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Diplomová práce Tomáše Bárty se zaměřuje na jedno z hlavních témat Husserlovy fenomenologie – 

na jeho teorii poznání – v kontextu pozdní fáze Husserlova myšlení, totiž jeho úvah o krizi 

evropského pojetí racionality. 

 První kapitola stručně nastíní Husserlovy úvahy o krizi věd, která dle Husserla netkví v tom, 

že by jednotlivé speciální vědy dospívaly k mylným výsledkům, nýbrž v tom, že není jasné, zda a jak 

jejich poznání přispívá k poznání celku světa, v němž lidé žijí, a zda jim pomáhá se v tomto celku 

orientovat. Nejde o krizi jednotlivých věd, ale o krizi smyslu vědeckého poznání. Podle Tomáše 

Bárty tato krize charakterizuje i dnešní situaci: i dnes je „vědecká praxe od každodenního života.. 

odtržena přinejmenším stejně jako před 80 lety“ (8). Na rozdíl od ne-celkovosti, rozdrobenosti 

vědeckého poznání filosofie hodlá „teoreticky uchopit svět vcelku“ (9). 

 Ve druhé kapitole Tomáš Bárta vymezuje vlastní téma: práce bude sledovat krizový stav 

právě na tématu „problému poznání vůbec“ (9). Ukazuje, že již kritika psychologismu, jak ji Husserl 

formuluje nejpozději od Logických zkoumání, může být chápána jako upozornění na jeden konkrétní 

příklad krize vědeckého poznání, které se – v tomto případě – snaží vyjít z objektivizujícího popisu 

duševního dění a založit logické zákony na fakticky pozorovaných psychických postupech (10-13). 

V následujícím kroku autor upozorňuje na význam, který pro Husserla hraje poznání v 

„přirozeném postoji“ (14nn.). V tomto postoji nepochybujeme o věcech, které poznáváme a s nimiž 

zacházíme, stejně jako jsme si bezprostředně jisti, že jsou zde druzí lidé a zaměřují se na stejné věci, 

jako my sami. Husserl charakterizuje vědy, o jejichž diagnózu se pokouší, jako vědy přirozeného 

postoje, totiž jako vědy, které takto daný svět předpokládají. K zásadně formulovanému problému 

poznání lze dospět až opuštěním přirozeného postoje, totiž zaujetím postoje teoretického, 

reflektujícího (18nn.). Na tomto místě Tomáš Bárta formuluje problém poznání následujícími slovy: 

„jak vědomí v aktech poznání překračuje samo sebe, tj. transcenduje, vůči jakýmkoli objektům, 

které mu nejsou imanentní“ (19). 

 Třetí kapitola práce líčí Husserlovu kritiku novověkého vývoje vědy, přičemž vychází od 

Husserlovy rekonstrukce původní ideje, původního telos evropské vědy. Hnacím prvkem této tradice 

je idea takového poznání, které by mělo univerzální platnost a které by bylo celkové (21nn.). 

Zlomovými body v postupné krizi, do níž se tento ideál dostal, je matematizace využitá při 

poznávání přírody (Galileo), a přesvědčení, že objektivita poznání je neslučitelná s jeho vztažením 

k subjektu. Z vědy tak bylo „vypuzeno subjektivní prožívání světa“ (30). Výsledek tohoto procesu 

Tomáš Bárta shrnuje slovy: „vědy vlastně vůbec nepoznávají svět přirozené zkušenosti (což je jejich 

bytostným úkolem), nýbrž operují jen s jeho matematickým modelem, který předem postavily na 

jeho místo“ (31). Pouze máme-li na paměti původní ideál, chápeme, že tím dochází k „nedorozumění 

ohledně smyslu vědeckého poznání“ (31). Toto nedorozumění se podle Husserla odráží nejen ve 

vědách, ale i ve filosofických úvahách o poznání, například u Descarta či Kanta, kde všude narážíme 

na „stopy objektivismu“ (32). Tomáš Bárta zde podrobně sleduje Husserlův výklad novověkých 

filosofických nauk (32-39), aby se v závěru třetí části věnoval otázce, nakolik je Husserlův popis 

dějin vědy výstižný. Uvádí, že „téměř vyčerpávající odpověď“ na ni dává Ladislav Kvasz v knize 

Zrod vedy ako lingvistická udalosť. Upozorňuje na několik motivů, které podle Kvasze u Hussela 

chybí, jako je např. význam nástrojů (dalekohledu, mikroskopu, barometru) pro převratný rozvoj 

vědy a zároveň pro její vzdálení vůči tomu, co lze běžně vnímat smysly. V Husserlově výkladu dále 

schází řada pojmů, které nepocházejí od Galileiho a bez nichž je Husserlem konstatovaný vývoj 

nemyslitelný (experiment, stav systému, interakce atd., viz str. 41-43). Proti podobným výtkám hájí 
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T. Bárta Husserla slovy, že jeho intencí nebylo podat úplný popis dějin vědy, ale „uplatnit své pojetí 

dějin ve smyslu teleologie, tedy ideu, že o dějinách lze hovořit pouze tam, kde existuje kultura 

jakožto hierarchicky budovaný intersubjektivní výtvor ducha…“ (44). 

