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Resumé 

 
              Tématem práce je temporalita vnímání u Edmunda Husserla. Jejím cílem je vyložit 

přesně a přehledně Husserlovo pojetí temporality vnímání. Temporalitou vnímání je v rámci 

Husserlovy fenomenologie míněna časová konstituce vnímání a vnímaného. Výklad vychází 

ze souboru přednášek Ding und Raum (1907) a z Vorlesungen zur Phänomenologie des 

inneren Zeitbewusstseins (1905). Základním tematickým okruhem je nastávání Teď 

v absolutním toku vědomí, jeho podržení ve vědomí časové kontinuity (retence, protence), 

v kontinuitě trvající imanentní jednoty a spontaneitou vědomí utvářené vědomí identity 

v mnohosti znázornění jako základ intencionálního vztahování se k předmětnosti. V rámci 

výkladu Husserlova pojetí temporality vnímání se ukazuje možnost radikalizace motivu 

nastávání Teď absolutního toku vědomí, které v sobě nese časovou kontinuitu, vedoucí 

k důsledné imanenci konstituce v nastávání Teď.  

 

 

 

             The topic of my thesis is temporality of perception in Edmund Husserl. Its aim is to 

explain accurately and clearly Husserl´s conception of temporality of perception. In terms of 

Husserl´s phenomenology by temporality of perception is meant temporal constitution of 

perception and the perceived. Interpretation is based on set of lectures Ding und Raum (1907) 

and Vorlesungen zur Phanomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1905). Fundamental 

thematic field can be marked out as follows: springing of the now in absolute flow of 

consciousness, its retention in time-consciuosness (temporal field as a continuum of past, 

present and future), within this continuum constituted immanent unities endowed with 

temporal duration, consciousness of identity constituted in spontaneity of consciousness as the 

fundamental basis for intentional relation toward an objectivity defined as identity in manifold 

of appearances. Within the interpretation of Husserl´s conception of temporality of perception 

opens up a possibility of radicalization of motive of springing of the now of absolute flow of 

consciousness, that carries in itself time continuum, leading to the radical immanence of 

constitution in the springing of the now.  
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Úvod 

 

              Tématem práce je temporalita vnímání u Edmunda Husserla. Jejím cílem je 

vyložit pokud možno přesně, jasně a přehledně Husserlovo pojetí temporality vnímání. 

Temporalitou vnímání je v rámci Husserlovy fenomenologie míněna časová konstituce 

vnímání a vnímaného. Výklad vychází ze souboru přednášek Ding und Raum1 (1907) a 

z Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins2 (1905). Volbou 

pramenů, pocházejících z téhož období Husserlova vývoje, má být docíleno jednak 

vyhnutí se problému historického vývoje této problematiky a jednak jejich vzájemné 

soudržnosti a propojitelnosti. V rámci výkladu Husserlova pojetí temporality vnímání se 

ukazuje možnost radikalizace motivu nastávání původních nových Teď, která je tématem 

poslední kapitoly.  

 

              Práce má pět kapitol, které jsou dále členěny na oddíly. První čtyři kapitoly jsou 

věnovány výkladu Husserlova pojetí temporality vnímání, poslední kapitola přináší 

několik kritických poznámek. První kapitola podává úvod do fenomenologické teorie 

vnímání E. Husserla, její metodu (fenomenolgická analýza: fenomenologická a eidetická 

redukce) a téma (fenomén vnímání, tj. konstituce vnímání: intencionálního aktu a jeho 

korelátu). Druhá kapitola je věnována základům analýzy vnímání v Ding und Raum. Je 

rozdělena do tři oddílů: Vjem a znázorňovaná předmětnost (rozdíl mezi znázorňujícím 

obsahem a znázorňovanou věcí, složky jevu: obsah počitku a pojímání, znázorňující a 

sebe sama znázorňující vjemy, vlastní a nevlastní jev), Syntetické vjemové souvislosti 

(kontinuální jednoty: časová a prostorová extenze, syntézy v užším smyslu: vědomí 

identity smyslu, bližšího určení a rozporu) a Možnost adekvátního vnímání prostorových 

věcí (vyplnění intence na úrovni jevu, vyplnění mínění orientovaného zájmem: body 

maxima danosti, nemožnost adekvátní danosti věci: jednostrannost, intenzivní a 

extenzivní nekonečnost prostoru proti konečnosti pole vnímání). Tématem třetí kapitoly je 

fenomenologická analýza času v Přednáškách k fenomenologii vnitřního časového vědomí 

jako základu časové konstituce vnímání. Tato kapitola má dva oddíly: Originerní časové 

                                                 
1 Husserl, E., Ding und Raum. Vorlesungen 1907, in: Hu XVI, vyd. U. Claesges, Nijhoff 1973.  
Pracuji také s překladem: Husserl, E., Věc a prostor (§§ 1-43), přel. D. Mudrová, in: Studie k prostorovosti II, 
Praha 2007. 
2 Husserl, E., Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, in: Hu X, vyd. R. Boehm, Nijhoff 
1966. 
Husserl, E., Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí, přel. V. Špalek a W. Hansel, Praha 1996. 
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pole vnímání: diagram času (kontinuita retencí a protencí, neustálá modifikace novým 

Teď) a Tok absolutního vědomí (absolutní subjektivita jako tok původních impresí, Teď 

původní imprese jako zdroj bytí a vědomí, dvojí intencionalita retence, vnitřní vědomí). 

Čvrtá kapitola propojuje obě předchozí a podává celkový přehled časové konstituce 

vnímání, postupujíc podle konstitučních stupňů (tok absolutního vědomí, imanentní 

jednoty, znázorňovaná předmětnost). Poslední kapitola je pokusem naznačit možnost 

radikálnějšího uchopení motivu nastávání původních Teď. Její rozvinutí však leží mimo 

rámec této práce věnované temporalitě vnímání u E. Husserla. Kapitola má tři oddíly: 

Časovost identity (intencionalita proti do-časnosti v Teď toku absolutního vědomí), 

Diagram času – rovina trvání proti nastávání (kolmost časové kontinuity na nastávání 

Teď), a poslední oddíl, který nastiňuje některé odtud plynoucí důsledky (do-časnost 

konstituce, opozice subjekt – objekt obsažena v situaci Teď, neprůhlednost Teď jako 

sjednocení „jak“ a „co“ v ukazování, poznání neprůhlednosti je samo do-časné).      
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1. kapitola 

Úvod do fenomenologické teorie vnímání E. Husserla 

 

              Vyšší akty poznání jsou založeny na nižších aktech poznání. „Všechny úsudky o 

skutečnosti, kterými přírodovědec odůvodňuje, pocházejí z prostých vjemů 〈a〉 

vzpomínání a vztahují se na svět, který přichází v této prosté zkušenosti k první danosti. 

