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Tématem práce Klaudie Richterové (dále autorka) jsou problémy spjaté s otázkou, zda to, co 

nazýváme vědomí (případně mysl), lze připsat i jiným živočišným druhům, než je člověk. 

Předložený text je podstatným způsobem přepracovaná předchozí, neúspěšná verze práce. 

Autorka v přepracovaném textu reaguje na kritiku předchozí verze a podstatně mění způsob 

zpracování tématu, takže lze s jistotou říci, že jde o filosoficky relevantní práci. Prvním jejím 

ohledem je filosofické zkoumání různých přístupů k otázce, co je vědomí, druhým přiznaným 

ohledem je etický rozměr našeho zacházení se zvířaty. 

 

Autorka nejprve začne obecným přehledem významu pojmu vědomí a mysli (kap. 2) a následně 

se soustředí na dva odlišné a v mnoha ohledech protikladné výklady konceptu vědomí. Thomas 

Nagel a jeho text „Jaké je to být netopýrem“ je příkladem neredukcionalistického přístupu (kap. 

3.1), Dan Dennett reprezentuje redukcionalistickou pozici (kap. 3.2). Jelikož Dennett spatřuje 

jednu z výhod reduktivního přístupu k vědomí v jeho vědeckosti, autorka následně ve čtvrté 

kapitole zkoumá problémy vědeckého výzkumu vědomí u zvířecích druhů a přesvědčivě 

ukazuje, že Dennettovo tvrzení je v tomto ohledu značně problematické. Nicméně přiznává, že 

mnohé problémy v tomto ohledu obsahuje i Nagelův přístup založený v intimitě přístupu první 

osoby k vlastnímu vědomí. 

 

Pátá kapitola práce se následně věnuje samotnému problému redukce a to ve třech ohledech: 

po obecném úvodu, co autorka myslí redukcí a objektivní (aka vědeckou) realitou následuje 

obecný souhrn problémů spojených s redukovatelností pojmu vědomí (autorka vychází 

především z antologie textů Hill a Mihálik (eds.) Vědomí bez redukce) a rozbor vybraných 

pasáží z Wittgensteinových Filozofických zkoumání, které tyto problémy ilustrují a doplňují 

z pohledu filosofie jazyka. 

 

V šesté kapitolka autorka rozpracovává možný nový způsob zkoumání vědomí u zvířecích 

druhů, který je spojen s praktickým porozuměním chování zvířat. Sem autorka vhodně zařazuje 

výzkumy autodomestikace a komunikace zvířat. U kapitoly 6.3.2 věnované zvířecí řeči je však 

stále patrná absence relevantní sekundární literatury. 

 

Ve výsledku autorka zajímavě předvádí problémy spojené s výzkumem vědomí u zvířat 

v případě Nagelovy i Dennettovy koncepce k vědomí. Zároveň je patrná snaha autorky 

nabídnout nový možný přístup ke zkoumání otázky vědomí (kapitola šest), což pokládám za 

vlastní filosofický přínos práce. Jelikož mám možnost nejen posoudit tento text, ale zároveň jej 

porovnat s předchozí verzí práce, domnívám se, že jde o výrazný posun v kvalitě předloženého 

textu, filosofické argumentaci i postupu při psaní práce. Níže uvádím několik problémů, které 

práce stále obsahuje, ale celkově navrhují hodnocení velmi dobře. 

 



Otázky a problémy: 

 První bod nemusí být tématem obhajoby, jde o kritickou poznámku: mnohá pasáže jsou 

stále dosti obecné až povrchní. To je částečně dáno šíří tématu práce, avšak např. druhá 

a třetí kapitola si zasluhují detailnější rozbor a pečlivější práci s prameny. 

 Úvod práce začíná otázkou po existenci vědomí u zvířat. Úvod následně končí otázkou, 

zda nás snaha o objektivní postoj může přivést k odpovědi na to, co vědomí je. Jak spolu 

tyto dvě otázky souvisí? Autorka se je v průběhu práce snaží propojit (zejm. v kapitole 

5 a 6), ale stále si nejsem jist, jaké souvislosti autorka nachází mezi těmito odlišnými 

otázkami. 

 Proč potřebujeme vedle konceptu vědomí ještě pojem mysli? 

 Lze nějak kvalifikovat, co podle Dennetta znamená „seriózní vědecký důkaz“ (s. 28)? 

 Jaké závěry z testů představených v kapitole 4 plynou pro hlavní tezi celé práce (srov. 

s. 41)? 
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