
Klaudie Richterová  

Mysl a vědomí u zvířat  

Magisterská práce, Ústav filosofie a religionistiky FF UK, 2017 

 

Předložený text je na mnoha místech výrazně přepracovanou verzí diplomové práce, 

která reaguje na kritický oponentský posudek a následnou ústní obhajobu verze předešlé. 

Hlavním rysem a kladem nyní předkládané verze je jasnější zaměření na samu otázku vědomí, 

jejíž traktování tak předchází úvahám o mysli a vědomí u zvířat zejména pokud jde o jejich 

význam pro etický rozměr našeho vztahu k jiným živým bytostem. Výklad nejednoznačného 

vztahu mezi subjektivními prožitky vědomí nyní autorka opírá o konfrontaci dvou vlivných 

avšak vzájemně velmi odlišných pojetí, jejichž autory jsou Thomas Nagel a Daniel Dennett 

(první jako odpůrce, druhý jako zastánce redukcionismu). Autorčiny vlastní úvahy a jejich 

závěry jsou bezpochyby bližší pozici Nagelově, jakkoli i k ní zaujímá kritický odstup. 

 Součástí práce přitom zůstávají nejen autorčiny vlastní úvahy, inspirované řadou textů 

z filosofické tradice, ale též reflexe vědeckých výzkumů, které podle autorky často přehlížejí 

své lidské předpoklady (příkladem je současný výzkum psí inteligence). Otázka lidské 

perspektivy a jejích implikací je zkoumána společně s mezemi jazyka – přičemž právě text 

Thomase Nagela „Jaké je to být netopýrem“ ukazuje tyto meze ve filosoficky relevantním 

světle. Autorka však nenabízí zjednodušující kritiku lidské jazykově vyjádřené perspektivy, 

kterou nelze nahradit představou domněle hlubší, ve skutečnosti však stejně zjednodušující a 

„polidšťující“ empatie.  Sám Nagel stojí ostatně na částečně obdobné pozici, když uzavírá, že 

„vědomá zkušenost je široce rozšířený fenomén. Vyskytuje se na mnoha úrovních živočišné 

říše, přestože si nemůžeme být jisti, zda je přítomna v jednodušších organismech, a přestože 

je obecně velmi nesnadné říci, co o ní poskytuje důkaz (někteří extremisté byli odhodláni ji 

popřít dokonce i u savců s výjimkou člověka).“ Vědomá zkušenost, dodává autorka, je tedy 

v zásadě prožitkem „sebe sama ve svém okolí“ určitým dané bytosti vlastním způsobem. 

 Zkoumání předpokladů i důsledků Nagelových úvah hraje významnou roli i v té části 

práce, která se podrobněji věnuje víceznačnosti jazykové – a nejen jazykové – komunikace. 

Při svých rozborech dalších současných textů (a rovněž Darwinova chápání řeči) přitom 

autorka varuje před přílišnou snahou propůjčit domněle němým bytostem náš lidský hlas a 

mluvit takříkajíc jejich jménem. Právě tím bychom totiž paradoxně zmenšovali význam 

nesporných podobností lidské a zvířecí komunikace. Rozpoznání a pečlivé interpretování 

těchto podobností musí být součástí všech konkrétních výzkumů zvířecího chování, jimž 

věnuje autorka velkou pozornost a své stanovisko dokládá na řadě konkrétních příkladů. 

Otázce, které schopnosti zvířat jsou jasně testovatelné, věnuje práce samostatnou kapitolu, 

v níž se vrací problém reprezentace světa a na scénu vstupuje zásadní problém emocí jako 

projevů vědomého života. Do popředí se zde dostává motiv inteligence jako mnohotvarého 

souboru schopností, která nelze shrnout jednou definicí, a tím ani připsat jasně omezenému 

souboru živých bytostí. Od tohoto problému pak autorka přechází k tématu psí inteligence, 

jejíž specifičnost plyne z takříkajíc dobrovolného procesu autodomestikace, díky němuž psi 

sdílejí lidský životní prostor. Rozbor autodomestikace má přitom širší platnost a neomezuje se 

pouze na takzvaně domácí zvířata – svou platnost si podržuje v případě mnoha živočichů, 

kteří jsou trvaleji podrobeni vlivu člověka včetně vlivu, jímž je laboratorní výzkum. 

Závěrečná část práce se tak dotýká nejen evoluční proměny zvířecích vlastností, též 

zvláštnosti každého výzkumu zvířecího chování (a tedy i myšlení), který probíhá v uměle 

připravených podmínkách. Ve zdůraznění tohoto zdánlivě evidentního, a přece opomíjeného 

faktu spočívá bezpochyby jeden z kladů předložené práce.   

 Práci doporučuji k obhajobě s předběžným návrhem na hodnocení velmi dobře. 
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