
Interpretace a kritika Descartesova pojetí
odtělesněnémysli

Bakalářská práce

Studijní program: B7507 – Specializace v pedagogice
Studijní obory: 6107R023 – Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání

7504R269 – Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Autor práce: Aneta Podzimková
Vedoucí práce: Mgr. Vít Bartoš, Ph.D.

Liberec 2018







Prohlášení

Byla jsem seznámena s tím, že namou bakalářskou práci se plně vzta-
huje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní
dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do
mých autorských práv užitímmébakalářské práce pro vnitřní potřebu
TUL.

Užiji-li bakalářskoupráci neboposkytnu-li licenci k jejímuvyužití, jsem
si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto pří-
padě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vyna-
ložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené
literatury a na základě konzultací s vedoucím mé bakalářské práce
a konzultantem.

Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze práce se shoduje s elek-
tronickou verzí, vloženou do IS STAG.

Datum:

Podpis:



Poděkování 

Chtěla bych poděkovat Mgr. Vítu Bartošovi, Ph.D. za odborné vedení této 

bakalářské práce a čas, který mi věnoval. Dále také mému partnerovi a rodině za 

podporu. 

  



Anotace 

Práce se zaměřuje na problematiku Descartova pojetí odtělesněné duše. 

Descartes hledá základní jistoty, na kterých lze založit lidské poznání. Tyto jistoty 

by měly být nevyvratitelné a tvořit základní kámen jeho filosofie. Pochybuje 

o existenci všeho, dokonce i o vlastním myšlení.  Ale právě myšlení se stává 

jistotou elementární, o které nelze pochybovat a z níž vychází. Cílem této práce je 

popsat, k čemu Descartes dospěl svou metodou zpochybnění a z těchto tezí 

formulovat a vyzdvihnout ty nejdůležitější. Ale nejen to, dále totiž s těmito 

poznatky pracujeme, a to tím způsobem, že sledujeme jejich vývoj a případné 

nedostatky. Nalezené nedostatky jsou následně v druhé části práce rozebrány 

z pohledu moderní filosofie a vědy. Konkrétní ověřovanou tezí je například jeho 

pojetí mysli jako nedělitelné, nesmrtelné a základní substance. Dále možnost 

existence tělesných věcí, a především existence těla. Existenci těla považuje 

s největší pravděpodobností za platnou a říká, že mysl pouze komunikuje s tímto 

nemyslícím, dělitelným a smrtelným tělem. Descartovo pojetí vztahu těla a mysli 

je vlastně centrálním tématem této práce. Například rozlišení mezi stavy snění 

a bdění; prověření reálné možnosti oddělenosti mysli a těla či zhodnocení 

dělitelnosti a specializace těchto substancí. Hlavním cílem práce je kritické 

zhodnocení komplexní problematiky Descartova dualismu a zjištění, že základy 

těchto tezí nejsou tak pevné, jak Descartes doufal.  
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Duše, mysl, myšlení, tělo, odtělesněnost, bytí, absolutní mechanismus, 

dualismus, dělitelnost, substance, spánek, bdění, jednota 

  



Annotation 

This Bachelor thesis is focused on the issue of Descarte´s meaning of the 

term unphysical soul out of body. Descartes looks for basic certainty, on which 

human knowledge is possibly based on. This certainty is supposed to be 

irrefutable and is supposed to be fundamental of his philosophy. He further doubts 

the existence of everything, even his own thoughts. On the other 

hand/paradoxically, "thoughts" turns to be Descartes elementary certainty and the 

starting point of his theories. The main aim of this thesis is to describe Descartes´ 

findings, that arise from the use of the methods of questioning and formulate and 

highlight the most important thoughts, and also monitor the development and 

imperfections of these thoughts. In the second part, these imperfections are 

analyzed from the modern point of view of philosophy and science. For example 

Descarte´s human mind being indivisible, immortal and basic substance or the 

possibility of existence of physical being, especially existence of a body. 

Descartes understands the existence of human body as valid and claims that mind 

communicates with this "unthinking", divisible and mortal body. Descartes’ 

conception of the relationship between human body and mind/soul was essential 

for our selection of thoughts we analyzed, such as recognition between a state of 

dreaming and a state of vigil, comparable with a human one, examination of a real 

possibility of separation of mind and body, evaluation of divisibility and 

specialization of these substances. The main contribution of this thesis is a 

complex view on Descarte’s theory of dualism and (ur finding that essentials of 

his theories are not so stable as Descartes hoped for. 

Key words  

Soul, mind, body, beeing, absolutel mechanism, dualism, divisibility, 

substanc, sleep, vigil, unity  
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1 Úvod 

René Descartes byl nejen významným filosofem, ale také matematikem, 

fyzikem a proslavil se v řadě dalších oblastí. Ale tato práce je zaměřena 

především na jeho filosofickou činnost, ačkoli ji prostupují poznatky i z jiných 

odvětví. Konkrétně se zde budeme ale zabývat jeho názory na platnost 

nejelementárnějších tezí, pomocí nichž hledá základy své filosofie. Z toho 

vyplývá následné zaměření pozornosti na pojmy mysl a tělo, respektive jejich 

existenci a odlišnosti.  

Práce je dělena na dvě části. První částí je část interpretační, kde se 

zaměříme na zachycení nejdůležitějších Descartových myšlenek týkajících se jeho 

pojetí dualismu. Tyto myšlenky jsou nejlépe vyjádřeny v jeho Meditacích o první 

filosofii, významné myšlenky jsou ale zmiňovány a doplňovány i v jeho ostatní 

tvorbě, (jako je například Rozprava o metodě, Vášně duše,) Můžeme tak sledovat 

vývoj těchto myšlenek. A právě zde dochází k tomu, že čas od času si tyto jeho 

teorie protiřečí, tedy výklad pojmu či teorie je podán takovým způsobem, že by se 

mohl teoreticky vztahovat i na situace, které Descartes považuje za odlišné. Načež 

odkazuje konstruktivní kritika těchto nedostatků. Kritice je věnována pozornost 

v druhé části práce. Nebude ale zaměřena a ani nemůže být zaměřena na fakt, že 

v 17. století měl Descartes jiné dostupné poznatky o lidském těle, zažívání, 

krevním oběhu a podobně. Je zcela pochopitelné, že jeho teorie, jako například 

o tresti z potravy, která se dostává do krve, jsou velice nepřesné. Ale jak již bylo 

řečeno, mělo by se jednat o kritiku konstruktivní, proto porovnávat toto téma 

z pohledu moderní medicíny by nebylo nijak obohacující. Sice z jiného pohledu, 

ale svou pozornost na tělo a tělesnost přesto samozřejmě zaměříme, jelikož při 

porovnávání těla a mysli není možné zkoumat pouze mysl. Nelze tedy 

problematiku tělesných, neživých věcí úplně vynechat. Budeme se ale zabývat 

pouze těmi relevantními myšlenkami týkajících se těla. Jedná se hlavně o teorii, 

která hovoří o rozdílech mezi zvířecím mechanismem a lidským tělem, kde zvíře 

je chápáno jako mechanismus absolutní. 
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Cílem této práce je jednak tedy interpretace myšlenek René Descarta, ale 

také kritika, na základě, které uvidíme, zda lze považovat jeho tvrzení za nosná.  
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2 Descartova metodická skepse a dualismus jako výsledek 

jeho úvah 

„Nám věřícím se stačí na základě víry spolehnout, že lidská duše nezaniká 

s tělem.“
1

 Podle Descarta k tomu, abychom věděli, že tělo je odlišeno od duše, že 

je v nich podstatný rozdíl, stačí naše víra. Věřící, lidé uvědomující si existenci 

Boha, nemají o tomto důvod pochybovat. Ale Descartes se ostatním, kteří by tyto 

námitky mohli vznést, tedy, že nebyly podány důkazy o odlišenosti duše a těla 

(dualismu), snaží svými logickými myšlenkovými pochody tyto důkazy podat. 

Stěžejním bodem, kterým se práce zabývá, je Descartovo vysvětlování jeho víry 

v duši, jakožto něčeho, co tělo přesahuje a spolu s ním nezaniká.
2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Všechno, co bylo Descartem uznáno za hodné jeho zkoumání, bylo 

podrobeno metodické skepsi. Metodická skepse spočívá v tom, že Descartes je 

ochoten pochybovat o základních tezích, které vypadaly logicky jasné. Je to tedy 

neustálý počin pochybování. Dříve považoval za stěžejní při poznávání své 

smysly. A nyní své, takto vzniklé, minulé myšlenky napadá, aby zjistil, zda mají 

pevný základ, nebo jsou snadno zpochybnitelné.
3

 Abychom mohli zkoumat 

rozdíly mezi duší a tělem, musíme nejprve blíže specifikovat, co náleží podle 

Descarta jednomu a co druhému, právě proto je důležité se zabývat metodickou 

skepsí. Dále musíme zjistit, jak dospěl k tomu, že tyto substance existují, a proč je 

pojmenovává jako substance, tedy na sobě nezávisle fungující. 

 Kritici jeho metodické skepse namítají, že nenachází sebemenší využití této 

metody. Podle nich nepřináší výhody, právě naopak. Descartes tím jen způsobuje 

zmatky a zbavuje se naděje na dokonání svého díla, když vše od základů převrátí, 

                                                 

 

1

 DESCARTES, René. Meditace o první filosofii. Praha: Oikoymenh, 2003. s 10. ISBN 80-7298-

084-X 
2

 DESCARTES, R. pozn. 1, s. 10-11 
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aby se nakonec znova vrátil na jeho začátek. A i když podrobí stávající poznatky 

kompletní kritice, nemůže se domnívat, že budou již neproblematické. Nová 

teorie není o nic méně pochybná než ta předchozí. Vždy se najde někdo, kdo 

danou teorii bude schopný znevážit.
4

 „To je stejné a neméně dětinské a hloupé než 

kameníkův výmysl, že kopání jam po položení základů je celým architektovým 

uměním, a jeho pokárání, že vše, co architekt buduje, je v jakémsi sporu s oním 

hloubením.“
5

Descartes se obhajuje tím, že sice může platit, že vznesení 

pochybností nezaručuje dosažení pravdy, ale i tak je pochybování prospěšné pro 

její pozdější poznání. Dále dodává, že nepopírá poznané, ale pouze předsudky. 

A navrací se sice zpátky na začátek, ale ne ničím neobohacen.
6

 Toto by mohlo být 

bráno také jako odpověď pro vnesení námitky některých kritiků, týkající se toho, 

proč tedy zjišťování pravdy není zřejmé a jednoduché, když je jasná 

a neotřesitelná. Odpovídá, že názory, které si tu uvádíme, nejsou konečné, ale dále 

se vyvíjí, pravda není něčím, co by vyšlo na povrch hned, ale je k ní dlouhá cesta 

plná pochybování. Descartes se pustil do přezkoumání něčeho, v čem se podle 

sebe již jednou pletl, proto musí pečlivě vyšetřit, proč mohlo dojít k tomu, že 

něco, co pokládal za zřejmé, ho mohlo klamat. Hodlá-li položit „základní kámen“ 

své filosofie. Musí si být jist, že základy jeho učení jsou pevné, že již od počátku 

ho nezakládá na nepravdě, protože kdyby ano, jeho snaha by pak neměla smysl. 

Úmysl vše zpochybnit slouží k tomu, aby Descartes zjistil, zda existuje pravda, 

která je nezpochybnitelná. Přičemž všechny své teorie zpochybňuje najednou.
7

 

  

                                                                                                                                      

 

3

 DESCARTES, R. pozn. 1, s. 18, 22-23 
4

 DESCARTES, R. pozn. 1, s. 417-419 
5

 DESCARTES, R. pozn. 1, s. 418 
6

 DESCARTES, R. pozn. 1, s. 462 
7

 DESCARTES, René. Rozprava o metodě. 3.vyd., 1.vyd.v nakl.Svoboda. Praha: Svoboda, 1992. 

s. 17. ISBN 80-205-0216-5. 
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Zřejmě by stálo také za zmínku, proč Descartes k metodické skepsi vlastně 

dospěl. Ano, již jsme řekli, že to bylo proto, že začal pochybovat o pravdivosti 

smyslově získaných vjemů, ale prozatím nebyl uveden žádný příklad, který by 

nastínil důvod Descartova znepokojení. Dobrým příkladem by mohlo být jeho 

povšimnutí si toho, jak vnímáme věci, od kterých jsme velice vzdáleni. Naše 

smysly si například v tomto případě již nevědí rady, a tak vyhodnotí situaci 

špatně. O jakém příkladu tedy mluvíme? Například když pohlížíme na Slunce, 

hvězdy nebo jen vzdálenou budovu. Aniž bychom tedy jistě mohli říci, že něco 

z toho vůbec existuje, vnímáme je jako velmi malé a předměty nám blíže jako 

větší. Astronomové ale, díky dostupné technice, podávají doklad o tom, že když 

připustíme, že by mohla existovat nějaká Země a nějaké Slunce, Slunce by bylo 

několikanásobně větší, přestože my ho vnímáme jako malé a Zemi, na které se 

nacházíme, jako obrovskou. Když nás smysly mohou klamat v jednom případě, 

mohou nás klamat i v dalších.
8

  

2.1 Myšlení jako základní jistota 

Jaké máme tedy jistoty, čemu z toho, jež vnímáme, můžeme opravdu věřit? 

Člověk přirozeně spoléhá na to, co vidí a celkově, co mu nabízejí jeho smysly. 

Ale je možné, že námi viděné a vnímané neexistuje. Descartes nejprve 

předpokládal, že nic z toho, co vidí, není pravdivé, protože neměl žádnou jistotu 

o pravdivosti věcí. Ptal se po existenci smyslů a těla. Jeho metodická skepse 

ovšem zasahovala ještě dále. Položil si dokonce otázku, zda když může být 

přesvědčen, že nic na světě neexistuje, jakou má jistotu, že existuje on sám, že 

sám není přeludem? Dospívá k názoru, že právě to, že sám sebe dokázal o něčem 

přesvědčit znamená, že on je ten, kdo myslí a pochybuje. To dokazuje, že se jeho 

existence nedá popřít, což dále pokládá za hlavní jistotu. Výpověď „Já jsem, já 

                                                 

 

8

 DESCARTES, René. Meditace o první filosofii. Praha: Oikoymenh, 2003. s. 36-40. ISBN 80-

7298-084-X 
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existuji.“ je nutně pravdivá, kdykoli ji pronesu nebo pojmu myslí.
9

 Získávání 

jistoty existence subjektu (vlastní mysli) Descarta posouvá o něco blíže k poznání 

tohoto subjektu, který mu umožňuje následně polemizovat o existenci těla. 

