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Předložená práce Štěpány Rašky představuje detailní rozbor Patočkova nevydaného díla 

„Věčnost a dějinnost“ a zdařile vykresluje její místo v rámci existenciálně laděné 

fenomenologie a soudobých sporů o humanismus. Originalita Raškova přístupu spočívá ve 

vznesení pochybnosti nad tím, a) zda se Patočkovi v posledku daří vypracovat vlastní a 

konsistentní stanovisko mezi koncepcemi člověka, které kritizuje; b) zda Patočkova pozice 

nakonec – navzdory jeho vlastním deklaracím – přece jen neústí v metafyziku svého druhu, 

založenou na hypostázi vědomí jako schopnosti negace všeho daného.  

V rámci prvé pochybnosti autor systematicky zkoumá na příkladech Patočkova deklarovaného 

odstupu od Husserla (20-22), Heideggera a zejména Sartra, nakolik jde o skutečný rozchod 

s kritizovaným stanoviskem, či nakolik se z Patočkovy strany jedná o pouze verbální a 

nedostatečně zdůvodněné sebe-vymezení. Byť autor často uzavírá, že se Patočkovi nepodařilo 

beze zbytku vypracovat dostatečně odlišné stanovisko na to, aby si mohl právem nárokovat 

deklarovanou odlišnost vůči svým fenomenologickým předchůdcům, nijak přitom nepopírá, že 

se českému autorovi zároveň daří syntetizovat dostatečně svébytným způsobem podněty 

čerpané z Husserla, Heideggera i Sartra. Na jedné straně se tak Patočkovo vlastní stanovisko 

ukazuje jako neméně subjektivistické než kritizovaná pozice Husserlova (ba dokonce je zde 

právem naznačeno, že Patočka zůstává v zajetí Husserlovy „absolutizace vědomí“), na straně 

druhé Š. Raška vyzdvihuje originalitu Patočkovy reinterpretace Husserlovy suspenze generální 

teze v termínech „generálního protestu vůči předmětnému univerzu (s. 24). Co se Heideggera 

týče, autor poukazuje na mnohé a ne vždy přiznané inspirace „analytikou pobytu“, jak ji známe 

z Bytí a času, přičemž Patočkova odlišnost tkví zejména v etické, ba přímo moralistní 

reinterpretaci rozdílu mezi vlastní a nevlastní modalitou existence, zjevně v rozporu 

s Heideggerovým explicitním varováním. Na tomto místě by snad bylo vhodné navíc dodat, že 

stejně jako Heidegger se i Patočka ve svém poválečném spise prohřešuje vůči fenoménu 

spolubytí minimálně tím, že je chápe jednostranně v termínech úpadku, útěku či sebeztráty, 

což autor sice naznačuje,1 aniž by však rozvinul vlastní kritiku tohoto úskalí. V nejvýraznější a 

                                                           
1  „sociální rozměr člověka má i u Patočky primárně charakter svodu“ (s. 32) 



nejpropracovanější části textu pak Š. Raška velmi zdařile identifikuje sartrovské motivy 

v Patočkově pojetí lidského bytí jako nikdy nehotového bytí-pro-sebe a jako transcensu 

založeného v časové struktuře. Správně také ukazuje, že nesnáze spojené se zachycením 

vědomí v aktu sebe-reflexe, související s nemožností jeho fixace do jakékoli pevné struktury, 

Patočka analyzuje právě v návaznosti na Sartrovo Bytí a nicotu (str. 29). I zde je třeba docenit 

kritičnost, s níž autor poukazuje na spíše deklarovanou, než skutečnou Patočkovu distanci vůči 

Sartrovi, například s ohledem na otázku toho, zda Sartre skutečně považuje samo bytí věcí za 

„hnusné“, jak mu podsouvá Patočka, aby se vůči němu poněkud svévolně vymezil. Také 

Patočkovu snahu o překonání Sartrova voluntaristického důrazu na ničím nepodmíněnou 

sebeprojekci autor v závěru podkapitoly věnované diskutované specifičnosti „Patočkova 

pojetí člověka“ pokládá právem za nepřesvědčivou. 

