
Oponentský posudek doktorské práce 

Jaroslav Novotný 

Krajina, řeč a otevřenost bytí. Studie k Heideggerovu existenciálnímu pojetí prostorovosti 
, 

Ustav filosofie a religionistiky, FFUK, 2007 

Práce si stanoví za cíl vyložit Heideggerovo pojetí "existenciální prostorovosti", jakje rozvíjel 

v Bytí a čase a několika navazujících pojednáních. Druhým "směrem analýz" je proniknout do 

základních struktur "nejen existenciální prostorovosti, ale lidské existence vůbec" (1). Práce se proto 

člení na dvě části. První se zaměřuje na otázku prostoru v Bytí a čase (1.), druhá se nejprve soustředí 

na otázku celosti existence v Bytí a čase (1111), a poté se obrací k základním ontologickým tezím 

z období následujícím po Bytí a čase (11/2). 

Před vlastním pojednáním autor předesílá důležité metodické zamyšlení. Přístup, který 

zastává, označuje jako "interpretaci". Ta musí splňovat dva požadavky: na jedné straně musí 

odpovídat Heideggerovým "výkladům a postupům", na druhé straně "musí být vedena i záležitostí 

samou" (1). Interpretace má tedy být přiměřena jak textu, tak věci samé. Přiměřenost věci umožní 

interpretovi vzdálit se do jisté míry od textu, "uvolňovat se od doslovného následování původních 

analýz" (2). Proto se Jaroslav Novotný rozhodl přistoupit k vlastní "tvorbě terminologie": oprostit se 

od Heideggerových "terminologických zkratek" a upřednostnit "opisná vyjádření" (víceslovné obraty 

vyznačené jednoduchými uvozovkami nahoře). Autor dále uvádí, že se téměř vyhýbá doslovným 

překladům, a chce je nahradit "vlastní interpretační formulací sledované záležitosti" (3). Jak ovšem 
v 

uvidíme, je nucen některé Heideggerem formulované pojmy přeložit. Casto nabízí nové překlady, 

které jsou místy problematické. 

Hlavní myšlenka první části práce, která se zaměřuje na Heideggerovo pojetí prostoru v Bytí a 

čase, je následující: klíčovým fenoménem prostorovosti je řeč. Lidská existence je provázena takovým 

rozuměním, které je kruhové, dialogické. To má svůj dopad i na pojetí prostoru, které autor vyloží 

v části 1/4 jako "dialog s krajinou". 

Autor popisuje "proměnu optiky", jež umožní Heideggerovi popsat jsoucno jinak, než jen jako 

něco v prostoru se vyskytujícího. Jsoucno je něco, co se mne může dotýkat, a sice proto, že existence 

má povahu "bytí ve světě", které je zdržováním se u věcí, obýváním světa, a nikoli prostorou 

obsažeností v trojrozměrném prostoru. Autor zde velmi podrobně parafrázuje výklady z Bytí a času, 

§§ 15 a 16, které se zaměřují na způsob, jak se pobyt setkává se jsoucny v běžném zacházení s nimi. 

Jsoucna sejevíjako vhodná či nevhodná, přičemž stojí v širší souvislosti odkazů k jiným jsoucnům 

("horizontální významové odkazování", 14) a zároveň ve vztahu "ke smysluplnému celku celé 

souvislosti zacházení s těmito jsoucny", jímžje zde "dílo" ("vertikální směr odkazování", 14). Celkem 
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zacházení je "dílo" takříkajíc jen "pro zatím" (16), neboť se ukáže, že se zde hlásí ke slovu fenomén 

světa. Zde však již narážíme na vyjádření, o němž lze vést spor: 

"Při díle je však pobyt nejen kvůli právě faktické okolnosti, čili vždy kvůli světu, nýbrž 

zároveň vždy kvůli tomu, že mu jde o to, jak tady - vždy v nějaké celkové světské okolnosti -

jest. Kvůli světu, který vyvstává jako vždy nějaká konkrétní celková světská okolnost bytí 

pobytu, je pobyt kvůli vlastnímu bytí, o které mu v tomto bytí vždy jde, při díle tak, že se 

adekvátně světské okolnosti zařizuje, přičemž zachází s tím a oním vhodným jsoucnem" (19). 