Ovšem i tak by mohl někdo namítat, že se Descartes plete, protože to není 

on, kdo ovládá svoje myšlenky, ale ovlivňuje ho démon, je neustále klamán 

podvodníkem. Tuto teorii Descartes obrací ve svůj prospěch a říká, že ho to 

ujišťuje o jeho existenci ještě více, protože kdyby neexistoval, žádný démon by ho 

neměl důvod klamat.
10

 Jednou z teorií o původci tohoto klamu je právě teorie 

o zlém démonovi. Druhou možností je ta, že si Bůh přál, abychom se pletli. Ale 

o Bohu, jeho existenci a spojitosti s člověkem se práce zmíní až později.
11

 

 „...kdybych přestal myslit, i kdyby všechno ostatní, co jsem si kdy 

představoval, bylo skutečné, nemohl bych věřit ve svou existenci: z toho jsem 

poznal, že jsem substance
12

, jejíž všechna podstata čili přirozenost
13

 je toliko 

myšlení, a jež ke své existenci nepotřebuje žádné místo ani nezávisí na žádné 

hmotné věci.“
14

A tato jeho substance myslící „ego cogito“ je: „Inu, věc 

pochybující, chápající, tvrdící, popírající, chtějící, nechtějící, jakož i představující 

si a smyslově vnímající.“
15

 Mohli bychom se ptát, zda když důvodem této 

metodické skepse přece Descartes uvádí právě problematiku smyslového vnímání, 

které je klamavé, tak jak je možné, že nyní dokonce toto smyslové vnímání 

                                                 

 

9

 DESCARTES, R. pozn. 8, s. 28  
10

 DESCARTES, R. pozn. 8, pozn. s. 26 
11

 DESCARTES, R. pozn. 8, s. 37  
12

 Substance existuje nezávisle na něčem jiném 
13

 Přirozenost - to jsou jistoty, které do nás vložil Bůh 
14

 DESCARTES, René. Rozprava o metodě. 3.vyd., 1.vyd.v nakl.Svoboda. Praha: Svoboda, 1992. 

s. 27. ISBN 80-205-0216-5. 
15

 DESCARTES, René. Meditace o první filosofii. Praha: Oikoymenh, 2003. s. 30. ISBN 80-7298-

084-X 
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přikládá duši nebo, chceme-li, rozumu? Je snad podstatou našeho rozumu být 

klamáni? Nebo snad zamýšlí smysly stanovit důvěryhodnými zdroji poznání? 

Vzhledem k dříve řečenému již víme, že ačkoli představované věci jsou 

pravděpodobně nepravdivé, přesto je pravda, že si je představujeme.
16 

Descartes 

podává vysvětlení na příkladu se zapálením svíčky. Když pozoroval vosk, který 

podléhal ohni, všiml si, že roztavením se změnily smyslově vnímané 

charakteristiky vosku, jako jsou barva, vůně, … I v roztaveném stavu se ale 

jednalo o ten samý vosk. A vzhledem k tomuto Descartes usoudil, že tělesné věci 

nelze vnímat smysly, musíme je vnímat myslí. Představivostí totiž nelze zachytit 

to, jak se vosk v procesu roztavení mění. Jednoduše řečeno, idea vosku musí být 

v nás jako něco obecného a na barvě, vůni atd. nezáleží, protože je pořád voskem. 

Máme v mysli tedy určitý vzor pro vosk, proto je rozhodující mysl. Pomocí 

smyslů lze pozorovat vlastnosti věcí, ale ne je samotné.
17

 Představivost je u 

Descarta vždy vztažena k věcem kolem nás. 

James Hill ve Scientia & Conscientia vykládá Descartův výrok takto: 

„Descartes se snaží ukázat, že ve zdánlivě pasivním vidění a představování se 

skrývají akty souzení
18

, jež využívají nesmyslových, intelektuálních pojmů.  

Z naší řeči se může zdát, jako bychom jen pasivně viděli nebo cítili kus vosku, ve 

skutečnosti však vnímáme různé smyslové kvality – rozměry, teplotu atd. – vždy 

už informované pojmy rozlehlosti, tvarovatelnosti a obměnitelnosti. Žádný z nich 

se, jak dokazuje Descartes, nemůže pasivně naskytnout smyslům nebo 

představivosti, nýbrž jej musí aplikovat mysl. Druhá meditace nás vede 

k přesvědčení, že představivost a smyslovost mají aktivní, intelektuální jádro. 
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Proto jsou na seznamu druhů myšlení.“
19

 Descartes byl první, kdo prohlásil, že 

mysl se světem tak úplně nesouvisí. Otevírá tím novou oblast poznání a je to 

právě on, kdo započal filosofii mysli, přestože ji tak nenazýval. Není divu, že 

mysl Descartes vnímal jako něco autonomního, protože pozoroval, že co je 

v mysli, nemusí být v přírodě. Mysl je pro něho zázrak, protože je schopna 

vytvořit pravidelné geometrické tvary. Svět se začal matematickým pravidlům 

připodobňovat. Útvary v přírodě začaly být upravovány a přibližovaly se těm 

dokonalým – například ve stavebnictví. Všechny útvary v přírodě jsou jedinečné, 

ale mysl umí hledat to, co je na nich společné. Když si představíme několik 

kruhových objektů kolem nás, například kola od auta nebo slunce, jsou to sice 

různé věci, ale my jsme schopni je zařadit v jeden pojem podle jejich tvaru. 

Kdybychom si představili dětskou hračku, do které lze podle tvaru zasunout různé 

předměty, také bychom byli možná v dětství nadšeni, že do jedné přihrádky 

můžeme vkládat od sebe různé předměty. Takže mysl je to, na čem opravdu 

záleží. Vše musí být nejdříve v naší mysli, abychom to mohli vnímat. 

Co z toho tedy vyplývá? Zde berme v potaz možnost existence těles. „Když 

je mi teď známo, že i sama tělesa se vlastně nevnímají smysly nebo schopností 

představovat si, ale výhradně chápavostí (porozuměním) a že se nevnímají na 

základě toho, že se jich dotýkáme nebo je vidíme, ale pouze na základě toho, že je 

chápeme, se vší patrností poznávám, že nic nemohu vnímat snáze či zřejměji než 

svou mysl.; ... „smyslově vnímat“, takže to takto precizně vzato není nic jiného 

než myslet“
20

 S tímto souvisí i jeho myšlenka o tom, že takto vzato je dokonce 

smyslové vnímání vlastně myšlení. Zde tedy Descartes zcela mění své nahlížení 

na smyslové vnímání. Vycházel z předpokladu, že smysly jsou záležitostí těla, 

nemůžeme se na ně tedy spoléhat, ale nyní smyslové vnímání považuje za jeden 

ze způsobů myšlení. Můžeme si všimnout, že zde poukázal na problém 
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s odlišením těla a duše. Později se pokusíme dokázat, že je to jen jeden z prvních 

příznaků jejich propojenosti. Především také dospěl k velkému objevu, že když 

myslí, tak nejen, že se to děje, ale on i ví, že myslí. Snažil se dosáhnout základní 

jistoty, ze které by vycházel a kterou tedy nyní nachází a může tudíž ve své 

metodické skepsi pokračovat. Při snaze dosáhnout jistot tedy své poznávání nelze 

vztahovat k vnějšímu světu, protože není zatím nijak vyvráceno, že to, co kolem 

sebe vnímáme, co je nám prostředím k životu, není pouhý přelud. Musí svou 

pozornost tedy obracet do svého nitra. Ani naše nitro ale není ideálním prostředím 

ke zkoumání, pokud se neodpoutá od vzpomínek, paměti a všeho, co se může 

vztahovat k minulosti. Pokud tedy Descartes vychází ze svého nitra, oproštěného 

od vztahu k minulosti, to, co se mu zdá nebo co si myslí, je nezávislé na tom, zda 

to ve vnějším světě opravdu existuje.  

 

2.2 Mohu poznat něco tak jistě jako svou mysl? 

 

Ovšem Descartes kromě toho, že tedy existuje on jako myslící substance, 

kde substancí je v jeho pojetí chápáno něco, co může existovat nezávisle na 

ostatním, věří v Boha.  „Jménem „Bůh“ chápu jakousi nekonečnou, nezávislou, 

nanejvýš chápající, nanejvýš mocnou substanci, která stvořila jak mne, tak cokoli 

jiného, co existuje – pokud něco jiného existuje.“
 21

  Descartes se zde také ptá, zda 

idea Boha může pocházet od člověka. Ale to určitě nelze, protože substance 

dokonalá nemůže vznikat z méně dokonalé.
22

 

Domnívá se, že idea Boha do něj byla vložena stejně tak, jako idea jeho 

samého. Jsou tedy vrozené (aneb je v něm z jeho přirozenosti). Už to, že člověk 
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přemýšlí o Bohu potvrzuje, že tuto myšlenku musel někde získat. A musel ji 

získat proto, že něco nedokonalého, jako je člověk, nemůže myslet dokonalé. 

V Descartovi je idea nejdokonalejšího jsoucna, která se nemohla objevit jen tak, 

což také potvrzuje teorii o tom, že Bůh do nás může tyto ideje vkládat. Děje se to 

při stvoření člověka. A to by tedy nebylo možné, kdyby Bůh neexistoval.
23

 Nelze 

se také domnívat, že nás klame, protože dokonalosti nejvyšší substance není 

vlastní zlo, jinak by nebyla dokonalá. Dále tvrdí, že pokud tedy existuje a vložil 

do člověka ideu vlastní existence, která je jistotou, pak vše, co Descartes dokáže 

vnímat jasně a rozlišeně, pochází od Boha. Nezapomíná ani na variantu, kdy 

netušíme, že nějaká dokonalá a nekonečná Bytost do nás vkládá vše reálné 

a pravdivé. Vyvozuje, že ačkoli by se nám naše ideje mohly zdát sebevíce 

zřetelné, chybělo by cosi, co by jim zaručovalo dokonalost, a tedy onu 

pravdivost.
24

 Zmínka o Bohu je velice důležitá, protože tato nekonečná substance 

je tedy schopna do nás vložit nějakou ideu, takže člověk není tzv. „tabulou rasou“. 

Tím se mění pohled na vnímání okolních věcí, které jsme schopni také vnímat 

jasně a rozlišeně, je tedy z matematického hlediska i z hlediska „vloženosti“ 

možné, že existují. Něco si představovat, se totiž rovná zaměření se na nějaké 

těleso, snažení se ho poznat, zjišťovat z čehož plyne, že existuje. Pořád je tedy 

idea prvotně v mysli, ale již ji Descartes vztahuje i k okolním věcem, což nejdříve 

uváděl jako nemožné. Pro názornost vysvětluje rozdíl mezi chápáním 

a představováním si. Když člověk chápe, znamená to, že dokáže porozumět tomu, 

že tisíciúhelník má tisíc přímek a jedná se o nějaký obrazec. Tento obrazec je 

příliš moc náročný na to, aby bylo možné si ho představit. A pokud je tedy tento 

obrazec snazší, například trojúhelník, potom si jej umíme představit lépe. Jestliže 

existuje nějaké tělo, které je s myslí spojeno, pak platí, že pokud mysl chápe, 

obrací se na některou z idejí, které jsou v ní a při představě její pozornost směřuje 
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k tělu, kde hledá něco shodného s idejí, kterou chápala nebo vnímala smysly. 

Vnější předměty „malují“ ideu do našich smyslů a mysl pak, takto „vymalované“ 

představy smyslově vnímá. Descartes tuto teorii považuje za nejlepší 

a nejpravděpodobnější možný způsob, jak by představování mohlo probíhat, proto 

s pravděpodobností, ale ne jistotou, usuzuje, že tělo existuje.25 Zjednodušeně 

řečeno: ,,a zjevně tu pozoruji, že představování si vyžaduje jakési zvláštní 

zaostření mého ducha, které při chápání nepotřebuji,… Přitom uvažuji, že oné síly 

představovat si, která je ve mně, nakolik se různí od síly chápat, není třeba k mé 

esenci, to jest k esenci mé mysli: neboť i kdybych ji neměl, zůstal bych 

bezpochyby tím, kým jsem nyní ...”26 Znamená to tedy, že dokážeme pochopit, 

co je to tisíciúhelník, ale již toto své pochopení nevztahujeme ke světu. A při 

představě si tyto předměty reálně představujeme a vybavujeme. Zároveň ale říká, 

že nutně představy nepotřebujeme, protože naší mysli stačí pochopení, 

nepotřebuje se představami vztahovat k tělesným věcem, nic by se z ní neztratilo, 

kdyby pouze chápala. 

  

2.2.1 Zvířata a jejich jazyk 

Již tedy víme, že máme mysl a pravděpodobně i nějaké tělo, ale jak je tomu 

u zvířat? Tento Descartův pohled je poněkud kuriózní. Považuje totiž zvíře za 

absolutní mechanismus, což tedy znamená bez schopnosti myslet.V Rozpravě 

o metodě uvádí, že zvířata nemohou mít rozum, protože k mluvení je potřeba 

rozumu relativně málo. Descartes u nich nenalézá ani náznaky řeči, a to pro něho 

znamená, že zvíře nemá ani malé množství rozumu. Přestože vydávají zvuky, 

jejich ,,řeč“ nemá žádnou syntax.  Descartem proto zvířecí komunikace za řeč 

považována není. Sice je pravda, že v některých věcech jsou zvířata lepší než 

                                                 

 

25

 DESCARTES, René. Meditace o první filosofii. Praha: Oikoymenh, 2003. s. 65-67. ISBN 80-

7298-084-X 
26

 DESCARTES, R. pozn. 25, s. 66. 



20 

 

člověk, ale jiné zase nedokáží vůbec..27 Protože ale zvířata zvládají všechny své 

každodenní úkony a zdá se, že vědí, co dělají, vyvolalo odepření schopnosti 

myslet poměrně velkou kritiku. Tím Descartes zároveň tvrdí, že nemohou žít, 

protože když jsme schopni myslet, pak tedy jsme. Tedy člověk je především 

substancí myslící, proto žije a zvířata jsou neživá. Zvíře může existovat pouze 

jako nějaký předmět, který člověk jasně a zřetelně vnímá. Proč když ale mohou  

vykonávat vše bez mysli, nemůže to tak být i u člověka?
28

   

„... vídáme straky a papoušky, kteří mohou pronášet slova jako my, a přece 

nemohou mluvit jako my, to jest tak, aby to svědčilo, že myslí to, co mluví; 

kdežto lidé od narození hluchoněmí, kteří jsou zbaveni orgánů potřebných 

k mluvené řeči, stejně jako zvířata nebo i více, obyčejně vymýšlejí sami jistá 

znamení, jimiž se dorozumívají s těmi, kteří častým stykem s nimi mají dost 

možností, aby se naučili jejich řeči. A to nejen dokazuje, že zvířata mají méně 

rozumu než lidé, nýbrž že ho nemají vůbec.“
29

 Bez řeči zvířata nejsou schopna 

prokázat, že mají nějaké myšlenky. Ale hluchoněmí lidé tedy také samozřejmě 

nemluví, jenže jsou lépe schopni vytvořit znak tak, aby jim bylo porozuměno, což 

zvíře neumí. Zvířata jsou pro Descarta jen stroje, které ale patří již ke složitým 

a propracovaným. Ačkoli sám připouští, že jsou schopna projevu hněvu, strachu, 

hladu,… a provádí to také hlasem nebo nějakým pohybem těla. Je to ovšem již 

vzhledem k řečenému nepodstatné.
30

 V této citaci je uvedeno, že existují zvířata, 

která dokáží pronášet slova. Descartes by zde papouška přirovnal pouze 

k nějakému stroji na opakování slov. Říkat slova ještě neznamená používat 

skutečný jazyk. Stejně tak bychom mohli říci, že mluví například ozvěna.  Podle 
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Descarta se zvíře neodlišuje od natažených hodin, které fungují vyloženě 

mechanicky. A nemáme se nechat ovlivňovat tím, že zvíře má nějaký tlukot srdce, 

zažívání, dýchání, spí i bdí, může něco chtít nebo naopak, vnímá smysly chuť, 

vůni a všechno to, co člověk, hýbe se a může hýbat předměty atd. Říká, že je to 

jen stroj, který má orgány sloužící podobně jako strojek kyvadlových hodin. Ale 

přesto sám shledal jistou odlišnost, kterou potřeboval nějak vysvětlit, aby jeho 

teorie byla platná. Když se nad tímto totiž zamyslíme, bude nám hned jasné, že 

zvíře se od kyvadlových hodin poměrně dost liší. Nyní opomeneme to, že zvíře 

má vlastní povahu, která ovlivňuje jeho chování, jež rozhodně není tak dobře 

odhadnutelné jako pravidelný pohyb kyvadla těchto hodin. Přiznat povahu zvířeti 

by totiž pravděpodobně bylo nemyslitelné. I přesto je tu stále něco, co nesedí. 

