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2  Osobná identita človeka v zrkadle dejín filozofie 
 

 

Prvýkrát je artikulácia problému človeka a jeho situácie zreteľná v Platónovom 

učení. Platónova teória duševného života totiž spočíva na princípe rozumového 

sebaovládania, čím Platón formuluje predstavu o duši ako o vnútornej podstate a bode 

reflexie. Richard Sorabji argumentuje, že starovekí Gréci chápali sebapoznanie ako relačný 

proces nielen v tom zmysle, že človek stojí vo vzťahu s kozmom, ale taktiež v prepojení 

človeka s inými ľuďmi (Sorabji, 2006, s. 34). Sorabji vyzdvihuje Platónove tvrdenie, že 

dosiahnutie sebapoznania je ťažko dosiahnuteľné a najlepším zdrojom sebapoznania je 

poznanie prostredníctvom iných ľudí. Z tohto dôvodu Aristoteles zdôrazňoval úlohu 

priateľstva, v ktorom človek poznáva iných ľudí i sám seba (Sorabji, 2006, s. 35). Charles 

Taylor pokladá Platónovo učenie za predpoklad novovekého chápania subjektivity ako 

vnútornej jednoty. Pritom charakter tejto jednoty už od Platóna súvisí s princípom 

racionality. V jeho učení rozum dosahoval jednotu tým, že vyrovnával ľudský život s 

kozmickým poriadkom. Platón formuluje problém racionality človeka vo vzťahu ku kozmu 

ako problém duše. 

Téma duše človeka je prítomná vo všetkých Platónových dialógoch. 

Najdôležitejšími sú Faidros, Faidón a Ústava.  Platón svoje učenie o duši spája s učením o 

pravdivom poznaní, lebo človek môže dosiahnuť pravdu len prostredníctvom duše. 

Poznávanie je preňho rozpomínaním sa: 

Človek totiž musí poznávať na základe takzvaného druhového pojmu, ktorý je 

zhrnutím mnohých jednotlivých vnemov do myšlienkovej jednoty. Toto poznávanie 

je však spomínaním na skutočné bytia, ktoré naša duša videla kedysi, keď sa spolu 

s bohom, uberajúc sa cestou, dostala nad tie veci, o ktorých teraz hovoríme, že sú, 

a prenikla ku skutočnému bytiu (Platón, 1970, 249c, s. 825). 

Kritikom, no zároveň aj nasledovníkom Platónovej koncepcie človeka a duše je 

Aristoteles. V prípade Aristotelovej koncepcie ľudského Ja ako duše môžeme hovoriť o 

vzťahu duša- poznanie, ale aj o vzťahu poznanie- duša. Na jednej strane teda môže mať 

duša vplyv na poznanie, na druhej strane potom môže poznanie ovplyvňovať ľudskú dušu. 

Aristotelovská duša je špecifická tým, že ju označuje ako dušu rozumovú. O duši hovorí 

ako o látke poznania a zároveň ako o možnosti poznania. Len ľudská duša môže 

disponovať vedením a vedomosťami. Poznanie sa zároveň stáva formou ľudskej duše. 

Aristoteles hovorí o Ja ako o niečom, čo je myslené. Aristoteles sa síce obracia 

k Platónovmu chápaniu človeka ako teoretického intelektu, no zároveň upriamuje 

pozornosť na človeka ako telesnú a spoločenskú bytosť.  

Krok vpred k novovekému chápania človeka ako bytosti sebapoznávajúcej 

predstavuje učenie Augustína Aurélia. Poznanie človeka u Aurélia nutne predpokladá 

starosť o ľudskú dušu. „Tu dochádza k významnému antropologickému posunu, pretože 

človeku je bytostne vlastné reflektovať z pozície prvej osoby onen priestor, kde on je sám 

so sebou alebo s bohom (Sisáková, 2005, s. 14). Pre Augustína pozornosť venovaná 

vnútornému životu človeka ešte neznamená filozofickú artikuláciu nejakého centrálneho 

bodu, centra reflexivity alebo identity, ale predpoklad ľudskej hĺbky, ktorá je napojením k 
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bohu (Sisáková, 2005, s. 15). Do diskusie o človeku tak však vnáša dôležité pojmy ako 

intimita duše, vnútorná skúsenosť a vnútorný priestor.  