Veškerá zprostředkovaná založení, jež vykonává věda, spočívají na bezprostřední danosti 

a prožitcích, a tyto prožitky, v nichž dospívá realita k bezprostřední danosti, jsou vnímání, 

vzpomínání a  - bráno v určité bezprostřednosti, také očekávání a akty očekávání 

podobné.“3 Vnímání, vzpomínání a očekávání jsou zdroje bezprostřední danosti 

skutečnosti, z níž vycházejí veškeré další vyšší akty poznání zkušenostních věd, ale nejen 

jich. „Přes tyto nízké akty se vystavují vyšší, v nichž se vztahujeme ke světu, když 

myslíme, usuzujeme, teoretizujeme (...)“4  Veškeré poznání jak zkušenostních věd, tak i 

vyšší akty myšlení, usuzování a teoretizování vůbec jsou vposled založeny na nižších 

aktech vnímání, vzpomínání a očekávání dávajících bezprostřední danost, která je 

základem pro akty vyšší. Proto podle Husserla „s dobrým svědomím  a vskutku přiměřeně 

povaze věci můžeme začít odspoda, od nižších a obecnějších zkušeností, aniž bychom se 

obávali, že provozujeme fenomenologickou hru, která by se mohla ukázat pro vyšší 

problémy konstituce skutečnosti ve vědeckém poznávání jako lhostejná.“5    

 

              Svět v přirozeném postoji je jsoucí svět. Svět nekonečný co do prostoru a času, 

sestávající z nekonečna věcí, které se proměňují a vzájemně na sebe působí. Sebe samy 

vřazujeme do tohoto světa jako jeho součást. Současně se však nacházíme ve význačném 

postavení uprostřed tohoto světa. Svět se ukazuje ve vztahu k nám jako centru vazeb. 

„Objekty okolí s jejich vlastnostmi, proměnami, vztahy jsou tím, čím jsou, pro sebe, ale 

zároveň jsou vůči nám v nějaké poloze, především časoprostorové, a pak též v 

‚duchovní‘.“6 Svět vztažen k nám jako centru vazeb vytváří okolí. Skutečně vnímané je 

tak vodítkem vedoucím nás od jednoho vjemu k druhému a to jak v prostorovém okolí tak 

v časovém (vzpomínání, očekávání). Skutečné se vztahuje k možnému: skutečně vnímané 

k zpřítomňujícím názorům a možnostem vnímání. Věci tohoto světa jsou jednak fyzické, 

                                                 
3 E. Husserl, Věc a prostor, § 1, str. 166. 
4 Tamt., str. 164-165.  
5 Tamt., str. 166. 
6 Tamt., str. 164. 
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mající barvu, tvar, polohu v prostoru, trvání a proměnlivost v čase atd., a jednak duchovní, 

které však vždy současně mají i fyzickou stránku. Duchovní bytosti jsou jiná Já, vztahující 

se ke světu podobně jako Já, tzn. duchovně ve svých prožitcích (vnímání, vzpomínání, 

očekávání atd.). Jiná Já mají své bezprostřední okolí, které je jiné než moje, ale je součástí 

téhož světa, ve kterém si můžeme své postavení vyměňovat, tj. vyměňovat své okolí, 

vnímání a jeho možnosti a zprostředkující souvislosti.7 

 

              K tomuto světu bezprostřední přirozené zkušenosti se vztahuje věda. Třebaže se 

vědecký obraz světa může od něj velmi lišit, předpokládá jej jako základ, který je dále 

určován a teoreticky zpracováván a který nikdy nemůže plně překonat jako iluzorní. Už 

to, že ve světě bezprostředního vnímání lze rozlišit  klamy je důkaz, že není možné klam 

rozšířit na celou tuto oblast.8  

 

              Teorii vnímání v Ding und Raum chápe Husserl jako část  řešení problému „sebe-

ustavení zkušenostní předmětnosti v nižší zkušenosti“, tj. jako podstatný příspěvek 

k ozřejmění zkušenostního základu, na němž se konstituuje vědecká předmětnost. Těmito 

akty nižší zkušenosti jsou akty prostého uchopování názorem. Jedním z nich je vnímání.9 

Pro Husserla představuje vnímání paradigma všech názorných intencionálních aktů 

jakožto prožitků vztahujících se k předmětnosti. Intencionální akty dělí na dvě základní 

skupiny: 1) názorné intencionální akty, tj. akty založené na samodanosti objektu, a 2) 

nenázorné intencionální akty vztahující se k objektu  pomocí obrazu či znaku (signitivní 

intencionální akty). Názorné intencionální akty jsou dvojí: 1) vnímání dávající předmět 

sám tělesně, tj. dávající předmět v jeho bezprostřední přítomnosti, 2) vzpomínka, fantazie 

a  očekávání nedávající předmět tělesně. Vnímání tak představuje přítomnící akty, zatímco 

druhá skupina akty zpřítomňující. Zpřítomňující akty jsou modifikací aktů vnímání, tj. 

předpokládají bezprostřední názornou danost předmětu ve vnímání. Konstituce věci ve 

vnímání představuje pro Husserla paradigma konstituce vůbec.10 

               

              Vnímání je vnímáním určité věcnosti. Tato věcnost může být buď fyzická (věc 

v užším smyslu) nebo duchovní. Duchovní věc může být opět dvojí, buď vlastní Já nebo 

cizí Já. Husserl si bere jako výchozí příklad pro analýzu vnímání vnější vnímání, tj. 

                                                 
7 Husserl, Věc a prostor, § 1, str. 165. 
8 Tamt., str. 166. 
9 Tamt., str. 167. 
10 Bernet, Kern, Marbach, Úvod do myšlení Edmunda Husserla, Praha 2004, str. 103-115, 129. 
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vnímání fyzických věcí. Vnímání má dvojí vztah: 1) je vnímáním něčeho předmětného a 

2) je vnímáním určitého vnímajícího Já. Vnímání se vztahuje k Já jako jeho prožitek. 

Kromě tohoto prožitkového vztahu je vnímání vázáno k Já také vztahem k jáskému tělu, 

centru orientace, určujícímu mé aktuální stanoviště, okolí, skutečnost a možnosti mého 

vnímání. Pro účely přítomného zkoumání bude Husserl abstrahovat od tohoto vztahu 

vnímání k Já. Dalším vymezením pole zkoumání vnímání je omezení se na speciální 

vnímání, tj. vnější vnímání jednotlivých objektů ve smyslu fyzikálních věcí a dějů.11 

 

              Tím byl tematicky vymezen okruh příkladů, na nichž chce Husserl analyzovat 

vnímání. To, o čem zatím nebyla řeč, je způsob, metoda jakou tak chce učinit. 

