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otázku, co způsobuje obtíže při jejich poznávání a jak se pojí s
nahlížením na zvířata. Nejprve zkoumá dějiny tohoto problému ve
filosofické tradici (Aristotelés, Descartes, Hume). Vlastní zkoumání
začíná tím, jak přistupujeme ke zvířatům. Existují dva extrémy: 1)
Vnímání zvířat jako subjektů; 2) zvířata jako objekty, které slouží
našemu užitku. Práce zkoumá nejen zvířata, ale i zkoumajícího
člověka. Opírá se o Nagela, který zdůrazňuje potřebu přesadit se do
perspektivy druhého živého tvora a niternost vědomí. Další oporou je
Nietzsche, podle nějž je vědomí něčím subjektivním, niterným:
pojmy nás mohou oddálit od toho, co se snažíme poznat. Zdá se, že
to vede ke skeptickému závěru: vědomí nemůže zaujmout dvě
perspektivy současně. Práce nabízí východisko: jeden subjekt může
skrze empatii promítnout sám sebe do perspektivy druhého. Zkoumá
rozdíl mezi jazykem a komunikací: Pokud uvažujeme o komunikaci i
jako nonverbální, dostáváme se na společný základ, který umožňuje
zaujmout stanovisko odlišného živočišného druhu. Druhá část práce
se opírá především o Dawkinsovou: ukazuje různé chyby, k nimž
dochází při pozorování zvířat. Člověk není nestranný pozorovatel,
ale chování zvířat je často důsledkem interakce s člověkem. 
Vedoucí: Hlavní důraz je kladen na otázku nejednoznačného vztahu
mezi subjektivními prožitky vědomí a vědomím jako předmětem
filosofického a vědeckého zájmu. Toto zpředmětnění se děje pomocí
jazyka: pro autorku je otázkou, do jaké míry může být jazyk zdrojem
předsudků a neporozumění, ale i pomocníkem. Druhá část práce je
integrální součástí, jsou zde vyvozeny důsledky z toho, že nemůžeme
jednoduše propůjčovat jiným bytostem náš lidský hlas a že většina
zkoumání zvířat je determinovaná tímto rámcem, protože drtivou
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část našich poznatků o zvířatech čerpáme z uměle konstruovaných
kontextů. Potřeba testovatelnosti i její meze ukazuje, že nemáme
jednotný a obecně přijímaný pojem vědomí, na němž by se jednotliví
badatelé shodli. To práce zajímavě ilustruje.
Oponent: Téma je relevantní filosofický problém. V práci je však
pojednán velmi rudimentárně. Filosoficky relevantní jsou pouze části
věnované Nagelovi a Nietzscheovi. Ostatní části jsou spíše
ilustracemi problému. Druhá část práce věnovaná popisu
etologických zkoumání nemá filosofický charakter. Sestává z
referování dvou publikací – ani jednu nelze považovat za filosoficky
nosné dílo. Bylo by třeba z nich vyvodit vlastní filosofické závěry,
což však autorka nečiní. Není jasné ani kritérium výběru autorů ze
starší tradice – jejich výklad není proveden dostatečně. Není jasný
důvod výběru Nietzscheho a jeho relevance problému: z jeho pozice
by se mohl jevit jako problematický i přístup k vědomí druhého
člověka. Není jasně vysvětleno, proč by otázka vědomí zvířat měla
být eticky relevantním problémem. 
Uchazečka se snažila obhájit výběr probíraných autorů: Nietzsche
ukazuje, jak si při našem poznávání druhých vědomí oddalujeme od
věcí samých. Práce chce ukázat, že člověk nikdy není nestranným
pozorovatelem. Představitelé tradice jsou zvoleni jako ilustrace
vhledů do problematiky v dějinách filosofie, jsou zmíněni velmi
stručně, ale to byl účel, neboť práce se jimi nemá zabývat, práce má
systematický záměr. Etologická zkoumání jsou uváděna proto, že
zkoumání se týká zvířat, které je třeba postavit na praktických
výzkumech. Nejedná se pouze o sled jednotlivých výzkumů, ale
výběr je vždy zdůvodněn: zejména jde o pozorování hlasové
komunikace a chování. Výběr referovaných autorů není nahodilý, ale
má sloužit k podložení základních tezí a závěrů práce.
Oponent: Pochybnosti ohledně metody práce přetrvávají. Chápe, že
empirický materiál je třeba sesbírat, základní výtka se však týká
způsobu práce s tímto materiálem a jeho nevyužití. Zcela postrádá
možné závěry, které by měly být obsahem nějaké syntézy. Práce
směšuje dva problémy: problém subjektivity vědomí a zapojení
subjektu do pozorování.           
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