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Ve své diplomové práci se Filip Rut zaměřuje na úlohu, kterou v Heideggerově analýze 

základních nálad a v jeho ontologii sehrává úzkost. Tvrdí, že jakkoli Heidegger mluví o 

několika „základních náladách“, připadá právě úzkosti klíčové postavení. Úzkost je totiž 

zásadní pro položení otázky po bytí. Slovy Filipa Ruta, úzkost je „zkušenost samotného bytí 

jako problému“ (6). 

 Práce sestává ze tří části. První část podává ucelený výklad o rozpoložení v Bytí a čase 

(10–34), druhá část obsahuje výklad o úzkosti, a to nejen v Bytí a čase, ale i v přednášce Co je 

metafyzika? (35–64). Třetí část se zaměřuje na hlubokou nudu (65-84). Závěr (85-86) nabízí 

shrnutí hlavních výsledků celé práce a zároveň charakteristiku zde uplatněného přístupu. Dle 

autorových slov jde o „co nejvstřícnější interpretaci Heideggerova myšlení“, která má 

předcházet případné kritice, již tato práce neobsahuje. Má-li mít snaha o kritický odstup smysl, 

je třeba nejprve nabídnout interpretaci, „která tuto filosofii ukáže v její co možná největší síle 

a přesvědčivosti“ (86). Tím nejvíce přesvědčivým a novátorským je dle autora „radikálně nové 

porozumění samotnému bytí jako možnosti, která se mě bytostně týká“ (tamt.). 

 

 V první části autor představuje Heideggerovu analýzu „bytí ve světě“ v Bytí a čase a 

velmi přesně upozorňuje, že rozpoložení je zde uchopeno nikoli jako primárně psychický stav, 

nýbrž jako „,patření k soběʻ světa a pobytu“ (15). Nálada není tedy intencionálním vztahem 

k nějaké věci či věcnému stavu, ale způsobem, jak jsme „postaveni před… naše vlastní bytí, 

bytí světa i věcí v něm“ (18). Filip Rut postupně prochází jednotlivé momenty „odemykání“ 

našeho vlastního bytí v náladě, mezi něž patří „fakticita“ (setkání s vlastní „vržeností“ nejen do 

určitých okolností, ale do bytí vůbec) a celkovost (nálada odemyká svět v celku, náladově jsou 

mi přítomní druzí lidé i učleněná souvislost „ne-pobytových“ jsoucen ve světě). Právě 

v souvislosti s rozborem ne-pobytového, příručního jsoucna se ukazuje výhoda důrazu, který 

Filip Rut klade na rozpoložení. Rozbor zacházení s příručním jsoucnem v Bytí a čase může 

navozovat představu, že instrumentální zacházení s věcmi je určující pro způsob, jak se nám 

věci dávají, a že svět, který je takto zpřístupněn, je světem praktických vztahů mezi šídly, 

usněmi, botami a jejich uživateli. Oproti tomu Heideggerovo tvrzení, že jsoucí se nám 

zpřístupňuje vždy vcelku a vždy v nějaké náladě, „nabízí už v rámci fundamentální ontologie 

mnohovrstevnatější a uspokojivější pojetí nitrosvětského jsoucna“ (27). 

Poté, co autor ukáže jednotlivé struktury rozpoložení na příkladu nálady strachu, věnuje 

se na závěr první části vztahu mezi rozpoložením a rozuměním. Zde získává důležitý postřeh 

pro svou další úvahu. Rozumění je vztahem k možnostem, který je ovšem neoddělitelný od 

nálady. Proto je každá nálada, každé rozpoložení zároveň pociťováním, „jak si z nějaké své 

možnosti rozumím“. Z toho plyne pro interpretaci, kterou rozvíjí Filip Rut, úkol upřesnit, „z 

jaké možnosti a jakými konkrétním způsobem si v této [totiž v základní náladě] rozumíme“ 

(31). Rovnou navrhuje odpověď, která bude v průběhu výkladu postupně upřesňována: 

možností, z níž si v základní náladě rozumíme, není rozvrhování do jednotlivých „světských 

možností“ (zda budeme takto či jinak), nýbrž „bytí samo…. srozumitelné jako možnost“ (32). 

