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 1. Obsah a stuktura 

Deklarovaným hlavním cílem práce je „pojednat o Humově pojetí percepcí a na základě 

jeho analýzy a stručného prozkoumání Humova pojetí identity a individuace se pokusit (1) 

kontrastovat různé typy objektů, [sic] jakožto komplexů percepcí a (2) pojednat ... o individuaci 

tělesa chápaného běžnými lidmi jako existujícího [sic] mimo mysl a nezávisle na ní ...“ (s.1). 

Za tímto účelem autor nejprve v Kap. 1 představuje – vycházeje při tom, stejně jako v celé 

práci, především z Humova Treatisu – základní aspekty Humovy koncepce percepcí jako 

výlučných myšlenkových obsahů, jejich dělení na imprese a ideje, na jednoduché a komplexní, 

na percepce smyslovosti a reflexe, zavádí rozlišení idejí na obecné a konkrétní, na ideje paměti 

a imaginace, a konečně uvádí tzv. „princip kopírování“ a podrobuje jej krátké diskusi. V Kap. 

2 autor tuto základní expozici obohacuje a/nebo propracovává v několika víceméně 

disparátních ohledech, které jsou nicméně dány potřebami výkladu v závěrečných dvou 

kapitolách. Postupně se věnuje problematice diskriminace mezi idejemi paměti a 

představivosti, zásadnímu tématu Humových principů sdružování idejí, a neméně zásadnímu 

tématu abstrakce a distinkcí. V Kap. 3 autor uvádí základy Humovy koncepce vztahů mezi 

percepcemi. Podává výčet a krátké charakteristiky tzv. přirozených vztahů (zakládajících akty 

sdružování) a tzv. filosofických vztahů, a poté usouvztažňuje klasifikaci filosofických vztahů 

s rozlišením na vztahy pravděpodobné a jisté. Po těchto přípravných kapitolách se autor obrací 

k vytčeným cílům. V Kap. 4 se tak pouští do rozboru Humovy obecné koncepce diachronní 

identity objektů (čímž de facto naplňuje – v obecnější rovině – jeden ze dvou základních 

aspektů deklarovaného cíle (2)). Autor uvádí Humovy pojmy individuace, identity, jednoty a 

počtu, pokouší se je navzájem usouvztažnit na základě pasáží z Treatisu 1.4.2 a dospívá 

k určitému výkladu Humovy koncepce diachronní identity. Kapitolu pak uzavírá rozborem 

stálosti a soudržnosti souborů percepcí jako principu připisování diachronní identity objektům 

v představivosti. V závěrečné Kap. 5 se autor nejprve věnuje deklarovanému cíli (1). Po 

zavedení zásadního rozlišení mezi percepcí qua existencí a mezi tzv. externí existencí, 

připisovanou některým komplexním percepcím, se autor pokouší usouvztažnit Humovy 

komplexní percepce, nakolik jejich povaha vyplývá z výkladů podaných v Kap. 1–3, s osmi 

významy (či významovými hnízdy), v nichž Hume údajně užívá výrazu „objekt“, s tím, že se 

takto postupně věnuje komplexům idejí paměti, idejí představivosti, a impresí. Nakonec se 

obrací k palčivé otázce Humových závazků ohledně principu synchronní identity (či 

individuace) specifických komplexů percepcí, totiž (vulgo) těles, čímž naplňuje druhý z obou 

aspektů deklarovaného cíle (2). Podává v této souvislosti svoji vlastní (a nakolik mohu posoudit 

původní) interpretační hypotézu na bázi zvykově ustavené „singulární ideje s obecnou funkcí“ 

(s. 62), odkazující k uniformně se vyskytujícím podobným souborům percepcí. V Dodatku pak 

autor pouze nastiňuje problematiku identity mysli ve světle Humovy koncepce mysli jako 

svazku percepcí a její relevanci pro jím probíranou problematiku. 

 

2. Celková charakteristika 



Předložená práce dokládá, že autor si na uspokojivé úrovni osvojil schopnost sepsat 

odborný text většího rozsahu na poli dějin filosofie, a to jak po obsahové, tak po metodologické 

stránce. Přestože by se snad mohlo zdát, že zejména úvodní tři kapitoly přestavují pouhý referát 

o Humových doktrínách, jde ve skutečnosti o netriviální systematizaci derivovanou z náročně 

sepsaných a spletitých pasáží Treatisu, která svědčí o autorově dobré znalosti interpretovaných  

úseků. Rovněž se sekundární literaturou pracuje autor náležitě a v uspokojivém rozsahu. 

Především v úvodních třech kapitolách stojí za vyzdvihnutí myšlenková kázeň a trpělivost, s níž 

autor postupně představuje relevantní aspekty Humovy koncepce percepcí; v závěrečných dvou 

kapitolách pak zaujme autorovo zaujetí pro hluboké problémy, které se v Humově pozici 

otevírají a které autor náležitě nahlíží a doceňuje (což na bakalářské úrovni rovněž není 

samozřejmé). Jazyková úroveň textu  je dobrá, dojem ovšem kazí opravdu velké množství chyb 

v interpunkci (o četnosti několik chyb na stránku) velké množství překlepů a ne vždy správné 

skloňování slova „idea“. Poznámkový aparát je formálně nejednotný a nedotažený (občas 

poznámka začíná malým písmenem, není ukončena tečkou, atp.). 

