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Hodnocení opravujícího:
Stručné leč výstižné. S několika poznámkami pro kolokvium hodnotím mezi dvěma a třemi body (spíše tři). Komentář: - „Ve filosofii nelze vykonat nic užitečnějšího, než dokázat existenci Boha, a to je cíl Meditací.“ Za povšimnutí ovšem stojí, za záměrem je znovuvybudování věd a bůh je pak titulem pro jisté pojetí bytí, o něž se opírá založení subjektu. Toto založení pak hraje v novověké vědě rozhodující roli. - Ohledně poznámky o eukleidovských axiomech je to prostě tak, že tyto zákonitosti jsou „bezprostředně evidentní“. To je rozhodující kritérium, které souvisí právě s jistým pojetím bytí. Jistota evidence (a nikoli věření) je pak kritériem jak pravdivosti tak i jsoucnosti (toho, co se v pravdě poznává). - „Vše nedokázané bere Descartes za neplatné, přistupuje ke světu, jako by existoval „Démon klamatel“ matoucí naše smysly. Vše odvozené z axiomů je v rámci systému jisté a nepochybné…“ Záměrem je otřást právě základy, aby se stavba věd sama zhroutila. S tím odvozováním to není tak jednoduché. Kolik toho vlastně Descartes ze svého východiska ve vědách odvodil? - „…ale jen akt vnímání, neboť nelze popřít, že mi připadá, že vnímám“ Nelze popřít ani vnímané jako obsah aktu vnímání. - Předmětná realita čili také zástupná realita vystihuje míru shody mezi jistotou poznání a tím, o čem se předpokládá jako o poznávaném (a pozor na tu dvojznačnost), že jest nezávisle na našem myšlení. Jinak řečeno, nakolik idea postihuje ze skutečnosti toho, co prezentuje. (3 body ze 3)


Descartes v úsilí o jisté poznání vychází z maximálního pochybování a odmítnutí všeho nejistého. V této redukci objevuje první jistotu – nezpochybnitelnost své existence – a kriterium pravdy ji vlastní – „jisté a rozlišené“ nazírání. Své deklarované kritičnosti se však vzápětí vzdává (i když jemu to tak možná nepřipadá) ve prospěch důkazu Boha. Z existence a dobroty Boží odvozuje skutečnou existenci světa a možnost jistého  poznání. Přitom nachází dvě konečné substance, mysl a tělo.
***
Otázky o Bohu a o Duši má podle Descarta zodpovídat filosofie, aby přesvědčila nevěřící. Ve filosofii nelze vykonat nic užitečnějšího, než dokázat existenci Boha, a to je cíl Meditací.
I. Meditace: Zpochybnění
Množství odporujících si názorů přivádí Descarta ke snaze o jisté poznání. Nejdříve je třeba vyloučit vše nejisté, tedy vše, o čem lze alespoň pochybovat. Není však třeba zabývat se každou jednotlivostí, stačí přezkoumat principy, na kterých tyto jednotlivosti staví. Vše, co dosud považoval za nejjistější, s výjimkou apriorních pravd jako „a nebo non a“, přijal skrz smysly, například od učitelů sluchem. Ale smysly klamou a proto jim nelze zcela věřit. Dalším důkazem nejistoty je, že sen se nám zdá stejně skutečným jako skutečnost, od níž jej nelze rozlišit, ač není než klam.  Něco „jistého a nepochybného“ nachází až v abstraktních vědách, jejichž předmět se nemusí vyskytovat v přírodě, jako jsou aritmetika a geometrie. (Pozn. JH: D. neznal neeuklidovské geometrie a ještě mohl věřit, že Euklidovy axiomy jsou jediné možné a přirozené. Vše odvozené z axiomů je v rámci systému jisté a nepochybné, otázkou je míra shody světa popsaného matematickou teorií s fyzikální realitou.) Vše nedokázané bere Descartes za neplatné, přistupuje ke světu, jako by existoval „Démon klamatel“ matoucí naše smysly.
II. Meditace: Mysl je jistější než tělesno
Iluzí nemůže být mé přesvědčení, že jsem, neb čí by to pak byla iluze? Nelze zpochybnit jen dvojí – že jsem a že myslím. To, co redukce nejistoty ponechala, je jedinou esencí duše. Jsem tedy „myslící věc“, mysl, duch, chápavost, rozum. Myslet znamená chápat, chtít, zaujímat postoj neboli soudit, představovat si a smyslově vnímat. Přitom není podstatný charakter vnímaného (zda to skutečně je), ale jen akt vnímání, neboť nelze popřít, že mi připadá, že vnímám. Totéž platí o představování. Představování je nazíráním tvaru, a tedy vyžaduje představu tělesné věci. V redukci nejistoty však žádná tělesná věc není, a tedy nic představovatelného nemůže náležet k mé znalosti sebe, k esenci duše.