Hodiny totiž běží pořád stejnou rychlostí a je nutností, aby je někdo znova natáhl, 

když se zastaví. Kdežto „živý stroj“ si sám sobě určuje, kdy je v klidu a kdy 

v pohybu, tato změna je neustálá, nepravidelná a nevyžaduje cizí pomoc. Aby 

tedy vysvětlil, jak fungují zvířata, přikládá velkou důležitost nervovému systému. 

Již u Hippokrata se setkáváme s koncepcí rozličných typů nervových vláken, ale 

právě díky Descartovi se nervovému systému přikládá velká váha, což bylo jeho 

nesmírnou zásluhou. Uváděl dva typy nervů: 1. Vedoucí vzruch ze smyslových 

orgánů do mozku, 2. Vedoucí z mozku do svalu. Takže vše, co tento stroj dělá, je 

způsobeno tímto nervovým mechanismem. A když se tedy ukázalo, že šišinku31, 

která byla pro komunikaci s duší pro Descarta tak důležitá, mají i zvířata, přispělo 

to k tomu, že se tato jeho teorie stala nejsnáze napadnutelnou. 32  Descartes 

zvířatům šišinku přiznává, ale neslouží u nich k propojení s duší, je jen nervovým 

centrem. Takže, jak již bylo řečeno, zvíře může jen existovat jako něco, co 

Descartes jasně a zřetelně vnímá, tedy nějaká neživá věc, ale potom by ho nemohl 

označovat jako živý stroj. Živý stroj bez duše, bez vědomí, bez rozumu, bez 

života? Zde bychom mohli namítnout, že například rostliny se mění, rostou, mohli 
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by být tímto živým organismem. Ale nejsou schopny pohybu, hýbat předměty, 

nemohou mít pocity a jejich proces růstu, květu a podobně, je mechanický, vše je 

předvídatelné. Dochází tak ke zřejmým komplikacím v Descartově teorii. Je 

opravdu zvíře nějaký mechanismus, který je jen, díky svým orgánům, velmi 

složitý? 

 

2.3 Vztah mysli a těla  

 

 „Nezaznamenáváme žádný subjekt, který by na naší duši působil 

bezprostředněji než tělo, s nímž je spojena...“ 33  Uvádí, že jsou vjemy, které 

nezávisí pouze na mysli nebo tělu, ale jejich propletení, řadí se mezi ně žízeň, 

hlad, bolest,… Na chvíli dokonce zmiňuje, že celá mysl je spojena s celým tělem, 

ale zároveň pozoruje, že pokud přijdeme o část těla, většinou nějakou končetinu, 

jsme schopni i nadále fungovat. Z toho jednak vyplývá, že je tělo dělitelné, ale 

také míní, že naši mysl to nijak nepoškodí. Jako funkci mysli bereme tedy 

i schopnost chtění, smyslového vnímání, chápání, atd. Dále tvrdí že mysl je tedy 

nedělitelná, protože on je v první řadě věc myslící a nedokáže v sobě rozlišit 

nějaké části.34 Nazývá se neustále věcí myslící, ačkoli mysl není žádná věc a tělo 

samo o sobě nemyslí. „...lidské tělo se stává jiným už jen tím, že se změní tvar 

některých jeho částí – z čehož plyne, že tělo zaniká velmi snadno, zatímco mysl je 

ze své přirozenosti nesmrtelná.“35 Také je poněkud zvláštním tvrzením, že se 

z naší mysli nic neztrácí, jelikož pokud přijdeme o ruce, idea hmatu je sice 

v mysli zachována, ale přeci nemůžeme být schopni dále věci smyslově vnímat 

hmatem, takže musíme něco ztrácet. Tímto způsobem ale Descartes nepřemýšlel. 
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Mysl, spolu s Bohem, ovládá tělo. Dále můžeme pozorovat, že nám není jedno, 

zda je naše tělo pouze torzem, což je paradoxem, protože i kdyby ho nebylo, tak 

naše mysl/duše je nesmrtelná. Proč by se tedy měla zajímat o prospívání svého 

těla?  

„... poznatky věci myslící a věci rozlehlé čili pohyblivé jsou zcela různé a na 

sobě vzájemně nezávislé a že si odporuje, aby věci, jež jasně chápeme jako různé 

a nezávislé, nemohly být alespoň Bohem odděleny. A tak kdykoli je nalézáme 

v jednom a tomtéž subjektu (jako myšlení a tělesný pohyb v tomtéž člověku), 

neměli bychom se proto domnívat, že jsou v něm jedno a totéž jednotou 

přirozenosti, ale pouze jako jednota složeniny.“
36

 Jednota složeniny? Co přesně je 

touto složeninou? Descartes vždy mluvil o těchto dvou substancích jen jako 

o odlišených.  Nyní mluví o jednotě, a dokonce mezi těmito jednotami uvádí 

rozdíly. Tedy přesněji právě rozdíly neuvádí, jen se zmiňuje, že nějaké existují. 

Tímto tvrzením příliš nepotvrzuje svou teorii o odtělesnění mysli, ale s jistotou 

nedokážeme říci, co tím vlastně myslel. 

Když tedy mysl působí na tělo, tak musí být i nějaké místo tohoto působení. 

Tímto místem je malý nepárový orgán ve středové části mozku, šišinka mozková. 

Descartes toto místo určil, protože si všiml, že většinou je v našem těle vše 

párové, tudíž musí mít nějakou speciální funkci, když u ní tomu tak není. Navíc 

hledal místo, kde by se vjemy mohly nejdříve spojit, než budou představeny naší 

mysli.  V šišince ale duše sama o sobě není, je to pouze místo, díky kterému 

působí na tělo.
37

 Teorie speciální funkce z důvodu nepárovosti se zde jeví spíše 

jako domnělá. Stejně tak bychom mohli říci, že není důvod, proč určovat jako 

místo propojení jen část mozku, ne mozek celý, jedná se přece také o nepárový 

orgán. Nebo například játra či žaludek by vyhovovaly této „nepárovosti“. Podle 

starší tradice, byla dokonce žádostivá složka duše umisťována do vnitřností 

v břiše, vznětlivá do srdce a rozumová do mozku. Na tuto tradici se ale Descartes 
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snažil příliš nenavazovat, protože si jednak chtěl vytvořit vlastní teorie, ale hlavně 

je samozřejmě toto tvrzení pro něho nepřijatelné, protože mysl je nedělitelná.
38

 

Musel ovšem podpořit a obhájit svou teorii, proto potřeboval jedno místo, které by 

sloužilo ke komunikaci mezi tělem a duší. Například ve „Vášních duše“ připouští, 

že myšlenky, které, jak bylo již několikrát řečeno, jsou záležitostí mysli, tedy 

duše, mohou být nepřímo pozměněny tělem. Toto sice platí i naopak, ale to je již 

méně udivující než první varianta.
39

 Když jsou tedy tělo a mysl/duše propojeny 

a tělo dokáže jistým způsobem pozměnit naše myšlenky, může naší mysl i zmást 

či nějak oklamat? Své myšlenky dělí na ideje, stavy a soudy. Ideje jsou představy 

věcí, a jako takové jsou sami o sobě pravdivé. Protože ať už si představíme 

uvěřitelnou nebo méně uvěřitelnou věc, je pravdou, že si tuto věc opravdu 

představujeme. Stejně tak to platí u stavů, protože ať už si někdo přeje cokoli, co 

třeba ani neexistuje, přesto je pravda, že je to jeho přáním. Tedy pravdivé je, že 

víme, že se nacházíme v nějakém (jakémkoli) mentální stavu. Pokud jsme při 

vědomí, pak je to vždy pravdivé. Ale mentální stav samotný může být pravdivý či 

nepravdivý vzhledem ke skutečnosti. U soudů si musíme dát pozor. Nelze totiž 

o idejích, které jsou uvnitř člověka, soudit, že jsou podobné nebo stejné s věcmi 

vně člověka. Descartes ideje dělí na vrozené, získané a vytvořené člověkem 

samotným. Z přirozenosti
40

 každého vychází například myšlení nebo chápání, 

takže se jedná o ideje vrozené. Doposud soudil, že ideje můžeme získávat 

i pomocí svých smyslů, potom se nazývají získané. Vytvořená idea nemusí mít 

reálný základ, např. „okřídlený kůň“. Pokud ideje nezávisejí na jeho vůli, tak nyní 

tvrdí, že to ještě neznamená, že jsou vně něj. Domnívá se, že je v něm schopnost, 

která nehledě na jeho vůli tyto ideje způsobuje, protože když spíme, jsou v nás 

vytvářeny, aniž by do toho zasahovala nějaká věc z vnějšku. Ale i kdyby tomu tak 
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bylo, ještě to nic neříká o jejich podobnosti. Při bdění smyslově vnímá něco, co 

může vnímat i při spánku, ale sny jsou klamavé.  Jak ale tedy dokážeme odlišit 

spánek od bdělého stavu?
41

 Descartova teorie je taková, že pokud se setkává 

s věcmi, které je schopen jasně a rozlišeně pozorovat, dokáže je spojit se svým 

dosavadním životem a vidí například, odkud postava přichází a kam odchází, tedy 

nevyskytne se jen tak, zdá se vše v pořádku. Tedy pokud smysly, paměť nebo 

chápání neohlásí něco podezřelého, není třeba pochybovat o tom, že bdíme. Ve 

snu se nám totiž může stát, že se nějaká postava jen tak objeví a zase zmizí. 

Z toho vyvozujeme, že se jedná pouze o přelud, ale ne o člověka.
42

 „Když se 

zaměříme na to, co je ve smyslech, v bdění či snech jasné a rozlišené, a odlišíme 

to od toho, co je smíšené a temné, snadno poznáme, co je třeba mít v kterékoli 

věci za pravdivé.“
43

 Také říká, že když sníme, nejsme ovlivněni našimi smysly, 

a tudíž je od nich naše mysl osvobozena. Proč toho tedy naše mysl nevyužije? 

A proč nelze tak dobře přijímat a udržet myšlenky jako když bdíme, když je mysl 

bez těla a užívání smyslových orgánů bystřejší?
44

 Descartes říká, že mysl není 

během spánku oddělena od těla, takže není svobodnější než při bdění. Navíc si 

sny často nepamatujeme, protože náš mozek na to není uzpůsoben, ale přesto při 

bdění i snění platí, že vše si pamatujeme tím lépe, čím silnější to byl zážitek. Ale 

jak tato teorie funguje, když je člověk slepý? Na to říká, že pokud má slepý nějaké 

ideje o barvách nebo světle, stejně by nemohl vědět, jak moc se liší od těch 

našich, takže na tom nezáleží.
45

 Descartes tedy říká, že mysl je při spánku 
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oproštěna od smyslů, potom je ale poněkud zvláštní, že zrovna v tomto stavu se 

nám sny jeví jako klamavé.  
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3 Kritika Descartovy pozice z hlediska moderní kognitivní 

filosofie 

V první části bylo popsáno, jak Descartes pohlíží na svou mysl, tělo 

a veškeré okolní předměty. Ovšem některé jeho myšlenky jsou nejasné, a tím se 

nám naskýtají otázky, na které se nyní pokusíme odpovědět. Popřípadě 

konstruktivní kritikou vysvětlit, v čem se Descartes mýlil. Jsou to tedy otázky, 

které vyplývají z předešlého textu. Cílem není Descarta za každou cenu 

zkritizovat, ale říci, co oceňujeme a s čím naopak nesouhlasíme. Práce je 

zaměřena hlavně na člověka a problém propojení mysli a těla. Tedy na to, co si 

Descartes představoval pod pojmy mechanismus a mysl.  

3.1 Je zvíře schopno myšlení podobně jako člověk?  

Na toto téma jsme si v interpretační části práce pro názornost uváděli tento 

citát: „... vídáme straky a papoušky, kteří mohou pronášet slova jako my, a přece 

nemohou mluvit jako my, to jest tak, aby to svědčilo, že myslí to, co mluví; 

kdežto lidé od narození hluchoněmí, kteří jsou zbaveni orgánů, potřebných 

k mluvené řeči, stejně jako zvířata nebo i více, obyčejně vymýšlejí sami jistá 

znamení, jimiž se dorozumívají s těmi, kteří častým stykem s nimi mají dost 

možností, aby se naučili jejich řeči. A to nejen dokazuje, že zvířata mají méně 

rozumu než lidé, nýbrž že ho nemají vůbec.“
46

Bez důkazu, že zvířata mají nějaké 

myšlenky, jsou tedy pro Descarta jen nemyslícími stroji. 

V rámci francouzské tradice si zde uvedeme velkého odpůrce náboženství 

a materialistu  Juliena O. de La Mettrie, který odkazuje na to, že zvíře je schopno 

vnímat, jak se cítí, jestli mu je například zima nebo může projevovat zlost, radost 
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... Ale to Descartes nepopírá, říká totiž, že je to způsobeno orgány tohoto stroje.
47

 

Proto La Mettrie namítá, že pokud záleží na pocitech, jako na pramenu našeho 

poznání, potom pracuje rozumová duše jako zvířecí stroj. Dále kritizuje Descarta 

za to, že připouští vrozené ideje, odkazuje se při nejasnostech na Boha jako důkaz 

svých tvrzení a nestojí za svými poznatky, které neustále mění hned poté, co 

nalezne jejich úskalí atd. Zvíře například nejdříve nebylo schopno pocitu vůbec. 

Jak již bylo řečeno, La Metrie byl materialista. V jeho podání to znamenalo, že 

všechno považoval za mechanismus, nespatřoval žádnou důležitost v existenci 

duše, takže tím problematika oddělení duše od těla v jeho pojetí odpadá. 

