
 1 

Posudek k bakalářské  práci Dalibora Vika 

“Patočkova koncepce tří  životních pohybů” 

 

Jedná  se o velmi kompetentní  a lucidnĕ  napsanou práci, založenou na důkladném 

rozboru textů. Autor přesvĕdčivě ukazuje, že koncepce  tří  pohybů  tvoří (nebo při 

nejmenším spolutvoří) jádro Patočkova díla, a že se jedná  o nedokončený  projekt, 

jehož začátky možno najít už  v textech z třicátých let (jak ukazuje na str. 38, najdou se 

narážky na třetí  pohyb v  - i jinak důležitém - textu o pojmu dějin a dĕjepisu). 

Mé  výhrady se týkají dvou bodů. Za prvé  si nemyslím, že analýza prvního pohybu – 

zakotvení  aneb přijetí   odkázanosti -  představuje Patočkův  nejoriginálnĕjší nebo 

nejsubstanciálnĕjší příspĕvek k filozofické diskusi (str. 23). Toto tvrzení  autor 

nedokládá, a myslím, že se tak může mluvit jen o celé  koncepci  tří  pohybů -  

Patočkův výklad druhého a třetího pohybu není  o nic ménĕ  svébytný. Není  pravda, že 

by v případĕ  druhého pohybu byl “za nĕj vĕtšinu byl provedl již  Heidegger” (str. 32) – 

Patočkovo pojetí celé  problematiky je výraznĕ  jiné. Přílišný  důraz na první  pohyb  

připomíná  - i když  se autor tomu brání – “obecnĕ  populární  tezi” (41). 

Za druhé (a to pokládám za důležitĕjší) je problematika tří  pohybů  úzce spjatá s 

problematikou  přirozeného svĕta. Ve stati “Přirozený  svĕt a fenomenologie” píše 

Patočka, že každá  fenomenologie je v podstatĕ  fenomenologií  přirozeného svĕta, a 

úkol pochopit přirozený svĕt je totožný s úkolem pochopit obecnou strukturu lidského 

bytí. Jedná  se o tři aspekty téže problematiky, a spolu tvoří  tĕžištĕ  Patočkova díla. Na 

str. 26 (poznámka 142) píše autor, že pojem přirozeného svĕta musel v této práci nechat 

stranou. Chápu sice, že format bakalářské  práce  nutnĕ  omezuje tématický  výbĕr, ale 

myslím si, že by bylo možné  tĕmto souvislostem vĕnovat vice pozornosti. Ukázalo by 

se pak, že  koncepce tří pohybů je – právĕ  ve svĕtle fenomenologie přirozeného svĕta – 

ménĕ  jednoznačnĕ  formulována  než  by se dalo usoudit z autorových výkladů. Jedná 

se o problematiku ve vývoji, kde se profilují  odlišné  a do jisté   miry divergentní  

interpretační  linie. Při rozboru mezilidských vztahů  ve zmínĕné stati Patočka např. 

klade boj do uzší souvislosti s třetím pohybem než  s druhým; a jsou tam i jiné   detaily 

argumentu, které  svĕdčí  o nedokončenosti celého modelu tří pohybů.  
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Přes tyto výhrady pokládám, jak řečeno, práci za kvalitní, a doufám, že autor toho 

napíše o Patočkovi víc; za přimĕřenou známku považuji    1 (42). 
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