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Přednosti práce 

 

Filip Rut se ve své práci zaměřuje na pojem „základních nálad“ u Martina Heideggera. Přitom 

se opírá zejména o „fundamentálně ontologické texty“, tj. primárně o Bytí a čas, ale též o 

přednášku Co je metafyzika? a o přednáškový cyklus Základní pojmy metafyziky, v nichž se 

Heidegger tématu základních nálad (resp. rozpoložení) detailněji věnuje. 

     Autorovi se daří nejenom dobře a precizně vyložit sám pojem naladěnosti, resp. rozpoložení, 

ale také jej zasadit do širšího kontextu Heideggerovy fundamentální ontologie.  Heideggerův 

pojem rozpoložení názorně objasňují příležitostná srovnání s odlišnými koncepcemi, které by 

mohly Heideggerovo pojetí zdánlivě připomínat, jako je filosofie mysli Thomase Nagela (str. 

16–17). Je třeba též ocenit autorovu snahu o ilustraci Heideggerova pojetí četnými vlastními 

příklady (např. str. 17–19). Zajímavý je i v náznacích provedený pokus domyslet souvislost 

nálady (resp. rozpoložení) a spolupobytu, jíž Heidegger sám věnoval jen malou pozornost (str. 

21), stejně jako snaha blíže promyslet vztah rozpoložení neintencionálně odemykající „celek 

světa“ (resp. bytí-ve-světě), a dílčích nálad, jimiž je podbarveno setkávání s nitrosvětskými 

jsoucny, jakkoli se zde autor svými formulacemi o „kontinuálním“ či „obousměrném pohybu“ 

pouští na poměrně tenký led (str. 23–24). Rámec vlastních Heideggerových analýz zajímavě 

(byť pouze v náznaku) rozšiřují i úvahy o „možnostech našeho běžného chování“ založených 

na sociálně zprostředkovaných vzorcích chování a sociálních rolích, které rozhodně nelze 

chápat v termínech upadání či odcizení, v kontrastu k „širším možnostem nás samých“ 

určujícím naši specifickou identitu (str. 31–32), i když důslednější domyšlení tohoto tématu by 

patrně muselo vést k explicitnějšímu kritickému vymezení vůči Heideggerovi.  

     Za nejzdařilejší a nejcennější část práce považuji kapitoly o pojmu úzkosti (kap. 2.2–2.6). 

Autor zde precizně ukazuje, v čem spočívá klíčová funkce úzkosti v rámci Heideggerovy 

přípravné fundamentální analýzy pobytu. Zároveň však pronikavým způsobem objasňuje, v 

čem tkví ontologický význam úzkosti v Heideggerově pojetí, na rozdíl od pojetí úzkosti u 

Kierkegaarda a Sartra (str. 41–43). V tomto ohledu je případné i zařazení výkladu pojetí úzkosti 

z Co je metafyzika?, v němž autor poměrně kreativně interpretuje některé motivy 

z Heideggerovy nástupní přednášky pomocí myšlenkových elementů existenciální analýzy 

pobytu z Bytí a času (kap. 2.6). Zároveň si je však dobře vědom posunů důrazů, spočívajících 

především v tom, že v Co je metafyzika? Heidegger „míří rovnou na poslední ontologický 

smysl úzkosti“ (str. 47). Na základě tohoto obezřetného komparativního čtení obou spisů 

předkládá vlastní interpretaci pojmu „Nic“ jakožto „možnosti ničeho“, tj. možnosti jsoucna 

nebýt, která se právě ukazuje v úzkosti a díky níž teprve vyvstává bytí, resp. ontologická 

diference jsoucna a bytí (str. 49.) Tato interpretace pak umožňuje důvtipné prohloubení 

předběžného výkladu úzkosti jako rozpoložení, v němž je pobytu „odhalen možnostní charakter 

vlastních možností“, v následujícím smyslu: pobyt má možnosti vposled díky tomu, že „samo 

bytí se ukazuje ve světle ničeho jako možné“ (str. 51). Přesvědčivé je i dotažení celé úvahy do 

závěrečné teze, v níž je status úzkosti jako „exkluzivní základní nálady“ zdůvodněn tím, že 

pobyt v ní zakouší „podmínku možnosti jakékoliv smysluplnosti“ (str. 54).   



     Zajímavé (byť místy poněkud temné a ne zcela dotažené) jsou i výklady existenciální 

analytiky pobytu v modu autenticity z druhého oddílu Bytí a času (kap. 2.7), jakkoli ji u 

Heideggera samého nelze redukovat na „rozbor autentického rozvrhu“, který je v práci opět 

poněkud jednostranně zdůrazňován. Tyto výklady umožňují dále prohloubit a upřesnit 

předchozí analýzy a zejména odpovědět na otázku, zda lze ony „základní možnosti“, k nimž je 

pobyt přiveden skrze rozpoložení úzkosti, „také skutečně uchopit a rozvrhnout z nich 

smysluplný svět“ (str. 55). V této souvislosti je přisouzen klíčový význam zřejmosti o tom, že 

pobyt je prostoupen negativitou ve smyslu „původní provinilosti“, z jejíchž tří momentů se však 

autor věnuje pouze negativitě vrženosti a rozvrhu (str. 56–58). Jako přemostění mezi motivem 

