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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Klaudie Richterové Mysl 

a vědomí u zvířat (ÚFAR, FF UK 2017) 

 

Jakub Jirsa 

 

 

Téma práce Klaudie Richterové (dále autorka) je vymezeno jako zkoumání 

problematiky „poznávání mysli a vědomí u živých bytostí odlišného druhu“ 

(abstrakt). Autorka nejprve čtenáře stručně seznámí se třemi historickými přístupy k 

„existenci a obsahu zvířecí mysli“ (s. 8), Aristotela, Descarta a Huma. Následuje referát 

Nagelova článku „Jaké je to být netopýrem?“ (poprvé publikováno 1974) v kapitole 3.1 

a kritická reakce na optimistický tón v Nagelově závěru, která se zakládá na referátu 

Nietzschova textu „O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním“ (kap. 3.2). Kapitoly 3.3, 

3.4 a 3.5 obsahují reflexi problémů spojených se subjektivním aspektem poznání, které 

však s sebou vždy nese i jistý objektivizující nárok. Kapitola 4.1 se věnuje starší diskusi 

o roli (a mezích) jazyka při poznávání a uznávání (etických?) nároků živočišných 

druhů jiných než člověk; autorka se věnuje diskusi z druhé poloviny devatenáctého 

století v časopise Amerického hnutí na ochranu zvířat Our Dumb Animals. Kapitola 4.2 

se zběžně věnuje Charlesu Darwinovi a jeho tezím ohledně vyjadřovací schopnosti 

zvířecích druhů. Stejné téma je tématem i následující kapitoly (4.3), která vychází 

z knihy Marian Stamp Dawkinsové Through our eyes only. Část kapitoly 4.3, a kapitoly 

5 až 7 (s. 44-83) jsou pak popisem etologických pozorování zvířecí komunikace a 

inteligence. Práce je ukončena krátkým závěrem (s. 84-87). 

 

Práce je čtivě psaná, avšak, jak bude zřejmé z níže uvedeného, je filosoficky poměrně 

vágní, povrchní a neuspokojivá. Z celého textu je patrný praktický ohled, se kterým 

autorka k textu přistupuje (např. s. 13, 34, 86), tj. zásadní otázka jak k jiným živočišným 

druhům přistupovat, a na základě jakých důvodů s nimi pak nakládat. Nicméně tento 

etický rozměr, který tvoří podstatnou část např. Singerova filosofického díla a jeho 

odkazu v současné aplikované etice (animal ethics), není v práci nijak rozpracován. 

 

Domnívám se, že práci v této podobě nelze hodnotit jinak než nedostatečnou. Dříve, 

než se dostanu k partikulárním výtkám, uvedu obecné důvody, které mne k tomuto 

pesimistickému přesvědčení vedou. Autorčino téma vedené otázkou po možnosti 

vyrovnání se se subjektivním aspektem vědomí v našem (vždy již částečně 

objektivizujícím) jazyce, resp. v jeho překonání při pokusech zaujmout cizí úhel 

pohledu (jak v rámci našeho druhu, tak mezi různými živočišnými druhy), je zcela 

jistě možným filosofickým problém. Autorka jej však ponechává ve velmi 
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rudimentární a vágní podobě: filosoficky relevantní pasáže jsou vlastně jen referát 

Nagelova článku a reakce na něj, která vychází z Nietzscheho. Ve výsledku se lze 

domnívat, že autorka jako náhradu neuspokojivého jazyka nabízí možnost poznání 

skrze pozorování chování jedinců jiného druhu, avšak tato veskrze zajímavá, leč nikoli 

neproblematická možnost je v práci pouze implicitně naznačena množstvím 

etologických pozorování. 

Zde nacházím druhý zásadní nedostatek, od stránky 44 téměř do konce práce (s. 83) 

se text již nezabývá filosofickým tématem, resp. argumentací. Téměř čtyřicet stránek 

textu se věnuje popisu etologických pozorování, která mohou sloužit maximálně za 

podklad pro vlastní argumentaci či filosofický závěr – toho se však čtenář nedočká a 

závěr je stejně obecný a vágní, jako úvahy první části práce. Tato druhá část práce 

sestává z referátu dvou publikací, již zmíněné Marian Stamp Dawkinsové Through our 

eyes only a Briana Hareho, Geniální psi. Ani jednu publikaci nelze při nejlepší vůli 

považovat za filosoficky nosné dílo, navíc způsob práce spočívající v naprostém 

spolehnutí se a nekritickém přijetí jednoho jediného populárního textu pro celou 

kapitolu (Dawkinsová pro kap. 5 a 6, Hare pro kap. 7) nelze pokládat za dostačující 

pro závěrečnou práci na magisterském stupni studia. 

