
Posudek diplomové práce Jany Sedlákové „Der Rechtfertigungsstatus 
der Wahrnehmungsüberzeugungen“ 

Diplomová práce Jany Sedlákové se věnuje vztahu přesvědčení, resp. poznání a vnímání, zejména 
s ohledem na představu, nazývanou v práci fundamentalismem, že existuje designovaná skupina 
poznatků, které pro svou bezprostřední zakotvenost ve smyslech mají ve srovnání s ostatními poznatky 
jistý epistemický primát. Tento primár má zpravidla spočívat v jejich jistotě a nekorigovatelnosti.  

Práce nejprve analyzuje několik variant fundamentalismu, poukazuje na jejich neuralgická místa a 
postupně předpokládá jejich systematickou kritiku, jak byla rozvinuta zejména v dílech D. Davidsona a 
W. Sellarse. Ke konci práce je věnován prostor rovněž názorům R. Brandoma. Centrální ideou práce je 
myšlenka obrácení závislosti tvrzení typu „zdá se, že to je A“, která fundamentalismus považuje za 
základní, a tvrzení tvaru „to je A“, která má za odvozená. Tuto myšlenku autorka sleduje až k Sellarsově 
práci Empiricism and the Philosophy of Mind a jejímu následné zasazení do sociálně holistické koncepce 
významu, jak ji dále rozvíjí Brandom. Tato koncepce spočívá jednak v postřehu, že pojmy a přesvědčení 
nejsou nikdy nezávislé singularity, ale nacházejí se z povahy věci vždy v síti větších celků, tj. dalších 
pojmů a přesvědčení, které jsou navíc sociálně artikulovány, tj. přesvědčení a poznání nejsou stavy 
individuálních myslí, ale společenské statusy. V této koncepci je tvrzení typu „zdá se, že to je A“ 
z definice závislé na komplexnějším statusu „je to A“, v němž je kromě přesvědčení o výskytu A obsažen 
i závazek k danému tvrzení, který u prvního typu tvrzení z nějakých důvodů přítomen není.  

Diplomandka ve své práci k těmto závěrům dochází na základě velmi detailní a profesionální práce 
s literaturou. Oceňuji zejména pečlivou volbou příkladů, které jsou sice typicky převzaty z literatury, 
ale přesto jsou prezentovány osobitě a s porozuměním, neboť z nich některé zvláště obtížné a ne zcela 
intuitivní filosofické úvahy přirozeně a přesvědčivě plynou. Práce kromě velmi podrobných 
analytických částí obsahuje i přehledná shrnutí, která svědčí o velmi dobré schopnosti syntézy či 
zkratky (viz třeba shrnutí na straně 40 a dále). Zároveň je přes obtížnost tématu a rozsahu zvládnuté 
literatury práce mimořádně koncisní a soudržná. To je třeba vyzvednout také proto, že zvolené téma i 
literatura, v níž je diskutováno, nepatří rozhodně k nejsnadnějším a nejprůhlednějším jak věcně, tak 
stylem (to platí zvláště o Sellarsovi). Zmínit je třeba i to, že je práce psaná v němčině, a to – mohu-li to 
jako nerodilý mluvčí posoudit – s vysokou úrovní jazykové kultury a zběhlosti, kterou nelze považovat 
za samozřejmou.  

K práci samé nemám v podobě, v níž byla odevzdána, žádné podstatnější připomínky. Z hlediska 
obhajoby bude ze své strany považovat, bude-li diplomandka s to v jejím rámci vysvětlit hlavní jádro 
Sellarsovy kritiky fundamentalismu a jeho (a podle uvážení Brandomovy) základní argumenty pro 
sociální zakotvení poznání.  

Jelikož práce plně vyhověla požadavkům na práci tohoto typu kladeným a patří jednoznačně k těm 
nejlepším diplomovým pracem, které jsem dosud vedl či oponoval, hodnotím ji jako výbornou a 
doporučuji ji tímto k obhajobě.  

 

V Praze dne 25. srpna 2016 

Doc. PhDr. Vojtěch Kolman, PhD. 
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