Tělesné věci se zdají skutečnější než uvedené charakteristiky duše, protože je vnímáme mnohem rozlišeněji (barva, tvar, chuť …). Vezmu-li ale kus vosku a roztavím jej, změní všechny smyslové charakteristiky, a přesto je to týž vosk. Jeho přetrvávající identitu se sebou tedy nemohu vnímat smysly, ale výhradně myslí. Věci tedy nevnímám ani si nepředstavuji, ale uchopuji je schopností mysli soudit. (Smysly uchopuji vlastnosti, myslí „věcovitost“.) Pokud všechna tělesa ve skutečnosti uchopuji myslí, pak zřejmě nic nemohu vnímat snáze a zřejměji než svou mysl.
III. Meditace: Důkazy Boha a proč neklame
Podle Descarta je pravdivé vše, co (myslí) vnímá „velmi jasně a rozlišeně“.
„Idea“ v materiálním smyslu označuje „úkon chápavosti“, tzn. pojem věci, zatímco v předmětném smyslu označuje věc reprezentovanou tímto úkonem, tzn. zdroj pojmu. Myšlenky člení Descartes na ideje ve vlastním smyslu a na ideje s přídavkem něčeho dalšího, což jsou buď soudy nebo chtění. Ideje o sobě jsou vždy pravdivé (resp. se na ně pojem pravdivosti vůbec nevztahuje), stejně jako chtění (je pravda, že něco chci, i když to něco neexistuje). Mýlka je možná jen v soudech, a to zpravidla v úsudku, že mé ideje jsou podobné nějakým věcem vně mne, nebo s nimi shodné, ale mýlit se lze i v úsudku čistě o idejích („běloba je tvar“). Descartes předběžně, aniž by měl jistoty, že tomu tak vskutku je, člení ideje dle původu na vrozené (pochopení, co je věc, myšlení apod.), získané (ze smyslů) a osobně stvořené. I nepravdivá stvořená idea se skládá z pravdivých, jednodušších částí (idea Sirény stvořena poskládáním údů různých živočichů [s.33]).
Získané ideje považuji za pocházející od věcí vně mne mj. proto, že nezávisí na mé vůli. Tento argument však nemá váhu, protože ani sny a věci v nich nezávisí na mé vůli. A i kdyby ty ideje pocházely od vnějších věcí, není nutné, aby se jim podobaly, tak jako se nepodobá přirozená představa Slunce jako svítícího kolečka putujícího po obloze „skutečnosti“.
Descartes rozlišuje předmětnou realitu, tzn. míru podílení se na stupních bytí, a aktuální, formální realitu neboli existenci. (Pozn. JH.: předmětná realita je nejspíše esence.) Ideje se liší v množství předmětné reality, idea zdůrazňující jednu vlastnost věci má méně reality než idea její substance. Dle Descarta má idea Boha všemohoucího, nekonečného a dokonalého více předmětné reality než ideje, skrz něž se ukazují konečné substance. Zároveň je přesvědčen, že je zřejmé a nepochybné, že účinná a celková příčina musí mít alespoň tolik reality (předmětné či formální), kolik ji je v účinku, tedy že nemůže něco povstat z ničeho ani dokonalejší z nedokonalejšího. Dále tvrdí, že formální modus bytí náleží „z jejich přirozenosti“ příčinám idejí, alespoň těm „prvotním a hlavním“ [s.61] (Pozn. JH.: V podstatě téměř jako by řekl „Mám-li představu Boha, pak Bůh je“.). Mám-li tedy ideu s tak velkou předmětnou realitou, že nemohu být jejím zdrojem, pak existuje její zdroj mimo mne, a jiný důkaz něčeho vnějšího není. Tedy Bůh je. Shrňme: mám ideu dokonalého a jakožto nedokonalý jsem ji nemohl stvořit, tedy Bůh je. Přitom dokonalost je pro Descarta zjevně kvalitativně různá řekněme od velikosti (ač je užívá stejně).
Další „důkazy“ aj.: 1) Bůh je nekonečná substance, zatímco Descartes jen konečná, přičemž nekonečno je původnější a má víc reality než konečno. Tedy nejen že Bůh je, ale ještě je vnímání Boha prvotnější než vnímání sebe. 2) Nemít ideu dokonalejšího, nevěděl bych o své nedokonalosti a nepochyboval bych ani netoužil. Idea Boha není materiálově nepravdivá (jako idea chladu, který neexistuje, neb je jen nepřítomností tepla), protože dokonalost, nekonečnost atd. pozitivně existují. Navíc je „naprosto jasná a rozlišená“, i když mnohé boží nechápu. 3) Není-li Bůh, musím být vlastní příčinou, pak bych se ale stvořil dokonalým. Neplatilo by to, kdybych existoval stále; ale „z toho, že jsem byl před chvilkou, nevyplývá, že musím být nyní“ [s.71], není-li síla rovná stvořitelské, jež by mne udržovala. Takovou já ale zjevně nemám. 4) Ideu Boha jsem nemohl poskládat z více zdrojů, neboť jednou z jeho dokonalostí je jednota, resp. jednoduchost a taková představa by ji postrádala. Idea Boha je vrozená a, protože „veškerý úskok a podvod závisí na nějakém nedostatku“ [s.75], dokonalý (a všemohoucí) Bůh nemůže klamat.