I Descartes nejprve uvažoval o svém těle, protože se řídil hlavně smysly, ale to 

bylo dříve, než začal pochybovat o pravdivosti nejelementárnějších tezí. Nyní 

přikládá důležitost naopak hlavně mysli. Touto problematikou, tedy 

problematikou zvířecího mechanismu, se zabývala celá řada učenců, například 

také psycholog Wolfgang Köhler, který se snažil dokázat, že „... u šimpanze lze 

pozorovat zárodky intelektuálního chování stejného typu a druhu jako 

u člověka.“
48

 Tvrdí, že ale rozdíl mezi člověkem a zvířetem je právě v oné 

neschopnosti artikulace jakožto pomocného prostředku. A proto se zvířecí intelekt 

projevuje v metodě pokus versus omyl. Absence jazyka způsobuje totiž 

omezenost intelektuálního materiálu. Myslí si, že jejich zvukové projevy jsou jen 

neúspěšné snahy o vyjádření objektivního znaku. Ale mnoho psychologů 

s Köhlerem nesouhlasí, protože podle nich pro svá tvrzení nemá jednoznačný 

důkaz. Karl Bühler se snažil poukázat na to, že není důvod se domnívat, že 

šimpanz nějakou řeč vůbec potřebuje, protože jeho počínání je na řeči zcela 

nezávislé. Šimpanz totiž užívá hlavně instrumentálního a technického myšlení, 

a to je i u člověka daleko méně spojeno s řečí a pojmy než ostatní formy myšlení. 
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Köhler se domnívá, že u zvířecích gest není naplněna funkce znaku. Jak je tedy 

možné, že ostatní zvířata chápou, co jim bylo „sděleno“? Zvířecí gesta propojena 

totiž jsou. Když něco chtějí, natahují ruce a kromě toho užívají řadu zvuků při 

různých situacích, například při vítání. Protože i u opice můžeme pozorovat, že 

pokud druhou opici popostrčí, vyzve ji k pohybu. Gesto se tedy vztahuje 

k činnosti.
49

 

 

Pokud ale opici dáme do ruky štětec, kreslí sice, ale znaku se to nepodobá. 

Není dokonce známo, že by někdy opice vytvořily nějaké malby jako třeba 

jeskynní lidé. Badatelé, kromě například  Roberta Yerkese, se domnívali, že 

příčinou musí být nějaký vnitřní důvod, že opice neumí vytvořit znak, ať už 

grafický či hlasový. Yerkesova protikladná teorie byla potlačena tím, že 

neexistuje žádný důkaz o schopnosti užívat představ. Köhler zjistil, že úspěšnost 

vykonávané činnosti záleží na tom, v jakém zorném poli se nachází prostředek
50

 

pro jeho vykonání. Pokud se cíl nachází v jiném zorném poli než prostředek, 

opice má problém si uvědomit, jak cíle dosáhnout. To stejné platí v případě, že je 

prostředek něčím z části překrýván. Pokud bychom se měli bavit spíše 

o schopnosti vytvořit u zvířat znak řeči, je nutno dodat, že Yerkesova, a nejen 

jeho, zkoumání byla neúspěšná. Podle Köhlera je problém v tom, že 

experimentátoři již zpočátku zvolili špatný postup. Neznají totiž míru obtížnosti, 

kterou je opice schopna svým intelektem pojmout a zvládnout ji. Není to tak, že 

by se neuměla naučit nic. Learnedové se dokonce podařilo vytvořit slovník 

šimpanzího jazyka, ale jedná se o jazyk emocionální. Vyjadřovaný projev je 

spojen s potřebou nebo pocitem a podle intenzity potřeby se stupňuje. Záleží také 

na situaci a na tom, jestli se v jeho společnosti nachází jiný šimpanz nebo člověk. 

Zvukové projevy vyjadřující emoce nejsou výsadou antropoidních opic, ale všech 
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živočichů, kteří se dokáží hlasově vyjadřovat a u člověka se tyto hlasové projevy 

dále vyvinuly v jazyk. 

 

 Ano, zvířata sice nejsou schopna vytvářet znaky podobné těm našim, aby se 

tak dostala na úroveň lidské řeči, ale nepochybně mají vlastní zvířecí komunikaci. 

Köhler často zmiňuje, že ačkoli šimpanz je schopen kontaktu s ostatními druhy 

opic a jiných druhů zvířat, jeho emociální a hlavně afektová stránka komunikace 

potlačuje tu rozumovou. Karl von Frisch se zabýval komunikací včel a tvrdil, že 

se nesporně podobá té u šimpanzů.
51

 Potom by ale ještě více podpořil teorii, že 

u komunikace zvířat nezáleží na intelektu. Jak je to tedy se závislostí řeči na 

myšlení? 

 

Proč si tedy myslíme, že řeč a myšlení spolu pravděpodobně nesouvisí tak 

hluboce, jak říkal Descartes? Člověk se totiž zvířeti nejvíce podobá v prvních 

měsících po narození. Úrovně šimpanze dosahuje cca mezi 10. a 12. měsícem. 

Než začne dítě mluvit, vydává různé zvuky, které jsou, stejně jako u zvířat, 

předintelektuální komunikací. Převážně v prvním roce života člověk ovládá pouze 

mechanické myšlení. Toto myšlení je vědomé a účelové, předchází schopnosti 

mluvit a vlastně znamená, že použijeme nějakého prostředku k dosažení cíle. 

Chápeme mechanickou propojenost prostředku a cíle. První reakce na sociální 

kontakt,
52

 který zaznamenáváme i u zvířat, se u dítěte objevuje kolem druhého 

měsíce života. A Stern uvádí, že kolem druhého roku života se u člověka začne 

linie myšlení a řeči propojovat. Dítě postupně zjišťuje, že vše jde nějak 

pojmenovat. Kolem třetího roku většinou nastává známé, a pro rodiče náročné, 
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období neustálých otázek „Proč?“.
53

 Tato období samozřejmě mohou nastat dříve, 

později nebo období „proč“ otázek u introvertního dítěte nemusí nastat vůbec. To 

ale nijak nepředurčuje poruchu vývoje inteligence. „...zlomový okamžik, po němž 

se řeč stává intelektuální a myšlení nabývá charakteru řeči,...“
54

 Tímto zlomovým 

okamžikem je myšleno období právě kolem druhého roku života dítěte. Zajímá se 

totiž aktivně o rozvoj své slovní zásoby. Již jen neodposlouchává řeč kolem sebe 

a tím se jeho učení několikanásobně zrychluje. Příklad „otázek proč“ si uvádíme 

z toho důvodu, že je na něm dobře vidět, jak se z mechanického (instrumentálního 

myšlení) stalo myšlení pronesené a řeč intelektuální.  
55

   

 

Tuto kapitolu bychom mohli zakončit citacemi z knihy Charlese Darwina 

,,O původu člověka“, ve které poukazuje na velice důležité myšlenky: ,,...Člověk 

pochází z nějakého nižšího živočicha...; Když jsem na pustém a rozeklaném 

pobřeží Ohňové země poprvé spatřil skupinku domorodců, neboť mi ihned 

probleskla hlavou myšlenka, že takoví jistě byli naši předkové,tvářili se divoce, 

vyděšeně a nedůvěřivě. Neznali téměř žádná řemesla a jako divoká zvěř se živili 

tím, co dokázali ulovit...; Podle mého názoru musíme připustit, že přes všechny 

své ušlechtilé vlastnosti, i přes svůj téměř božský rozum, ve své tělesné stavbě 

stále ještě nese
56

 nesmazatelnou pečeť svého nízkého původu.“
57

 V této kapitole 

jsme tedy zjistili, že mezi člověkem a zvířetem není tak velká propast, jak si 
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Descartes myslel. Člověk se jen tak nevyskytl, ale prošel stupni vývoje a je 

dokázáno, že ze zvířete pochází. Dokazují to některé zakrnělé (i nezakrnělé) části 

našeho těla - viz kostrč. Můžeme také říci, že co se týče komunikace šimpanzů, je 

podobná té lidské, ale představuje její jakousi předintelektuální fázi. Descartesův 

omyl byl zapříčiněn tím, že po zvířatech požadoval stejnou úroveň a obtížnost 

myšlení jako po člověku. Není tedy pravda, že zvíře nemyslí vůbec. 

3.2 Lze odlišit spánek od bdění? 

Descartes říká, že když sníme, nejsme ovlivněni našimi smysly, a tudíž je od 

nich naše mysl osvobozena, ale zároveň, že naše mysl je při spánku stále spojena 

s tělem. 
58

 Z tohoto tedy není moc jasné, jak funguje například naše probuzení při 

zazvonění budíku nebo když něco cítíme/slyšíme a to se v našem snu projeví. 

Pokud bychom ve spánku přestali vnímat, co se kolem nás děje, na melodii 

budíku bychom se nevzbudili. Nebo například matka i ve spánku neustále vnímá, 

co se děje s jejím dítětem, které leží poblíž. A pokud je něco v nepořádku, matka 

se probudí. 

Napsání Rozpravy o metodě předcházela řada spisů a jedním z nich byl 

i spis Olympica, kde Descartes uvádí tři své po sobě jdoucí sny z jedné noci. Do 

Rozpravy ale poznatky z ní již nepřevzal, ačkoli je sám označil jako důležitý, ale 

blíže nespecifikovaný, tzv. „základ podivuhodné vědy“, kdy je ochoten přijímat 

dojmy ze snů a vidění.
59

  V prvním snu hrálo roli, že Descartes špatně ležel, což 

tedy nemělo se snem nic společného, přesto se tato špatná poloha těla ve snu 

projevila. Descartovi se zdálo, že nemůže chodit vzpřímeně a opírat se o jednu 

nohu stejně jako o druhou. Toto bylo tedy způsobeno pouhou „přeleženinou“, což 
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je jedním z odkazů propojení těla a mysli při spánku. Takže ano, tělo tedy je ve 

spánku spojeno s myslí, ale není zcela jasné, jak Descartes myslel, že je mysl 

osvobozena od smyslů. Po probuzení z druhého snu, ve kterém slyšel zvuk hromu, 

a právě z toho důvodu se probudil, uvádí, že viděl ve svém pokoji jiskry. 

Nepopírá, že se mu to stávalo často. Jak moc byl tedy Descartes vzhůru, když 

prožitky z jeho snu zasahovaly i do stavu, kdy měl již pocit, že nespí? 

Nejzajímavější je ale sen třetí, který je příkladem snu ve snu. První část snu je 

o náhodném objevu básnické sbírky a slovníku, které Descartes ještě nikdy 

neviděl. V tomto snu rozmlouvá s neznámým mužem, kterému chce jednu z básní 

přečíst, aby ho přesvědčil o jejich dokonalosti. Básně se mu ale různě ztrácí 

a nalézá nové. Ani není tak důležité, co je obsahovou stránkou snu, jako to, že 

právě zde je Descartes nejvíce nejistý, co je sen a co ne. Muž i knihy totiž zmizí, 

ale stane se to, aniž by se Descartes probudil. Přemýšlí tedy, ještě stále ve snu, zda 

měl jen vidění nebo sen, a rovněž ve spánku, rozhoduje, že se jednalo o sen, který 

začne interpretovat. Vymýšlí si něco jako vlastní snář.
60

 Dokonce zde přikládá 

větší závažnost textům básnickým, vedených entuziasmem a obrazností, než 

filosofickým, vedených rozumem. Dostává se tak daleko, že věří tomu, že ve snu 

mu nějaká moudrá „osoba“, možná samotná „Morální Teologie“, ukazuje, jakým 

směrem má v životě směřovat. Zde ale ještě více znejistí nad tím, zda náhodou 

nespí a probouzí se. Ovšem v interpretaci plynule pokračuje i s otevřenýma 

očima.
61

  Je pozoruhodné, jak moc Descartes názory změnil ve své následující 

tvorbě, jako jsou například Rozprava o metodě, Meditace o první filosofii,... A 

také by bylo možná dobré poznamenat, že Descartes nebyl jediným, kdo se 

tématem snu a jeho době zabýval, ale toto téma bylo poměrně časté.  
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Jak již bylo řečeno, v další své tvorbě se těchto přesvědčení již nedrží. 

V Šesté meditaci Descartes říká, že sny mají pravdivé složky, ačkoli se jako celek 

může jednat o lež. Sen zobrazuje různé tvary, avšak mění jejich vztahy nebo ,,… 

se této reprezentační funkce vzdává, ale i poté se skládá z barev, jejichž reálná 

existence nezávisí na zobrazovaném obsahu.“
62

 Ve snu si totiž mozek drží určité 

kvality – tvar je jednou ze základních kvalit, barva, jakákoliv bez návaznosti na 

předměty, je také jen další z kvalit. Descartes přímo neuvádí, jaké všechny 

parametry můžeme ve snu vnímat, ale řadí se k nim například čas, kvantita 

a podobně. Sny jsou často zmatené, ale přesto mohou zobrazovat to, co vnímáme 

v bdělém stavu. Ovšem tady se dostáváme do rozporu, protože pokud sen může 

odkazovat k něčemu, co jsme již někdy vnímali v bdělém stavu, při odlišení 

těchto dvou stavů bychom užívali svých vzpomínek. Na vzpomínky/minulé 

zkušenosti se ale nemůžeme spolehnout, není to tedy rozlišení vždy zcela jisté. 

Sen je sice tedy nereálný, ale jen vzhledem k naší paměti, jinak jsou zakoušené 

základní kvality přítomné i v něm. Navíc stejně jako v bdělém stavu, můžeme 

soudy o své bdělosti provádět i ve snu. Lze mít, jak již bylo řečeno, sen ve snu, 

kdy dokážeme správně identifikovat obrazy z předešlého snu jako snové 

a můžeme si vzpomenout na své předešlé zkušenosti. Toto by ale dokazovalo, že 

sen má vlastní rozměr a nelze jej považovat jen za složeninu barev a tvarů, nedá 

se totiž tvrdit, že když spíme, děláme vše jen mechanicky. Například, že pouze 

čteme nějaká stanovená slova. Ve snu jsme schopni přemýšlet a rozvíjet složité 

konverzace stejně tak jako v bdělém stavu.
63

 

 Již v První meditaci Descartes také uvádí, že existují jistoty, které nejsou 

ovlivněny tím, zda sníme, nebo bdíme. Mezi ně se řadí například matematické 

příklady a geometrické tvary. Protože i kdybychom se nacházeli ve lživém snu, 

trojúhelník bude mít stále 3 strany a pokud ne, již to nebude trojúhelník. Stejně 
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tak nemůžeme změnit platnost početního příkladu.
64

 V šesté meditaci říká, jak se 

liší sen od bdění, tedy zopakujeme si tento citát: „Kdyby se přede mnou během 

bdění někdo zničehonic objevil a hned zase zmizel, jak se stává ve snech, totiž 

tak, že bych neviděl, ani odkud přišel, ani kam odešel, oprávněně bych soudil, že 

je to spíš vidina nebo fantazma, vybájené v mém mozku, než pravý člověk. 

Naskýtají-li se však věci, u nichž rozlišeně pozoruji, odkud, kde a kdy ke mně 

přicházejí, a jejich vnímání spojuji bez jakéhokoli přerušení s celým zbývajícím 

životem, jsem si zcela jist, že se naskýtají během bdění, nikoli ve snech.“
65

 Šestá 

meditace nám vlastně nedává řešení, jak poznat bdění od snu. Mýlit se člověk 

může i ve stavu bdělém. Například když se díváme na něco, co je daleko, nejsme 

si jisti, co vidíme. Ale jak bychom tedy odlišili, co je spánek a co již nebo ještě 

bdění? Lze s jistotou říci „Výsledek je špatný.“, ale ne „Teď sním.“
66

 Zde je 

důležité, že nejde ani tak o pravdivost toho, na co se ptáme, ale o to, že se na to 

ptáme. Právě tak dokážeme rozlišit sen od bdění. Ve snu totiž nemáme 

„sebe-oznamovací schopnosti“ mentálních stavů, což znamená, že se ve snu 

nemůžeme zeptat, zda spíme. A při bdění tuto sebe-oznamovací schopnost tedy 

máme, takže nejen přemýšlíme, ale moc dobře také víme o tom, že přemýšlíme. 