Husserlovým cílem je fenomenologie vnějšího vnímání jako sebe-osvědčení zkušenostní 

předmětnosti vnímání. Zkoumat vnímání ve fenomenologickém smyslu tak, jak je chápe 

Husserl, znamená tematizovat je jako čistý fenomén. Jak již řečeno, vnímání má dvojí 

vztah. Vztahuje se k vnímané předmětnosti a k Já, kterého je prožitkem. Analyzovat 

vnímání jako čistý fenomén znamená zkoumat jej v čisté imanenci, tj. provést epoché od 

veškeré transcendence, která překračuje to, co je zde jako ono samo názorně dáno. To 

znamená učinit tématem vnímání jako čisté cogitatio, ve kterém se teprve vnímaná 

předmětnost a prožívající Já konstituuje, nikoli jako prožitek připisovaný empirickému  Já 

vztahujícímu se k reálnému světu v objektivním čase. Oboje transcendence (empirické Já 

a reálný svět) jsou právě otázkou, která má být zodpovězena zkoumáním sféry čisté 

imanence. Čistý fenomén se od psychologického fenoménu liší zrušením empirické 

apercepce připisující vjem empirickému Já, tj. chápající jej jako reálnou událost 

v objektivním čase a prostoru. Husserlovým cílem je však uchopení vnímání jako čistého 

fenoménu, tj. před kladením veškeré transcendence. Toho Husserl dosahuje redukcí na 

sféru absolutní danosti (fenomenologická redukce). Absolutně dané je toto zde, které je 

samo v sobě tím, že a jak je dáno. Míněno je právě toto zde tak, jak je dáno, a nikoli to, co 

je v něm míněno. Absolutně dané (tj. to, které samo je právě tím, čím se dává) je 

absolutním základem, o němž nelze smysluplně pochybovat, protože i pochybování je již 

předpokládá – pokud pochybuji, nemohu pochybovat o tom, že pochybuji.12  

 

                                                 
11 Tamt., str. 167-169. 
12Tamt., str. 168-169. 
    Husserl, E., Die Idee der Phänomenologie, Hamburg 1986, 2. a 3. Vorlesung, str. 27-53. 
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              Sféra čisté imanence je názorně dána (i když třeba ve fantazii či vzpomínce), 

nikoli pouze míněna, a je proto přístupná konkrétnímu bádání. Ukazuje se, že vztah 

k transcendentnímu je vnitřním charakterem čistého fenoménu samého. Teprve 

zkoumáním tohoto vztahu, resp. v tomto vztahu samotném, je možné formulovat otázku 

existence  transcendentního předmětu a možné výstižnosti našeho vztahování se k němu, 

nikoli opačně. Tak Husserl může rozlišovat mezi tím, co je imanentní reelně, a tím, co je 

imanentní v intencionálním smyslu. Reelně imanentní jsou prvky cogitationes, které je 

reálně konstituují, jsou jejich součástí, zatímco intencionálně imanentní není prvkem 

cogitationes, který by v nich byl obsažen, ale intencí vztahující se k transcendentní 

předmětnosti. Proto i reelně transcendentní je součástí sféry čisté imanence. Oproti této 

transcendenci rozlišuje Husserl druhý pojem transcendence; transcendence jako pouhé 

mínění. Tato transcendence v druhém smyslu je opakem samodanosti, v níž to co je 

míněno je také nazíráno, dáno jako ono samo. Mínění vyplněné názornou daností je 

evidence.13 

 

              Imanenci v absolutní sféře danosti definuje Husserl také pomocí rozlišení mezi 

sebe sama znázorňujícími vjemy (die selbstellende Wahrnehmung) a znázorňujícími 

vjemy (die darstellende Wahrnehmung). Znázorněné sebe sama znázorňujícího vjemu je 

reelně imanentní, tj. je v sebe sama znázorňujícím vjemu reálně obsaženo jako jeho část, 

jinými slovy je částí samotného vjemu, kterým je znázorněn, tzn. znázorněné samo je 

svojí daností, znázorněním. Takový vjem je absolutně evidentní, protože sám jest tím jak 

a že je dán. Husserl nazývá takovou vlastnost sebe sama znázorňujícího vjemu 

samodaností. U sebe sama znázorňujícího vjemu následně nelze rozlišit percepci, jakožto 

akt „pouhého“ vnímání oddělený od doxické pozicionality, a víru v existenci toho, co je 

takto percipováno, protože znázorněné sebe sama znázorňujícího vjemu je tomuto vjemu 

reelně imanentní. Znázorněné však může znázorňovat jinou předmětnost než sebe sama.  

Poté znázorněné, které je znázorňováno znázorněným v původním sebe sama 

znázorňujícím vjemu, je tomuto vjemu transcendentní přesněji imanentně transcendentní 

jakožto intencionální objekt znázorněného v sebe sama znázorňujícím vjemu.14  

 

              Tak se ukazuje rozdíl mezi daností vjemu a jeho předmětu. V reflexi daný 

aktuálně prožívaný vjem, který byl zbaven veškeré transcendence, tj. uchopen jako čistý 

                                                 
13 Husserl, E., Die Idee der Phänomenologie, Hamburg 1986, 2. a 3. Vorlesung, str. 27-53. 
14 Husserl, E., Ding und Raum, § 9. 
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fenomén, je absolutní daností. Čistý fenomén zbavený transcendence, tj. redukovaný na 

čistý prožitek vědomí, který není apercipován jako prožitek mého empirického Já 

vztahujícího se k reálně existujícímu světu, je samodaností, tj. je sám tím, že a jak je dán. 

Jinými slovy je reelní daností ve svém vjemu a tak vylučuje pochybnost a nedůvěru o své 

existenci. Oproti tomu znázorněný předmět není reelně obsažen ve svém vjemu, je pouze 

znázorněn, tj. je intencionálně imanentní. Jeho bytí není reelnou součástí znázorňujícího 

vjemu a může být proto vždy zpochybněno. Zatímco tedy aktuální znázorňující vjem je 

v reflexi imanentní, jeho intencionální předmět je transcendentní.15 

 

              Rozdíl v danosti vjemu a jeho předmětu ukazuje, že je nutno rozlišovat dvojí 

sféru: sféru vnímání (obecně: dávajícího vědomí) a sféru v něm konstituované 

předmětnosti. „Vjem není věc. Vjem plochy není plocha.“16 Předmět vnímání není 

průběhem svého vnímání. Je nutno odlišovat plynutí a členění dávajícího vědomí, v němž 

je předmět konstituován, a plynutí a členění konstituovaného předmětu samého. 