Proto též autor analyzuje základní nálady nikoli jako vyhrocené vědomí volby mezi možnostmi, 

ale jako situace, kdy nálada převáží nad rozuměním a znemožní, abychom sledovali konkrétní 

možnosti: „Převládnutí nálady nabourává rozumějící ponoření do dílčích možností“ (33). Filip 

Rut zde charakterizuje základní nálady právě převážením nálady nad rozuměním, v jehož 
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výsledku nesledujeme konkrétní možnosti, jak být, ale jsme konfrontování s tím, že vůbec jsme. 

Z toho ovšem plyne otázka: v jakém smyslu je to, že vůbec jsme, možností? 

 

 Druhou část, která obsahuje podrobný výklad úzkosti, autor zahajuje tématem upadání, 

které vykládá v Heideggerově linii jako zakrytí možnostní povahy vlastního bytí: 

v každodenním sebechápání „ztrácím ze zřetele, že mi vůbec v těchto způsobech mého bytí o 

něco jde – že skrze ně nějak zvládám své vlastní bytí sebou. Mé možnosti ,tuhnouʻ do ,faktůʻ o 

mě, kterým rozumím z jejich běžného výkladu“ (37). Každodennost je obrana před zásadnějším 

zpochybněním v takové náladě, která by byla – dle Filipa Ruta – „základní skutečně 

v extrémním smyslu: …. měla [by] být základem pro všechny nálady každodennosti – pro 

naladěnost jako takovou.“ (41). Autor zde formuluje několik nesamozřejmých tvrzení: jedna 

nálada – nepřekvapí nás, že to bude úzkost – bude základem všech jiných nálad. Dále tvrdí, že 

všechny nálady jsou touto náladou v určité modifikaci („ostatní nálady jsou její modifikací“), a 

nakonec, že jedna nálada je základem naladěnosti vůbec. 

 Za nejzajímavější část autorova výkladu úzkosti považuji rozlišení úzkosti na latentní a 

explicitní (45nn.). Autor toto rozlišení opírá o Heideggerovu větu „,bytí ve světěʻ je vždy už 

latentně určeno úzkostí” (Bytí a čas, § 40), a samostatně je domýšlí například často opakovaným 

tvrzením, že “všechny naše ostatní nálady vcelku jsou latentní úzkostí” (46, též 47: “je každá 

nálada vždy latentně úzkostí a vždy hrozí zvrhnout se v úzkost explicitní”).1 V návaznosti na 

výklad o explicitní úzkosti si autor klade otázku, zda ji můžeme chápat v duchu existencialismu 

jako vyostřené vědomí toho, že máme svobodu a jsme zodpovědni za to, co volíme a čím se 

stáváme, zkrátka jako “závrať z vlastní svobody”. V tomto existencialistickém výkladu úzkosti 

bychom však dle autora nevysvětlili, proč je u Heideggera úzkost zkušeností “se samotným 

bytím”. To, z čeho nám je úzko, proto není jen úzkost z vlastní svobody, ale více: je mi “úzko 

z toho, že jsem” (50). Tím, co se mi v úzkosti ukazuje, je “samotné bytí”, a ukazuje se jako 

možné. 

Svůj výklad ontologického smyslu úzkosti autor domýšlí na základě přednášky Co je 

metafyzika? Opět zde zdůrazňuje, že bytí vyvstává v úzkosti jako možné “ne pouze ve svém 

,jakʻ, ale ve svém ,žeʻ... tedy společně s možností ničeho” (58). Zde Filip Rut upřesňuje smysl, 

v němž lze o bytí vůbec mluvit jako o možnosti: “nic je možností, vzhledem k níž se bytí samo 

jeví jako možné” (tamt.). O samotném bytí jako možnosti lze mluvit jen “oproti možnosti 

ničeho”. Proto nelze dle Filipa Ruta bytí jako možnost “redukovat na svobodu” (60), neboť 

základní zkušenost bytí jako možného je zkušeností “palčivé divnosti samotného bytí” (62). 