Toto spojení lze dobře vysvětlit i na jednom citátu z básnické sbírky umělce 

Novalise:  „Jsme blízko probuzení, když sníme, že sníme.”
67

Pokud víme, že se 

nám něco zdá, znamená to, že již nespíme, ale probouzíme se. Čím více se ptáme 

po smysluplnosti snu a čím více přemýšlíme nad jeho pravdivostí, tím se více 
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probouzíme. Descartes nám ale nepředkládá žádný nevyvratitelný důkaz, že 

myšlení při bdění je strukturálně jiné než myšlení při snění. V interpretační části 

této práce jsme uváděli citát Jamese Hilla: „Descartes se snaží ukázat, že ve 

zdánlivě pasivním vidění a představování se skrývají akty souzení, jež využívají 

nesmyslových, intelektuálních pojmů.  Z naší řeči se může zdát, jako bychom jen 

pasivně viděli nebo cítili kus vosku, ve skutečnosti však vnímáme různé smyslové 

kvality 
68

 - vždy už informované pojmy rozlehlosti, tvarovatelnosti 

a obměnitelnosti. Žádný z nich se, jak dokazuje Descartes, nemůže pasivně 

naskytnout smyslům nebo představivosti, nýbrž jej musí aplikovat mysl. Druhá 

meditace nás vede k přesvědčení, že představivost a smyslovost mají aktivní, 

intelektuální jádro. Proto jsou na seznamu druhů myšlení.“
69

 Ze kterého pro nás 

nyní tedy vyplývá, že abstraktní myšlení je podmínkou i běžného vnímání 

a myšlení, takže je to přísně vzato myšlení stále stejné. Sémantika snu tedy není 

dostatečně vysvětlena - je nutné více rozdělit myšlení typu „vím o té příšeře ve 

snu” a „vím, že se probouzím”. 

 

 Zjištění empirických věd: V dnešní době již existuje metoda, jak využít 

tohoto přechodového stavu mezi snem a bděním. Pro Descarta sice metoda 

pravděpodobně dosti nereálná, ale existují výzkumy pro potvrzení jejího 

fungování v praxi. Jedná se o lucidní snění, což je snění, které se děje při 

„vědomí”. Protože jsme v bdělém stavu, můžeme ovlivňovat průběh snu. Tento 

stav nastává, když spíme, jsme zrovna v REM
70

 spánku, a ta část mozku, která je 

zodpovědná za krátkodobou paměť, se náhle aktivuje.  Způsobí, dalo by se říci, 

probuzení mysli a my zjistíme, že se děje něco zvláštního a zřejmě se tudíž jedná 
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o spánek, proto můžeme svůj sen ovládat. Tento stav je ale krátkodobý, jelikož se 

postupně probouzíme.
71

 I Descartes přišel na to, že pokud se nám něco z toho, co 

vnímáme, zdá podivné, jsme ve snu, takže si tento jev uvědomoval, jen 

nerozlišoval fáze spánku.  

Lucidnímu snění se dá naučit a může sloužit jako prostředek k osobnímu 

rozvoji. Od klasického spánku se liší i tak, že to, co jsme se naučili v bdělém 

stavu, si přinášíme do lucidního snu a naopak. Existují vědci, umělci a mnoho 

dalších, kterým sny pomohly. Ve snu totiž přišli na přelomový objev/dílo a nebo 

se jím nechali inspirovat – například Otta Loewi dokázal chemický přenos 

nervových vzruchů a dostal za to Nobelovu cenu. Ten, kdo není běžně schopen 

lucidního snění, si obvykle ani své běžné sny příliš nepamatuje a zkušenosti 

z běžného života si do snu přináší nejasné.72  Toto snění nám také pomáhá 

v harmonickém fungování lidského biosystému jako celku, tedy biologické, 

psychologické a sociální úrovně. Na Stanfordově univerzitě totiž proběhly 

experimenty, které dokazují, že psychologické procesy, které probíhají ve snech, 

mohou ovlivňovat biologické procesy těla. Možná, že právě pomocí tohoto druhu 

snu bude možné léčit psychosomatické nemoci, jelikož psychika u nemocných 

lidí, jak je známo, hraje velkou roli.73 Psycholog Stephen LaBerge říká, že dokud 

se necháme ovládat nelucidními sny, které vytváří klamnou představu reality „… 

jsme vězni imaginárního žaláře a jeho zdi, ač vystavěné z přeludů, zůstávají pro 

nás neproniknutelné.“74Takže pokud se ptáme, jak si sny zapamatovat, právě 

lucidní snění by mohlo být východiskem. Navíc tedy právě díky tomuto snění ve 

spánkové laboratoři Stanfordovy univerzity zkoumají vztah mezi myslí a tělem. 

Povedlo se jim získávat informace od člověka, který byl právě v tu chvíli v tomto 
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snění. Tato komunikace dokazuje, že se odehrávají ve fázi REM spánku. Během 

tohoto REM spánku dochází k poměrně velké mozkové aktivitě, která trvá 10-30 

minut a opakuje se cca 4-5x za noc, každých 60-90 minut. Mozek je při snění 

aktivnější, než v běžném bdělém stavu.75  A jak toto tedy souvisí s Descartem? 

Descartes tvrdil, že o to, aby k němu přicházely podněty během spánku, se nemusí 

snažit. Naopak přichází samovolně a proti jeho vůli.
76

 Čímž potvrzuje existenci 

spánkové fáze REM, tedy fáze, ve které se nám zdají sny, které přicházejí 

relativně nezávisle na naší vůli. Ovšem podle této novější teorie neplatí, že pokud 

by chtěl, aby přišly, nemůže je sám vyvolat. Dokonce díky různým testům bylo 

zjištěno, že to, co prožíváme ve snu, má velice blízko k našemu běžnému 

vnímání, proto máme tendenci našim snům věřit. Pak také proto, že při snění je 

mozek velmi činný, takže se nám sny zdají přesvědčivé, jelikož jejich působení je 

silné
77

 – Descartes tvrdil něco podobného, tedy to, že stopy, které v nás byly 

zanechány, si pamatujeme tím lépe, čím silněji byly otištěny. A co tedy říká teorie 

o lucidním snění? Když lze za určitých podmínek i ve snu myslet a dokonce 

vědět, že myslíme, potvrzovalo by to, že hranice mezi bděním a sněním není tak 

zcela jasná. Když totiž vezmeme v potaz, že něco jako lucidní snění existuje, 

znamenalo by to také, že někteří z nás jsou schopni ovládat své sny, a tudíž rozdíl 

mezi spánkem a vědomým prožíváním není tak značný. 
78

   

1. Je tedy šance odlišit sen od bdění?, 2. Je možné si sny lépe pamatovat? 

Odpověď na první otázku je, že tento rozdíl můžeme poznat díky sebe-

oznamovací schopnosti. To znamená, že se musíme ptát, v jakém se zrovna 

nacházíme stavu  - bdělém x snovém. Jakmile se takto dokážeme ptát, je to již 
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stav, kdy se probouzíme nebo bdíme. Ovšem je tu ještě něco, co již tak jasné není: 

„Jsem to konečně také já, kdo smyslově vnímá, čili pozoruje tělesné věci jakoby 

smysly: vidím teď totiž světlo, slyším praskot a cítím teplo. Je to nepravdivé, spím 

totiž. Avšak jistě mi připadá, že vidím, slyším a ohřívám se. To nemůže být 

nepravdivé: právě to se u mne nazývá „smyslově vnímat“, takže to takto precizně 

vzato není nic jiného než myslet.“
79

 Tady nastává problém, protože to, co 

Descartes jasně pojme svojí myslí, je vždy pravdivé a mysl ani nepotřebuje, aby 

se odkazovala na tělesný stav. Navíc ani zlotřilý démon nemůže způsobit, 

abychom si nemysleli, co si myslíme. Netvrdíme tedy, že to, co se nám zdá ve 

spánku, je vždy pravdivé, ale Descartes zapomněl přesně stanovit hranice pojmu 

myšlení, lépe ho vymezit. Říká pouze, že je naše mysl osvobozena od vnímání 

okolního světa, ale neoddělena od těla - to ovšem ještě nic neznamená.Ve snu 

často nevíme, že spíme a naše přemýšlení probíhá stejným způsobem jako ve 

stavu bdělém. A v bdělosti pokud jsme přesvědčeni, že se ohříváme, vidíme, 

slyšíme, tak je to bráno jako fakt, protože jsme ho pojali svojí myslí. Nebyly tedy 

Descartem stanoveny pevné hranice pojmu myslet. Problém Descartova pojetí 

v tomto případě leží v psychofyzické oblasti. Když rozdělil myšlení a tělo takto 

rázně, je velmi problematické řešit hraniční záležitosti. Descartes tělo 

a myšlení/duši sám znovu spojit již nedokáže. I proto pravděpodobně vymyslel 

šišinku, hybné duchy
80

, ... 

 

 Odpovědí na otázku druhou je, že pokud se budeme opakovaně snažit 

naučit lucidnímu snění, je možné, že opravdu dosáhneme lepšího zapamatování 

snů. Jak ale tohoto snění docílit? Popisem bychom se již příliš dostávali za hranice 

tématu této práce, ale ve zkratce tak, že si před spaním budeme několikrát 
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opakovat, že si chceme sen pamatovat, po probuzení se na něj budeme ptát, snažit 

si ho vybavit a zapsat. Pokud tuto metodu budeme opakovat často, můžeme se 

dostat až k lucidnímu snění. Metodu zde možná dosti nesprávně nazýváme jako 

novou, je to proto, že ji tak vnímáme, ale tibetští buddhisté ji již od 8. století n. l. 

využívají k sebeobjevování. 

 

3.3 Vzešlé otázky týkající se stavu bdění 

V této kapitole budeme hledat odpovědi na problematiku: 1. Myslím, 

a proto jsem, nebo jsem, a proto myslím? 2. Lze vytvořit umělý rozum/inteligenci 

a pokud ano, byla by podobná té lidské? 3. Může tělo naši mysl klamat?  4. Je 

naše duše opravdu nerozlišená a existuje jen jedno místo její komunikace s tělem, 

na kterém je nezávislá? 5. Jak funguje propojenost jazyka a tělesnosti? 

A podobně... 

3.3.1 Jak je bytí určené schopností myslet? 

 Descart tedy říkal, že když myslí, pak také existuje.
81

 V jeho podání je duše 

myslící a tělo zcela nemyslící. A tyto dvě substance jsou od sebe oddělené. Duše 

je ještě lépe poznatelná než tělo, a kdyby nebylo těla, duše by zůstala stejná. 

Podívejme se ale na to, co říká například expert na neurovědu Antonio R. 

Damasio. Ten odkazuje na vývoj člověka a říká, že když se narodíme, nejprve 

prostě jen jsme a postupně se učíme myslet.
82

 A že v průběhu evoluce přišlo 

nejdříve elementární vědomí a s ním jednoduchá mysl, potom až složitější. Díky 

této složitější mysli jsme schopni myslet, svoje myšlení organizovat a užívat 

jazyka v komunikaci. Tedy říká vlastně to, co jsme si již uváděli v kapitole 
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o zvířecím mechanismu. A kdybychom tedy zůstali u Descartova oddělení mysli 

od těla, proč jsou potom vědci a věřící, kteří se zabývají zkoumáním 

a poznáváním mysli a vůbec se nepovažují za dualisty? A také kdyby byly tyto 

dvě substance opravdu odděleny, nepotřebovali bychom v dnešní době ke 

zkoumání mysli žádnou vědní disciplínu zabývající se tělem (neuroanatomie, 

neurofyziologie, neurochemie,...). 
83

Historicky to fungovalo následovně: 

S vědeckými objevy přišlo i jiné pojetí mysli. Například, když se náš svět skládá 

z hmotných částic, jak je pak možné do hmotného světa aplikovat naši nehmotnou 

mysl? Jak můžeme v tomto hmotném světě jednat vědomě a racionálně? Ještě ve 

dvacátém století přetrvávaly a dnes částečně stále přetrvávají názory nejen 

dualistické, ale také monistické. A jelikož lze snadněji pozorovat existenci 

fyzikálních fakt než nemateriální city a myšlenky, jsou i ty často zkoumány 

stejnými metodami jako věci materiální. Tyto koncepce se ale neslučují s tím, že 

by mohlo existovat něco jako reálné vědomé mentální stavy, což znamená, že si 

uvědomujeme, že něco určitým způsobem vnímáme a pociťujeme
84

. Filosof John 

Searle se například domnívá, že fenomény
85

 mysli nezapadají do fyzikálně 

pojatého světa. Konkrétně se jedná o vědomí a intencionalitu, subjektivní 

mentální stavy a mentální kauzaci. Intencionalitu Searle vysvětluje jako zaměření 

toho, jak se cítíme nebo co cítíme na stav okolních věcí. Ale z materiálního 

hlediska by nic takového jako mentální stavy, které se na něco v okolí zaměřují, 

být nemohlo, protože v naší hlavě se nachází pouze neurony
86

 a prázdnota. Ale 
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v tom případě by neexistovaly ani další, následně zmíněné, fenomény.
 87

   Co tedy 

vlastně znamená další fenomén, kterým je vědomí? Například neuropatolog 

František Koukolík popisuje vědomí takto: „Za nejjednodušší podobu vědomí, 

které se říká probouzecí reakce a bdělost, odpovídá oblak neuronů jménem 

retikulární formace
88

 v horních částech mozkového kmene a její spojení 

s některými oblastmi thalamu
89

 (obou hemisfér), jakož i mozkové kůry. Cokoli 

tento systém naruší, naruší i probouzecí reakci a bdělost – někdy nenávratně.“
90

 

Stále samozřejmě nerozumíme všemu, co se v našem mozku odehrává, ale díky 

pokrokům, které pro Descarta nebyly přístupné, víme, že je mozek „ohraničen“ 

šedobílou hmotou, díky níž je možné vědomí. A jelikož je tato hmota na povrchu 

mozku, můžeme při jeho otřesu, tedy nějakém úrazu hlavy, na nějakou dobu 

vědomí „ztratit". Vědomí by ale ovšem nebylo možné ani bez elektrochemických 

aktivit. Otázkou vědomí se budeme později zabývat ještě podrobněji. 

Dále se jedná tedy i o subjektivní mentální stavy, což ve zkratce znamená: 

individuální pocity a odlišné pohledy na stejnou věc; a problém mentální kauzace, 

což není nic jiného, než že něco psychického vyvolává fyzickou nebo fyzikální 

změnu - chceme někam jít a opravdu tam jdeme.
91

 A co z toho pro nás tedy 

plyne? Abychom mohli říci, že se jedná o myšlení, musí být naše vědomí 

zaměřeno na nějaký cíl, konkrétně tedy na prostor kolem nás nebo potřeby našeho 

těla. Zmiňovali jsme si 4 fenomény, které dokazují nutnou spojitost myšlení 
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s tělem. U intencionality je to například pocit, který vyvolá nějakou reakci 

spojenou s tělem. Takovým pocitem může být žízeň, ale abychom tento pocit 

„odstranili“, musíme se napít, což je již spojeno s naším tělem. Subjektivita 

mentálních stavů znamená, že tedy dva pozorovatelé mají na jednu věc jiný názor, 

ale aby ten názor mohli mít, musí být jejich myšlení také odkazováno k nějaké 

věci, na které si názor mohou udělat nebo ze které mohou mít nějaký pocit. 