Znázorňovaný předmět není v průběhu svého vnímání reelně obsažen, ale je mu imanentní 

pouze intencionálně. Tak je podle Husserla nutné oddělovat výpovědi o vjemech a o 

předmětech jak jsou v nich dány. Dalším odlišením, které odtud plyne, je rozdíl mezi 

obsahem jevu, ve smyslu reelní imanence, a obsahem předmětu, který je v jevu pouze 

znázorňován.17  

 

              Způsob jakým se plynutí dávajícího vědomí (znázorňujících vjemů) vztahuje 

k znázorňovanému předmětu je vědomí identity. Dva různé vjemy mohou znázorňovat 

tentýž předmět. Vědomí identity propojuje vjem s vjemem na základě identity 

znázorňovaného předmětu. Ve vědomí identity je ztotožněn předmět, ale nikoli 

znázorňující vjemy. Avšak není možné propojit jakékoli vjemy. Možnost sjednocení 

vjemů ve vědomí identity je dána v podstatě vjemů samých. Vjem jakožto intencionální 

akt sám v sobě nese možnost sjednocení ve vědomí identity znázorněného předmětu 

s vjemem znázorňujícím totéž. A je to vědomí identity, které zakládá jejich spojení tak, že 

je znázorněn identický předmět v různých vjemech. Tak se znovu ukazuje, že předmět 

není ve znázorňujícím vjemu reelně obsažen. To, co zde vystupuje je intencionální vztah 

                                                 
15 Husserl, E., Ding und Raum, §§ 6, 8. 
16 Husserl, E., Věc a prostor, str. 174. 
17 Husserl, E., Ding und Raum, §§ 6, 13. 
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mezi znázorňujícím vjemem a předmětem, který však, jak z výše řečeného vyplývá, 

prozatím nijak nerozhoduje otázku skutečnosti znázorňovaného předmětu.18 

 

              Stejně jako se dva vjemy ve vědomí identity intencionálně vztahují k totožnému 

předmětu, tak se mohou dva vjemy ve vědomí odlišnosti (ne-identity) vztahovat k různým 

předmětům. Vjemy jsou v obou případech propojeny vědomím identity, popř. odlišnosti, 

vztahujícím je  k předmětu, který reelně neobsahují, neboť ho mají společný či odlišný 

s jinými vjemy. Díky takovému propojení vjemů se ukazuje, zda-li znázorňují totožný 

nebo různý předmět.19 

 

              Vědomí identity a odlišnosti jsou případy vědomí jednoty vyzvedávající (v tomto 

případě) jednotu předmětu z mnohosti vjemů. Vědomí jednoty však nezahrnuje pouze 

úplnou identifikaci (popř. odlišnost), ale také vědomí parciální identity. Znázorněné 

předmětnosti dvou různých vjemů se ve vědomí parciální identity k sobě mají např. jako 

část k celku. Nejde o úplnou identifikaci vědomí téhož, ale vjemy zároveň nepředstavují 

zcela odlišný předmět. Husserl rozlišuje tři základní druhy parciální identifikace: celek a 

část, subjekt a vlastnost, subjekt a relativní určení. Vědomí jednoty má různé mody, může 

být pouze míněné (např. v symbolickém myšlení)  nebo dané, a to v různých stupních 

evidence názoru.20 

 

              Studium konstituce předmětnosti je studium konstituce identity v jednotě 

dávajících aktů vědomí. Vědomí jednoty (vědomí identity nebo odlišení) propojuje 

jednotlivé vjemy tak, že se vztahují k předmětnosti, která může být znázorněna odlišnými 

vjemy, a proto není reelní částí žádného z nich. Vědomí jednoty je tak pro Husserla 

klíčem ke studiu intencionality jakožto vztahu vjemu k znázorňované předmětnosti. 

Zároveň se tím ukazuje absolutní přednost, role vědomí při konstituci předmětnosti 

vůbec.21 

 

              Vědomí je pro Husserla absolutní bytí. V souvislostech vědomí se konstituuje jak 

Já tak veškerá ostatní předmětnost, ale samo vědomí již není ničím jiným konstituováno. 

Vědomí uchopené ve své čistotě, tj. jako proud fenoménů zbavených veškeré 

                                                 
18 Husserl, E. Ding und Raum, §§ 10, 11. 
19 Tamt., § 11. 
20 Tamt., § 12. 
21 Tamt., § 12. 
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transcendence, je absolutní základ. Věcné bytí je konstituováno v souvislostech vědomí, 

jeho intencionalitou, ale absolutní vědomí, tj. čisté vědomí zbavené transcendence, není 

konstituováno, „jednoduše je a nazírá se“. Aby předmětnost mohla být konstituována, 

musí zde být původní danost vědomí, prosté znázornění sebe sama, které již není 

výsledkem konstituce, protože je veškerá konstituce předpokládá jako absolutní základ – 

konstituce konstituuje předmětnost, ale nemůže konstituovat to, že sama vůbec jest, tj. aby 

konstituovala musí sama být a toto bytí konstituce, souvislost vědomí, má absolutní 

přednost před veškerým bytím konstituované věcnosti a je od něho principiálně odlišné. 

„Mínění může být opět míněno, ale je a nekonstituuje se teprve v souvislostech mínění.“ 

Jinými slovy cogitatio je absolutní daností sebe sama znázorňujícího vjemu.22   

 

              Vraťme se však k vymezení pole Husserlovy analýzy vnímání v Ding und Raum. 

Cílem zkoumání není jedinečné faktum, vjem, např. nějakého domu, ale podstata vnímání 

jako takového. V analýzách vnímání nejde o jednotlivé vjemy toho či onoho, ale o 

podstatu vnímání, která je vůbec umožňuje. Vjem ve své faktické nahodilosti může být 

různý, ale proto, aby vůbec mohl nastat, být vjemem, musí odpovídat podstatě (eidos) 

vjemu vůbec, která a priori, tj. ve struktuře konstituujícho vědomí, určuje jeho možnost. 

