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Průběh obhajoby: Uchazečka: Základní otázkou práce je existence vědomí u zvířat, a

zda je vědomí jako takové poznatelné. Ukazuje, že vědomí je obtížně
poznatelné. Zabývá se vědomím fenomenologicky: vědomí chápe v
širším smyslu jakožto prožívání. Dále vykládá pojetí vědomí Nagela
a Dennetta. Nagel má širší pojetí vědomí a přisuzuje ho i zvířatům.
Dennett je naopak zástupcem „nulové hypotézy“: není třeba
předpokládat, že zvířata mají vědomí, pokud to není prokázáno.
Stěžejní kapitola se zabývá fyzikalistickou redukcí, k níž se uchyluje
věda obecně. Práce předkládá problémy, které vznikají, chceme-li
vědomí chápat tímto redukovaným způsobem. Vědomí je převáděno
na fyziologické procesy v mozku. Cílem je odstranit vše subjektivně
zabarvené a ponechat jen to, co je tzv. „objektivní“. Zmiňuje též
Wittgensteina a jeho problém se soukromým jazykem: jazyk se
nemůže vyjadřovat o něčem, co je čistě soukromé. Jazyk proto
nemůže vypovídat plně o tom, co je vědomí, neboť vědomí je niterné
a soukromé. Vědomí je vždy vědomím někoho: vždy se pojí s
perspektivou někoho. Skeptický závěr: Vědomí je něco, co není
poznatelné z perspektivy druhé osoby. Uvažuje však o různých
druzích komunikace: komunikace je známkou toho, že určitá bytost
disponuje vědomím.
Vedoucí: jde o výrazně přepracovanou verzi předchozí diplomové
práce. Jasněji se zaměřuje na samu otázku vědomí. Traktování této
otázky předchází tematizaci vědomí u zvířat. Práce se opírá o
konfrontaci dvou vlivných a zároveň odlišných pojetí vědomí.
Autorčina pozice je bližší k Nagelovi, ale i vůči němu zaujímá
kritický odstup. Práce obsahuje autorčiny vlastní úvahy, reflexe
vědeckých výzkumů, které často přehlížejí své vlastní předpoklady.
Zároveň ukazuje meze jazyka.     
Oponent: tematizace otázky vědomí i analýzy etického rozměru
našeho zacházení se zvířaty mají filosofický význam a závažnost.
Mnohé pasáže jsou však stále obecné a povrchní. Čtyři kritické
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otázky: 1) Úvod začíná otázkou po existenci vědomí, končí otázkou
po tom, co je vědomí. Jak spolu tyto otázky souvisí? 2) Proč
potřebujeme vedle pojmu vědomí pojem mysli? 3) Co podle
Dennetta znamená seriózní vědecký důkaz? 4) Jaké závěry plynou z
vědeckých testů popsaných ve 4. kap. pro závěry celé práce?
Uchazečka: 1) Obě otázky se snaží propojit. Při otázce po existenci
vědomí u zvířat musíme reflektovat, že se ptáme my, jako vědomé
bytosti. Tato otázka je spojena je s otázkou naší schopnosti poznat
vědomí u druhých bytostí, zda je vědomí vůbec něco, co lze poznat.
Odpověď: Protože vědomí je subjektivní a niterné, vědecká odpověď
na otázku, co vědomí je, není přínosem. 2) Oba pojmy jsou často
chápany synonymně. Mysl je někdy chápána jako kognitivní procesy
např. paměti. Fenomenologické vědomí v sobě tyto procesy zahrnuje.
Pojetí vědomí je tedy širší. 3) Dennett seriózní vědecký důkaz nijak
nedefinuje. Problém je, že trvá na nulové hypotéze. U lidí za důkaz
považuje to, že spolu hovoříme (komunikujeme). Pojímá proto
vědomí jako něco, co je pouze lidské. 4) závěr ze 4. kap. je, že
vědecké testy nejsou schopny dotknout se toho, co vědomí je.       
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