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Daniel Zeman v úvodu své bakalářské práci uvádí, že nehodlá rekonstruovat „myšlenkový 

systém Gabriela Marcela“, neboť by to neodpovídalo vědomě ne-systematickému charakteru 

Marcelovy filosofie. Za svůj cíl si proto Daniel Zeman stanoví výklad hlavních motivů 

Marcelova myšlení a předvedení způsobu, jímž Marcel myslí (7). 

 V první části práce, nazvané „Konkrétní filosofie“, autor nejprve líčí myšlenkový 

kontext filosofie existence (oddíl 2.1, 9-15). Nabízí hutný a zdařilý přehled filosofických 

motivů (od pozdního Schellinga, přes Kierkeggarda až po Jasperse a Heideggera), které byly 

určující pro filosofii existence: kontrast mezi objektivním poznáním vědy a vždy subjektivní a 

individuálně naladěnou zkušeností jedince, důraz na nezavršený a dějový charakter existence i 

na její vsazení do světa (fakticitu), které nemůže ovlivnit. Následuje stručná charakteristika 

Marcelova typu myšlení (2.2, 15-20), v níž Daniel Zeman upozorňuje na blízkost mezi 

myšlenkovým úsilím a uměním (v Marcelově případě dramatickým uměním a hudbou). Pro 

myšlení i uměleckou tvorbu platí, že začínají okamžikem, kdy se otevřou vůči nějaké 

inspiraci, nikoli když se soustředně zaměří na zvolený předmět coby téma analýzy (19). 

Závěrečný oddíl první části (2.3, 20-24) poukazuje na paralely mezi Marcelem a Bergsonem, 

například na jejich obezřetný pohled na jazyk: pro oba může jazyk hrát roli povrchního a 

zavádějícího uchopení hlubší intuice. Daniel Zeman ovšem upozorňuje, že se tím Marcel 

nedostává do polohy subjektivismu: třebaže neusiluje o obecné pravdy, jde mu „o promýšlení 

určitých zkušeností, které propojují jednotlivé lidi jakožto žijící a jednající, milující či trpící. 

V této sféře se již nedočkáme verifikací, a přesto zde nejde o pouhý subjektivismus“ (24). 

 Ve druhé, hlavní části své práce, Daniel Zeman stručně vystihuje Marcelovu diagnózu 

soudobého světa chápaného jako svět „rozbitý“ (cassé, 25-27), jako svět, v němž jsou lidé 

atomizování, ztotožňování se společenskými funkcemi, a v němž se jejich skutečné 

společenství stává nemožným. V oddílu 3.2 (27-31) autor vykládá Marcelovo klíčové 

rozlišení mezi problémem a tajemstvím. Problém je – v parafrázi Daniela Zeman – „utvářen 

teprve naší izolací od věci“, skrze niž ji snažíme zvládnout (28), tajemství neguje toto 

rozlišení přede mnou – ve mně, je upozorněním, že poznávající subjekt sám je zapojen do 

otázky (29). Paralelně s touto distinkcí autor pojednává o rozdílu mezi první reflexí (která 

umožňuje objektivující zasahování do světa) a druhou reflexí, která je znovu-nabytím 

roztrženého vztahu, například vztahu mezi mnou a mým tělem (29n). Závěrečný oddíl (3.3., 

32-41) se zaměřuje na velmi obtížné téma, totiž na Marcelovu ontologii. Třebaže v této 

ontologii bytí nemůže být charakterizováno, poznáno, ani vlastněno, nejedná se o 

agnosticismus, ale o důraz na to, že zkušenost s bytím nemá charakter poznání, nýbrž setkání 

(33n.). Jakkoli je ontologická zkušenost charakterizována pojmy, jako je touha či plnost, 

nejde – jak Daniel Zeman upozorňuje – o definice, nýbrž „o opis pro skutečnost, že [bytí ] je 

mi zastřeno a že je odkrývám, nikoli mám“ (37). V závěru druhého oddílu Daniel Zeman 

upozorňuje na blízkost mezi pojetím zoufalství u Marcela a Kierkegaarda: překonání 

zoufalství je myslitelné jen vztahem k něčemu, co se nachází mimo toho, kdo si zoufá. 

Společný rys obou úvah o zoufalství D. Zeman pojmenovává jako „paradoxní prolnutí 

závislosti a svobody“ (40). Třebaže se tím do hry dostává motiv transcendence, který lze 

snadno interpretovat, nábožensky, Daniel Zeman trvá na tom, že ne-náboženský, filosofický 

výklad tohoto motivu je rovněž myslitelný (41, 43). 

 Daniel Zeman napsal výbornou práci, v níž kromě hluboké znalosti Marcelova 

myšlení a jeho filosofického kontextu prokázal i cit vůči specifické povaze Marcelova typu 



uvažování. Na námitky, že Marcelova filosofie není soustavná, odpovídá úvahou o čtenáři 

filosofických textů: „ne vždy klíčovou roli hraje sledování subtilní argumentace a úsudkových 

procesů, ale často spíše určitá výzva čtenáři, aby se ve spolupráci s textem navracel k sobě 

samému a aby se sám… pokusil o nový náhled na fenomény, které mohou být nekriticky 

přijímány jako dané.“ (43) 

 

 Práci považuji jednoznačně za velmi zdařilou. Pro účely obhajoby navrhuji komisi 

následující otázky: 

 

 Lze lépe popsat „paradox usebrání“ (či „tajemství“ spjaté s druhou reflexí)? Marcel 

tento paradox líčí slovy: „ono já, do něhož se obracím, přestává tímto okamžikem 

patřit sobě samému“ (31). Lze vyložit přesněji, proč je výsledkem aktu sebereflexe 

takové „vyvlastnění“? 

 Co přesně získáme tím, že motiv reflexe vyložíme jako akt přivlastňování si toho, nač 

se zaměřujeme (případně jako negace takového přivlastnění)? Reflexi lze též chápat 

jako poznání, nikoli nutně jako vlastnění. 

 Jaký je přesně výsledek úvahy o Gilsonově návrhu, chápat bytí u Marcela jako akt 

existence (34n.). Chápu autora dobře, že se podle něj Gilson vydává při interpretaci 

Marcela chybnou cestou? 
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