Při analýze podstaty věcného vjemu je tak lhostejné, zda-li je vjem aktuální nebo je pouze 

fantazijním zpřítomněním, pokud ovšem je dán s dostatečnou evidencí. Aktuální vjem je 

pouze nahodilou realizací podstaty vnímání, která a priori určuje jeho možnost.23 

 

              Dalším vymezením směřování Husserlovy tematizace vnímání je otázka forem 

danosti a doxických postojů. Předmět vnímání je dán jako tělesný, dávající se jako ono 

samo a nyní. V tom se liší např. od předmětu fantazie, který  je pouze znázorněn, ale 

nikoli aktuálně sám dán. Být dán tělesně však ještě neznamená, že je vyloučena 

pochybnost o jeho existenci. Od forem danosti je nutno odlišit rozdíly postoje. Objekt 

může být dán tělesně, ale přesto být např. halucinací. Proto Husserl považuje za potřebné 

odlišit percepci, jako obsahově ohraničený pojem vnímání bez doxického postoje, a 

vnímání zahrnující rozdíly postoje (třebaže jsou pro ně pojmově irelevantní).24 

 

 

                                                 
22 Husserl, E., Věc a prostor, str. 194-195. 
23 Husserl, E., Ding und Raum, § 3 
24 Husserl, E., Věc a prostor, str. 172-173. 
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2. kapitola 

Základy analýzy vnímání v Ding und Raum 

 

 2.1 Vjem a znázorňovaná předmětnost 

 

              Celkový obsah počitku a vnímaný předmět nejsou totéž, mezi jednotlivým 

obsahem počitku a znakem vnímaného předmětu je rozdíl. Vnímanou věc ani žádný její 

znak nelze ve vjemu reelně nalézt, je mu reelně transcendentní, ale přesto je mezi 

obsahem počitku a věcí či jejím momentem vztah. Obsah počitku a vnímaná věc jsou 

označováni tímtéž slovem, např.: pociťovaný tón a objektivní tón.25 

 

              Mezi obsahem počitku a vnímanou věcí či jejím znakem je ale podstatný rozdíl. 

Vjem, v němž se věc ukazuje, nemůže sám být opět věcí. Věc a to, skrze co se ukazuje, 

jsou  rozdílné a tento rozdíl vyplývá ze struktury konstituce předmětnosti ve vnímání. 

Vjem se intencionálně vztahuje k předmětnosti, ale vnímaná předmětnost není samodaná 

jako akt vnímání, v němž je konstituována. Předmětnost není reelně obsažena ve vjemu, tj. 

není jeho reálnou složkou, kterou by v něm bylo možno nalézt, ale je reelně 

transcendentní.26 Věc ani žádný její moment nemůže být dána v jednoduchém vjemu. 

Reelný obsah vjemu není věcí, kterou znázorňuje. Intencionální vztah vjemu k věci 

spočívá právě v transcendenci věci vůči jednotlivému vjemu. Věc jako to, co není vjemu 

reelně imanentní, je znázorňováno v různých vjemech, lišících se svým počitkovým 

obsahem. Reelně odlišné vjemy se mohou vztahovat k téže předmětnosti a právě na 

základě tohoto vztahu je znázorňována věc, která není pouze jednotlivým vjemem, ale ke 

které se vjemy intencionálně vztahují jako k předmětnosti, která je znázorňována.27 

 

              Na druhou stranu však znázorněná předmětná určení souhlasí s počitkovým 

obsahem vjemu. Znázornění určité předmětnosti vyžaduje určitou reelnou skladbu vjemu. 

Aby byla dána právě taková věc se svými znaky, musí být intendována v odpovídajících 

vjemech. Tato souhlasnost mezi znázorněnou věcí a vjemem však nemá povahu obrazu. 

Vjem se k věci nevztahuje na základě podobnosti, která by reprezentovala, reduplikovala, 

                                                 
25 Husserl, E.,  Ding und Raum, § 14. 
26 Viz. str. 3-4.  
27 Husserl, E., Ding und Raum, § 14. 
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určitý znak věci. Jak již řečeno výše, věc není ve vjemu reelně obsažena. Pokud by vjem 

už obsahoval obraz znázorněné věci, poté by stále zůstávalo otázkou, jak je tento obraz, 

jakožto reprezentující věc na základě podobnosti, konstituován a jak se vztahuje 

k transcendentní, pomocí něho zobrazované předmětnosti. Teorie obrazu tak podle 

Husserla nemůže být řešením problému intencionálního vztahu vjemu a znázorňované 

předmětnosti, protože v této otázce vede k nekonečnému regresu.28 

 

              Klíčové pro Husserlovu analýzu intencionality vnímání je rozlišení mezi 

obsahem počitku a pojímáním. Vjem je podle Husserla tvořen: 1) reelní obsahem vjemu, 

tj. počitkovými obsahy (úžeji: v případě znázorňujících obsahů fyzických věcí fyzickými 

daty), a 2) pojímáním, kterým jsou počitkové obsahy vztaženy k jim znázorňované 

předmětnosti jako znázorňující obsahy. Že vjem není tvořen pouze počitkovými obsahy, 

tj. svojí reelní složkou, se ukazuje na skutečnosti, že tytéž počitkové obsahy mohou být 

vjemy různých předmětů a obráceně, že různé počitkové obsahy mohou být vjemem téhož 

předmětu. Vjem se vztahuje k předmětu teprve pojímáním počitkových obsahů. Pojímané 

obsahy tak pojímáním nabývají znázorňující funkce, stávají se znázorňujícími obsahy. 

Znázorňující obsahy (jak již bylo několikrát výše řečeno) je třeba odlišovat od 

předmětných určitostí, které znázorňují.29 

 

              Znázorňující vjemy (die darstellende Wahrnemung) se od sebe sama 

znázorňujících vjemů (die selbststellende Wahrnemung) liší právě pojímáním. 

V znázorňujícím vjemu je reelní obsah vjemu pojímán jako znázorňující, tj. je pojímán 

jako něco, co on sám není. U sebe sama znázorňujícího vjemu je jeho reelní obsah tím, co 

sám znázorňuje. Nevzniká tak intencionální vztah k vnímané předmětnosti, která je vjemu 

reelně transcendentní, tj. kterou obsah sám reelně není.30 

 

              Podle Husserla je tak nutné ve vjemu ostře odlišovat obsah počitku a pojímání. 