IV. Meditace: Teodicea aneb o nedokonalosti
Proč ve světě stvořeném dokonalým Bohem existuje nedokonalost (v úsudku aj.)? Boha nelze pochopit. Také při posuzování Jeho díla nemáme hledět na jednotlivosti, ale na celek všech věcí, nedokonalost jen dává vyniknout dokonalosti. Příčinou lidských chyb je vůle, jediná naše neomezená schopnost. Chyba vzniká, když vůle soudí o něčem, co naši konečné a tudíž omezené chápavosti není dost jasné. Chápavost stvořil Bůh, jenž neklame, a tedy budu-li se držet jen toho, co mi chápavost ukazuje jasně, nemohu se mýlit. Poznámka ke svobodě: čím více jsem něčemu nakloněn, tím svobodněji to volím, nevyhraněnost je nejnižším stupněm svobody.
V. Meditace: O esenci
Za pravdivé a reálné jsoucno označuje Descartes vše, co lze „pojímat jasně a rozlišeně“ (a tudíž to není pouhé nic), bez ohledu na to, zda to „existuje v actu“. [s.92, poznámka] (Pozn. JH.: J.D.Scotus by řekl „jsoucna, jimž neodporuje být“. Zdá se, že Descartes obdobně dělí jsoucna na ty, jež mohou být a jež vnímá jasně a rozlišeně, a na jsoucna jež být nemohou.) Jsoucna existující pouze v mysli mohou mít pravdivou a neměnnou přirozenost (esenci, formu) na vůli a mysli nezávislou, což se ukazuje v tom, že o nich lze dokázat řadu věcí (třeba o trojúhelníku), které jsem předtím v mysli neměl a tedy jsem si je nevybájil. Zjevně tedy to, co jasně a rozlišeně vnímáme jako ideji náležející, ji skutečně náleží. Takto Descartes chápe, že ideji Boha přísluší existovat v aktu, a tedy Jeho existence je tak jistá, jako pravdivost matematických zákonů. Nelze myslet neexistujícího Boha, jako nelze myslet horu bez svahu, tedy existence je od Boha neoddělitelná a On existuje. Protože Bůh je a neklame, vše co vnímám jasně a rozlišeně je pravdivé, a „jistota a pravda všeho vědění závisí výhradně na poznání pravého Boha“. [s.101] (Připomeňme, že ideu Boha vnímá rovněž jasně a rozlišeně.)
VI. Meditace: O přirozenosti a různosti mysli a těla
Představování si vyžaduje zvláštní „zaostření ducha“, jisté soustředění na tělesno, nepotřebné pro čisté chápání (například mohu mít ideu tisíciúhelníku, ale věrně představit si jej nemohu), a je tedy od chápání různé. Zároveň bych očividně i bez představování si byl čím jsem, čili nenáleží k mé esenci, a tedy závisí na něčem jiném, a to jiné je nejspíše mé tělo, zdroj tělesnosti představ. Nenáleží-li představování a smyslové vnímání esenci člověka, pak duše nemůže být zdrojem představ ani vjemů a ty musí pocházet zvnějšku. Ve zkratce: Od přirozenosti máme sklon přisuzovat původ řady idejí tělesným věcem mimo nás, a protože Bůh neklame, musí to tak být, i když třeba díky nedokonalosti smyslů tyto věci nejsou zcela takovými, jak se nám jeví. [s.113] Bůh neklame, a tedy není omylu, jenž bych neměl sílu napravit. Ale mnohé, co se mi zdá pocházet od přirozenosti, je ve skutečnosti jen důsledkem zvyku soudit neuváženě (jako třeba existence prázdného prostoru). Také přirozenost není neomylná, neboť člověk je konečný. Je ustavena na obvyklé případy a jindy se proto může mýlit.
Duši chápe Descartes jasně a rozlišeně jako různou od těla, a tudíž tomu tak je. Navíc zatímco mysl je nedělitelná, tělo je dělitelné, a proto jsou tyto dvě substance zcela různé. Přesto vystupují spolu, jak ukazuje třeba existence pocitů.

