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    Máme před sebou velmi neobvyklou práci, která se věnuje velmi obtížnému tématu, jímž je filosofická reflexe lidského těla. Autor Bc. Milan Rychta velmi 

správně počíná svůj pečlivý výklad ontologickými a gnozeologickými předpoklady Descartova vztahu k tělu a k tělesnosti. Jde v podstatě o psychofyzický 

paralelismus, jenž zasáhl naprosto osudově evropský vztah k tělu v medicíně a v pedagogice, o sensus communis v tomto ohledu ani nemluvě.  

    Absolutní protiklad mezi res cogitans a res extensa, řešený jen okasionalismem božské veracitas, vytvořil v evropském a také americkém povědomí 

rozdvojení každého člověka na dvě substance. Tento stav zůstává i dnes v podstatě nezměněný, až na malé výjimky patřičných snah v psychosomatice, ve 

fyzioterapii a v psychoterapii. 

    Tělo patří ke světu a svět patří k tělu jinak, než nám napovídá subjekt-objektový rozvrh karteziánského pojetí našeho společného světa. Soupatření člověka 

k Dasein, ke světu a k bytí nám přináší především fenomén tělesnění. „Ruka má tělo“ a „řeč má celého člověka“ – to jsou dvě poznámky velmi známé ve 

fenomenologické recepci těla a výkladu tělesnění, které je pochopeno jako pohyb po cestě života, kdy se pohybová figura ukazuje jako současné působení 

motoriky, myšlení, citů a vůle. To vše se děje simultánně, nikoli v sukcesivitě, jak je běžné v medicínské praxi. Nás zajímá právě intencionální výbava, jež pod 

názvem tělesné schéma obsahuje v sobě všechny retence i protence a v podstatě řeší Descartův problém absolutního rozporu mezi tělem a duší. Řeč je 

přímo důkazem toho, že tato podvojnost není pravdivá, protože v řeči současně působí motorika, myšlení, vůle i city.  

    Kolega Rychta velmi pozorně zpracoval i text velmi známé autorky knihy „Symbolismus lidského těla“, která představuje zásadu o soupatřičnosti lidského 

těla a světa kolem nás v hermeneutickém nadhledu. Ostatní kapitoly jsou velmi dobrým doplněním autorovy kritiky karteziánského vztahu k tělu. Především 

Mertleau-Pontyho myšlení hraje zde velmi důležitou roli.  



    Práce je velmi bytostná, tematicky vyrůstá ze zaměření autorova studia, je dobře propracována po formální i věcné stránce. Rozhodně práci doporučuji 

k obhajobě, s touto otázkou do rozpravy:  „Co to jsou urimprese, retence a protence v Husserlově vnitřním vnímáním času a jakou úlohu hrají ve 

fenomenologickém výkladu lidského těla?  

 

 

 

V Praze dne 15. 5. 2019                                                                                                                                   prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.   