„Fyzické datum a pojímání nejsou ve své podstatě jen naprosto odlišné, ale je také jasné, 

že jsou svou funkcí nezaměnitelné, že fyzické datum, obsah počitku, nemůže fungovat 

jako pojímání, a pojímání nemůže fungovat jako obsah počitku, posledně zmíněný 

                                                 
28 Husserl, E., Ding und Raum, § 14. 
29 Tamt., § 15. 
30 Tamt., § 15. 
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přinejmenším nikoli pro vnější vnímání.“31 Mezi počitkovým obsahem a pojímáním není 

kauzální souvislost. Z počitkového obsahu samého nelze vyčíst nutnost jeho pojímání.32 

 

              Vztah mezi počitkovým obsahem a pojímáním umožňuje Husserlovi další 

rozlišení, rozlišení mezi vlastně a nevlastně vnímaným. Vlastně vnímané, jev v užším 

smyslu, jsou ty momenty předmětu, kterým korelativně odpovídají znázorňující obsahy, tj. 

jsou znázorněny vlastně pojímáním počitkových obsahů. Nevlastně vnímané jsou ty 

momenty znázorňovaného předmětu, kterým korelativně neodpovídají žádné počitkové 

obsahy, nýbrž vznikají přebytkem pojímání. Jako příklad uvádí Husserl vnímání domu. 

Vlastně vnímaným je pouze jeho průčelí, ale v rámci celkového vnímání domu vnímáme 

také jeho stránky, které aktuálně nejsou vidět, přesto však jsou (nevlastně) znázorněny 

právě jako stránky domu, z kterého to, co se vlastně jeví, tj. průčelí, je pouze jeho částí. 

Ukazuje se, že vnímání celku (např. domu), neimplikuje vlastní vnímání všech jeho částí. 

Vnímání celku nevzniká součtem vlastních znázornění částí. Mezi vnímáním celku a 

vlastním jevem části prostředkují implicitní vjemy umožňující parciální identifikaci 

vlastně znázorněné části a celku., tj. implicitní vjemy doplňují vlastní jevy do celku tak, že  

vlastní jev se může ukazovat jako jeho část.33 

 

              Celkový jev tak tvoří: 1) vlastní jev, ve kterém vnímaná část předmětu je 

znázorněna pojímáním počitkového obsahu, a 2) nevlastní jev, který doplňuje celkové 

vnímání předmětu pojímáním bez odpovídajícího počitkového obsahu. Nevlastní jev tak 

neznázorňuje (chybí mu znázorňující obsah), ale činí vědomým ty části předmětu, které 

nejsou vlastně dány.34 

 

              Vlastní a nevlastní jev nelze z celkového jevu vydělit. To, co je vnímáno je celý 

předmět, jak Husserl ukazuje na příkladě domu. Ale to, co je vlastně vnímáno je pouze 

průčelí. Avšak průčelí je možné pouze jako část celého domu. Část není sama pro sebe 

                                                 
31 Husserl, E., Věc a prostor, str. 200. 
Pojímání nemůže fungovat jako obsah počitku u vnějšího vnímání, protože vnější vnímání se vztahuje 
k transcendentní předmětnosti skrze znázorňující vjemy, pojímající svůj reelní obsah jako něco, čím samo není. 
Jinými slovy: vnější vnímání jakožto znázorňující vjem předpokládá pojímání, které staví reelní obsah vejmu do 
intencionálního vztahu k znázorňované předmětnosti a tím jej ostře odlišuje od toho, co je právě jím znázorněno, 
tj. reelní obsah se ukazuje jako to, čím není. Jednoduše: vnější vnímání znázorňuje vnější předmětnost, kterou 
pojímání jakožto součást vjemu nikdy nemůže být.   
32 Husserl, E., Ding und Raum, § 15. 
33 Tamt., § 16. 
34 Husserl, E., Věc a prostor, § 16, str. 203. 
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myslitelná, část je už stranou celého předmětu. Část, jakožto část celku, tedy implikuje 

celek, který však sám není složen ze svých částí, protože vlastní jev už tento celek 

v parciální identifikaci předpokládá.35  

 

              Vnější (fyzické) jevy jsou tak charakterizovány radikální neuplností spočívající 

v nutné jednostrannosti. Jednostrannost vnějšího jevu spočívá v nesamostatnosti vlastního 

jevu, který je znázorněním části celého předmětu teprve přebytkem pojímání v nevlastním 

jevu. Předmět se ve své vlastně znázorňované části zjevuje teprve dodatkem nevlastního 

jevu. V tom podle Husserla spočívá podstatná neadekvace každého jednotlivého vnějšího 

jevu. Neadekvace je jednostranností, která je a priori zakotvena v podstatě prostorového 

(trojrozměrného) názoru. K tomu jakým způsobem je v něm zakotvena se vrátíme v třetím 

oddíle této kapitoly. Od radikální neúplnosti prostorového názoru je nutno odlišit 

částečnost, která je způsobena dočasným skrytím dílu věci. Skrytí však může být 

odstraněno, aniž by již znázorňovaný díl musel přestat být vlastně vnímán a nevyplývá tak 

z povahy názoru samého.36  

 

              Tím se také znovu ukazuje radikální odlišnost mezi znázorňovanou předmětností 

a znázorňujícím obsahem. Znázorňovaný předmět vnějšího vnímání nikdy nemůže být  

samo daný jako fyzický obsah počitku. Předmět je vjemu reelně transcendentní, ale přesto, 

jako v něm znázorňovaný, je s obsahem počitku vázán pevnou spojitostí, např.: 

znázorňující barva znázorňuje barvu, tón znázorňovaný tón. Cílem Husserlova zkoumání 

je právě tato korelace vjemu a znázorňované předmětnosti.37   

 

              Po rozlišení vlastního a nevlastního jevu je nutno se tázat, jakým způsobem je 

dána znázorňovaná předmětnost v nevlastním jevu. Vlastní jev není doplňován fantazijní 

představou, protože jejími komponentami vlastní a nevlastní jev už jsou. Fantazijní jev 

dává věc vlastně také pouze z jedné strany a ostatní strany musí být doplněny. Způsob 

jakým se nevlastní jev vztahuje k předmětnosti je prázdná intence. Vnímání je komplex 

vyplněných a prázdných intencí. Intence je směřování vnímání na určité předmětné 

momenty. Vyplněné intence jsou (vlastně) znázorňující, tj. vztahují se k intendované 

předmětnosti pojímáním počitkových obsahů, tzn. skrze znázorňující obsahy. Prázdné 

                                                 
35 Husserl, E., Věc a prostor, § 16, str. 203. 
 
36 Husserl, E., Ding und Raum, § 16 
37 Tamt., § 16. 
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intence neznázorňují nic, protože nejsou pojímáním žádného počitkového obsahu, ale 

pouze prázdným, protože počitkově nevyplněným, zaměřením na znázorňovanou 

předmětnost.38  

 

              Prázdné intence nevlastního jevu je třeba odlišit od prázdnosti temných představ. 