„původní provinilosti“ a předchozími výklady o úzkosti, bytí a Nic z přednášky Co je 

metafyzika? slouží pozoruhodná interpretační konstrukce, podle níž „negativita vrženosti i 

negativita rozvrhu proniká … primárně samotné bytí“ (str. 57). Autor si nakonec klade i 

klíčovou otázku, jak se k sobě má Nic z přednášky Co je metafyzika? a nicota pobytu samého, 

která se mu ukazuje v perspektivě vlastní smrti, z Bytí a času, a podává na ni i překvapivě 

jednoznačnou (byť ne příliš zdůvodněnou) odpověď: „vyklonění do ničeho“ a „bytí k smrti“ je 

podle něj totéž (str. 60). Spíše jakýmsi rozšiřujícím doplněním je pak shrnutí analýz „základní 

nálady“ nudy, jak je Heidegger rozvíjí především v Základních pojmech metafyziky (kap. 3). 

Zejména výklad „hluboké nudy“ a jeho kontrastní srovnání s úzkostí v závěru nicméně vede 

k prohloubenému pochopení úzkosti samé.                            

     Celkově je třeba ocenit, že autorovi se daří elegantně proplout mezi Skyllou příliš 

doslovného reprodukování Heideggerových formulací a Charybdou opuštění základních 

transcendentálně ontologických východisek jeho filosofie, tedy vyhnout se dvojímu nebezpečí 

číhajícímu na heideggerovské interprety, na něž autor sám v úvodu ke své práci případně 

poukazuje (str. 6–7). Autor prokazuje nejenom velmi dobré a netriviální porozumění 

Heideggerově filosofii, ale též schopnost ji dále samostatně promýšlet a klást si nad ní kritické 

otázky. V nejednom případě se dokonce pokouší předložit vlastní řešení obtížných problémů, 

které jsou předmětem diskuse mezi Heideggerovými interprety, přičemž se příležitostně pouští 

do kritické diskusi s relevantní sekundární literaturou. Skutečnost, že autor pouze nereferuje 

Heideggerovy texty, ale vtahuje čtenáře do živého proudu svého myšlení, činí četbu jeho práce 

poutavou. Práce je psána kultivovaným jazykem, místy nezapře i jisté literární kvality.  

         

Nedostatky práce a náměty k diskusi 

 

Navzdory výše zmíněným kladům nicméně práce obsahuje dílčí nepřesnosti, interpretační 

posuny či přinejmenším sporné body, které by bylo třeba v diskusi vyjasnit. V následujícím si 

dovolím upozornit alespoň na některé z nich.  

     Je poněkud reduktivní označovat „odhodlanost“ jako autentický rozvrh (str. 8), přesněji je 

odhodlanost charakterizována jako autentická starost (např. v Bytí a času § 60). 

     Není příliš šťastné označovat neautentické možnosti v protikladu k „vlastním“ možnostem 

pobytu jako „světské“ (str. 11 et passim) vzhledem k tomu, že termín „světskost“ má u 

Heideggera specifický význam: jak ostatně autor sám správně vysvětluje, „světskost“ označuje 

jeden z existenciálů pobytu.  

     Je zarážející, že při své interpretaci Bytí a času autor jasněji terminologicky nerozlišuje mezi 

„rozpoložením“ (Befindlichkeit) a „náladou“ (Stimmung), jak to činí Heidegger hned na 

počátku § 29, kde existenciální pojem rozpoložení zjevně chápe jako ontologický základ 

ontického fenoménu konkrétních nálad (jakkoli je třeba přiznat, že ani Heidegger sám toto 

terminologické rozlišení vždy důsledně nedrží).   



     V práci není dostatečně objasněn pojem vrženosti a jeho souvislost s rozpoložením. Zdá se 

mi, že Heideggerova formulace, podle níž se bytí pobytu může „vynořit jako holé, ‚že jest a 

býti máʻ,“ autora svádí k poněkud jednostrannému výkladu, podle nějž vrženost vlastně 

znamená vrženost „do možnosti být“ (str. 19). Autor opakovaně hovoří o tom, že na nás 

v náladě doléhá „nějaká možnost nás samých“ (např. str. 28) nebo že nálada „nám ukazuje, jak 

se to s námi má v nějaké možnosti“ (str. 29) apod. V souladu s tím je pak „břemeno“, jímž se 

pobyt sám sobě ukazuje být v rozpoložení, jednostranně interpretováno jako „vrženost do 

samotné možnosti být“ (str. 37). Při tomto jednostranném výkladu se ovšem ztrácí ze zřetele, 

že vrženost (na rozdíl od rozvrhu) především zahrnuje ty stránky pobytu, jež pobyt nemá ve své 

moci a jež musí převzít a nést (tyto aspekty jsou stručně zmíněny až v kap. 2.7 zejména 

v souvislosti výkladem „původní provinilosti“). V souladu s tím patří ke klíčovým aspektům 

vrženosti nejen to, že pobyt vůbec jest tu, ale také, že je od počátku „vrženým bytím k smrti“. 