Do centra pozornosti se zde dostává vztah pobytu a světa. Jedním dechem se praví, že pobyt je kvůli 

světu, a zároveň, že je kvůli vlastnímu bytí. Jde zde výraz "kvůli" užit v obou případech ve stejném 

významu? Kvůli čemu tedy pobyt je? Co má v poslední instanci status "toho, kvůli čemu jest ostatní" 

("das Worumwillen"). Jeden z hlavních problémů první části práce vidím v opomíjení této otázky. 

Autor pak již jen opakovaně mluví o "klíčové existenciální vazbě' bytí pobytu a světa'" (21), event. o 

vazbě "kvůli čemu (kvůli světu) - kvůli komu (kvůli pobytu)" (26). 

Toto opominutí se projeví později při rozboru "krajiny", kde autor mluví o "vhodných 

jsoucnech ", příp. o jsoucnu na jeho vhodném místě bez dalších upřesnění (26). Zde citelně schází 

odkaz k tomu, pro koho je vhodné, a ocitáme se tak v blízkosti Aristotelovy nauky o přirozených 

místech. Prostor je pak 

"celek otevřených krajin míst vhodných jsoucen, které se ... otevírají v tomto celku v jistých 

směrech, ježjsou určeny jak právě danými okolnostmi, tak i orientujícími konstantami. 

Prostor se dává jako celek těchto krajin, které se otevírají adekvátně určujícím okolnostem 

celkové světové situace, kvůli kterým se v nich pobyt kvůli vlastnímu bytí zařizuje" (28). 

Zde jako by autor chtěl před vztah pobytu k vlastnímu bytí předsunout vztah ke světu, aby tak 

zdůraznil, že pobyt je "bytí ve světě" a je tedy při svém starání odkázán na svět. Takový přístup, 

jakkoli je pochopitelný, však možná potlačuje určitý prvek Heideggerovy úvahy. Cožpak nedospěje 

Heidegger k tvrzení, že pobyt je "weltbildend"? Již v Bytí a čase se praví, že "svět" je "rys pobytu 

samého", zatímco jsoucna vyskytující se ve světě jsou "weltlos" (§ 12). Nesouvisí uvedená nejasnost 

s tím, že autor, jak sám uvádí, vynechal rozbor otázky: kdo je pobyt (pozn. 91)? Domnívám se, že 

klíčová vazba "bytí pobytu a světa" je v textu spíše postulována, než vyložena. 

Rozbor pojetí prostoru v Bytí a čase pokračuje poukázáním na to, že vhodnost určitého 

jsoucna je vyložena jako blízkost a vzdálenost. Autor se tak rozhodne mluvit o "blízkosti vhodných 

vzdáleností". Tento obrat, který může být zavádějící, chce navodit představu "nabízení se vhodného 

jsoucna ve vhodných vzdálenostech jako právě vhodné použitelnosti" (22, závěr už zní jako 

pleonasmus). Vzápětí autor dodá, že taková vhodnost je vždy orientovaná (určující směry, vhodná 

místa), a tedy "vhodnostní zvýznamňování je v rámci právě faktického pohybu zacházení orientováno 

i prostorově" (23). Autor se zde dostává k tématu krajiny: "určující směr ... nazývá Heidegger 

'krajinou'." (23). Důraz, který autor klade na orientovaný charakter "krajiny" je myslím správný, ale 

vyjadřovatjej výrazem "směr" může být zavádějící (Heidegger mluví o "Wohin des moglichen 
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zeughaften Hingehorens", o tom, že "Platz ist schon auf eine Gegend hin und innerhalb ihrer 

orientiert", pozn. 68. Je ale otázka zde toto "wohin" a "auf eine Gegend hin" vyjádříme, když 

řekneme, že krajinaje "určující směr"). Nakonec autorův příklad ("přednáška otevírá místnost jako 

určitou krajinu") naznačuje, že "určující směr" či spíše směry lze v "krajině" nalézt, ne však krajinu 

ztotožnit s určujícím směrem (níže autor mluví o krajině již opatrněji jako o "směru a souvislosti 

míst", 41). 

