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1 Text posudku

1.1 Téma práce

Zaøazení práce do kontextu. V rámci novovìkého �loso�ckého obratu k epis-
temologii do¹lo ve 20. st. k intenzivnímu zkoumání média poznání, toti¾ ja-
zyka. Byly vybudovány so�stikované modely jazykových významù, zejména
mo¾nosvìtová sémantika (possible-world semantics), je¾ dominuje úvahám 2.
1/2 20. st. Její klíèový pojem, mo¾ný svìt, byl ihned vykládán i ontologicky.
Umo¾nil toti¾ analýzu ve �loso�i tradièních modálních pojmù jako zejm. nut-
nost/mo¾nost, znalost/pøesvìdèení, zákaz/povolení, analytická/kontingentní
pravdivost.

Habilitant se zamìøil na ontologické a zèásti epistemologické zkoumání
vybraných modalit, a to ve vztahu k pojmu mo¾ného svìta. V zásadì se
jedná o otázky jako zda napø. vìta \Voda = H2O" sdìluje logicky nemìn-
nou pravdu, anebo naopak pravdu pøece jen metafyzicky kontingentní, by»
`lokálnì' nutnou.

Kladení tìchto znepokojujících otázek zapoèali v 70. letech 20. st. Kripke
a Putnam a dal¹í, kteøí z nich vytvoøili proslulá témata analytické �loso�e.
V prùbìhu 80. a pak 90. let let vzniklo na tyto otázky nìkolik odpovìdí.
Habilitant se zamìøil na analýzu Chalmersova vyu¾ití tzv. 2D sémantiky.

1.2 Struktura práce

Práce se plynule pøesunuje od pomìrnì jednoduchých názorù k více hlub¹ím
rozborùm. Zde jsou názvy kapitol a struèný popis jejich obsahu.
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1. Sémantický externalizmus a internalizmus.

První, pomìrnì krátká kapitola navazuje na Úvod. Seznamuje nás s na-
pìtím, je¾ vytváøí dùraz buï na extenzi (rozsah, aktuální referenci) vý-
razu, anebo na intenzi (tedy význam, jen¾ lze ztoto¾nit s matematickou
funkcí z mo¾ných svìtù do extenzí). Klíèovým pøíkladem je dvojice vìt
(a) \Voda = H20" vs. (b) \Voda = H202" (Putnam: XYZ) a jeho vý-
klady v rùzných koncepcích.

2. Modality.

Kapitola podává rùzné rozbory pøístupù k modalitám. Podle empiric-
kých koncepcí je (a), resp. (b), tvrzení neproblematicky pravdivé, resp.
nepravdivé. Podle racionalistických koncepcí existují i mo¾né svìty, kdy
je distribuce (ne)pravdivosti skrze (a) a (b) odli¹ná.

Zavedena je dùle¾itá Chalmersova distinkce (i) kontrafaktuální vs. (ii)
kontraaktuální. Dle (i) jsou (alternativní) mo¾né svìty urèeny tím, co
neplatí aktuálnì, ale jen potenciálnì. Na rozdíl od (i) ov¹em dle (ii)
napø. voda nemusí být H2O. Podle modálního monismu empiristù je
soubor mo¾ných svìtù urèen kontrafaktuálností, kde¾to podle raciona-
listù kontraaktuálností. Pøíklad (upravený): mít rodièe X a Y je pro
XY nutné v kontrafaktuálním pojetí, av¹ak nahodilé v pojetí kontra-
aktuálním.

3. Zákony prírody.

Kapitola reektuje ústøední téma z hlediska nutnosti/nahodilosti pøí-
rodních zákonù, nejvíce odkazuje na názory Armstronga.

4. Dvojdimenzionálna sémantika.

Kapitola pøedstavuje výbìr z problematiky 2D sémantiky. Od Chal-
merse se text rychle pøesouvá k Jacksonovi, by» výklad nezapomene
ani na Kaplana, Go�a, ad. Nakonec konstatuje, ¾e 2D sémantika je
(z blí¾e uvádìných dùvodù) pro svùj racionalismus problematická; em-
pirická koncepce se zase zdá dopou¹tìt kategoriálního omylu v explikaci
modalit.