Součástí vrženosti jistě je i vrženost do rozvrhování svého „moci být“, to ale rozhodně 

neznamená, že ji lze na tento aspekt redukovat. V autorově podání to však často působí právě 

tímto dojmem: že vrženost je převedena na rozvrh, přičemž rozpoložení je v důsledku toho 

opakovaně spojováno s rozvrhem, nikoli primárně s vržeností, jako je tomu u Heideggera 

samého.  

     Tento reduktivní výklad se pak promítá i do interpretací pojmu úzkosti. Jakkoli v případě 

úzkosti autor správně zdůrazňuje rozlišení dvou momentů, totiž „z čeho“ a „o co“ je nám úzko, 

v jeho výkladu se poněkud ztrácí vlastní pointa tohoto rozlišení (která je mimochodem klíčová 

pro vykázání „starosti“ jako bytí pobytu): Zatímco v tom, z čeho je pobytu úzko, se podle 

Heideggera odemyká samo „bytí ve světě“ ve svém charakteru vrženosti, v tom, oč mu jde v 

úzkosti, je bytí ve světě ve svém charakteru rozvrhu. To říká Heidegger výslovně v § 41 Bytí a 

času: „to, z čeho je nám úzko, je vržené ‚bytí ve světě‘; to, oč nám v úzkosti jde, je ‚moci být 

ve světě‘.“ Autor však nejenom pomíjí toto rozlišení, ale má tendenci vykládat i první moment 

(„z čeho“ je nám úzko) jako úzkost z možnosti, byť ji specifikuje jako „možnost chápat se 

jsoucna ve světě“ (str. 35–36).           

     I když charakteristika tří základních rysů rozpoložení je poměrně výstižná, pokus 

naroubovat na ně tři momenty strachu (str. 24–25) se mi jeví jako násilný a nepřesvědčivý. Tato 

paralela je problematická již proto, že rozpoložení je ve svém třetím momentu pochopeno jako 

„podmínka setkání se s konkrétním jsoucnem ve světě“ (str. 24), zatímco strach je podle 

Heideggera – na rozdíl od úzkosti – vyvolán nitrosvětským jsoucnem (jak ostatně autor sám na 

str. 34 správně konstatuje). Mimochodem ve snaze o spojení „toho, oč máme strach“ se 

setkáním s vlastní vržeností se opět projevuje jednostranné pochopení tohoto existenciálu 

jakožto vrženosti do „možnosti, jak být“ (str. 24). 

     Jakkoli slibně se jeví kreativní pokus o výklad pojmu Nic, jak se ukazuje (resp. spíše 

neukazuje) z hlediska „vědeckého pobytu“, ve smyslu toho jiného, co nespadá do obzoru zájmu 

příslušné vědy (str. 43–44), přesto nakonec není z autorova výkladu příliš jasné, jak lze od takto 

pochopeného „nic“, relativního k dílčím okrskům jsoucna vymezeného jednotlivými vědami, 

dospět k Nic jakožto popření jsoucího v celku.   

     Výše zmíněný pokus vyložit pojem „Nic“ a jeho vztah k bytí v tom smyslu, že Nic je vlastně 

specifickou možností, totiž možností jsoucna nebýt, díky níž teprve vyvstává bytí (str. 49–50), 

je sice zajímavý a nepostrádá jistou plauzibilitu, nejsem si však jist, zda tato interpretační 

konstrukce obstojí před místy, kde Heidegger dosti jednoznačně vyjadřuje totožnost bytí a Nic, 

jako je tomu např. v jedné z poznámek k 5. vydání Co je metafyzika?: „Nic a bytí je totéž“ nebo 

nebo v předmluvě k 3. vydání spisu O bytnosti základu: „Nic je ‚Neʻ jsoucího a tak bytím 

zakoušeným z hlediska jsoucího“. 



     Zejména některé odvážné teze a interpretační konstrukce obsažené v kap. 2.7 – jako 

například výše zmíněná teze o totožnosti „vyklonění do ničeho“ a „bytí k smrti“ či tvrzení, že 

negativita vrženosti a rozvrhu proniká samotné bytí – by vyžadovaly důkladnějšího 

zdůvodnění, aby nabyly skutečné přesvědčivosti.                 

     Práce obsahuje řadu překlepů i několik pravopisných chyb, jejich množství však nepřesahuje 

únosnou míru.       

        

Hodnocení 

 

Práce podle mého soudu nejen splňuje nároky kladené na diplomovou práci v oboru filosofie, 

ale v mnoha ohledech představuje obdivuhodný studijní výkon. Vzhledem k výše zmíněným 

dílčím výhradám nicméně navrhuji hodnocení v rozmezí „výborně“ – „velmi dobře“ 

v závislosti na průběhu obhajoby. 

 

doc. Václav Němec, Ph.D.                                                                  

 

V Praze, 3. 9. 2020  

 

 