Tváří v tvář této divnosti a “možnosti naprostého nesmyslu” (64, “zhroucení vší 

smysluplnosti”) můžeme nazřít způsob, jak jsme, jako možnou odpověď na otázku bytí. Pokud 

je mé vlastní bytí jednou z možných odpovědí na otázku, proč je vůbec jsoucí a ne spíše nic, 

lze v návaznosti na to upřesnit, co se děje v “upadání”. Filip Rut to výstižně popisuje jako 

situaci, v níž pro odpověď zapomínáme na otázku (63). Závěr druhého oddílu pojednává o dvojí 

negativitě v § 58 Bytí a času a dle mého soudu velmi výstižně vykládá autenticitu jako 

„obnovování ,cituʻ pro vlastní bytí jako možnost“. Autenticita tak není trvalý postoj, ale 

obnovování možností, které se děje vždy jen v okamžiku (69). Filip Rut se dostává i k výkladu 

dalších důležitých motivů druhé části Bytí a času, jako je „bytí k smrti“, jež je rovněž úzkostné. 

V souladu s hlavní linií své úvahy tvrdí, že „,vyklonění do ničehoʻ“ a ,bytí k smrtiʻ je totéž“ 

(71). Dále se dotýká odhodlanosti a opět zkoumá, jaká na úzkost navázaná nálada se s ní pojí. 

Dospívá ke zjištění, že jde o „odhodlanou radost“ (72) a „vyrovnanost“ (74). 

 
1 Zde se klade otázka, co jsme touto reformulací Heideggerova tvrzení získali. Říci, že každá nálada 

může být vystřídána úzkostí, by bylo málo, neboť Heidegger ukazuje, že například bezstarostná nálada 
je netematickým postojem vůči úzkosti, a tedy i v ní je úzkost nějak spolupřítomna, když ji 

bezstarostnost přehlušuje. Ale užití identifikujícího slovníku (bestarostnost je latentní úzkost) může 

zastřít různorodost nálad. 
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Třetí část práce vychází především z přednáškového kurzu Základní problémy 

metafyziky, zaměřuje se hlubokou nudu, která by mohla konkurovat úzkosti coby základní 

náladě, a ukazuje, proč tomu tak není. Nastiňuje rozlišení různých druhů nudy, přičemž se 

soustřeďuje právě na hlubokou nudu, v níž se mi rovněž – podobně jako v úzkosti – odhaluje 

jsoucno vcelku jako lhostejné. Interpretuje ovšem tento celostní rozměr nudy jako odvrat od 

bytí jako možnosti, tedy jako určitý typ neautenticity a zapomenutí na bytí. Nuda je tak opakem 

úzkosti, je to „extrémní možnost naprostého zakrytí úzkosti“ (83). Právě a jen v úzkosti se nám 

otevírá záhada, k níž se diplomová práce Filipa Ruta stále znovu vrací: „že jsoucí je a nikoli 

není“ (84). V  závěru autor zmíní, že Heideggerův zájem se později přenesl k „dějinám bytí“ a 

k náladám jako dějinně se proměňujícím nastavením, která charakterizují určité porozumění 

bytí v dané epoše. Autor sice tvrdí, že Heidegger ani později neupustil od představy o úzkosti 

coby základního rozpoložení, ovšem doložení této teze nechává otevřené. 

 

 Diplomová práce Filipa Ruta svědčí o velmi důkladném promyšlení hlavních textů 

fundamentálně ontologického období Martina Heideggera. Rád bych vyzdvihl, že Rutovo 

zdůraznění nálady, a konkrétně úzkosti pro Heideggerovo položení otázky po bytí má hned 

několik výhod. Zaprvé se Rutovi daří ukázat, že Heideggerovo pojetí světa a nitrosvětského 

jsoucna nelze cele odvozovat od instrumentálního či pragmatického zacházení s věcmi. Za 

druhé předvedený výklad dle mého soudu přesvědčivě dokládá, proč Heideggerovo pojetí 

úzkosti nelze omezit na úzkost z volby. Za třetí umožňuje autorovi po celou dobu výkladu 

udržet otázku bytí v její zneklidňující podobě. 