Co se týče pochybnosti druhé, Raška neméně zdařile identifikuje Patočkovu opozici vědomí a 

předmětného jsoucna, která je ve špatném slova smyslu dualismem metafyzickým a 

předsudečným, poplatným Sartrově distinkci bytí-o-sobě a bytí-pro-sebe. Přesto autor 

v závěru obhajuje Patočkovu snahu o nalezení střední cesty mezi nedějinnou podobou 

metafyziky (například platonismem Rádlova či Schelerova ražení) a pozitivistickým či 

materialistickým lpěním na pouhé faktičnosti a předmětnost. Ba dokonce vidí v Patočkově 

reinterpretaci a rehabilitaci typicky lidského sklonu vydávat za hranice čistě vykazatelného 

jsoucna (které se projevuje stejně tak v metafyzice jako ve víře) nejoriginálnější motiv 

Patočkovy poválečné fenomenologie, jímž se český myslitel odlišuje od svých německých a 

francouzských vzorů.  

Předloženou práci, která je po systematické i formulační stránce zcela příkladná jak svou 

osnovou, tak i přesností, po formální stránce mírně kalí jen nadměrné množství chyb 

v interpunkci, kdy plynulost četby narušuje na více než dvaceti místech chybějící, či naopak 

přebytečná čárka. Prohřešků proti pravopisu, jako např. v genitivu „motivy Sartrovi“ na s. 50, 

je zde minimum.  

Pro obhajobu této všestranně vynikající práce bych navrhnul pouze dvě kritické připomínky a 

jednu otázku.  

1) Na str. 13 autor vyslovuje domněnku, že Patočka neměl přístup k Heideggerově Dopisu o 

humanismu: „Zároveň je třeba konstatovat, že Patočka pravděpodobně v době sepisování 



Věčnosti a dějinnosti Heideggerův Dopis o humanismu ještě nečetl.“ Avšak z Patočkova 

traktování pojmu alétheia a z jeho odkazu na Beaufreatovu studii Martin Heidegger et le 

problème de la vérité, která vyšla v listopadu 1947 současně s překladem části Heideggerova 

Dopisu o humanismu v časopise Fontaine, lze podle mého názoru s dostatečnou evidencí 

vyvodit, že přinejmenším s touto částí Dopisu o humanismu byl Patočkově během dokončení 

prací na Věčnosti a dějinnosti konfrontován.  

2) Autor Patočkovi vyčítá poměrně „rychlý přechod od dialektiky vědomí, k čistě praktickému 

rozvrhování“ (s. 44). V tom má jistě pravdu, protože Patočka sám o překonání danosti v aktu 

uchopení daného na pozadí horizontu nedaného, stejně jako o praktické proměně fakticky 

daného bytí v bytí sebou, které za své existenciální volby nese zodpovědnost, mluví takřka 

jedním dechem. Není však zároveň v tomto propojení mezi teoretickým odstupem od pouhé 

danosti a praktickým sebepřevzetím důležitá úzká vazba, kterou zde – byť s nesnázemi a ne 

vždy zcela explicitně – Patočka odhaluje a v níž spočívá sama originalita jeho syntézy 

Husserlovy a Heideggerovy verze fenomenologie? Přesahování daného je stejně tak postojem 

kriticky-teoretického vědomí, jakož i způsobem bytí zkrátka proto, že veškeré myšlenkové 

výkony chce Patočka odvozovat z vlastního existenciálního sebe-rozvrhování.  

3) Další kritické otázky, které si lze v souvislosti s Patočkovým pokusem o „novou filosofii 

člověka“ klást: není absolutizování „otevřenosti“, „neuzavřenosti“, „nehotovosti“, 

„překračování vší předmětnosti“, atd. filosofickou pastí svého druhu? Skutečně se člověk ve 

svém nejvlastnějším bytí definuje právě překračováním vší danosti? Není takovouto hypostazí 

neprávem opomíjena naše sounáležitost s předmětným světem a s celkem živé přírody?  

 

Souhrnem lze říci, že se autorovi nejen podařilo identifikovat hlavní inspirační zdroje Věčnosti 

a dějinnosti na základě pečlivého rozboru motivů, jež Patočka pouze implicitně přejímá 

především z Heideggera a Sartra, ale také v průběhu celé práce prokázal schopnost vlastního 

kritického hodnocení dosahu a odůvodněnosti Patočkových myšlenek, a to v míře, která 

v bakalářských pracích není často vídaná. Předložený text proto vřele doporučuji k obhajobě 

s navrhovaným hodnocením „výborně“.  

V Praze dne 8. 6. 2019.  

Ondřej Švec, Ph.D.  