Další rozbory se zaměřují na "naladění", "rozumění" a "řeč". Autor chce ukázat, že tyto 

existenciály, které Heidegger analyzuje v následujících pasážích Bytí a času, mají význam pro otázku 

prostoru. Ukazuje například, že analýza strachu odhaluje rozdíly odněkud - někam, blízkost - dálka 

jako prostorová určení tohoto rozpoložení (36). Při analýze rozumění Jaroslav Novotný ukazuje, že 

rozumění svému bytí jako vlastnímu je úzce spjato s rozumění konečnosti tohoto bytí. Podle autora se 

teprve na pozadí pochopení, že mohu nebýt, rozlišuje mé vlastní bytí a bytí světa (39, 40, 63 1
). Dále 

autor ukazuje, jakým pohledem se rozhlížíme po krajině míst: vidění, které je vnímavé vůči členění 

krajiny a její orientaci, nazývá "pohled našeho vidění" (Umsicht, výraz dříve překládaný jako 

"netematické zohledňování"). Poté přistoupí k tématu řeči. Nejprve vyloží, co Heidegger míní pojmem 

"smysl" (vzájemná podmíněnost celku a toho, s čím se v celku setkáváme), aby dodal: řeč je 

"artikulací srozumitelnosti světa" (47). Zde padne mj. i tvrzení o strukturním odpovídání řeči a 

srozumitelnosti "celkové světské okolnosti" (48). Co se tím myslí? 1zomorfie struktur řeči a světa po 

způsobu raného Wittgensteina? Jako nejdůležitější rysy řeči, které autor využije v následující analýze, 

uvádí (1.) že slovy něco vystihuje ("nějaká světská okolnost", 48), (2.) že je určitým vyslovováním, 

smysluplným jazykovým útvarem, (3). že je sdělením a (4.) sebevyslovováním, a sice takovým, které 

odpovídá na určité oslovení: je "oslovovaným vyslovováním" (52). 

Svůj velmi intenzivní výklad Bytí a času autor na čas přeruší, aby formuloval náhled, který 

považuji za nejzajímavější místo celé práce. Kapitola 1/4 nesoucí název Dialog s krajinou navazuje na 

myšlenku hermeneutického kruhu, tj. na vzájemný vztah mezi otevřeností a artikulovaností naší 

orientace ve světě. Tuto vzájemnost vykládá jako "vzájemné odpovídání" (54), a tímto odpovídáním 

záhy charakterizuje existenci jako takovou: "dění existence má dialogickou povahu. Nejde přitom 

pouze o vnitřní dialog myšlení, avšak např. již o bezhlasé a pouze prvotní vzájemné zvýznamňování 

mezi světskou situací ají přiměřeného naladění." (54). V této souvislosti padne nejzajímavější výrok 

celé práce: 

"dialogický charakter ustavování existence se ohledně prostorových určení děje i jako neustálý 

dialog mezi celkem otevřených krajin dané světské situace a každým konkretizujícím krokem 

těmito směry, jenž na toto prostorově-významové zorientování odpovídá a touto odpovědí ho 

1 "Otevřenost bytí a její elementární diferenciace na stránku vlastního bytí a stránku světa se tak ovšem ustavuje 
v tomto zakládajícím rozevírání ve vztahu ke své nejkrajnější mezi 'moci nebýt', který jde vždy za rozumějící 
'býti s to vlastního bytí'." (63) 
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zpětně dotváří. Tak se existenciální prostorovost bytí pobytu ve své vždy faktické konkrétnosti 

děje jako dialog s krajinou" (54) 

Následující výklady (II. část) přinášejí prohloubení analýz existence v souladu s Bytí a časem a 

nastínění dalších linií Heideggerova myšlení. 

V částí lilI autor blíže nastíní pojem starost, přičemž se ovšem dopustí chyby ve výkladu (viz 

níže). Poté uvede čtenáře do Heideggerova tázání po pobytu jako celém. Zde interpretuje 

Heideggerovo pojetí svědomí v tom smyslu, že schopnost zaslechnout toto volání - tj. "zohledňovat 

nejzákladnější určení vlastní existence" (vždy má, konečná) - umožňuje, aby konkrétní situace ajejí 

možnosti vyvstaly a naléhaly rovněž jako cosi konečného: což zde znamená ,Jako neopakovatelné a 

jedinečné" (73). Pobyt v této "praktické autentičnosti" rozumí, že jedinečné situace a možnosti 

"vybízej í k jeho vlastnímu a nezastupitelnému jednání v nich." Pobyt je nejen vyzván k jednání, ale i 

k tomu, aby ve svém jednání na tuto výzvu odpovídal "adekvátně svému vlastnímu porozumění tomu, 

kým vlastně jest" (73). 