Mentální kauzace tedy zase směřuje k tomu, že chceme-li se někam posunout, 

k uskutečnění chůze je třeba naše tělo. A samotné myšlení je vlastně zaměření se 

našeho vědomí na nějaký obsah. Což znamená, že by pravděpodobně nebylo 

žádné myšlení, kdyby neexistovalo nic jiného než mysl. Tedy, kdyby nic kolem 

nás nebylo a neměli bychom ani žádné tělo, znamenalo by to, že i kdybychom 

přesto měli nějaké vědomí, neexistovalo by myšlení, takže ani mysl. Nyní 

vycházíme z toho, že Descartes říká, že myšlení by mohlo fungovat i jen samo 

o sobě. Ale z právě uvedených zjištění vyplývá, že tomu je právě naopak, tedy že 

o myšlení můžeme mluvit teprve tehdy, když naše myšlenka odkazuje k tělu.
92

  

3.3.2 Bylo by možné mysl uměle vytvořit? 

 

Na začátek je nutné říci, že za umělou inteligenci považujeme uměle 

vytvořené myšlení, které by plně zastoupilo to lidské v tom smyslu, že by bylo 

s lidským srovnatelné nebo lepší.  Jak vědci vlastně umělou inteligenci vytvářejí? 

Když si představí mysl ve fungování s tělem, nedokáže sice vysvětlit všechny 

procesy této interakce, i tak ale tyto procesy bude většina lidí považovat za 

biologické. Přesto, nebo možná právě proto, je vědci tvorba umělé inteligence 

pojata vlastně materiálně. Pohlíží tímto způsobem na myšlení, ačkoli se nedá 

neomylně říci, že naše mysl je nějaký program a mozek hardware/procesor. Takto 

interpretováno by to také znamenalo, že každý počítač má mysl, protože když 
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nahrajeme program, je to stejné jako nahrát mysl. Také tím říkáme, že nahráním 

tohoto programu jsme nahráli i myšlenky a pocity. Stroj pouze za určitých 

podmínek provádí danou operaci pomocí abstraktních symbolů - například tisk 

textu. Vnitřní stavy strojů můžeme chápat jako nějaké řetězce neinterpretovaných 

symbolů formálních vztahů, ale tyto symboly nejsou přiřazovány k významu, 

nemají žádný obsah.
93

 

A. Damasio, dle moderní interpretace Descartova dualismu, toto konkrétně 

zmiňuje: „…že mysl je softwarový program fungující na kusu počítačového 

hardwaru nazývaného mozek a že mozek a tělo jsou sice propojeny, ale pouze tak, 

že první nedokáže přežít bez životní podpory druhého.“
94

 Toto tedy podle 

Damasia říká Descartes. Zde si dovolíme říci, že ve skutečnosti to takto striktně 

vzato vlastně není, jelikož bychom si jen hodně těžko představovali, že vezmeme 

nějakou mysl a jen tak ji nahrajeme na nějaký hardware, tedy mozek. Z již 

řečeného Damasiem i Searlem vyplývá, a my to vlastně dávno víme, že pokud 

máme program na nějakém přenosném disku, můžeme ho nahrát do různých 

počítačů a ve všech bude, za normálních podmínek, fungovat zcela shodně. 

A stejně tak na stejný hardware můžeme jednoduše nahrát jiný program nebo ten 

předchozí smazat. Tyto procesy mají nějakou syntax, tedy chceme-li řetězec 

formálních vztahů, ale postrádají sémantiku (významy). Naše mysl je schopna 

mentálních procesů, které tyto významy/obsahy mají. Představme si například 

běžnou situaci, když máme na něco chuť, třeba na zmrzlinu. Již to totiž znamená 

zaměření naší mysli. K myšlení tedy nestačí pouze abstraktní formální řetězce. 

Zdá se to jednoduché, ale přesto žádný počítač přiřazení významu prozatím 

schopen není. To, že počítač má v sobě nahraný nějaký program, a když mu 

zadáme určitou úlohu, tak ji správně vyhodnotí, ještě neznamená, že rozumí tomu, 

co právě dělá. Například, když počítač díky programu na otázku v cizím jazyce 
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vyhodnotí správnou odpověď, neznamená to ještě, že se daný jazyk naučil. Stejně 

tak snadno, jak jsme program nahráli, ho můžeme zase smazat, aniž bychom nějak 

poškodili hardware. Je to jen, jako kdyby člověk dostal manuál, díky kterému 

dosáhne nějakého výsledku, ale dospěje k němu, aniž by věděl, že se právě o tento 

výsledek celou dobu snažil.
95

  

I když bude počítač opravdu dobře naprogramován a bude to vypadat, že 

tomu, co dělá, opravdu rozumí, přesto tomu tak podle Searla nebude. A i kdyby 

tento počítač fungoval v reálném světě mezi lidmi a přijímal nějaké další 

symboly, stejně tyto symboly k významu pravděpodobně nepřiřadí. Podle Searla 

totiž nelze, aby počítač někdy přešel od pouhé syntaxe k sémantice, a to nehledě 

na pokrok robotiky či jakéhokoli jiného oboru zabývajícího se umělou inteligencí. 

Říká, že tato simulace nikdy nedosáhne duplikace, nikdy z formálního řetězce jen 

tak nemohou vzniknout mentální stavy. Je velice zvláštní, že na počítačích jsou 

běžně prováděny simulace, například týkající se počasí, ale není nijak dáno, že by 

se tyto simulace měly přesně stát i doopravdy. Přesto při simulaci mysli nelze 

popřít snahu o vytvoření mysli opravdové. 
96

 Podle Searla tedy něco takového 

jako umělá inteligence vytvořit nelze, ale ve skutečnosti to nemůžeme říci zcela 

jistě. A proč to není jisté, budeme ještě rozebírat v kapitole o dělitelnosti mysli. 

 A jak se toto tedy vztahuje k Descartovi? Mysl v pojetí Descarta nebyla 

brána jako něco, co vzniká díky biologickým procesům. To by totiž znamenalo, že 

by byla až příliš závislá na těle, respektive mozku. Ale potom tedy nic nevylučuje, 

že bychom na ni mohli nahlížet stejně jako na tvorbu umělé inteligence. Searle 

uvádí: „Takzvaná silná
97

 umělá inteligence vychází z toho, že mysl je něco zcela 

formálního, že s ní nelze nakládat jako s konkrétním produktem biologických 
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procesů. V tomto pojetí se zkrátka zachovaly pozůstatky dualismu.“
98

  

„...počítačové vlastnosti mozku nevysvětlují, jak mozek funguje při produkci 

mentálních stavů; ...mentální stavy jsou biologické fenomény. Vědomí, 

intencionalita, subjektivita a mentální kauzace patří k naší biologické životní 

historii, stejně jako růst, rozmnožování, vylučování žluči a trávení.“
99

 

Neustále se zmiňujeme o tom, že tedy naše mysl na rozdíl od počítače má 

nějaké mentální procesy. Damasio k tomuto uvádí, že k mentálním procesům patří 

i pocity a právě pocity jsou nahlížením tělesných stavů a vyhodnocením vzhledem 

k našim vzpomínkám, představám a uvažování. Uveďme si například bolest. 

Bolest nám slouží jako poučení, že se máme něčemu vyvarovat. Ať ta, která 

pochází z vnějšího prostředí, jako například popálení sáhnutím na něco horkého, a 

také při nějakém onemocnění, kdy nás bolest například upozorňuje, že nemáme 

dělat určitý pohyb, abychom si neublížili.
100

  

Takto tedy naše pocity „zavedly ve vztahu k dobrým a špatným 

souvislostem mentální poplašnou reakci a prodloužily dopad emocí tím, že trvale 

ovlivnily pozornost a paměť. Pocity, coby plodná směs vzpomínek, představivosti 

a uvažování vedly k tomu, že se vynořilo předvídání a možnost vytváření nových, 

nestereotypních odpovědí.“
101

 Důkaz mentálních procesů je již to, že naše myšlení 

má nějaký cíl a obsah. Tento obsah můžeme nazvat mentálním obsahem. Ať se 

jedná o vnitřní nebo vnější bolest, tak víme, že nás něco bolí. Mentální procesy 

nejsou zaměřeny jen na materiální věci, ale když věříme, že existuje něco, co 

nelze vidět, i tak je to zaměření našeho vědomí na nějaký obsah a tedy důkaz 

mentálních stavů. Například víra v Boha. 
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Z této kapitoly tedy plyne, že když Descartes říká, že mysl není vytvářena 

biologickými procesy, nemáme důkaz, že tedy nefunguje jen jako nějaký 

syntaktický, formální řetězec. To by ale znamenalo, že nemůže mít mentální 

obsahy. Nejen, že by si naše mysl nemohla nic představovat, ale je otázka, zda by 

mohla vůbec chápat. Zde si můžeme všimnout, že toto je vlastně ověřením 

výsledku předešlé kapitoly. 

 

3.3.3 Jak závisí mysl na momentálním rozpoložení těla? 

 

Zde si budeme odpovídat na otázku, když naše mysl ovlivňuje tělo, jak tělo 

dokáže ovlivnit naši mysl a zda ji může dokonce oklamat.  

„Kdo zklidní tělo, zklidní mysl.“
102

 To je jednoduchý citát jogínů, který je 

ale třeba si zapamatovat. Pravděpodobně si myslíme, že pokud jsme šťastní, 

začneme se usmívat a naopak v případě smutku. William James ale tvrdí, že je 

tomu tak není. Nejdříve je tělesný vjem, potom hned změna výrazu obličeje, tepu, 

dechu,... A až následovně vzniká emoce. Nejdříve například cítíme tělesné napětí, 

jako kdyby se nám „vařila krev“, což je samozřejmě nadsázka, nebo se začneme 

třást, a pak si teprve uvědomujeme, že máme zlost. Díky různým pozorovacím 

zařízením můžeme říci, že měl James pravdu, emoce mají fyziologický základ. 

Stejně jako při paměti - mozek využívá údajů, které již zná z minulosti a ty 

analyzuje vzhledem k dané situaci. Následkem toho si uvědomíme emoci. Pro 

Descarta byla mysl vždycky tou, na které záleží více a myšlení považoval za 

prvotní a stěžejní, potom teprve přichází vše ostatní. Ale my si teď uvedeme 

krásný příklad, jak tělo svou mysl dokáže snadno oklamat. Každý z nás zná ten 

pocit, když se jednou za čas opravdu rozčílíme, jak bylo řečeno výše, a máme až 

domnění, že z nás za chvíli začne „stoupat pára“. Při rozčilení se nám totiž zvýší 
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krevní tlak a adrenalin v těle. Z toho důvodu máme chuť do něčeho uhodit a vybít 

ze sebe alespoň částečně pocit zlosti. Problém je ale v tom, že tento pocit hned 

neodezní. Pokud potkáme v tu chvíli někoho, kdo s incidentem, který nás rozčílil, 

nemá nic společného, může naše mysl klamavě vyhodnotit, že jsme nazlobeni i na 

něj. Není to pro nás nic nového, říká se tomu, že byl člověk „ve špatnou chvíli na 

špatném místě“, protože si rozčilení toho druhého nezasloužil ničím jiným než 

svou přítomností. Již méně je nám ale známo, že tento proces funguje i druhým 

způsobem. Určitě si dokážeme vzpomenout na část nějakého romantického filmu 

typu „telenovela“, kde když se hrdinové dostanou do úzkých, vzplane u nich 

obrovská láska. Tyto filmy a seriály jsou samozřejmě hyperbolizované, ale přesto 

opravdu něco takového funguje. Představme si, že sedíme ve společenské 

místnosti v křesle a jsme v naprosto klidném stavu. Díváme se v televizi na 

dokument o přírodě a náhle se v našem zorném úhlu objeví objekt zájmu v podobě 

potenciálního partnera. Tento člověk v nás zanechá menší dojem, než kdybychom 

si před touto událostí museli uběhnout nějakou vzdálenost ze strachu, že začátek 

dokumentu nestihneme. Stále by v nás totiž přetrvával adrenalin a zvýšený krevní 

tlak, které vyvolá i okouzlení danou osobou. Naše mysl v tu chvíli nedokáže 

rozlišit, co je skutečným okouzlením a co ne. Znamená to tedy, že když máme 

v těle zvýšené množství adrenalinu, jsme náchylnější k pocitovým iluzím. 

Experimentátoři Stanley Schachter a Jerome E. Singer tuto teorii potvrdili řadou 

pokusů. Jedním z těchto experimentů například bylo, že pokusné osoby, kterým 

byla aplikována injekce adrenalinu a nikdo jim neřekl, o jakou injekci se jedná 

a jaký má být výsledek, opravdu snadno dospělo dojmu, že mají z pokusu stejné 

pocity jako experimentátor. Ten totiž předstíral pokusnou osobu a projevoval buď 

nadšení nebo podráždění. V běžném životě k pocitovým iluzím dochází hlavně 

v tu chvíli, když si myslíme, že se například po sportu naše tělo již uklidnilo, ale 

ve skutečnosti tomu tak ještě není.
103
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Svoje nebo i cizí myšlení a pocity můžeme oklamat i jinak než zvýšeným 

adrenalinem a krevním tlakem. Sem by se řadila metoda autosugesce. Když 

například malé dítě upadne a odře si koleno, ale my najdeme způsob, jak ho v tu 

chvíli rozesmát, zjistí najednou, že už ho vlastně koleno nebolí a není ani smutný 

z toho, že upadl. Zjednodušeně řečeno - vyšleme prostřednictvím úsměvu do 

mozku signál opačného rázu.  

Zde tedy vycházíme z Descartova přiznání, že za určitých podmínek může 

i tělo ovlivňovat mysl, ne jen primárně mysl tělo. Ale v jaké míře toto ovlivnění 

tedy může probíhat? Zjistili jsme, že opravdu tělo mysl ovlivňuje, a to v takové 

míře, že ji může i oklamat.
104

 Někdy jsme totiž náchylní k pocitovým iluzím nebo 

své myšlení můžeme vědomě ovlivnit autosugescí. Dále jsme zjistili, že sice podle 

Descarta, když myslí, tak to zároveň znamená, že i pociťuje a vnímá, ale my teď 

již víme, že nejdříve je tělesný vjem, potom hned změna výrazu obličeje, tepu či 

dechu  a až potom vzniká emoce. 

Descartes na začátku svých Meditací říká, že to, co způsobuje klamy, je 

nedokonalost našich smyslů, ale mysl je v tomto ohledu čistá. Moderní věda však 

přichází na to, že náchylnost k vnímání iluzí nemusí být věc smyslů, ale zvýšení, 

nebo popřípadě snížení, hladiny některých látek v našem organismu. Zkrátka 

souvislost mezi změnou hladiny látek a změnou vnímání poukazuje na fyzický 

substrát našeho vědomí. Adrenalin nám nemění například oči, mění nám samotné 

pojetí reality. Vnímání souvisí s naším myšlením daleko více, než si Descartes 

připouští. Stanovil příliš přísné hranice těla a duše. Jeho filosofie je prakticky 

uzavřena možnosti tohoto druhu myšlení. 
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3.3.4 Je mysl nedělitelná a odtělesněná? 