Prelom v skúmaní identity človeka predstavuje Descartes a jeho koncepcia, v ktorej 

prezentuje zmenu paradigmy z teleologického spôsobu myslenia na analyticko-syntetickú 

metódu novovekého myslenia. Descartes nepredostiera explicitnú teóriu osobnej identity 

človeka, ale venuje sa jej v rámci epistemologických skúmaní poznania človeka. V rámci 

tejto teórie sa zaoberá metodickou skepsou, prostredníctvom ktorej smeruje nielen k učeniu 

o poznaní, ale aj k perspektíve prvej osoby, ktorá je centrom nášho záujmu. 

Prijatie metodickej skepsy vedie podľa Descarta k uvedomeniu si faktu, že existujú 

aj isté a nevyvrátiteľné pravdy, ktoré nám zabránia stať sa skeptikmi. Skepsa teda nie je 

pre Descarta vyjadrením jeho vlastného stanoviska, ale metódou, ako dospieť k pravde a 

istote. Prostredníctvom epistemologickej otázky o ľudskom vedení Descartes smeruje k 

otázke existencie človeka, t.j. jeho identity. Tvrdí, že napriek skeptickým postojom k 

poznatkom nám ostáva absolútne isté vedenie: „... aj keď som chcel myslieť, že všetko je 

klamlivé, je nevyhnutne nutné, aby som ja, ktorý tak myslím, existoval“ (Descartes, 1992, 

s. 26.) 

Uvažuje tým spôsobom, že aj keď by bol človek vedený démonom, ktorý by 

spochybňoval akúkoľvek možnosť vedenia, o jednom pochybovať nemožno - totiž o 

skutočnosti, že pochybujem. Rovnako tak nemožno pochybovať o tom, že myslím - veď 

samotné pochybovanie je myslením, a akokoľvek je možné, aby moje myšlienky boli 

vinou démona mylné, predsa mi ešte zostáva samotný fakt, že myslím, a ten je 

nespochybniteľný. A ak pochybujem, ak myslím, potom je isté, že som. Ak som aj 

klamaný démonom, tak to zároveň znamená, že som, že existujem - inak by som ním 

nemohol byť klamaný. 

... A nech ma klame, ako len môže, predsa nikdy nespôsobí, aby som bol nič, ak 

budem myslieť, že som niečo. Takže, keď som všetko dosť a viac než dosť zvážil, 

je potrebné stanoviť, že výpoveď: Ja som¸ ja existujem, je nutne pravdivá. 

(Descartes,  2003, s 28). 

Descartes týmto spôsobom definuje perspektívu prvej osoby, keď používa zámeno 

Ja. Táto veta sa musí vždy vzťahovať k osobe, ktorá využíva indexickú vetu k hľadaniu 

istého vedenia. V práci Princípy filozofie argumentuje nasledovne: 

Tak, odvrhujúc všetko to, o čom môžeme nejako pochybovať, ba považujúc to za 

nepravdivé, ľahko predpokladáme, že nie je žiadny Boh, žiadne nebo, žiadne telesá 

a že my sami nemáme ruky ani nohy, ba dokonca ani žiadne telo; nie však, že my, 

ktorí si to myslíme, vôbec nie sme. Odporuje si totiž, aby sme pokladali to, čo 

myslí, vo chvíli, keď myslí, za neexistujúce. (Descartes, 1998, s.17) 

Z toho nasledovne Descartes vyvodzuje slávny výrok: Myslím, teda som – Cogito, 

ergo sum. Túto ideu Descartes považuje za prvý poznatok poznania, ktorý sa vďaka tomu, 

že pevne vydržal nápor metodickej skepsy, môže stať základom pre pokračovanie procesu 

výstavby poznania. Cogito je týmto vyhlásené za odpoveď na otázku východiska poznania, 

za „prvé a najistejšie zo všetkého, čo sa komukoľvek naskytá pri správnom filozofickom 

postupe" (Descartes, 1998, s. 17).  