V části 11/2 pak autor sleduje jak Heidegger dále rozvíjí své myšlení v souvislosti s tématy 

"ontologické diference", "transcendence" a "bytostné negativity". Zde se autor vzdaluje od tématu 

prostoru, cožje vidět i v samotném závěru, kde se mu příliš nedaří uvést tyto analýzy do vztahu 

s tématem disertační práce. Spatřuje v těchto rozborech spíše domýšlení předpokladů analýzy 

prostoru, kterou známe z Bytí a času, než alternativní popis. Proto působí celá část 11/2 dojmem 

volného dodatku. 

Autor v práci osvědčil pozoruhodnou detailní znalost Heideggerových textů. Nicméně jeden 

z hlavních problémů spatřuji v absenci odstupu od interpretovaného textu. Autor v úvodu slíbil, že 

nebude nabízet doslovné překlady a místo nich formuluje opisné parafráze. Tím však místy vytváří 

novou terminologii, která není běžné mluvě o nic bližší než Heideggerův slovník. Tvorba 

terminologie, k níž se odhodlal, vytváří pak novou terminologii: není přiblížením se běžné řeči, ani 

opakováním Heideggera, ale jakýmsi překladem do jiné, přinejmenším stejně členité, stejně 

odbornické a obtížně přístupné řeči. 

Práce se svou dikcí, tj. především svou metodou "opisných vyj ádření", obrací pouze k těm, 

kteří Heideggera dobře znají a svou znalost hodlají stvrzovat ve svých diskusích, vedených jazykem, 

který je nejen pro vně stojícího, ale i pro běžného čtenáře Heideggera jen obtížně proniknutelný. Jako 

by si Heideggerovští badatelé chtěli hrát sami na svém dvorku, kam nelétají míče zvenku a kde jejich 

velikán všechny převyšuje, neboť svému dvorku vládne sám. 

Je samozřejmě nezbytné být v určité oblasti odborníkem, používat příslušnou terminologii a 

tím se vzdalovat řeči, která je - alespoň pro lidi ve filosofii vzdělané - srozumitelná. Ale ztráta 

souvislosti s širším filosofickým kontextem je myslím autorovi (i Heideggerovi) na škodu. 
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Je však třeba vidět, že některé vlastní překlady se autorovi zdařily. Mezi těmito zdařilými 

překlady, u nichž je třeba ocenit jak autorovu jazykovou invenci, takjeho schopnost zdůvodnit 

navržený překlad, počítám například tyto pojmy: 

• Zeug nikoli jako prostředek, nýbrž jako "náčiní" (13, pozn. 35). 

• Umsicht: "netematické zohledňování" (15, pozn. 42) 

• Bedeuten jako "zvýznamňování" (16) 

Narazil jsem však i na překlady, které považuji za méně zdařilé: 

• Bewandtnis: "ponechanost" (17). Zde se zcela vytrácí snaha uchovat to, co je v idiomu "etwas 

hat mit etwas seine Bewandtnis bei ... ". Chápu autorovo neuspokoj ení nad termínem 

"dostatečnost", lepší sám nemám, ale "ponechanost" je už interpretací směřující kjinému 

pojmu, totiž "uvolnit" (Freigeben), "nechat být" (a překládá vlastně jiný idiom, totiž bewenden 

lassen ... ). 

• Umweltjako "okolnost" ("světská okolnost", "celková okolnost"): 7, 12 (zejm. 19, pozn. 51: 

"světská okolnost" = "die Umwelt", "nejbližší svět každodennosti"). Zde autor rezignuje na 

význam českého slova okolnost v současné češtině ("průvodní jev") a užívá jej spíše ve 

'" významu "okolí" (v tomto významu jej kdysi užíval P. J. Safařík). Proto může mást, když 

čteme (18) o "celku okolností", který je "tady právě jako celek vždy dříve, předchůdně". Jak 

mohou faktické okolnosti (průvodní děje) být zde předchůdně? Věc je důležitá proto, že autor 

nakonec vymezí svět jako "vždy celkovou konkrétní souvislost okolností" (18) a mluví o "vždy 

celkové světské okolnosti" (19). 

• "das Sich-vorweg-sein des Daseins" - tento strukturní rys starosti, který Heidegger uvádí v § 

41, bývá překládán jako "předstih" ("být v předstihu před sebou"). Jaroslav Novotný jej mylně 

spojuje s fakticitou (pobyt je sobě "vždy již" předán) a s "apriorním perfektem" (§ 18). Tak 

dospívá k překladu: "býti sobě předem dáván". To je chybné jakjazykově (znělo by to spíše 

"Sich-voraus-gegeben-sein"), tak vzhledem k Heideggerovu textu, v němž je "předstih" 

pojímánjako synonymum existenciality, zatímco obrat "vždy již" je synonymem fakticity (§ 

41). Tato dezinterpretace má dopad i na výklad pojmu "starost", který se zde nezdařil (str. 

