Kateřina Kubelková, diplomová práce „Dennettova kritika kválií“
Posudek vedoucího
Předkládaná práce nabízí podrobnou interpretaci a kritiku Dennettovy polemiky proti
kváliím. Tato známa polemika má centrální význam v současné filosofii mysli proto, že
se týká „těžkého problému“ (the hard problem), který představuje největší výzvu pro
materialistické teorie mysli a který je „opevněním před plíživým mechanismem“
(Dennett, citován na str. 20). Dennettova kritika kválií má ale i širší důsledky v jiných
oborech, které se zabývají povahou mysli, včetně psychologie, neuropsychologie a
evoluční psychologie. Autorka si tyto interdisciplinární souvislosti uvědomuje, jak je
například vidět v jejím pojednání o vidění slepých, kde přínosně cituje práci českého
neuropatologa Františka Koukolíka (str. 36-7).
Práce dobře zachycuje přínosné i méně přínosné aspekty Dennettovy analýzy.
Dennettovy argumenty proti myšlenkovému experimentům se zombiemi jsou často
velmi výstižné tím, že dokazují, že zastánci kválií nenápadně předpokládají, že zombies
jsou behavariorálně odlišitelné od nás (str. 34). Je však, jak autorka dokazuje, vidět určité
napětí v Dennettově přístupu k myšlenkovým experimentům. Na jedné straně má vůči
takovým experimentům odmítavý postoj a tvrdí, že uvádějí představivost v omyl. Na
druhé straně ale nabízí své vlastní „pumpy na intuice“ k „vyvolání intuitivních scénářů,
nikoliv k dokazování faktů“ (str. 42). Dennettovy odpovědi na jednotlivé myšlenkové
experimenty navíc nejsou vůbec jednoznačné (str. 45).
Práce není pouhým referátem či učeneckým komentářem k Dennettovi, Kateřina
Kubelková v ní totiž hájí své vlastní stanovisko. Píše že:
„Přikláním se k názoru, že se Dennett zasloužil o zproblematizování
pojmu kválií jakožto niterných, nepopsatelných, soukromých a
bezprostředně přístupných kvalit našich vědomých mentálních stavů,

nicméně se domnívám, že se nemůžeme tak lehce vzdát kválií v jejich
nejširším smyslu―tedy jako fenomenálního charakteru vědomí“.
Autorka dále přesvědčivě kritizuje Dennettovo pozitivní stanovisko, podle něhož máme
„privilegovaný přístup“ jen ke svým soudům a souzení, které podle autorky není s to
vysvětlit utrpení (str. 76). V závěru autorka navazuje na práci Valerie G. Hardcastleové
a popisuje vědecký směr, který by mohl v principu jev vědomí vysvětlit. (str. 79).
Při obhajobě by nám mohla autorka říci více o posledním uvedeném bodě a o
důvodech, proč její pojem „fenomenality“ bude lépe přístupný vědeckému pohledu
z hlediska třetí osoby. Za druhé by mohla lépe zdůvodnit svůj kritický postoj vůči
McGinnovi a jeho „radikální skepsi“. Autorka souhlasně cituje Marvanův a Polákův
názor, že McGinnova skepse „vypovídá jen o McGinnových kognitivních
schopnostech.“ Zdá se ale, že Marvan a Polák přehlížejí McGinnovy rozsahlé
argumenty ohledně kognitivní omezenosti lidské mysli a ohledně prostorového
charakteru našich reprezentací.
Celkově vychází autorčina kritika Dennnettova myšlení z hluboké a důkladné
znalosti jeho díla a je vždy přiměřená a většinou přesvědčivá.
Jednoznačně doporučuji práci k přijetí. Navrhuji známku „výborně’“.
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