14 

 

Descartes pokračuje vo svojej analýze pojmu cogito tým spôsobom, že subjekt 

oddeľuje od vonkajšieho sveta. Tvrdí preto, že musia byť eliminované všetky vzťahy 

významu vety s predmetmi vonkajšieho sveta. To možno dosiahnuť použitím výrazov ako 

„zdá sa mi, že“ , „myslím, že“, lebo to, že sa mi niečo zdá alebo že si niečo myslím, je 

úplne nezávislé na tom, či je to aj skutočnosťou. Prostredníctvom eliminácie väzieb našich 

výrokov na vonkajšiu skutočnosť Descartes postupuje k tvrdeniam, ktoré opisujú čisté 

obsahy ľudského vedomia. Týmto krokom Descartes vymedzuje vnútorný svet vedomia 

človeka, ktoré je nezávislé na spôsobe existencie vonkajšieho sveta.  

Medzi poznatky, ktorým Descartes pripisuje úplnú istotu, patria teda všetky vety 

popisujúce tie práve prítomné stavy a deje, ktoré sa vzťahujú výhradne na vnútorný svet 

ľudského vedomia. Človek ako bytosť disponujúca cogitom je predmetom Descartovej 

nasledujúcej úvahy z Druhej meditácie: „A čo teda som? Vec mysliaca. Čo to je? Nuž, vec 

pochybujúca, chápajúca, tvrdiaca, popierajúca, bažiaca, neochotná, ako aj predstavujúca si 

a zmyslovo vnímajúca" (Descartes, 2003 s. 30). Cogito potom zahŕňa všetky obsahy 

ľudskej mysle, vrátane zmyslového vnímania, nie ako poznávania predmetov vonkajšieho 

sveta, ale ako modov myslenia, prostredníctvom ktorých človek myslí výlučne len stavy 

mysle bez vzťahu k predmetom.  

Významným posunom v artikulácii problému osobnej identity v dejinách filozofie 

je vymedzenie subjektivity u Immanuela Kanta. Kant sa otázkou identity človeka zaoberá 

v rámci skúmania poznania, predovšetkým transcendentálnej dedukcie. Dieter Henrich 

interpretujúc Kanta v otázke transcendentálnej dedukcie hovorí o troch základných 

pojmoch, ktoré sa vzťahujú k problému identity tak, ako je nastolený v našej diskusii. 

Predovšetkým sa jedná o pojem subjektivity, ktorý „znamená, že všetky myšlienky, vo 

vzťahu ku ktorým je možná myšlienka Ja ich myslím, túto vlastnosť nemajú vďaka obsahu, 

ktorý je v nich myslený. Sú mojimi myšlienkami, pretože ich myslím alebo môžem 

myslieť“ (Henrich, 2002, s. 270). Podľa Henricha Kant spája pojem subjektivity s pojmom 

jednoty a vymedzuje ju nasledovne: „Jednota existuje vo vedomí seba, nakoľko všetky 

myšlienky, ktoré je mysliaca bytosť schopná myslieť s vedomím, že ona sama ich myslí, 

práve prostredníctvom toho vstupujú do jednej súvislosti všetkého, čo je subjektom 

myslené“ (Henrich, 2002, s. 270- 271). Následne vymedzuje identitu u Kanta: „ Identita 

náleží subjektu natoľko, nakoľko si je prostredníctvom vedomia seba vo všetkých týchto 

myšlienkach sám seba vedomý jeden a ten istý subjekt“ (Henrich, 2002, s. 271). Kant 

poukazuje na vzájomné prepojenie pojmov identity, jednoty a subjektivity nasledovne: 

„Myseľ by si totiž nemohla myslieť, a to apriórne, identitu seba samej v rozmanitosti 

svojich predstáv, keby nemala na zreteli identitu svojej činnosti, prostredníctvom ktorej 

podriaďuje všetku syntézu aprehenzie... transcendentálnej jednote“ (Henrich, 2002, s. 275). 