 

K jednotlivým částem práce pak lze mít mj. následující kritické připomínky a výhrady: 

 Není jasné, proč autorka na začátku práce referuje zrovna Aristotela, Descarta 

a Huma; ani k jednomu se již ve zbytku práce nevrací, jejich koncepce již nejsou 

nijak podrobněji rozebírány nebo užívány. Navíc přibližně jednostránkový 

referát každého z myslitelů nepovažuji za dostatečný, resp. ani vhodný pro 

magisterskou práci (Aristotelés je zpracován na přibližně dvou stranách). U 

Aristotela stojí zcela stranou zájmu jeho biologické spisy, namísto vlastního 

rozboru autorka obsáhle cituje z De anima, Politiky a sekundární literatury. 

V případě Descarta pak není nijak proveden rozbor pojmů mysl, vědomí či 

duše; resp. není proveden rozbor žádný. U Davida Huma není příliš jasné, proč 

je do výběru vůbec zařazen. Zde se autorka navíc spolehla pouze na sekundární 

literaturu, odkaz do textu, nebo jeho interpretaci nenajdeme. 

 Proč je podle autorky vědomí tak důležitým faktorem v odůvodnění našeho 

morálního (či nemorálního) postoje k jiným živočišným druhům (s. 13)? 

Peterovi Singerovi k tomuto odůvodnění stačí schopnost mít nějaké zájmy, 

resp. schopnost trpět (dle Benthama).  

 Autorka volí Nagelovu definici vědomí, avšak nijak blíž se k otázce povahy a 

určujících znaků vědomí nedostává. Dokázala by autorka odůvodnit volbu 

Nagelovy definice vědomí oproti jiným konceptům? Dokázala by obhájit 
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Nagelovu argumentaci např. proti Dennettově kritice v Consciousness Explained 

(1991)? 

 Pomocí Nietzschova textu „O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním“ autorka 

kritizuje objektivizující tendence jazyka jako takového; v jakém slova smyslu 

jde o řešení Nagelova problému? Anebo je Nietzschův text použit jen jako 

kritika Nagelova „optimistického“ závěru (s. 19)? Pokud platí druhá možnost, 

znamená to nemožnost přístupu k poznání vědomí druhého člověka (případně 

jedince jiného druhu)? Autorka se k těmto otázkám a problémům již nikde 

nevrací. 

 Není jasné, jak se kapitola „3.3 Lidská perspektiva“ vztahuje k vlastnímu 

tématu práce. Na s. 24 autorka píše: „Pro všechny výzkumy a teorie, které ve své 

knize (sc. Lanza) zveřejňuje, zde nemám bohužel prostor, nicméně už tímto krátkým 

náhledem bych ráda podpořila jak stanovisko Friedricha Nietzscheho o pravdivosti 

našich výroků a metaforách, které vytváříme, tak stanovisko Thomase Nagela, který 

hovoří o perspektivách jednotlivce.“ Jelikož je Lanzově knize Biocentrismu věnuje 

necelá stránka textu, není mi zcela jasné, jak jeho úvahy souvisí s Nagelem či 

Nietzschem, zde se domnívám, že by autorka měla být explicitnější a svoji tezi 

podpořit argumentací. (Ostatně je s podivem, že téma této kapitoly se odehrává 

mimo rámec jakékoli úvahy o přirozeném světě nebo světě našeho života.) 

 Proč se autorka v úvahách o objektivizaci (s. 27ff.) neinspiruje pozdější 

Nagelovou studií The View From Nowhere (1986)? Dokázala by vyložit, jak se 

Nagelův postoj mění, resp. zda by jeho pojetí objektivity dokázalo vyřešit 

nějaký problém, na který autorka narazila při referátu Nagelova článku o 

netopýrovi? 

 Není úplně jasné, proč se autorka obrací k textům z devatenáctého století 

(možnou odpovědí je názornost rudimentárních pozic), když je k tématu 

vědomí a řeči zvířat poměrně dostatek moderních studií; jako úvod do 

problematiky doporučuji relevantní kapitoly z knihy Alasdaira Macintyra, 

Dependent Rational Animals (1999). 

 Poslední odstavec na s. 38 podle mne obsahuje zcela chybný argument; 

z rozdílnosti lidských jazyků nelze usuzovat, že rozdíl je zde stejný jako mezi 

„řečmi“ různých druhů; různé lidské jazyky se lze více či méně naučit. Otázkou 

v mezidruhové komunikaci je vůbec možnost osvojení si nějakého typu řeči. 

 

Z výše uvedených důvodů práci hodnotím jako nedostatečnou a nedoporučuji 

k obhajobě. 
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