 Po formální stránce lze vytknout jen málo. Kromě některých typografických chyb 

čtenáře překvapí snad jen citování Leibnize v angličtině (61) a místy repetitivní výklad, který 

by snesl výrazná krácení. 

 

K věcné stránce diplomové práce nemám výtky, jen tři otázky k diskusi: 

 

(1) Co znamená, že bytí samo je možnost? Filip Rut opakovaně tvrdí, že úzkost nepramení 

primárně z možností, jak být, ale z toho, že vůbec jsme (33n., 43). Otázka z ní, je v tomto 

smyslu bytí (totiž bytí vůbec či „bytí samo“) možné? A pokud ano, co to znamená? 

(a) Proti autorovu tvrzení bychom mohli konfrontaci s bytím, v němž jsme se ocitli a jež 

nám palčivě zjevuje právě úzkost, spojovat nikoli s možností, ale s vržeností. „Moci 

být“ (bytí jako naše vlastní možnost) by pak byla vždy vztažena k možnostem, jak lze 

být. 

(b) I pokud přijmeme, že bytí vůbec je možnost, lze v práci najít dvě zdůvodnění, proč 

tomu tak je, která autor neodlišuje. Zajímalo by mne, jak by se takovému odlišení stavěl. 

(i) Filip Rut opakovaně tvrdí, že bytí je možné vzhledem k možnosti nicoty (nebytí, 

např. 85: společně s nicotou jako možností „rozumíme i samotnému bytí jako 

možnosti“). (ii) Bytí je možné vzhledem k absenci smyslu. Autor praví, že bytí je 

možnost „vzhledem k možnosti naprostého nesmyslu“ (64), tedy nikoli k nicotě tout 

court, ale k nicotě smyslu („zhroucení vší smysluplnosti“, „nabourání“ našeho ponoření 

do dílčích možností). Zde by se dalo namítnout, že bytí a zhroucení veškerého smyslu 

je dobře slučitelné (bytí může být např. absurdní). 

 

(2) Nebylo by na místě rozlišit různé významy nicoty? Právě jsem uvedl nicotu vzhledem k bytí 

a nicotu z hlediska smyslu. Můžeme přidat – spolu s Heideggerem – nicotu z hlediska 

provinilosti (Bytí a čas, §58) a nicotu smrti. Dobře vím, že autor různé podoby nicoty na sebe 

navazuje a tvrdí, že jedna je základní a jiné odvozené. Ale přece jen se mi zdá, že nicota 

z hlediska provinilosti, která zahrnuje nutnost volit (nést fakt, že jsme určité možnosti 
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nezvolili), je strukturně jiná nicota, než nicota s níž nás konfrontuje otázka „Proč je spíše něco 

nežli nic?“. A stejně se může nicota, o níž mluví tato otázka, lišit od nicoty smrti, která má 

určité temporální vyznění. Filip Rut o těchto rozdílech ví, ale pojmově je blíže neuchopuje. 

 

(3) Co znamená, že úzkost je jediná („exkluzivní“) základní nálada? Myslím, že autor hájí 

několik variant této teze: 

(a) Je možné odlišit explicitní a implicitní úzkost, ovšem úzkost latentně provází pobyt 

vždy.  

(b) Každá nálada je latentně úzkostí (je „modifikací úzkosti“). 

(c) Úzkost je nezbytná pro naši naladěnost vůbec (41) či ještě obecněji pro jakoukoli 

zkušenost s čímkoli (28) 

Je pro mne otázkou, zda například varianta (b) není proti autorově důrazu na „pluralitu 

základních nálad“ (76), který sdílí s Heideggerem, a zda není i proti jeho vlastním, velmi 

zdařilým popisům přelaďování z jedné nálady do jiné (viz např. pozn. 77). 

 

 

Jak jsem uvedl, tyto otázky nejsou námitkami proti práci Filipa Ruta, na níž oceňuji 

soustředěnost, s níž sleduje vytyčené téma, a výtečné osvojení základních intencí 

Heideggerova programu fundamentální ontologie. Práce zcela splňuje nároky kladené na 

diplomovou práci. Navrhuji hodnotit ji známkou výborně. 

 

 

 

V Praze, 5. září 2020 

 

 

Jakub Čapek 