Podľa Henricha Kant pripisuje sebavedomiu numerickú identitu, pričom pod numerickou 

identitou rozumie totálnu identitu jednotliviny (Henrich, 2002, s. 276). Numerická identita 

prináleží sebavedomiu o sebe.  

Henrich vymedzuje Kantovu identitu ako numerickú identitu nasledovne (Henrich, 

2002, s. 277).: 

Sebavedomie je niečo, čo má ako myšlienka skutočnosť len toho druhu, ktorý je 

charakteristický pre sebavedomie. Táto myšlienka implikuje v rámci sebavedomia 
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nešpecifikovateľný vzťah k niečomu skutočnému; a skrze tento vzťah je taktiež 

vždy uskutočnenou myšlienkou. Vlastnosť numerickej identity mu prislúcha, 

nakoľko je takou myšlienkou. Tomu je možné rozumieť vzhľadom k tomu, že 

vedomie Ja myslím je bez rozdielu to isté vo vzťahu ku všetkým možným obsahom 

myšlienok. Tak o ňom môže byť taktiež povedané, že je vo vzťahu k týmto 

obsahom trvalým a nemenným. A to je neproblematické najskôr preto, že je jedným 

a tým istým Ja, ktoré si je vo vzťahu ku všetkým isté svojou numerickou identitou, 

keď vo vzťahu k nej myslí myšlienku Ja myslím. Taktiež toto Ja je myšlienkou, 

ktorou je možné myslieť túto myšlienku v mnohých aktoch Ja myslím. Celá bytnosť 

tohto sebavedomia ale spočíva v tom, že môže túto myšlienku pochopiť.  

Skrze svoju identitu je sebavedomie princípom jednoty. „Sprevádzať obsahy 

myšlienok vedomím Ja myslím totiž znamená myslieť ich spolu so všetkými ostatnými 

obsahmi myslenými konaním a tým istým subjektom (Henrich, 2002, s. 281). 

 Kantov koncept identity ako predpokladu transcendentálnej dedukcie sa stal 

predmetom diskusie nielen u kontinentálnych filozofov, ale aj v rámci anglosaskej 

filozofie. Pojem identity nabral na vážnosti a stal sa priamym predmetom filozofického 

záujmu. Nebol už len súčasťou iných skúmaní a tým, že naňho bola vztiahnutá istá 

filozofická pozornosť, vystúpil do popredia ako vážna filozofická otázka. Problémom 

identity ako samostatným filozofickým problém sa zaoberal John Locke. Svoju koncepciu 

utvára vo filozofickej práci Esej o ľudskom rozume
18

 (1690), v ktorej definuje kritérium 

osobnej identity. Týmto kritériom osobnej identity človeka je podľa Locka pamäť.   

Locke túto koncepciu osobnej identity človeka tvorí s úmyslom dosiahnuť niekoľko 

cieľov. Prvý cieľ je vysvetlenie nesmrteľnosti človeka. Druhý cieľ sa vzťahuje k oblasti 

epistemológie, keďže sa snaží utvoriť takú koncepciu kritéria osobnej identity človeka, 

ktorá je dostupná ľudskému poznaniu. V tomto smere svoju koncepciu diferencuje od 

Descartovho konceptu, ktorý stotožňuje osobu s nemateriálnou substanciou. Locke síce 

nepopiera možnosť existencie res cogitans, ale odmieta tvrdenie, že v identite res cogitans 

spočíva identita osoby. Na druhej strane Locke vyjadruje súhlas s Descartovou pozíciou, 

ktorá presadzuje privilegovanosť perspektívy prvej osoby. Ľudské trvanie v čase sa 

človeku odhaľuje v introspekcii. Podľa Locka je nemožné, aby osoba vnímala, ak by 

nemala skúsenosť, že vníma. „Keď vidíme, počujeme, cítime, ochutnávame, máme pocity, 

premýšľame o našich prianiach, vieme, že tak činíme.“
19

 Na základe introspekcie je človek 

schopný rozoznať, či je daná skúsenosť jeho. Prostredníctvom pamäte oddeľujeme 

skúsenosti, ktoré sme mali, od tých, ktoré sme nemali.  