 A konečně se dostáváme k oné stěžejní propojenosti mysli a těla. Již jsme si 

tedy dokázali, že máme nějaké mentální stavy. Také víme, že máme tělo, které 

funguje podobně jako to zvířecí. A nyní nám tedy zbývá odpovědět na otázky 

týkající se toho, jak moc je mysl s tělem spojena, zda se v mozku nalézá, nebo ne 

a zjistit, jestli mysl má nějaké rozlišené části. 

V této kapitole se budeme nejprve věnovat příběhu Phineas P. Gage. 

Tomuto muži proletěla při výbuchu hlavou tyč a on nejen přežil, ale zůstal při 

vědomí. Dokonce neutrpěla jeho motorika, řeč nebo intelekt. Ovšem ztratil 

respekt k dříve nabytým společenským konvencím a etickým pravidlům. Byl na 

ostatní zlý a mluvil vulgárně. Často se u pacientů spíše stává, že je poškozena řeč, 

zatímco povaha zůstává. Existovaly dva různé názory na to, jak náš mozek 

funguje. První z nich byl takový, že řeč, paměť a další psychologické funkce se 

nevztahují k určitým oblastem v mozku. Mysl je v jejich pojetí sice vytvářena 

v mozku, ale jako celek bez rozlišených funkcí. Příslušníci druhého tábora logicky 

prohlašovali, že mysl má jednotlivé funkce a v mozku jsou specializované 

oblasti.
105

 Pokud by přišlo na debatu o poškození řeči, Descartes by zřejmě 

zopakoval své prohlášení, že ke schopnosti mluvit stačí i po úrazu jen velmi malé 

množství rozumu. Ovšem v ověřené praxi neplatí, že pokud by byla narušena 

schopnost řeči, člověk by měl poškozen i rozum.  

My dnes již víme, že správným vysvětlením funkce mozku byla odpověď 

příslušníků druhého tábora, tedy že mozek je velký propojený mechanismus 

a jeho jednotlivé části se ovlivňují a mysl má různé funkce. Specializovaná místa 

vznikla shlukem neuronů, které, podle jejich umístění, ovlivňují tento systémový 

celek. V Gageově případě bylo, pomocí exhumace jeho lebky, potvrzeno, že úraz 

nezpůsobil narušení oblastí, které ovlivňují motorickou funkci nebo řeč, a že jeho 

chování opravdu způsobilo poškození čelního laloku. Byla zničena oblast mozku, 
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nacházející se hned za očima, respektive hlavně její spodní část, tedy spodní část 

čelního laloku. Tato část je zodpovědná za normální rozhodování. Jiné části 

čelního laloku, jako například boční, která je zodpovědná za kontrolu pozornosti, 

počítání a přesouvání se z podnětu na podnět, poškozena nebyla.
106

  Jak tedy víme, 

že má mysl specializované oblasti? Díky pokrokům v oblasti medicíny jsme 

schopni při úrazu mozku zjistit, jaká jeho část byla poškozena, zároveň můžeme 

sledovat, co se po úrazu na dotyčném změnilo. A vzhledem k tomu, že případů 

úrazu mozku je mnoho, jsme schopni poté srovnat, zda poškození stejné oblasti 

mělo i stejné následky. 

Pacienti s poškozením čelního laloku, nebo obou čelních laloků, se nejsou 

schopni rozhodovat a vytvářet plány pro budoucí čas, což má za následek, že 

takoví lidé nejsou schopni návratu do zaměstnání. Nedokáží se poučit z vlastních 

chyb, a přestože se nemusí jednat o nevychovance nebo hlupáky, nyní se tak 

mohou chovat. Objevila se u nich slovní agrese, ale ne fyzická, vychloubačnost, 

bezohlednost,… Byli podrobeni několika testům jako IQ testu, Wiscontinskému 

testu
107

 a mnohým dalším. Ve všech obstáli jako běžní zdraví lidé nebo dokonce 

s nadprůměrnými výsledky. 
108

Můžeme se domnívat, že Descartes by porušení 

čelního laloku pravděpodobně nebral jako důvod změny v chování, protože si 

neuvědomoval, jak jsou úkony v našem mozku provázané. A také bychom mohli 

namítat, že se člověk sám po úrazu rozhodl, jak se bude k lidem chovat, protože 

byl doposud až moc mírný. A milé chování mělo pak za následek, že v případě 

prvním, něčí nepozorností Phineas málem zemřel. A druhý případ mohl mít zase 

jiný důvod. To by ale nevysvětlovalo, proč poruchou rozhodování a změnou 

chování negativním směrem trpělo i dalších 12 zkoumaných pacientů se stejným 
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poraněním. Pokud se toto zranění stane u dítěte, zastaví se, případně zhorší, jeho 

sociální vývoj. 
109

  

Podle Descarta je mysl odtělesněná a komunikuje s tělem jen pomocí 

šišinky, a jelikož se tedy nenachází v čelních lalocích, nemohlo by jejich poranění 

mysl nijak ovlivnit. Ale zde vidíme, že se změnily vlastnosti, které nenáleží tělu, 

nýbrž mysli. Konkrétně je to myšlení, chování, soustředěnost a podobně, což 

odkazuje nejen na specializované oblasti mozku, ale také na to, že je dělitelná 

i mysl. Tedy přesněji, že výsledná myšlenka je v relativně stejný čas skládána 

z různých míst. Při úrazu nastala tedy změna v záležitostech, které náleží duši. Ale 

jak je možné, že se to stalo následkem poranění těla? Lze říci, že například 

soustředěnost je snad záležitostí těla? Při soustředění na něco upíráme pozornost 

a usilovně nad tím přemýšlíme, a myšlení/přemýšlení je přeci záležitostí duše. 

Poranění mozku tedy nejenže nějak narušilo naše myšlení, ale ne myšlení jako 

takové, nýbrž nějakou jeho schopnost či vlastnost. A proč je tedy ovlivněno 

přemýšlení, chceme-li soustředění, ve smyslu zaměření pozornosti na nějaký děj, 

ale nebyla ovlivněna například inteligence? Protože, jak již bylo zmíněno, mysl 

podle Descarta není dělitelná. Ve skutečnosti je ale náš mozek dělen na části 

a naše mysl vzniká v těchto specializovaných oblastech. Dnes lze již zjistit, jaké 

následky má porušení určité oblasti mozku. Naše myšlení tedy sice tvoří nějaký 

celek, ale je to celek, který je potřeba nejdříve složit z částí. Descartes říkal, že 

především on je mysl a že v sobě žádné části nerozlišuje. A že sice mysl se může 

a nemusí vztahovat k tělu, ale pořád je to jedna mysl, jeden nerozlišený celek, 

který komunikuje s rozlišeným tělem. To by ale tedy mohlo znamenat, že právě 

proto, že mysl nějakým způsobem odkazuje k tělu, dokonce, jak jsme zjistili, aby 

se jednalo o myšlení, odkazovat musí, pak ale již to, že k němu odkazuje různým 

způsobem, může být doklad rozlišenosti. 
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Při různých testech týkajících se chování a vnímání pacientů s poruchou 

čelního laloku v porovnání se zdravým člověkem byl prováděn i pokus, kdy na 

testované působily hrůzné obrázky a celkově takové, které by měly u lidí 

vyvolávat emoce. Během testu se sám jeden pacient s poruchou čelního laloku 

přihlásil a přiznal se, že chápe, co dané výjevy zobrazují, ať už je to vražda nebo 

něco jiného. A že rovněž ví, proč jim tato vražda byla představena z takového 

úhlu, aby u nich vyvolávala co nejvíce emocí a rozčarování - například slitování 

s osobou, která byla tak brutálně zabita. Ale zároveň si uvědomuje, že rozrušení, 

které by u něj mělo přijít, jednoduše nepřichází. Tento fakt potvrzuje nejen to, že 

pacient měl dostatečné znalosti, aby věděl, co se na obrázcích dělo, ale také aby si 

uvědomil, že nic necítí. Nedokázal přiřadit emoční odpovědi k faktu, což tedy 

rozlišenost mysli také potvrzuje.
 110

 

 Podobné příklady můžeme najít například v knize od Paula Brokse -„Do 

země ticha“, která nastiňuje stejnou problematiku, tedy poškození čelních laloků. 

Zde například uvádí, že po úrazu tito lidé začnou ke všem kolem sebe cítit 

lhostejnost, nejsou schopni milovat své nejbližší. Navíc nemají potřebu se 

přetvařovat, takže dotyčným neustále opakují, že k nim již nic necítí.
111

 Přesně 

jako v předchozím případě i zde, když člověk s poraněným čelním lalokem slyšel 

o holčičce, kterou někdo zavraždil, necítil nic a pronesl větu: „To je legrační, já 

jsem přeci dřív nebyl pro trest smrti.“ 
112

 

Aby se člověk mohl rozhodnout při řešení osobního problému, potřebuje 

rozsáhlé znalosti o objektech, osobách,… a také strategii uvažování, která 

umožňuje zaměření na cíl, plány pro jeho plnění v čase a předpověď výsledku. 

Může se zdát, že „představy“ se schází na jednom místě, ale není tomu tak. Pro 
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správné uvažování musí být v různých částech mozku aktivních několik oblastí, 

abychom mohli z těchto informací vytvořit jednu výslednou. Právě tato pracovní 

paměť má na starosti, že naše představy (obrázky objektů, činů, různá schémata) 

musí být nejen v ohnisku, ale také zůstat v mysli uchovány v aktivní podobě. 

Kromě pracovní paměti potřebujeme pozornost.
113

Zde bychom si mohli všimnout, 

že již Descartes mluvil o tom, že idea je „vymalována“ vnějšími předměty do 

našich smyslů a mysl takto vymalované předměty smyslově vnímá.
114

 Měl vlastně 

pravdu, protože v našem mozku existuje něco, čemu říkáme neurony, pomocí 

nichž se nám skutečně malují/vyblikávají obrázky předmětů, jež vidíme. 

Kdyby ale přece stále někdo namítal, že mozek je tedy rozlišený a má určité 

funkce, ale mysl je jen jedna, máme tu ještě poslední krátký příklad. Dobrým 

důkazem o neodtělesněnosti mysli je výzkum reakcí pacientů s rozštěpeným 

mozkem. Tato anamnéza znamená, že mozkové hemisféry spolu nejsou schopny 

komunikovat.  Schopnost mluvit je uložena v levé mozkové hemisféře, takže když 

člověka pomocí té pravé o něco požádáme, levá zaznamená, že se něco stalo, aniž 

by věděla proč. Když se následně zeptáme, jak je vlastně možné, že se to stalo, 

snaží se vymyslet vhodnou odpověď.
115

 „Experimentátoři z toho vyvodili, že levá 

polovina mozku se nezabývá pouhým pozorováním a identifikací pocitů, ale snaží 

se je pochopit.“
116

   

A proč je příklad rozštěpeného mozku jeden z důkazů neoddělenosti mysli 

a těla? Kdyby byla nějaká mysl odtělesněná, existovala by někde kolem nás a jen 

na nás působila, nemohla by rozštěpenost mozku tímto způsobem být překážkou. 

Kdyby totiž myšlení nebylo záležitostí mozku a jeho správného fungování, ale 
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síly, která na něj působí, museli bychom i při poruše komunikace jedné hemisféry 

s druhou vědět, co a jak děláme ve všech případech. Protože není možné, když 

obě hemisféry fungují, aby mysl s tou druhou nekomunikovala. Takže i kdyby 

byly hemisféry odděleny a měli jsme dvě místa komunikace mysli 

s tělem/mozkem, mysl je stále jen jedna a nebyl by důvod, proč by nevěděla, co se 

stalo. Dále z této kapitoly tedy plyne, že mysl je vlastností mozku a mysl i mozek 

se skládají z více částí. Pro plně funkční uvažování musí být aktivních několik 

oblastí mozku zároveň, aby mohla vzniknout výsledná informace. 

V této práci jsme se již zabývali odlišností lidské mysli a té případně uměle 

vytvořené. Tak se nyní zamysleme, čím se vlastně liší robot a člověk? Většinou 

říkáme, že vědomím. Moderní věda se čím dál více přiklání k teorii, že vědomí je 

jen nová kvalita. Že je to v podstatě náhoda. Tvrdí totiž, že lidský mozek se skládá 

z tolika částí a tolik toho koordinuje, že v kombinaci všech jeho částí ,,vypadá“ 

vědomí (myšlení) jako něco jednotného. Ve skutečnosti je ale myšlení jen 

složenina částí, kterým pak, takto složeným, říkáme vědomí - pohyb, koordinace, 

sluch, zrak, čich, jazyk,... Toto vše je vědomí. Takže nakonec, teoreticky vzato, 

robot může být velmi jednoduše vlastně člověk, jen jej stačí naučit tyto části. 

Mysl je tedy svazek náhodně spolupůsobících částí. Je zrak vědomí? Je sluch 

vědomí? Spíše součinnost všech částí je vědomí. Ale je to součinnost zamýšlená, 

nebo spíše náhodná? Proces evoluce je založen na náhodě, takže v tomto případě 

může také, dosti pravděpodobně, jít o náhodu. 

 

3.3.5 Jak se řeč vztahuje k propojení mysli a těla? 

Otázka této kapitoly zní, co jazykově-řečová kognitivní doména odhaluje 

o vztahu mysli a těla. Ukážeme si, jak prostředek, který na první pohled je pouze 

prostředkem jazykovým vlastně naznačuje daleko více. Co si představíme, když 

se řekne metafora?  George Lakoff a Mark Johnson vysvětlují, že metafora není 

pouze básnický prostředek, jak by ji mohl na první pohled někdo vnímat. Sice je 

pravda, že když o něčem řekneme například, že je to ,,zahaleno závojem noci“, 

jistě se jedná o metaforu. Jako „závoj noci“ si můžeme představit pouhé zapadnutí 
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slunce, kdy je město zahaleno do tohoto černého závoje, ale jinou interpretací 

může být připodobnění závoje noci ke smrti. Metafory slouží ovšem také jako 

prostředek a nástroj porozumění, jako konceptuální metoda převodu dosud 

nedostatečně známého faktu na známý.   

Metafora je přítomna v našem běžném životě. Týká se i myšlení a jakékoli 

lidské činnosti. „Náš obyčejný pojmový systém, v jehož rámci jednak myslíme, 

jednak jednáme, má v podstatě metaforickou povahu... Pojmy nám strukturují 

všechno co vnímáme, jak se pohybujeme ve světě a jaké vztahy si vytváříme 

k lidem... Jelikož komunikace je založena na stejném pojmovém systému, jakého 

používáme při myšlení a činnostech, stává se jazyk důležitým zdrojem poznatků 

o tom, jak takový systém vypadá... metafory - strukturují naše vnímání, myšlení 

a konání.“
117

 

 Lakoff a Johnson se snažili poukázat právě na tuto užitečnost metafor v 

našem každodenním životě. Nejenže nám slouží k převodu myšlenek do podoby 

mluvené řeči, ale již samotné myšlení je metaforické. Metafory jsou opravdu 

všude kolem nás, například i pokud řekneme, že ,,autor pro potřeby své knihy 

shromáždil řadu lidových pohádek.“ I tato věta je metaforická, protože kniha 

nemůže mít potřeby. Ale ohledně problematiky propojení těla a mysli nás zajímají 

hlavně metafory vztahující se k prostoru kolem nás. Lakoff a Johnson říkají, že 

vytváříme něco jako pomyslné nádoby významů těchto metafor, což znamená, že 

když řekneme ,,podlaha“, tak tento pojem je vymezován našim zorným polem 

a podobně to funguje, pokud se tedy díváme před sebe. V rámci této nádoby 

můžeme říci, ,,že ho nevidím přicházet“, nebo naopak, že ,,stojí přímo přede 

mnou“.
118

 Lakoff s Johnsonem popsali i takzvané ,,orientační metafory“, které 

odkazují k připodobnění nějakého směru, nejčastěji nahoru a dolů, k popisu toho, 
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že se něco zlepšuje, zhoršuje nebo vyjadřuje aktuální stav - například ,,Je na 

vrcholu zdraví; Pozvedl jsi mi náladu; Upadl do deprese. “
119

   

Proč ale zmiňujeme metafory v bakalářské práci zaměřené na myšlenky 

René Descarta? Na základě toho, že: ,,...máme těla jistého specifického typu a že 

v našem fyzickém prostředí tato těla fungují jistým specifickým způsobem. 

