
Posudek vedoucího diplomové práce Bc. Moniky Kavkové: „Heideggerova daseinsanalýza“ 

 

Na začátku své práce formuluje autorka téma své práce v Úvodu: „Má diplomová práce se zabývá 

daseinsanalýzou známého fenomenologa Martina Heideggera. Představuji čtenáři jeho pohled na 

daseinsanalýzu a problematiku s ní spojenou. V diplomové práci se zaměřuji také na historii 

fenomenologie, která je s daseinsanalýzou nedílně spjatá. Čtenáře seznamuji s velkými jmény v 

tomto oboru, a to jak s historickými, tak se současnými daseinsanalytiky a seznamuji také s jejich 

úhly prohledů na tuto problematiku.“ (s. 9) 

Autorka se nejprve věnuje stručné historii daseinsanalýzy od Heideggerovy diskuse 

s Binswangerem a setkání s Medardem Bossem a uskutečnění Zollikonských seminářů. Je třeba 

ocenit zpracování nepříliš známé historie ustavení české recepce Heideggerovy analytiky Dasein, a 

to často s využitím primárních zdrojů. Dále jsou představena základní východiska daseinsanalýzy a 

projekt daseinsanalytické psychologie, přičemž je vyjasňován poměr daseinsanalýzy 

k psychoterapii. V dalším se autorka zabývá historickým kontextem zrodu fenomenologie, sleduje 

klíčový motiv času a temporality v souvislosti s otázkou po bytí. Poslední části práce jsou věnovány 

zejména klíčovým motivům Dasein, Sorge, Er-eignis, a to v jejich temporálních charakteristikách. 

Autorka nepochybně zvládla poměrně složitou fenomenologickou problematiku, zejména zapojení 

otázek temporality a jejich prosvětlení je třeba ocenit. Nicméně tato souvislost zůstává v práci často 

stále na povrchu. V druhé polovině práce se též téměř vytrácí hlavní téma daseinsanalýzy. Místy 

není rozlišeno mezi Heideggerovým dotazováním temporality a Husserlovými analýzami vnitřního 

vědomí času (zřetelné je to např. na s. 33). Stejně tak v Husserlově fenomenologii není rozlišeno 

mezi epoché a návaznými redukcemi – například: „Díky fenomenologické redukci, čili právě 

epoché, se dobereme k fenoménu.“ (s. 27)  

 

Z toho vyplývají tyto otázky: 

Jak se k sobě má fundamentálně-ontologická analýza struktur Dasein a rozličné významově obsažné 

podoby lidské existence? 

Je vskutku fenomenologická redukce a epoché totéž? 

 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Trutnov, 11. května 2019        David Rybák 