Ak má byť identita človeka podmienená len tým, čím je, potom sa jediným 

kritériom stáva práve pamäť. Takúto istotu má len naše aktuálne vedomie minulých činov 

a skúseností, teda aktuálna skúsenostná pamäť. Hranice tejto pamäte predstavujú i hranice 

osoby. Lockova teória osobnej identity človeka sleduje aj praktické ciele. Tretí pilier 

Lockovej teórie je praktický. Osobná identita je veľmi silne zviazaná s naším praktickým 

                                                           
18

  V tejto časti diskusie interpretujeme Lockovu koncepciu jednak z českého vydania práce z r. 1984, no 

zároveň pracujeme aj s anglickým textom vydaným v roku 1959 z dôvodu, že v českom preklade boli 

vynechané niektoré pasáže.  
19

 „When we see, hear, smell, taste, feel, meditate, or will anything, we know that we do so.“ (Locke, Fraser, 

1959, s. 449). 
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záujmom. Locke tvrdí, že Ja predstavuje mysliacu vec, bez ohľadu na to, z akej substancie 

je utvorená a ktorá je zmyslovo citlivá, zároveň je schopná prežívať šťastie či nešťastie, 

takže má o seba starosť. Všetkých týchto aspektov je Ja schopné do takej miery, do akej 

siaha jeho vedomie. Keďže osobná identita je vzájomne prepojená s praktickými záujmami 

a praktické záujmy sú nezlučiteľné s identitou substancie, potom identita osoby nemôže 

spočívať v identite substancie. Samotné prepojenie osoby s praktickým záujmom vychádza 

z Lockovho konceptu osoby. Locke (Locke, Fraser, 1959, s. 467
20

) charakterizuje osobu 

ako:  

... právnický termín, prostredníctvom ktorého sa pripisujú činnosti a zodpovedajúce 

zásluhy, a preto sa vzťahuje iba na konajúce subjekty, disponujúce inteligenciou, 

schopné porozumieť zákonu a spôsobilé prežívať šťastie a nešťastie. Táto osobnosť 

sa iba vedomím rozpína za medze súčasnej existencie k tomu, čo už je minulosťou, 

a prostredníctvom neho potom začne prejavovať záujem o svoje minulé činy, začne 

cítiť za ne zodpovednosť, prisvojuje si ich a kladie za vinu presne na tom istom 

podklade a z rovnakého dôvodu, ako to robí so skutkami prítomnými. 

Na koncept osoby sú naviazané pojmy ako zodpovednosť, zásluha, vina, odmena. 

Každá osoba nesie zodpovednosť len za svoje činy, za ktoré si môže pripisovať 

zásluhy, dostať odmenu, alebo, naopak, byť vinná a dostať trest. Základnou 

charakteristikou Lockovho konceptu identity človeka je odlíšenie identity osoby a identity 

človeka. Kým osoba je daná vedomím, človek je chápaný ako organizmus, ktorého 

kontinuita je daná tými istými procesmi ako kontinuita iných organizmov a rastlín. Locke 

toto tvrdenie ilustruje na príklade odlíšenia dubu od iného zoskupenia hmoty. Táto 

odlišnosť spočíva v tom, že hmotné častice sú v prípade duba zoskupené do takej 

konfigurácie, ktorá vytvára ústrojenstvo daného stromu, vďaka ktorému je schopný žiť 

svoj rastlinný život (Locke, Fraser, 1959, s. 443).  