Orientační metafory dávají pojmu prostorovou orientaci. “
120

 Zde se nám ovšem 

nejedná jen o prostorové metafory, ale celkově o to, že pomocí metafor dokážeme 

identifikovat tělesné stavy, verbálně je projevit, ale také předvídat. A díky tomu, 

že pomocí metafor tedy dokážeme lépe pojmenovat procesy našeho těla, je nám 

tělo o to známější a není pravda, jak říkal Descartes, že ho známe méně než svou 

mysl. Metafory vyjadřují to, jak vnímáme okolí vzhledem k našemu tělu. Naše 

myšlenky a představy nepopiratelně odkazují k tělesným věcem. Což je tedy 

v rozporu s Descartem, který říkal, že není tak podstatné, jestli je naše mysl 

propojena s tělem, protože se z ní nic neztrácí a stačí, když bude chápat, protože 

představy nejsou důležité. Ale my již víme, že právě až v propojení mysli s tělem 

získáváme tyto významy.  

Naše myšlení je doslova tělesné, protože se v našich metaforách 

vyjadřujeme v propojení s tělem. Představme si například zlotřilého démona 

a Boha. Démona bychom si pravděpodobně představili jako něco tělesného 

a Boha spíše jako energii. Descartes se v případě mysli neustále odkazuje za 

hranice lidské tělesnosti - křesťanský Bůh je také mimo tělesnost. Démon je 

v křesťanství něco nízkého, něco velmi přízemního, proto si ho představíme jako 

něco tělesného. Je v protikladu s Bohem, který je nejvyšší substancí. Je tedy 

možné vysvětlit myšlení nebo Boha z naší tělesnosti? Nejsou to také jen 

metafory? 
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Descartes a mnoho jiných křesťanských myslitelů říká, že jedním z důkazů 

Boží existence je jeho dokonalost. Ale jak by něco nedokonalého, jako je člověk, 

mohlo poznávat nebo se vztahovat k něčemu dokonalejšímu? Kdykoli používáme 

slov ,,více“ a ,,méně“, předpokládáme nějaké absolutní ,,nejvíce“  a ,,nejméně“. 

Bůh je pomyslnou hranicí naší nedokonalosti, ukazuje nám svou dokonalostí, jak 

jsme malí. Toužíme po dobru, po něčem, co je více. Kdyby nebylo Boha, nemohl 

by Descartes poznávat lidskou malost a nedokonalost. Není tedy náhodou možné 

vysvětlit Boha a mysl z tělesnosti? Naše tělo někde smyslově končí - na 

konečcích prstů hmatáme již věc, která není totožná s vlastním tělem. A takto by 

se volněji řečeno dala vysvětlit i otázka Boha. Chápeme, že ve světě existuje něco 

jiného než my, a zároveň naše smysly sami poukazují na to, že ,,nevidí“ konec, že 

na něj ,,nedosáhly/nedohlédly“. Mysl je tak metaforou o této oddělenosti a Bůh je 

jen metaforou ,,nedohlédnutelnosti“. Zjednodušeně řečeno, v jistém slova smyslu 

můžeme i mysl a Boha považovat za metafory. Říkáme, že Bůh je nejvyšší, ale 

mnoho věcí kolem nás je přeci vyšších než my - stromy, nebe atd.  Bůh je tedy 

navíc dokonale dobrý, jenže dobro a zlo nejsou nějaké kategorie duše, vychází 

z tělesnosti, jsou založené na bolesti a pocitu ohrožení. Proč by tedy naše tělo 

nemohlo metaforicky chápat Boha jako nejvyššího? Potom by ale vše bylo 

záležitostí těla a mysli by již ,,nic nezůstalo“. Metafory ukazují, že naše myšlení 

se doslova stává tělesným. Zde tedy není hlavním účelem vysvětlení toho, co nebo 

kdo je vlastně Bůh, jako spíše to, že v jistém slova smyslu lze vše vysvětlit naší 

tělesností. 
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4 Závěr 

Co nám tedy vlastně práce přinesla? Zabývali jsme se zde řadou otázek 

vyplývajících z Descartova pojetí těla a lidské mysli. Jednalo se o otázky, které se 

týkají jednak zvířecího mechanismu, ale hlavně člověka. Konkrétněji odlišení 

mezi stavy spánku versus bdění a mysli versus těla při bdění. Toto jsme pojímali 

z různých pohledů a nyní si tedy ještě jednou zrekapitulujeme, které Descartovy 

myšlenky jsme shledali jako možné k ověření z pohledu moderní doby, kdy máme 

přístupny jiné technologie než Descartes v 17. století. Nejprve jsme provedli 

interpretaci Descartových myšlenek z jeho dostupné tvorby. Konkrétně se jedná 

o Meditace o první filosofii, Rozprava o metodě, ale také částečně například z jeho 

Principů filosofie, Vášní duše atd. Následně jsme došli k důležitým teoriím, 

z nichž některé nás nutily se zamyslet nad tím, jak vlastně tyto své teorie 

Descartes myslel a zda se jedná o pravdu, která je nezpochybnitelná. Vymezili 

jsme proto oblasti a formulace, které nám připadaly nejasné a z hlediska 

konstruktivní kritiky jsme se tyto Descartovy myšlenky snažili zhodnotit.  

 

Předmětem našeho  zkoumání se stala v první kapitole, řazené do kritické 

části, otázka zvířecího mechanismu. Podle Descarta se zvíře, kromě toho, že má 

orgány, které tvoří velmi složitý mechanismus, neliší od dobře nařízených hodin. 

Bez schopnosti mluvit totiž zvíře ztrácí možnost dokázat, že má nějaké myšlenky. 

Protože řeč není jen o kombinaci či kombinatorice slov. Descartes u člověka 

mluví o schopnosti rozpoznávat substance nebo o schopnosti rozumu poznávat 

samu podstatu věcí. Dokládá to i kapitola této bakalářské práce, která se zabývá 

metaforou s názvem  ,,Jak se řeč vztahuje k propojení mysli a těla?“.  

 

Descartes dokonce připouští, že zvíře má nějaké pocity, ale je to podle něho 

způsobeno jen orgány tohoto zvířete. Je ale kritizován za to, že své teorie mění. 

Nejprve totiž podle Descarta zvíře nemělo pocity žádné a nyní je sice má, ale 

nejsou spojeny s myšlením nebo vědomím. Zvíře tedy něco cítí a ví, že to cítí, ale 



60 

 

zároveň nemyslí. Descartes své myšlenky neustále obhajuje svou vírou v Boha, 

který je schopen do člověka vložit pravdu. Ačkoli ale zvířata nemají jazyk 

podobný tomu lidskému, užívají různých gest k dorozumívání. Například šimpanz 

využívá instrumentálního a technického myšlení, které je předintelektuální fází 

a jazyk zvířat je záležitostí spíše emoční, ale není pravda, že zvíře nemyslí. 

Descartes jen od zvířete očekává příliš složitou formu myšlení. 

 

Dále se zabýváme rozdílem mezi snem a bděním a také tím, zda jsme 

schopni tyto dva stavy odlišit. Descartes totiž tvrdí, že sny jsou klamavé 

a poznáme je tak, že pokud se děje něco, co se vymyká normálu, například vidíme 

postavy, které se bez příčiny ztrácí, tak zrovna sníme. Ale vlastně nám nedává 

přesný návod, jak rozpoznat tyto dva stavy. Protože pokud se nám něco zdá 

a dokonce víme, že se nám to zdálo, neznamená to ještě, že vykonáváme soudy 

o tomto snu již v bdělém stavu. Můžeme mít například sen ve snu a v tomto snu 

provádět stejné soudy jako při bdění. Descartes tvrdí, že to, co jasně pojme svojí 

myslí, je vždy pravdivé a mysl ani nepotřebuje, aby se odkazovala na tělesný stav. 

Descartem ale není dostatečně rozlišeno myšlení při bdění a „myšlení“ při snění.  

 

Od problematiky zvířecího mechanismu s odlišením stavu snění a bdění 

přecházíme k Descartovým myšlenkám, které se týkají stavu bdění. Jako první se 

věnujeme Descartově základní jistotě a tou je: „Myslím, tedy jsem“. Descartes 

totiž tedy říká, že to, že myslí, zároveň znamená, že existuje a žádný zlotřilý 

démon ho nemůže klamat, protože kdyby se o to pokoušel, je to jen další důkaz 

Descartovy existence. Moderní věda ale ukazuje že myšlení všemu nepředchází. 

Nejprve jsme totiž jen byli a spolu s evolucí se elementární vědomí měnilo na 

složitější. A dokonce abychom mohli říci, že myslíme, musí být naše vědomí 

zaměřeno na prostor kolem nás a naše tělo. Takže i kdybychom měli nějaké 

vědomí a mysl, nebylo by možné k ničemu odkazovat, takže by žádné myšlení 

vlastně nebylo. 

Také se zabýváme teoretickou možností vytvořit umělou inteligenci, která je 

podobná té lidské. Hlavní odlišnost umělé inteligence od té lidské spatřujeme 
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v tom, že člověk má nějaké mentální stavy, tedy že myslíme a naše myšlení je 

o něčem a dává nám význam, sem patří i pocity, které mimochodem podle 

Descarta vlastní i zcela tělesné zvíře. Umělá inteligence sice může na první 

pohled působit jako podobná té lidské, ale funguje jako formální řetězec. Má tedy 

syntax, ale nepřiřazuje žádné významy. Ale podle Descarta je tedy mysl něco, co 

je pouze propojeno s tělem. Což znamená, že naše mysl podle něho nemůže být 

vytvářena biologickými procesy. Takže v tomto podání nelze vyvrátit, že by 

mohla být také jen něco jako formální řetězec. Takovýto řetězec by ale nemohl 

mít mentální stavy, tedy myšlení, které je o něčem.  

 

Další zmíněnou teorií bylo Descartovo přiznání, že tělo může ovlivnit svou 

mysl, ale nebyly jím stanoveny hranice míry tohoto ovlivnění. Na příkladech jsme 

si ukazovali, že takovým ovlivněním může být i případ, kdy je v našem těle 

zvýšená hladina adrenalinu, která může vést k pocitovým iluzím. Například v tom 

smyslu, že když se nám někdo líbí, zvýší se tato hladina adrenalinu. To stejné se 

děje při sportu. K iluzím dochází, třeba když si myslíme, že adrenalin vyvolaný 

sportovním výkonem již odezněl, ale ten je přesto stále přítomen a může znásobit 

například sympatie k druhé osobě. Descartes říká, že naše nedokonalé smysly 

občas způsobí, že můžeme být oklamáni. Například vidíme Slunce menší než 

Zemi, na které stojíme. A mysl je tedy tou, která neklame. Zde ale vidíme, že 

iluze nejsou jen záležitostí smyslů, protože změna hladiny látek v našem těle nám 

nezmění smyslové orgány. Spojitost mezi změnou hladiny látek a změnou 

vnímání odkazuje k fyzickému substrátu našeho vědomí. 

 

Důležitou kapitolou je kapitola, kde se zabýváme možností ne/dělitelnosti 

mysli a její ne/odtělesněností. Protože právě z této problematiky všechna tato 

témata vyplývají. Dle Descarta tedy mysl komunikuje s tělem pomocí malé, zcela 

tělesné, části mozku, kterou je šišinka mozková. My ale víme, že pokud dojde 

k poranění čelních laloků, dojde ke změně chování, narušení soustředěnosti 

a podobně. Pokud je ale poškozena jiná část mozku, můžeme přestat vidět, 

ochrnout či může dojít k narušení inteligence, což by tedy znamenalo, že mysl 
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není jen jedna, ale že je naše myšlení skládáno. Navíc tedy vidíme, že tím, že byla 

poškozena nějaká část těla, konkrétněji mozku, bylo narušeno naše myšlení. Jak je 

ale možné, že nějaké tělesné postižení vyvolá poruchu mysli? Mysl tedy tvoří 

celek, ale je to celek, který je složen z částí. Zjištění, že myšlení je složeno z částí, 

je také důkazem, že není odtělesněné, protože pokud by tomu tak bylo, poranění 

mozku by nic nezměnilo. Podle vědců pravděpodobné, že vědomí vyvstalo jako 

nová kvalita v procesu evoluce - je kombinací náhody a přirozeného výběru. Co je 

tedy vědomí? Pohyb, koordinace, zrak, sluch,... - to vše je vědomí. Takže, čistě 

teoreticky, pokud bychom nějakého robota naučili tyto části, mohl by mít vědomí 

a být tak podobný člověku. Ale není to tak, že by zrak nebo sluch byly vědomí, 

ale složení těchto různých částí ano. Evoluce je založena na náhodě, takže zde to 

může být podobně. 

Jako poslední zmiňujeme metafory, o kterých Descartes sice nemluvil, ale 

dokazují opak dualistického pojetí. Metafora není jen jazykový prostředek, nýbrž 

prostupuje náš každodenní život. Slouží jako konceptuální metoda převodu dosud 

nepříliš známého faktu na známý. Utváříme určité pomyslné nádoby, ve kterých 

shromažďujeme všemožné významy pojmu, slovního spojení atd. Metafory nám 

také slouží k orientaci v prostoru, dokážeme díky nim identifikovat tělesné stavy. 

Naše tělo má nějaké hranice, od kterých dál již smyslově nejsme schopni vnímat. 

U hmatu jsou to konečky prstů a dále poznáváme již něco, co není naše tělo, tedy 

jiná těla a prostor. Metafory ukazují, že naše myšlení se doslova stává tělesným.  

Tato práce by mohla být například rozšířena tím, že bychom se blíže 

věnovali problematice hranic naší tělesnosti. Dále není zcela jasné, a lze říci, že to 

i s hranicemi tělesnosti souvisí, kde se podle Descarta nachází duše. V jeho pojetí 

je duše totiž neprostorová, takže se teoreticky vzato nemůže nacházet ani někde 

mimo nás a podle něho by bylo samozřejmě nepřípustné, aby se nacházela uvnitř 

nás. Třetí možností, jak by tuto práci bylo možné rozšířit, je úvaha směřující 

k tomu, zda naše vědomí, které se skládá ze součinnosti různých částí a není bez 

něj možné myšlení, je vlastně náhoda nebo ne. Ačkoli toto téma by bylo zřejmě 

dosti problematické. 
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