Prázdné intence jsou prázdné komponenty jevu, kterým chybí počitkový obsah. Temnost 

představ je charakter vnímání jako celku, tj. včetně prázdných a vyplněných intencí a týká 

se tak i počitkových obsahů samotných. S tím úzce souvisí další rozdíl ve způsobu 

předmětného vztahování, kterým je určitost a neurčitost pojímání. Rozdíl určitosti a 

neurčitosti pojímání ukazuje Husserl na příkladě vnímání domu.  Dům je pojímán ve větší  

určitosti pokud ho pozorujeme v jasném denním světle. Mody pojímání určitosti a 

neurčitosti tak určují možnosti identifikace a odlišení ve vědomí znázorňovaného 

předmětu. Za mlhy lze stěží rozlišit odstíny barvy omítky, které se mohou na jednotlivých 

místech lišit.39 

 

              Jak z řečeného vyplývá, určitost a neurčitost pojímání spočívá v jiné dimenzi 

předmětného vztahu než rozlišení prázdnosti a plnosti intencí. Třebaže prázdné intence 

bývají zpravidla neurčité, tj. např. pojímám-li krabici, má krabice i zadní stranu, kterou 

aktuálně nevidím, ale u této zadní strany není už jasné, zda-li je např. přesně stejného 

odstínu jako přední strana, zda-li není poškrábaná apod., avšak i prázdné intence mohou 

být určité a to v případě, pokud pojímám předem přesně známý předmět.40  

 

              Každé pojímání má určitý stupeň (ne)určitosti. (Ne)určitost je imanentní 

charakter pojímání a vyskytuje se v různých stupních. Neurčitost však nikdy není 

absolutní. Vždy je vymezená, a to už tím, že pojímám vnímané jako nějak určité něco, tj. 

v případě vnějšího vnímání alespoň jako fyzický předmět, který má nutně prostorovou 

extenzi, a proto také přední a zadní stranu apod. Vnímané pojímám na jistém stupni 

určitosti, protože vždy už jako něco (např. těleso), které a priori má jisté vlastnosti, které 

však aktuálně mohou být zjevné pouze neurčitě. Této neurčitosti, jakožto vymezené 

všeobecnou sférou pojímané předmětnosti, podstatně náleží určitelnost ve formě 

                                                 
38 Husserl, E., Ding und Raum, § 18.  
39 Tamt., § 18.  Věc a prostor, str. 209. 
40 Tamt, str. 210. 
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perceptivních jevů. Pojímání věci se stává určitější jejím otáčením (nikoli analýzou 

pojmu).41 

 

               Analýza prázdných a vyplněných intencí odkazuje na syntetickou vjemovou 

souvislost. Prázdná intence je vyplňována znázorňujícím obsahem v syntetické souvislosti 

vjemů znázorňujících tutéž předmětnost. I vědomí identity (odlišení) znázorňovaného 

předmětu je syntetickou souvislostí vjemů, ve které se vztahují k intendované 

předmětnosti. Analýza imanentních součástí vjemu jakožto intencionálního aktu tak 

předpokládá syntetickou souvislost vjemů ve dvojím směru: 1) vjem se vztahuje 

k znázorňované předmětnosti v souvislosti vjemů, itencionalita je výkon syntézy vjemů; 

2) evidence imanentních součástí vjemu je také syntetickým aktem. Jak vidno, je na čase 

obrátit pozornost do sféry syntetických vjemových souvislostí.  

 

 

2.2 Syntetické vjemové souvislosti 

 

              Dosud byla věnována pozornost pouze syntéze identity a odlišnosti. Nyní budou 

tématem další syntetické případy v oblasti vnímání. Husserl rozlišuje: 1) syntézy v užším 

smyslu, tj. syntézy diskrétních jevů, syntetizující jednotlivé vjemy do jednoty vyššího 

stupně, a 2) kontinuální jednoty, tj. vnitřní rozpětí jednotlivého jevu, které teprve 

členěním a opětovným propojením vstupuje do syntézy a to do syntézy identity. Toto 

vnitřní rozpětí jevu Husserl nazývá extenzí jevu. Extenze jevu je dvojí: časová a 

prostorová. V extenzi jevu se konstituuje časové a prostorové rozestření (die 

Ausdehnung), náležející podstatě věcných předmětností.42 

 

              Vzhledem k tématu práce se budeme věnovat předně tématu časové extenze jevu. 

Extenze je typ jevové souvislosti. Vjem trvá např. minutu, ale tento vjem lze díky jeho 

časové extenzi dělit na vjemy, které samy budou opět kontinuální jednotou svého trvání, 

tj. celými vjemy, které bude možné dělit na celé vjemy. Protože jde o fenomenologickou 

analýzu časové extenze vnějšího vjemu, je nutno provést redukci. Časová extenze 

redukovaného vnějšího vjemu není jeho trvání v objektivním, konstituovaném čase, ale 

jeho kontinuální jednota v prefenomenální či transcendentální časovosti. Prefenomenální 

                                                 
41 Tamt, str. 210. 
42 Husserl, E.,  Ding und Raum, § 19. Věc a prostor, str. 211-212. 
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časovost je kontinuální jednota vjemu jakožto fenoménu. V jeho časové extenzi se teprve 

konstituuje fenomenální, znázorňovaný čas předmětnosti. Ale i zde platí, a to je pro 

Husserla klíčové, že vnější vjem je kontinuální jednota, která je díky své prefenomenální 

extenzi dělitelná a to vždy  na opět celé vjemy. To znamená, že časová extenze vjemu 

umožňuje jeho dělitelnost, takovým způsobem, že výsledný vjem dělení není umenšenou 

částí původního vjemu, nýbrž je sám opět celkem. „Vjem jedné věci, třebaže je 

neporušenou jednotou, je plynulou jednotou dílů vjemu, vjemových fází, které mají samy 

charakter vjemů, a proto v sobě obsahují všechny momenty, které jsme na vjemech 

rozlišili.“43 To znamená: 1) vnější vjem je jednotou fází, částí, které jsou samostatným 

celkem, ale pouze pokud jsou z jednoty původního vjemu vyděleny, a 2) časová extenze 

jde „napříč“ imanentními momenty vjemu tak, že v každé fázi vjemu jsou všechny jeho  

momenty obsaženy.44 

 

              Jak již řečeno časová extenze se týká všech momentů vjemu: fyzických dat, 

pojímání, vlastního a nevlastního jevu. Třebaže se nemění znázorňovaná věcnost ani její 

vjem, má oboje svou časovou extenzi. Nezměněný vjem znázorňující nezměněnou 

předmětnost má své časové stření (sich dehnen). Vyplňuje určitou časovou extenzi, 

třebaže co do identity jeho obsahu se nic nemění. Takový (časově rozestřený) vjem lze 

dělit na další vjemy, fáze rozděleného vjemu. Každý z nich bude znázorňovat tutéž věc. 