Na základe tohto príkladu možno vyvodiť záver, v čom spočíva identita jedného a 

toho istého človeka. Táto identita spočíva v účasti na tom istom pokračujúcom živote, na 

základe nepretržite plynúcich hmotných častíc, v slede životne zjednotenom s tým istým 

organizovaným telom (Locke, Fraser, 1959, s. 444). Identita organizmov teda spočíva v 

kontinuite funkčnej organizácie ich tela, hoci hmota, z ktorej sú v každom danom okamihu 

zložené, sa neustále mení. Locke vytvára analógiu medzi svojím poňatím identity rastlín, 

živočíchov a ľudí na jednej strane a identitou osôb na strane druhej. Vyjadruje tvrdenie, že 

živočíchy, rastliny a človek sú schopní trvať v čase aj napriek tomu, že sa ich materiálna 

konštitúcia neustále mení. Zjednocujúcim princípom, ktorý zabezpečuje udržanie ich 

identity v čase je kontinuálny život, ktorý je základom identity týchto objektov v čase. 

Takýmto princípom v prípade osoby je identita vedomia, ktorá zaručuje jej trvanie v čase, 

napriek zmenám v hmotných i nehmotných substanciách. Otázka totožnosti alebo zmeny 

substancie je podľa Locka v rámci problematiky identity osoby irelevantná.  

                                                           
20

 „...a forensic term, appropriating actions and their merit; and so belongs only to intelligent agents, capable 

of a law, and happiness, and misery. This personality extends itself beyond present existence to what is past, 

only by consciousness,—whereby it becomes concerned and accountable; owns and imputes to itself past 

actions, just upon the same ground and for the same reason as it does the present. “ (Locke, Fraser, 1959, s. 

467). 
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Lockovu koncepciu potom možno zhrnúť nasledovne. Identita osoby sa líši od 

identity človeka, ktorá je daná kontinuitou funkčnej organizácie organizmu. Identita osoby 

je daná kontinuitou pamäti, nie trvaním materiálnej alebo nemateriálnej substancie. 

Prostredníctvom kontinuity pamäte má človek istotu vo veci svojej vlastnej perzistencie 

a zároveň je schopný praktického záujmu o iné osoby. Hranice pamäte sú zároveň 

hranicami zodpovednosti za vlastné skutky. 

Lockova teória predstavuje nový impulz v skúmaní osobnej identity človeka, avšak 

stala sa aj terčom ostrej kritiky. Lockovi kritici síce súhlasia s tým, že človek 

prostredníctvom obyčajného skúmania vlastných obsahov vedomia môže dospieť k istote, 

že je tou istou osobou, ktorá v minulosti vykonala konkrétny čin. Toto tvrdenie vyjadruje 

napríklad anglický teológ Joseph Butler (White, Butler, 2006, s. 305). Lockovi oponenti 

ale kritizujú predovšetkým to, že Locke striktne neodlíšil identity rastlín a živočíchov od 

identity osoby. 

Ďalší oponent Lockovej koncepcie, škótsky filozof Thomas Reid tvrdí, že 

stotožnenie osobnej identity a identity vedomia má za následok neudržateľnosť niektorých 

našich doterajších mravných postojov. Argumentuje totiž, že vedomie, pamäť a myšlienky 

človeka plynú ako voda, a preto sa vedomie neustále mení. Vedomie a každá myšlienka sú 

prechodné  a nemajú kontinuálnu existenciu. Ak by teda osobná identita človeka spočívala 

vo vedomí, potom by to znamenalo, že žiadny človek nie je tou istou osobou 

v ľubovoľných dvoch okamihoch života, a preto by človek nemohol byť zodpovedný za 

svoje činy (Reid, 1786, s. 336)
21

. 

Lockovo kritérium identity vedie ešte k jednému paradoxu, čím sa jeho koncept 

identity stáva problematickým v otázke tranzitívnosti identity. Reid používa príklad 

statočného vojaka, ktorý bol ako chlapec potrestaný za to, že ukradol ovocie zo sadu. 

