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 Práce Daniela Zemana má sice ráz monografické studie, avšak nejde v ní jen o 
nějaké close reading zvoleného díla, protože autor jednak ozřejmuje určité segmenty 
kontextu, jednak Marcelovo myšlení představuje originálním srovnáním s určitými motivy 
v textech Henri Bergsona. Daniel Zeman však velmi dobře rozumí i tomu, co je trvalým 
přínosem  filosofického existencialismu v moderním myšlení, to jest „zkoumání fenoménů 
z hlediska jejich významu pro člověka“ (s. 11), stejně jako dobře volí jako určité vodítko 
při čtení Gabriela Marcela vztah svobody a fakticity. Citlivě přihlíží k určité specifičnosti 
(ač nikoli výjimečnosti) Marcelova „diskursu“, to jest ke komplementaritě filosofické a 
literárně-dramatické dimenze jeho díla, což je vlastně určitým důsledkem toho, co se 
nazývá „konkrétní filosofie“ a má svůj význam i proto, že Marcel i svým způsobem psaní 
oponuje „systému“, v němž ustává pohyb hledání a prohlubování a který ruší vztah lidské 
„účasti“ na realitě: je zjevné, že cesta k existencialistické ontologii vyžaduje přístup zcela 
jiný. 
 Právě zde se pak objevuje srovnání s Bergsonem, u něhož klade Daniel Zeman 
důraz na jeho kritiku racionalistického pojetí vědění a neosobnosti pojmových 
generalizací, což je paralela, která vede k tomu, že určitým minimálním společným 
jmenovatelem obou myslitelů je rovněž jejich pojetí jazyka, pochopení pro význam 
metafory, která odkazuje za slovo a obecný pojem. 
 Myšlenkovým jádrem práce je pak otázka, jakým způsobem se Gabriel Marcel 
vyhýbá výtce ze subjektivismu. Odpovědí na ni je rozbor Marcelovy ontologie 
soustředěné kolem fenoménu „tajemství“, který je překryt stále rigidnější organizací 
společnosti, která vede až k její sebedestrukci, pokud vyžaduje identifikaci s celkem 
(Daniel Zeman si všímá společného motivu s Levinasem, jakkoli u vědomí rozdílných 
východisek) a pokud je jejím cílem ztotožnění člověka se sociálními funkcemi. Jinak 
řečeno: pokud dominuje sklon redukovat tajemství na problém, a tedy oddělení vědění a 
věci, zatímco pochopení ontologického tajemství vyžaduje participaci (a tu nelze klást na 
stejnou rovinu se „subjektivismem“). 
 Práce je jasně strukturovaná a pomáhá si vhodně volenými příklady: Marcelovo 
uchopení tělesnosti (jsem svým tělem) je například důležitým klíčem k jinak 
nedefinovaným pojmům bytí a tajemství, protože ukazuje dvojí významovou intenci 
v pojetí „vtělené bytí“ (nelze redukovat jen na křesťanskou interpretaci, protože právě 
tak jde i o žitou zkušenost) a to, že za rozporem je třeba vidět cosi, co přesahuje jeho 
problematičnost a co zpřístupňuje teprve marcelovská „druhá reflexe“ – sebeodevzdání 
se ve sebezmocnění, kdy „já“ přestává patřit sobě samému (což je opět další verze 
přesahování za primitivní dualitu subjektivního a objektivního). Na jedné straně Daniel 
Zeman velmi dobře ukazuje, jak je tento akt v kontrapozici k „funkcionalizaci“, na druhé 
straně – právě i v souvislosti s marcelovským „pojmem“ bytí a ontologické zkušenosti 
(plnost) – se snaží odlišit interpretační možnosti, totiž to, zda klíčem k Marcelově 
ontologii je tradice metafyziky (tomismus v jeho moderním chápání např. u Etienne 
Gilsona), anebo zda jde o „existencialistické“ chápání bytí. Nerozhoduje se jednoznačně 
pro jedno či druhé, nicméně odpověď je v textu přinejmenším implicite naznačena, pokud 
bychom řekli, že to, k čemu zkušenost bytí míří, není „co jest“, nýbrž sám fakt „že jest“, 
tedy tajemství daru, jak by řekli jiní, třebaže k Marcelovi neodkazují. 
 Na uvedené práci oceňuji především znalost textů (francouzských) a schopnost 
aktivně s nimi pracovat – ale stejně tak i schopnost nalézt adekvátní příklady, s nimiž je 
možné srovnávat a výklad přesněji profilovat. Neboť v jednom i druhém práce Daniela 
Zemana značně přesahuje to, co se od bakalářské práce očekává. 
 
Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě. 
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