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 Předložená práce splňuje všechny náležitosti pro bakalářskou práci předepsané. Její 
téma je poměrně široké, byť se věnuje jen jisté koncepci jednoho filosofa – totiž Patočkově 
koncepci tří životních pohybů. Ukazuje se, že toto téma na jedné straně předpokládá širší 
znalost Patočkova díla jako celku – jen tak lze pochopit, o co v ní Patočkovi jde, na druhé 
straně předpokládá alespoň elementární orientaci v myšlení autorů, na které Patočka navazuje, 
z nichž čerpá, případně vůči nimž se jeho koncept vymezuje. O oboje se autor bakalářské 
práce pokouší a domnívám se, že vzhledem k záběru, který tato snaha předpokládá, také 
poměrně zdařile. Jistěže by bylo možné vytknout, že je třeba jít více do hloubky - to by však 
byl již úkol pro jinou práci, než bakalářskou.  
 První kapitola (resp. druhá - po úvodu týkajícím se rozvržení práce a metody) tedy 
zasazuje motiv lidské existence do celku Patočkova díla a ukazuje existenci člověka jako jeho 
ústřední téma. Na základě několika autorů, kteří se Patočkovu odkazu věnují systematicky, ale 
i s odvoláním se na texty samotného Patočky, představuje tematizaci člověka jako jádro jeho 
filosofie.   
 Patočka se od svých „učitelů“, na které navazuje a na něž se též explicitně odvolává, 
odlišuje nejen svým „řešením“ problému lidské existence, tedy nejen svojí koncepcí, ale též 
metodou, kterou k ní dospívá. Následující kapitola tedy zvažuje Patočkův přístup v polemice 
s Husserlovým a Heideggerovým pojetím reflexe, resp. fenomenologické reflexe. Je krátkým 
exkurzem do myšlení Husserlova a Heideggerova, který sice není nijak systematický, 
nicméně dovoluje nahlédnout, v jakém smyslu je Patočkova pozice kritikou jeho předchůdců, 
či alespoň v čem je oproti nim posunem a v jakém směru.  
 Čtvrtá kapitola již míří k samotné koncepci tří životních pohybů, a to výkladem dvou 
bezprostředních pramenů, z nichž Patočka vychází a na něž se explicitně odvolává: totiž 
chápání existence v Heideggerově fundamentální ontologii a pojetí pohybu u Aristotela.  
 Jádro práce pak tvoří vlastní výklad koncepce tří životních pohybů či tří pohybů lidské 
existence, kterou u Patočky nacházíme v různých textech, tedy v různých vypracováních a 
s různými akcenty. Snaží se zachytit jejich základní charakteristiky i jejich vzájemnou 
souvislost.  
 V závěrečné kapitole pak autor shrnuje přínos Patočkovy koncepce, a to zejména 
s ohledem na vztah člověka k celku a na pojem tělesnosti. Ukazuje Patočku jako toho, kdo 
otevírá pole či půdu dalších úvah o existenci člověka.  
 
 Domnívám se, že celkově jde o práci velmi zdařilou, a to nejen obsahově, ale i 
vzhledem k její jazykové úrovni (odhlédneme-li od několika zjevných překlepů). Některá 
prohlášení jsou možná příliš generalizující, případně ne zcela doložená, ale to je – myslím - 
dáno především velmi širokým tematickým záběrem, k němuž sledování Patočkových úvah 
vede. Je také možné, že těm, kdo chápou filosofii jako „přísnou vědu“ se budou některé 
(zejména hodnotící) pasáže zdát příliš osobně zabarvené a ne dostatečně vyargumentované. 
Byl to však nakonec právě Jan Patočka, kdo tolik akcentoval osobní zaujetí filosofa a sám 



ukázal, co znamená chápat filosofii nikoli jen jako nějakou teoretickou disciplínu, ale jako 
„životní program“. 
 
 Na základě výše uvedeného tedy jednoznačně doporučuji práci k přijetí, hodnotím ji 
jako výbornou, bodově pak ve vyšším pásmu tohoto hodnocení (tj. od 45 bodů) v závislosti na 
průběhu obhajoby. 
 
 
 
 
V Praze dne 15.10.2007     Marie Pětová       
  