Neskôr tento statočný vojak zobral nepriateľovi štandardu počas svojho prvého ťaženia a 

na sklonku života mu bola udelená hodnosť generála. Predpokladajme, že keď zobral 

štandardu, pamätal si svoj trest za krádež ovocia, a keď bol menovaný generálom, pamätal 

si, ako zobral nepriateľovi štandardu, ale úplne zabudol na svoj trest. Za týchto 

predpokladov vyplýva z doktríny Johna Locka, že ten, kto bol potrestaný v škole, je tá istá 

osoba ako ten, kto zobral štandardu, a ten, kto zobral štandardu, je tá istá osoba ako ten, 

komu bola udelená hodnosť generál. Z toho vyplýva, že generál je tá istá osoba ako 

potrestaný chlapec. Ale generálovo vedomie nesiaha až k trestu, teda podľa Lockovej 

doktríny nie je tou istou osobou ako potrestaný chlapec. Generál je a zároveň nie je 

                                                           
21

  V angl. origináli: „Our consciousness, our memory, and every operation of the mind, are still flowing like 

the water of a river, or like time itself. The consciousness I have this moment can no more be the same 

consciousness I had last moment, than this moment can be the last moment. Identity can only be affirmed of 

things which have a continued existence. Consciousness, and every kind of thought, are transient and 

momentary, and have no continued existence; and, therefore, if personal identity consisted in consciousness, 

it would certainly follow, that no man is the same person any two moments of his life; and as the right and 

justice of reward and punishment are founded on personal identity, no man could be responsible for his 

actions“ (Reid, 1786, s. 336) Dostupné na:  

http://books.google.com/books?id=2A4cAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=Thomas+Reid&hl=sk&ei=

Jj7aTv2pJsLQsgbbh6j2BQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepa

ge&q&f=false, 20/11/2011. 

http://books.google.com/books?id=2A4cAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=Thomas+Reid&hl=sk&ei=Jj7aTv2pJsLQsgbbh6j2BQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=2A4cAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=Thomas+Reid&hl=sk&ei=Jj7aTv2pJsLQsgbbh6j2BQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=2A4cAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=Thomas+Reid&hl=sk&ei=Jj7aTv2pJsLQsgbbh6j2BQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false
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rovnakou osobou ako ten, kto bol potrestaný v škole
22

. Tento argument poukazuje na 

skutočnosť, že Lockovo poňatie je v rozpore s jednou z definujúcich charakteristík 

identity, t.j. tranzitívnosti. Tento paradox je v Lockovej teórii neprekonateľný. Definujúca 

relácia osobnej identity je v Lockovej koncepcii netranzitívna, preto sa stretla s ostrou 

kritikou. Napriek tomuto kriticizmu je Lockova teória osobnej identity človeka 

považovaná za inšpiratívny prelom v rámci skúmania otázky ľudskej identity a kontinuity 

v čase. 

Lockova teória vychádza z argumentácie, ktorá nespochybňuje identitu človeka. 

Pojem ľudského Ja je však vo filozofii a jej histórii zjavne pojmom problematickým. Aj 

keď človek za bežných okolností a vo svojej každodennosti svoje Ja určite nespochybňuje, 

filozofia tento pojem neprijímala vždy s otvorenou náručou a častokrát ho aj spochybnila.  

Napríklad analytická filozofia odmietala takýto koncept. Okrem tohto filozofického prúdu 

ho odmietal aj Friedrich Nietzsche. Takto sa utvorili dve rôzne tradície odmietnutia 

konceptu osobnej identity človeka, ktoré boli ovplyvnené, či už priamo alebo nepriamo, 

skorším odmietnutím identity človeka zo strany Davida Huma. David Hume vo svojej 

práci  Rozprava o ľudskej podstate z roku 1739 tvrdí, že keď sa pozrie do svojho vnútra, 

vidí tam množstvo vnemov, ale žiadne Ja, ktoré by ich spájalo. Hume zastával názor, že 

o existencii niečoho možno hovoriť len vtedy, ak je možné danú vec preskúmať. Hume sa 

v rámci problematiky identity zaoberá otázkou, prečo je následnosť a prerušovanosť vo 

všeobecnosti považovaná za totožnosť a na základe čoho vzniká jednotiaci princíp. Hume 

totiž tvrdí, že prechod medzi jednotlivými vnemami vytvára fikciu identity. Sám však 

vyjadruje názor, že sa v otázke identity dostáva do rozporu a nenachádza podporu pre 

svoju argumentáciu (Hume, Novotný, 1999, s. 166).  