5. Záver. Kratièká kapitolka struènì shrnuje provedená zkoumání.

1.3 Formální stránka

Text je ètivý a dobøe srozumitelný. Je relativnì krátký, 62 stran.1

1 S tím, jak je takováto skuteènost relevantní z formálního hlediska, jsem nebyl seznámen.
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Za významný klad mám skuteènost, ¾e se habilitant dobøe orientuje v té-
matu, a proto ka¾dé rozebírané téma podává pro ètenáøe pøehlednì (bez
zbyteèných odboèek, zato s dostateènými anticipacemi atp.).

Práce je psána slovensky, jazykovou stránku proto mohu posoudit jen
nepøímo (zdá se mi v poøádku). Citaèní postupy jsou konzistentní, a pokud
vím obvyklé ve slovensky psané odborné literatuøe.

Ve �loso�i neexistuje jednotná metoda, ani styl psaní. Styl pøijatý ha-
bilitantem se v odborné literatuøe vyskytuje, ov¹em sám upøednostòuji {
a doporuèuji { èasto u¾ívaný styl, jen¾ je více strukturován (zavádìné ter-
míny jsou v¾dy kurzívou, ¾ádný odstavec nepøesahuje více jak 5{7 øádkù,
podsekce nepøesahují 4 strany).

1.4 Obsahová stránka

Témata kapitol spisu byla vý¹e pøedestøena, nyní uvedu jen dílèí doplòující
body.

a. David Chalmers je nepochybnì leaderem výzkumu v tématice práce.
Je proto dobøe, ¾e text jeho koncepci vyu¾ívá jako hlavní `teoretický nástroj'.

b. Jiní zahranièní autoøi (snad kromì Jacksona) na druhou stranu do-
stávají mnohem men¹í slovo a mnì se zdá, ¾e je to ¹koda u¾ proto, ¾e dnes
u¾ klasické dílo napø. Kripkeho a Putnama je potøeba de�nitivnì zaøadit do
pojmové sítì vytyèené v práci.

c. Je pøekvapivé, a dle mého názoru chybné, ¾e protiváhou Chalmerse
je v habilitaèním spisu trojice Materna { Du¾í { Jespersen, slo¾ená pøevá¾nì
z tuzemských �losofù. Jejich citaèní ohlas na toto jejich dílo je ve svìtovém
mìøítku zanedbatelný, navíc diskutované my¹lenky stojí mimo tì¾i¹tì jejich
díla.

A to ani nemluvím o skuteènosti, ¾e vìt¹inu jejich názorù (napø. ve vìci
esencí, mo¾ných svìtù), je¾ habilitant uvádí, u¾ mnohem døíve publikoval
v zahranièním prostøedí novozélandský profesor a èeský emigrant Pavel Tichý
(u¾ v jeho pøípadì jeho názory vyvolaly zanedbatelný, spí¹ kritický ohlas).2

d. V literatuøe by zkrátka ¹lo najít øadu vhodnìj¹ích jmen, je¾ by spis
mohl diskutovat. Jmenovat bychom mìli zejména Roberta Stalnakera, který
se mo¾nosvìtové sémantice vìnoval zevrubnì nejen jako sémantik a logik, ale
právì jako i její obhájce, pøièem¾ netriviálnì pøispìl i k 2D sémantice. Díky
svému ¹irokému zábìru je jeho dílo ¹iroce èteno a citováno. Za zmínku jistì
stojí i dal¹í autoøi pracující na 2D sémantice.

2 Dokonce i názor Materny, Du¾í a Jespersena o logické mo¾nosti, jí¾ je bezprostøední
zmìna objektu v objekt s radikálnì jinými vlastnostmi, je Tichého. Zmiòuje ho Lewis
ve své proslulé knize o mo¾ných svìtech.
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e. Dal¹í vìt¹í rezervu spisu vidím v jejím dùrazu na metafyziku, resp.
epistemologii, aè by mohl vyu¾ít nástroje �loso�e jazyka. Proè si nepolo¾it
otázku ohlednì nutnosti výroku jako \Voda = H2O" jako otázku, jaký význam
si s výrazem \voda" spojujeme? (Viz té¾ ní¾e otázku do diskuse.)