58n.) 

Ze stylistického hlediska lze práci vytknout častá opakování (např. členění práce vyložené na str. 3 a 4 
v 

je opět v podstatě stejnými slovy vyloženo na str. 6). Castá a poněkud mnohomluvná opakovaná 

vyjádření (21n., 23, 35). Text mohl být kratší bez újmy na sdělení. 

Zajímavější jsou však věcné otázky. Domnívám se, že z hlediska Heideggera samotného, 

jemuž se autor snaží být věrný, lze práci vytknout některé postupy, které jsou nedotažené či nad nimiž 

si lze klást otázky: 
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• autor vykládá určení pobytu (Dasein) - pobytu jde v jeho bytí o toto bytí - tvrzením, že "mu 

jde v jeho bytí o to, aby byl" (7). Domnívám se, že vykládat účelovou spojku "um" v úzkém 

smyslu alternativy být či nebýt, je mylné. Pobytu jde o to,jak bude, nikoli primárně zda bude. 

Vztah pobytu k vlastnímu bytí není -jak autorův překlad naznačuje - přemýšlením 

potenciálního sebevraha, který překonal své pochyby stran bytí, nebo člověka ocitnuvšího se 

v ohrožení života, který uvažuje, jak se zachránit, tj. přežít ("pobytu jde v jeho bytí o to, 'aby 

byl''', 11, 32). Autor od str. 33 vztahuje obrat "aby byl" k tématu konečnosti, a zde se význam 

obratu "aby byl" proměňuje. Možné nebytí představuje spíše stále přítomné pozadí, vůči 

němuž si pobyt rozumí, viz dále str. 38. 

• Rozumění, jímžje pobyt provázen, je určitým "moci být". Autor chce zdůraznit, že tímto 

"moci být" je jen na pozadí "moci nebýt" (38, 63). Domnívám se, že zde dochází k prolínání 

dvou významů slovesa "moci" Gednou jako schopnost vypořádat se, podruhé jako možnost 

smrti, jež je jistá ale neurčitá, kdykoli možná - ale není to možnost jednání). Autor by na tento 

rozdíl měl alespoň upozornit. 

Avšak důležitější než tyto otázky - zajímavé z hlediska imanentní četby Heideggera - jsou věcné 

otázky související se samotným přínosem práce. Autor se na místech, kde formuluje přínos své práce, 

odpoutá od interpretování Heideggera a nastiňuje výhledy či, jak sám říká, "motivy". Zde začíná jít o 

vlastní myšlení. Rádi bychom autorovi položili následující otázky: 

1. Rychlá cesta k filosofii alterity 

Autor upozorní spolu s Heideggerem na skutečnost, že srozumitelnost světaje "sdílená" (50). Odtud 

vyvozuje: "společné sdílení. .. se musí odemykat již na rovině původní otevřenosti bytí pobytu". A 

svou úvahu uzavírá: "spolu s otevřeností celkového 'býti vůbec tady' ... se musí otevírat v jednom ... i 

otevřenost pro bytí druhého, resp. otevřenost druhému." (50), "otevřenost blízkosti druhého", ježje 

naléhavá a implikuje, že druhý je zároveň blízký a zároveň jiný (55). 

To je rychlý sled myšlenek. Vždyt' z myšlenky "společného sdílení" lze vyvodit i jiné závěry: 

například můžeme říci, že i v úzkosti osamělá existence je jazykově (sociálně) vyložená, že je jev 

strukturovaný sdíleným, sociálním výkladem. Wittgenstein usuzuje na základě velmi podobného 

pozorování na nemožnost privátního jazyka. Není zde autorův úsudek až příliš veden určitým přáním? 

2. Dialog s krajinou a jeho etický rozměr 

Poté, co autor vyloží svou myšlenku dialogu s krajinou, dodá: ,jakýkoli devastující útok na 

konstitutivní souvztažnost mezi významovým celkem otevřené souvislosti krajin a ... místy těchto 

krajin vede k narušování a rozbíjení porozumění fakticky ustavené prostorovosti ... Krajinný celek se 

mění v pustinu ... " (56). Tím se, podle autora, dostáváme k otázkám etiky, které jsou s fundamentální 
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ontologií "bytostně vnitřně, tzn. existenciálně, spjaty" (56). Určitou variantou téže myšlenky je patrně 

i představa péče o tradované porozumění světu (74). 