 

3. Kritika 

(1) S ohledem na požadavky kladené na bakalářskou práci považuji za největší slabinu 

jisté kompoziční nedostatky. (a) Především mám za to, že první část Kap. 5 (výklad na s. 46 – 

s. 52, odst. 1) by lépe měla být pojednána hned po završení obecného představení Humovy 

koncepce percepcí v Kap. 1–3, při té příležitosti mělo být zavedeno rozlišení mezi diachronní 

a synchronní identitou, a teprve poté mělo být probráno Humovo pojetí diachronní identity 

(objektů simpliciter) a synchronní identity (těles). K výkladům v první části Kap. 5 totiž není 

vůbec zapotřebí Humových ošemetných a interpretačně náročných koncepcí individuace, 

identity a jednoty, a navržené pořadí rovněž lépe odpovídá pořadí deklarovaných cílů v úvodu 

práce. (b) V závěrečných fázích výkladu (druhá polovina Kap. 5) působí rušivě velmi časté 

opakování autorova záměru prozkoumat (Humem zanedbanou) problematiku synchronní 

identity/individuace komplexů percepcí (v krátkém úseku s. 52, odst. 2 – s. 54, odst. 3 hned 

čtyřikrát, kromě toho ještě předtím na s. 45 a poté na s. 57). Tyto úseky textu  by měly být lépe 

sjednoceny a zestručněny. 

(2) Po věcné stránce považuji za nejslabší část práce autorovo pojednání o vztazích mezi 

individuací, identitou a jednotou na s. 34–39. Nemohu zacházet do detailů a upozorním proto 

jen na následující závažnou nekonzistenci v autorově výkladu: Na s. 34, odst. 3 autor uvádí (s 

odkazem na „pasáže Treatisu, v nichž je výraz individuace zmiňován“ (pozn. 170)), že princip 

individuace je pro Huma totožný (resp. záměnný) s principem identity. Na s. 36 se pak 

dozvídáme, že koncept identity se liší nejen od konceptu čísla či počtu, ale i od konceptu 

jednoty, protože zatímco „koncept jednoty se ... týká jediné entity vnímané bez přerušení“ (mé 

zdůraznění), o ideji identity platí, že „vzniká na základě vnímání dvou či více percepcí, 

vnímaných při dvou či více samostatných příležitostech“ (mé zdůraznění), tj. – jak autor sám 

stvrzuje v příkladu na s. 37 – idea identity na rozdíl od ideje jednoty implikuje diskrétnost. A 

konečně na s. 38 autor cituje důležitý Humův výrok, že „principle of individuation is nothing 

but the invariableness and uninterruptedness of any object, thro’ a suppos’d variation of time“ 

(T 1.4.2.30, mé zdůraznění; cituji originální znění, protože autorův překlad s doplňky 

v hranatých závorkách je podle mne veden chybným výkladem celé situace, na který vzápětí 

poukážu). Autor se nyní na s. 38 kloní k výkladu, podle nějž „uninterruptedness“ je v právě 



citované pasáži charakteristikou aktuálního vnímání objektu „thro’ a suppos’d variation of 

time“, a nikoli charakteristikou vnímaného objektu. To by však ve světle uvedeného 

kontrastního vymezení idejí jednoty a identity znamenalo, že princip individuace je totožný či 

záměnný nikoli s principem identity, nýbrž s principem jednoty. Správný tedy musí být výklad, 

který autor odmítá a podle nějž tím, co je tu „nepřerušené“, je trvající objekt sám. V širším 

kontextu se nabízí výklad, že Hume zde myslí na „neměnnost a nepřerušenost“, kterou 

objektům připisujeme v představivosti na základě koherence a stálosti numericky odlišných 

souborů percepcí v různých časech. Domnívám se, že příznakem autorova neporozumění této 

problematice (která ovšem opravdu není nikterak snadná) jsou některé další přidružené 

problematické momenty v práci. Tak autor např. tvrdí, že „Humova jednota ... odpovídá běžné 

koncepci synchronní identity“ (s. 37, odst. 2), nenahlížím však, jak se to slučuje s výměrem, 

podle nějž idea jednoty předpokládá nepřerušené vnímání: neimplikuje nepřerušenost trvání, a 

tudíž diachronicitu? Jiným příznakem je pro mne nesrozumitelný druhý odstavec na s. 39. 

Konečně je v této souvislosti na pováženou, že ve Shrnutí výkladu na s. 39–40 není vůbec 

zmínka o principu individuace, který je podle všeho ústředním tématem shrnovaného výkladu. 

(3) Výčet drobnějších či lokálnějších pochybení či nejasností by byl poměrně dlouhý, 

omezuji se jen na následující dva body. (a) Není mi jasné, jak autor rozumí Humovu užití 

kategorií kvalita a vztah v kontextu principů sdružování idejí a teorie vztahů. Zdá se, že autor 

chce kvality, na rozdíl od vztahů, u Huma chápat jako jakési monadické predikáty; podobnost, 

sousednost, i příčina-účinek jsou však podle všeho inherentně relační záležitosti, což zejména 

u Huma téměř znemožňuje chápat je jako určení jednotlivých percepcí vzatých zvlášť. (b) Při 

výkladu své interpretační hypotézy o principu individuace těles v prostoru autor hojně užívá 

(zejm. na s. 54–56) instituce abstraktní ideje, přestože – jak autor sám ukazuje v Kap. 2 – Hume 

možnost abstraktních idejí zavrhuje. Proč se autor uchyluje k tomuto zavádějícímu úzu, když 

přitom ví (jak osvědčuje v Závěru), že Hume v těchto kontextech připouští pouze „singulární 

ideje s obecnou funkcí“ (s. 62)? 

 

4. Hodnocení 

Práci považuji navzdory uvedeným výtkám za poměrně zdařilou a jednoznačně ji 

doporučuji k obhajobě. S přihlédnutím k výše uvedenému ji předběžně navrhuji hodnotit jako 

velmi dobrou. 

 

V Praze dne 15. 5. 2016 

Jan Palkoska 