f. V kapitole 3. mi výraznì chybí soustavnìj¹í práce s relevantní lite-
raturou. Bohat¹í diskuse se týká vlastnì jen Armstronga, ev. tria Materna {
Du¾í { Jespersen, aèkoli bychom oèekávali aspoò odkazy na studie o kontra-
faktuálech (napø. Lewis) èi vìdeckých zákonech apod. od teoretikù vìdy, kteøí
zu¾itkovávají mo¾né svìty (napø. Hilpinen, Niiniluoto, Oddie, van Fraassen,
aj.).

g. V kapitole 4. mi znaènì chybí pøedstavení Stalnakerova pøístupu
(by» se sám od moderní 2D sémantiky ponìkud distancoval), který je zèásti
vyu¾íván jak v encyklopedických heslech, tak v úvodech do 2D sémantiky.
Zejm. jde o práci s primární a sekundární intenzí, diagonální intenzí apod.
Pøekvapivì také pùsobí, ¾e se kapitola jmenuje `2D sémantika', aè o sémantice
jako takové pojednává jen velmi povrchnì, øeè je spí¹e o modalitách.

Dílèí pøipomínky.

1. Drobnost na s. 14: Chalmers v citátu pøisuzuje intenzi a extenzi obecným

výrazùm, predikátùm a vìtám, nikoli èemukoli, jako tvrdí habilitant.

2. V celé práci mi chybí zøetelné odli¹ení mo¾ných svìtù v epistemickém a on-

tologickém (metafyzickém) smyslu. Aèkoli tato distinkce zøejmì nebyla vyu-

¾ita Chalmersem a spol., nevidím dùvod, proè ji plodnì nevyu¾ít. A to nejen

proto, ¾e Hintikkovo epistemické pojetí je masovì pøijímáno v epistemické

logice.

3. Pøímo bizarnì pùsobí, kdy¾ na uèebnicový poznatek o modální logice3 habi-

litant odkazuje jedinì poukazem na práce tria Materna { Du¾í { Jespersen,

jako kdyby jej tito vytvoøili. Odkaz mìl být veden na uèebnice; odkazovat na

právì zmiòované autory je matoucí. Neménì chybné je výluènì nì odkazovat

ve vìci kontroverzního názoru, ¾e S5 je adekvátním systémem pro vysti¾ení

modalit.

4. Intenzionální sémantika pøiøazuje formulím nìco jiného ne¾ extenze: napø.

mo¾nosvìtové intenze, anebo tøeba algoritmy. Výraz \intenzionální séman-

tika mo¾ných svìtù" (s. 44) je neobvyklý, a tak nedává dobrý smysl.

3 Jmenovitì, ¾e relace dostupnosti mezi svìty v modálním systému S5 je typu ekvivalence
(tj. reexivní, symetrická, tranzitivní).
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2 Témata/otázky k rozpravì

1. Zajímalo by mne, jak by habilitant reformuloval nìkterá svá klíèová
tvrzení s pomocí pojmu epistemického mo¾ného svìta. Napø. zda je
pøi tomto pojetí nezbytné pøijmout kontrafaktuální koncepci, jak se na
prvý pohled zdá.

2. Jak by habilitant uplatnil své závìry pøi vysvìtlení proslulého Krip-
keho/Putnamova (i) nutného aposteriori, (ii) syntetického apriori na
pøíkladech jako \Voda = H2O"?

3 Závìr

Shrnu-li to hlavní z vý¹e uvedeného, habilitant prokazuje dùkladnou obezná-
menost s tématikou a je schopen ji samostatnì promý¹let. O významu této
skuteènosti svìdèí to, ¾e daná tématika je my¹lenkovì obtí¾ná. Zároveò je
stále aktuální a významná pro �loso�i. Habilitaèní práci celkovì hodnotím
pozitivnì, by» k ní mám rùzné výhrady (to v systematické �loso�i není nic
neobvyklého). Proto doporuèuji, aby Mgr. Martinovi Schmidtovi, PhD., byla

udìlena vìdecko-pedagogická hodnost docent ve studijním oboru systema-

tické �loso�e.

prof. PhDr. Jiøí Raclavský, Ph.D.
raclavsky@phil.muni.cz

raclavsky@phil.muni.cz
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