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představení práce.
Autor se ve své práci zabývá koncepcí nálad a zejména úzkostí v díle
Martina Heideggera. Autor zdůrazňuje, jak rozumět tezi, že naše
rozumění bytí zakládá náš vztah ke konkrétním jsoucnům. To
fenomenologicky dokládá na náladě úzkosti. Nálada ukazuje naše
břemeno. Je třeba vyjasnit náladu z hlediska ontologické analýzy,
proč je nálada důležitá pro naše rozumění bytí. Ve druhé části se
autor zevrubně věnuje analýze úzkosti. Upadání pobytu, jak jej
popisuje Bytí a čas podle autora představuje útěk před úzkostí. Podle
autora je latentní úzkost totožná s naladěním jako takovým. V
poslední části se věnuje rozboru nudy, které vychází z přednášek
Základní pojmy metafyziky. Ukazuje, že je nuda základní náladou v
jiném smyslu než úzkost. Nuda je u Heideggera pojata jako dějinná
nálada současnosti, zatímco úzkost patří k fundamentálnímu rámci
pobytu. Centrální o úzkosti jako základní náladě se nevylučuje s
pozdnějšími texty, kde Heidegger mluví o dalších fundamentálních
náladách, ty autor chápe jako dějinnou analýzu.
Školitel shledává práci velmi kvalitní. Autor je podle školitele
schopný vytvářet vlastní příklady, což je hodnoceno velmi pozitivně.
Podle školitele autor vychází zejména z Bytí a času a spojuje klíčové
pasáže s textem Co je to metafyzika. Úzkost se v jeho podání
vztahuje k bytí vůbec. Bytí samo jako možnost je autorem vysvětleno
dvojznačně. Jednou rozumí bytí jako možnému, na pozadí nicoty.
Podruhé rozumí bytí jako smysluplnému celku. Podle školitele je
nedostatečně vyloženo více významů nicoty. Školitel si není jistý
přínosem tvrzení, že je každá nálada formována latentní úzkostí.
Školitel navrhuje práci klasifikovat jako výbornou.
Oponent vyzdvihuje autorovu kreativitu. Interpretaci textů hodnotí
jako velmi precizní. Rovněž oceňuje příklady, které autor uvádí. Za
nejzdařilejší považuje kapitoly 2.2 až 2.6. Podle oponenta v práci
není dostatečně odlišena nálada od rozpoložení a dostatečně vyložen
pojem vrženosti, který je ústřední pro náladu úzkosti. Oponent
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navrhuje práci hodnotit v rozmezí výborně a velmi dobře.
Autor shledává námitky velmi přínosnými. Reaguje na námitku
vedoucího i oponenta ohledně vrženosti, kterou autor redukuje na
rozvrh. Autor přijímá, že jeho interpretace staví pojem možnosti jako
primárnější a původnější určení pobytu, než vrženost. Možnost vidí
jako nejpůvodnější ontologické určení pobytu. Autor odpovídá na
otázku týkající se bytí. Úzkost v sobě má obě polohy, které autor
rozlišuje. Propojuje dva smysly nicoty. Svět na nás naléhá skrze
zhroucení smyslu, kdy teprve může vyvstat otázka proč svět je, spíše,
než není. V nicotě smrti je moje vlastní možnost nebýt, a ta je
primární, protože v ní se stává pobyt průhledný sám sobě.
Komise se shodla, že práce je na vysoké úrovni a hodnotí ji známkou
výborně.
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