 – Autor píše: „metafyzičtí etikové … říkají, že tato teze o dokonalém dobru 
vyplývá z jiné metafyzické propozice, totiž že otázka ‚Co skutečně existuje?‘ ( What is 
real? ) je logicky spojena s otázkou ‚Co je dobré?‘ ( What is good? ). To znamená, že 
ke svému závěru o dokonalém dobru metafyzické etiky dospěli poté, co se dopustily 
naturalistického klamu a ztotožnili vlastnost označovanou jako ‚dobré‘ s nějakou jinou 
vlastností.“ Citaci ponechávám v původním znění včetně gramatických chyb. Není mi 
ale jasné, zda poslední věta, která je de facto závěr, vyplývá z předchozího odstavce. 
Domnívám se, že by tuto otázku mohl autor vysvětlit ústně při obhajobě. 
 

• str. 29-30 – Autor píše: „Pokud totiž soudíme, že metafyzika jako zkoumání 
nadsmyslové reality nám zcela postačuje ke zjištění toho, které věci jsou dobré 
(soudíme tedy, že prokázat nadsmyslovou existenci určité věci stačí pro prokázání 
dobroty věci) může to být jedině proto, že ztotožňujeme nadsmyslovou existenci s 
dobrotou samou. Dopouštíme 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.“ Opět se domnívám, že toto není platný argument. Proč nemůže být dobro 
jistou částí metafyzické reality? Tj. nadsmyslová část by nebyla ztotožněna s 
dobrotou, ale dobrota by byla prostě jednou z jejích částí. Byl by tento návrh podle 
autora stejným případem klamu? 



 

• str. 10 a násl. – osobně se přikláním spíše k překladu „přirozené vlastnosti“ než 
„naturální vlastnosti“ 

 
Domnívám se, že autor prokázal schopnost rekonstrukce komplexní filosofické argumentace. 
Relativně menší téma dokázal zařadit do kontextu Moorova etického uvažování a předvedl 
kritickou interpretaci jeho názorů. S drobnou námitkou uvedenou výše považuji za standardní 
i práci se sekundární literaturou. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a v případě úspěšné obhajoby (viz dvě námitky výše) navrhuji 
hodnotit výborně. 
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