
Posudek na magisteĺskou prácíJiřího Zelenky ĺa téma

Půuod intencionalifl a njlšlení poądniho Husserla pĺo obhajobu na FHS UK v Pnze

Ptá,ce o rozsahu cca 50 stÍan textu je přehledně ĺozđělena đo třech tematických

části, po kĺátkém úvodu násiedují tři kapitoly a ktźtké shĺnutí v Závěru. Pt:rn ze
ďech kapitol je Úvod k pojmu intencionallqr (10-23), kteý je inovaavru v tom, že

se neopírá o klasické ĺané ptáce, jako Iłgickĺź ąkounĺźní či první knihu Idaĺ k üsté

fenonenologii, ale vzhledem k tomu' co ho u Husseĺla bude za1imat především,

fovnou o pozdní spĺs Zkušenost a soud, vyđaný v t. 1,939, sice aź po smĺti Edmunda
Husseĺla, ale )e to práce o pozđní' tzv. genetické fenomenologi, kteń ZeLenku
vlastně za1ímá, a je to napÍosto tegrtimní volba, vzhledem k tomu, že tento spis

Husseĺl ještě sám autonzoval. To, že je tento ýznamný pÍamen v českém prostředí
zatim má"Lo komentovaný, je v této souvislosti možné vyzdvihnout ve prospěch

Jiřího Zelenky, ktery musel pĺz.coY^t s německým oĘnálem,prctože český překlad
zatim neexistuje, a jako jeden z prvních se v něm samostatně zoĺientovat. Prckáza|
tak schopnost samostatné inteqpretačn púrce S pÍameny, což je jedna zhlavnlch
úloh, kteĺou autot diplomové, pńce v oboĺu filosofie musí zváđnout, a Zelenklovi
se to daří velmi dobře. Ve svém tematickém zaměÍení se zajímá' především o
koncept předpĺedikaivĺĺ zkušenosti, ktetou odhaluje tepfve geneticky zaměI'ená'

fenomenologická ana|ýza. Vodítkem pĺo pochopení této nové Husserlovy metody

mu byl přítom 1iklad, směĺodatný pÍo dĺuhou část práce o instinktivní
intencionalitě, od jihokoĺe)ského autoÍa Nam-In Lee. Dĺuhá ćást ę.4-39) tak četpá

především z ýkladů dnes jIž klasické Leeho knihy Husserls Phcinonenologie der

Instink'n z ĺ 1'993, ale Zelenka ĺezttácí přitom ze zÍetele svou vlastn otázl<v. Jđe
mu ''o genezi intencionallty, o její zrozen" (25)' nakonec o původ intencionality
v tělesnosti. Píše: ,,v otázce fenomenologie instinktů, se JIź definitivně dostáváme

za hrarice statické fenomenologie, jako fenomenologie, )ejlmž cílem je odĘtí
konstituce ýznamu objektivních, ĺozumově motivovaných aktu. v případě

instinktu se totiž jíž o nc podobného nejeđná, instinkt není nositelem qýznamové

platnosti G.., 1'993, s. 52). Instinkt je motivován čímsi ,,předtozumoým", co lze
popsat jako jakési ,,uspoko1ován potřeb". Pohybujeme se zde na záů<Iađru tělesné

ĺovině." (25) odtud plyne ĺávaznost třetí části (40-52), ve kteĺé se Zelenka doýká
,,Pĺoblému tělesnosti", 

^ 
to přeđevším fla zálilađě četby Fenomenologie unĺmĺiní

Mauľice Merleau-Pontyho. Y Závěru (53-58) pak shĺnuje hlavď myšlenky své práce

a otevĺt'á si někteĺé nové peĺspektivy dalšího tázźtn.

Chtěl bych vyzvednout Zelenkovu pľáci s pĺimáĺními texty. Není to samozřejmé,

zejménakdyž si uvědomíme obĺžnost Husserlových texru obecně, a jeho pozdruch
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ĺukopisů ke genetické fenomenologii zvláště. Zelenka četl nejen Zkušenost a soud

v originále, ale i texty vydané v támcí edice Grenęroblene der Phtinonenologie. AnaĄsen

des ĺJnbewusstĺeins und der Instinkte. Metapfutsik. Sparu Ethik (Husseľliana XI'II z t.

201,4). Domnívám se, že si se zźĺklađnimi myšlenkami a obrysy Husseĺlovy i
Merleau-Pontyho teoĺie tělesné intencionality poĺadil dobře, nemám k jeho

ýt<ladům ýhrad. D,&Iežité je, že si touto sondou do genetické fenomenologie

instinktivní a pohybové intencionality připĺavil půdu pĺo další studium této důležité

pĺoblematiky, kteĺá je ĺelevantn jak v ĺámci Íilosofie samé, tak i v dnešním dialogu

filosofie a vědy, fenomenologie a neurověd např., jak se ukazuje v pĺacích autoľů

pohybujících se na pomezí mezi oběma přístupy k tělesnosti (S. Gallagheĺ), kteří

přitom pncují s Husseĺlem a Metleau-Pontym a akualiz'ují jejich ođkaz.

I{đyž necháme stÍanou spisy Jana Patočky, objevila se v poslední době v Čechách

tato pĺoblematika nedávno v knize Michala Ajvaze Cesta k pramenůn sm1s/u: genetickĺź

fenonenologie Ednunda Husserla (Ptaha: FilosoÍia, 201'2), kteĺou Zelenka ovšem

nezmiňuje. To je jedno z opomenutí, kteĺé bude třeba napravit v další Zelenkově
ptźrcí na tomto poli. Náĺoky na magisteĺskou pt'ácí' pokud jde o sekundáĺní
litemtuĺu' nejsou tak vysoké, jako v případě ptáce doktoĺské. T tak je ovšem Seznam

liteĺatury k tématu spíše stĺučný, a neuspořádaný, a i v textu diplomové pńce samé

je znát, že autor liteĺatuĺu nekonzultoval příliš soustavně. V textu prźrci navic zůstal

i [ađa překlepů' i z tohoto hlediska by bylo potřeba ji zdokonalit.

Púĺci přesto hodnotím jako mimořádně kvalitní, doporučuji nejlepší hodnocení'

I(arel l{ovotný
F'HS UK
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