Ale jak ze skutečnosti, že celek krajiny a nabízející se místa stojí v hermeneutické 

souvztažnosti, plyne závěr, že je toto konkrétní uspořádání krajiny je dobré, či dokonce, že tuto 

souvztažnost nemáme devastovat? Je každá změna "fakticky ustavené prostorovosti" devastací? 

Netvrdím, že se autor mýlí, ale v této důležité věci naznačí příliš málo, než abychom mu mohli 

rozumět (a přitom jeho proklamace sama není nijak skromná: etika úzce souvisí s fundamentální 

ontologií). 

3 . Jedinečnost situací, slavnost a hry 

Na str. 74. Jaroslav Novotný mluví o schopnosti zakoušet jedinečnost a neopakovatelnost 

situací. Tuto schopnost ilustruje fenomény hry a slavnosti. Platí o nich, že jsou nevšední, vyjmuté 

z kontextu běžných starostí. Je to však totéž, co jedinečnost a neopakovatelnost? Vždyť slavnosti a 

zejména hry jsou v jistém smyslu mnohem méně jedinečné a mnohem více opakovatelné, nežjakékoli 

jiné, méně standartizované situace. Zde nám autor dluží lepší vysvětlení. 

4. Dialog s krajinou: jaký dialog? 

Domnívám se, že i nejdůležitější myšlenka celého textu by si zasloužila bližší objasnění, a sice 

přinejmenším ve dvou ohledech: 

1. když vyložíme vztah vzájemného podmínění (celek -jednotlivá místa) jako vztah 

"vzájemného odpovídání" (54), nedošlo k určitému posunu? Jaroslav Novotný uvedl mezi 

významnými rysy řeči oslovení a vypovídání. Kdo či co je zde osloveno? A kdo či co vypovídá? Je 

výraz dialog použit přeneseně či doslovně? 

2. mezi čím se vede dialog? Jednou je to celek - místa, jindy situace - naladění, jindy 

naladění, rozumění a výklad jako "vrstvy", v jejichž jednotě se "dialogicky" děje ustavování existence 

(54). Ale kráčení krajinou - jež autor uvádí jako fenomén par excellence dialogu s krajinou - je něco 

jiného, než vzájemné prostupování naladění, rozumění a výkladu. 

Tyto části, kde autor začíná rozvíjet vlastní úvahy, jsou bohužel velmi kusé a argumentačně 

nedostatečně rozvité. 

Práce po mém soudu trpí tím, že nevyužívá sekundární literaturu. Autor poznamenává, že mu 

tyto texty, jak sám praví "nepomohly" (4). Spíše mu prý pomohly práce, které na Heideggera 

"samostatně navazují" (H.-G. Gadamer a L. Benyovszky). Přitom velmi podobná myšlenka - totiž že 

ustavování existence má "dialogický charakter" - je zřetelně vyslovena v Gadamerem inspirované 
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interpretaci Bytí a času, již rozvíjí G. Figal v autorem uváděné práci.2 Netvrdím, že je to táž myšlenka, 

ale konfrontace s podobnou myšlenkou by Novotnému mohla pomoci lépe formulovat, co chce sám 
v, . 
ncl. 

Podobně mi v práci scházela konfrontace s jinými rozbory zaměřenými na podobný fenomén. 

Přitom jich najdeme ve fenomenologické literatuře celou řadu.3 Opět by prospělo jak Heideggerovi, 

tak myšlence "dialogu s krajinou", kdyby byl na dvorek vpuštěn ještě někdo další. Domnívám se, že 

podobný rozhled má být samozřejmostí u disertační práce. 

Práci doporučuji i přes uvedené nedostatky k obhajobě 

V Praze, dne 19. dubna 2007 
v 

Jakub Capek 

2 G. Figal, Martin Heidegger. Phanomenologie der Freiheit, Frankfurt 1991, viz např. str. 267: "Antworten auf 
das bevorstehende Sein in seiner Unbestimmtheit". 
3 Např. Sartrovy popisy prostoru v Bytí a nicotě; Husserlovy analýzy vnímání, v nichž je zjevování okolních 
předmětů korelativní s pohybem vlastního těla; popisy krajiny z hlediska chůze (B. Waldenfels, Gange durch die 
Lanschajt, in: In den Netzen der Lebenswelt, 1985); úvahy o hodologickém prostoru (Bollnow). 
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