Strouha interpretujúc Huma dopĺňa Humovo tvrdenie tým, že identita nepredstavuje 

len jednotu ideí a impresií, ale naviac obsahuje aj čas (Novotný, 1999, s. 169). Substancia 

je totiž utváraná nielen prítomnými impresiami, ale aj impresiami už minulými, čo 

zabezpečuje pocit identity. 

Analytická filozofia sa vo vlastnom vysporiadaní s otázkou identity človeka často 

opierala o Humovu koncepciu. V rámci analytickej tradície bol filozofický koncept 

osobnej identity človeka odmietaný predovšetkým autormi, ako sú Ludwig Wittgenstein, 

Elisabeth Anscomb a Daniel Dennett.  

Filozofické skúmania identity vo svojej rôznorodosti prešli určitým filozofickým 

vývojom a možno povedať, že čím viac bola otázka identity analyzovaná, tým 

                                                           
22

 V angl. origináli: „Suppose a brave officer to have been flogged when a boy at school for robbing an 

orchard, to have taken a standard from the enemy in his first campaign, and to have been made a general in 

advanced life; suppose, also, which must be admitted to be possible, that, when he took the standard, he was 

conscious of his having been flogged at school, and that, when made a general, he was conscious of his 

taking the standard, but had absolutely lost the consciousness of his flogging. These things being supposed, it 

follows, from Mr. Locke´s doctrine, that he who was flogged at school is the same person who took the 

standard, and that he who took the standard is the same person who was made a general. Whence it follows, 

if there be any truth in logic, that the general is the same person with him who was flogged at school. But the 

general´s consciousness does not reach so far back as his flogging; therefore, according to Mr. Locke´s 

doctrine, he is not the person who was flogged. Therefore the general is, and at the same time is not, the same 

person with him who was flogged at school“ (Reid, 1786, s. 333). 
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problematickejší charakter získavala. V rámci filozofie boli rozvinuté teórie, ktoré hľadali 

konkrétne kritérium osobnej identity.  

Fyzické kritérium vymedzuje osobu ako psycho-fyzickú entitu, ktorá disponuje 

telom. Osoba potom pozostáva z fyzického organizmu a centrálneho kontrolného systému, 

ktorý umožňuje mentálny život. Podľa fyzického kritéria identita osoby v čase spočíva 

v udržaní fyzickej kontinuity (Garrett, 1998, s. 6432). Z tohto hľadiska byť tou istou 

osobou znamená byť rovnakým žijúcim biologickým objektom.  

Podľa psychologického kritéria identita osoby v čase spočíva v udržaní 

psychologickej kontinuity (prostredníctvom presahujúcich pamäťových reťazcov, pamäte, 

charakteru....) (Garrett, 1998, s. 6433). Každé z týchto fyzických a psychologických kritérií 

má svoje rôzne verzie. Problém identity je však omnoho komplexnejší a keďže všetky tieto 

kritériá po dôkladnej kritike zlyhávajú, je nutné nahliadnuť na otázku permanencie z iného 

uhla pohľadu. Je potrebné hľadať také kritérium, ktoré by riešilo otázku kontinuity 

človeka, ktorý aj napriek všetkým psychofyzickým zmenám počas svojho života ostáva 

tým istým. Možné riešenia ponúkajú tie perspektívy vo filozofii, ktoré otázku osobnej 

identity človeka riešia prostredníctvom narácie, v ktorej človek  vzhliada na seba samého 

ako na iného a v tomto nahliadnutí je schopný tvoriť os svojej existencie. 

 

 

  