 Čtvrtá kapitola se vrací k otázce po Husserlově pojetí poznání. Tomáš Barta ukazuje, že 

součástí Husserlovy odpovědi je odmítnutí skepticismu stran poznání. Toto odmítnutí je založené na 

důkazu, že skeptická pozice je vnitřně sporná: „skepticismus je vnitřně spornou koncepcí, která, byť 

možnost poznání popírá, sama poznání domněle generuje: právě v podobě teze, že poznání není 

možné“ (46). Jakkoli je to výstižná parafráze Husserlova stanoviska, klade se otázka, zda opravdu 

byla prokázána vnitřní spornost skepticismu, případně jakou formu skepticismu Husserl přesně 

vyvrací. 

 Součástí Husserlova řešení problému poznání je zamyšlení nad „podstatou“ poznání, což je 

termín, který má u Husserla velmi přesný smysl podstatné struktury či eidos, k němuž dospíváme 

„názorem podstaty“ či ideací (47n.). Filosofická úvaha o poznání je tak pokusem názorně uchopit 

podstatu (eidos) poznání. K tomu se u Husserla přidává přesvědčení, že takové uchopení je reflexivní 

povahy, že se netýká primárně věcí, které poznáváme, nýbrž naší zkušenosti s nimi, našeho vědomí 

věcí (49). Základním přesvědčením, které o něž se tato zkušenost opírá, je všeprostupující – 

„generální“ – teze světa (50). Fenomenologie zkoumá tuto tezi tím, že vůči ní vykoná „epoché“ (akt 

zdržení se), která se týká světa, ovšem nikoli sféry čistého, transcendentálního vědomí, jež je vůči 

epoché „imunní“ (52). 

Husserlova vlastní teorie poznání je popisem způsobu, jak se v intencionálních aktech čistého 

já postupně vytváří smysluplný útvar, na který se zaměřuje, tedy „předmět“. Teorie poznání je 

analýzou této konstituce. Tomáš Bárta velmi dobře ukazuje, že předměty odlišných typů se 

konstituují odlišnými způsoby: jinak se konstituují časové předměty (melodie), jinak rozlehlé věci, 

jinak obecniny, a opět jinak fantazijní předměty. Autor výstižně shrnuje celý Husserlův záměr slovy: 

„Úkol vyjasnit podstatu poznání proto v tomto smyslu spadá vjedno s úkolem zmapovat průběh 

konstituce všech předmětů, jimž v přirozeném postoji přisuzujeme objektivní bytí“ (56). Toto 

mapování je přitom nejen teorií poznání, ale i základem věd (56). 

 V páté, poslední kapitole své práce Tomáš Bárta referuje o Patočkově kritice Husserlova 

projektu. Patočka Husserlovi vytýká, že jeho pojetí reflexe již předem obsahuje blíže nevyjasněný 

předpoklad o rozdílu mezi imanencí a transcendencí (57-59). Tomu je pak podřazeno i rozhodnutí 

nevztáhnout filosofickou „epoché“ i na samo čisté vědomí (60), jež Patočka kritizuje a vyžaduje 

epoché úplnou, univerzální. Autor velmi případně poukazuje na Heideggerovské kořeny Patočkovy 

kritiky (důraz na předchůdnou danost světa, již odhalujeme ve specifickém pocitu či naladění, 61). 

Filosofie pak nemá podobu hledání absolutního počátku pro další úvahy, nýbrž vyjasňováním již 

přítomného před-porozumění světu. Fenomenologie se stává hermeneutickou (61). 

 V samotném závěru autor zdůrazňuje, že navzdory kritikám si Husserl ponechává řadu 

zásluh. Vyzdvihuje například přenesení pozornosti od světa chápaného jako o sobě existující celek 

k naší zkušenosti s tímto celkem (63). 

 

 Diplomová práce Tomáše Bárty je založena na velmi široké znalosti fenomenologické 

literatury. Vyznačuje se schopností situovat sledované téma (problém poznání) do širšího 

myšlenkového rámce (krize evropské racionality). Mezi velké přednosti práce počítám i přesný a 

nezjednodušený výklad Husserlových úvah. Nedostatkem práce je její převážně referující ráz či – jak 

autor sám poznamenává – skutečnost, že se ubírá „především cestou rekapitulace“ (63). 

 

Navrhuji, aby se autor při obhajobě vyjádřil k následujícím otázkám: 

 Daří se Husserlovi prokázat vnitřní spornost skepticismu? Nelze připustit, že existují formy 

skepse, které se kritizovaného protimluvu nedopouštějí, a sice proto, že nic netvrdí (nýbrž se 

právě „zdržují“ soudu)? Jaký je přesně smysl vyvrácení skepticismu pro Husserla? 
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 Formulujeme-li problém poznání jako otázku, jak vědomí vykračuje ze své imanence a 

transcenduje k předmětům (což je „problém poznání v pravém smyslu“, 19), nepřistoupili 

jsme tím již na některé problematické předpoklady, například na rozlišení imanence a 

transcendence? Autor sám referuje o Patočkově kritice Husserla v tomto bodě. Klade se tedy 

otázka: lze i po této kritice formulovat „problém poznání“ výše uvedeným způsobem? 

 

Práci považuji za zdařilou a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou až výbornou, v závislosti na 

průběhu obhajoby. 

 

V Praze, 24. srpna 2018 