V každé odlišné časové fázi jevu se bude znázorňovat co do svého věcného obsahu tatáž 

věc. Věcný obsah je náplň jednotlivých časových fází jevu. Čas se tedy ukazuje jako 

forma, jehož náplní je obsah věci. Zároveň však prodloužení jevu není pro znázorňovanou 

věcnost lhostejné. Časové stření má objektivující význam a to ve dvojím smyslu: 1) 

časovou extenzí znázorňujícího jevu získává jím znázorňovaná věc svůj čas, stře se skrze 

čas, vyplňuje určité časové úseky, a 2) náplní těchto časových úseků získává svůj věcný 

obsah.45 

 

              Vjem však nezjevuje věcný obsah naplňující jednotlivé jeho časové fáze, ale 

znázorňovanou věc, která se naplňováním časových fází jevu rozprostírá v určitém čase a 

získává své určení. „Věc je úplně a zcela časově rozestřená (ausdehnen), je to konkrece 

věcným obsahem vyplňující čas. Fenomenologicky se konstituuje věcný obsah v každé 

                                                 
43 Husserl, E., Ding und Raum, § 19, str. 62. Věc a prostor, str. 213.  
44 Tamt., § 19. 
45 Husserl, E., Ding und Raum, § 19. Věc a prostor, str. 213. 
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fázi prefenomenální extenze jevu (...).“46 Vyplňováním časových fází jevu se tak zjevuje 

věc ve své určitosti a spolu s ní i fenomenální čas. Fáze časového stření jevu znázorňují 

čas jakožto empirický čas, ve kterém se zjevuje věc v našem vnímání. Preempirické 

rozestření jevu tak konstituuje: 1) prefenomenální časovou extenzi jevu zakládající 

preempirickou formu času jakožto formu názoru, a 2) časovou formu věcnosti jakožto 

formu vjemu, v níž se věc zjevuje jako vyplnění časových fází jevu. Husserl tak rozlišuje 

formu názoru, jakožto formu preempirickou, reelně imanentní, a formu vjemu, která je 

intencionální formou znázorňovaného.47    

 

              Forma dává obsahu uspořádanou jednotu. Časová forma vjemu tak dává 

uspořádanou jednotu fázím počitkového obsahu a fázím pojímání. Tato uspořádaná 

jednota je jednotou kontinuální řady. Fáze kontinuální řady lze rozlišit, ale primární je 

jednota. Rozlišení fází kontinuální řady je možnost, ale vjem vytváří primárně jednotu. 

Rozlišíme-li jednotlivé fáze vjemu, vstupují do syntézy identifikace. Fáze jsou synteticky 

identifikovány jako náležející stejné věci, věci jakožto „kontinuální jedno v plynulé 

vjemové jednotě“. „Věc je nezměněná, tedy obě fáze představují tentýž věcný obsah, ale 

jako náplň různých bodů zjevujícího času (...).“48 Tedy identita vystupuje v kontinuální 

jednotě rozlišitelných fází, jako různých momentů zjevujícího (prefenomenálního) času, 

které jsou naplněny obsahem vystupujícím jako totéž v syntéze identifikace rozlišených 

fází. Jednoduše řečeno, různé časové fáze jsou v syntéze identifikace naplněny totožným 

obsahem.49  

 

              Zde však tkví problém: pokud časové fáze splývají v jednotě svého obsahu, 

jakým způsobem se v časové extenzi vjemu konstituuje časová extenze věcnosti 

(empirický čas)? Každá časová fáze vjemu totiž klade nejen obsah, časovou náplň, tj. 

určitost znázorňované věci, ale také časový bod empirického času. Problémem je, v čem 

spočívá rozdíl mezi jednotlivými časovými body. Jednotlivé časové body se podle 

Husserla liší rozdílem mezi „nyní“ a „právě minulé“. Zůstává ale otázkou jak právě tento 

rozdíl pochopit. Další otázkou, kterou si v těsné souvislosti s tím Husserl klade je, jak 

pochopit pohyb, který z „nyní“ činí „právě minulé“, tj. otázka dynamiky, která rozlišuje 

jednotlivé časové body a nechává je uplývat. Zároveň však je čas „věčně strnulou 

                                                 
46 Husserl, E., Věc a prostor, § 19, str. 214. 
47 Tamt., § 19, str. 214. 
48 Tamt., str. 214. 
49 Tamt., § 19, str. 214. 
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formou“, v níž „právě minulé“ nutně předchází před „nyní“ a v níž každý časový bod 

uchovává své místo.50  

 

              Časová extenze je podle Husserla spřízněna s prostorovou extenzí. Také 

prostorová extenze vjemu se konstituuje v extenzi jevu, náležící každému časovému bodu 

celkového jevu. Prostorové rozestření věci patří do věcného obsahu vyplňujícího 

jednotlivé časové fáze jevu. Prostorovost tak stejně jako časovost náleží podstatě zjevující 

se věcnosti. Stejně jako časová je také prostorová extenze kontinuální jednotou, 

umožňující rozdělení na jednotlivé fáze, přičemž každá fáze je opět samostatným jevem a 

rozdělení prostorové extenze jde rovněž  napříč všemi imanentními momenty vjemu.51 

 

              Také zde Husserl rozlišuje formu a náplň. Náplň prostoru nazývá materia, tj. „to, 

co tu ve vnímání stojí jakožto vyplňující prostor“. Materia je dvojí: 1) materia prima -  

primární tělesné rozestření, jímž se konstituuje úplný věcný objekt jakožto jednota 

vyplněného prostoru, a 2) materia secunda – přídavné určitosti, předpokládající již 

konstituovaný objekt, jako je barva, zvuk, vůně, chuť, váha atd.52  

 

              Odlišení mezi materia prima a materia secunda umožňuje Husserlovi z tohoto 

hlediska precizovat pojem vlastního jevu věci. Vlastním jevem věci (trojrozměrného 

tělesa) je strana. „Strana je vyplněné rozestření, a sice rozestření povrchu, které ohraničuje 

trojrozměrné vyplněné těleso.“53 To znamená strana je vlastně vnímanou částí materia 

prima jakožto prostorové náplně konstituující věc. Vlastně vnímaná část je ta, která se 

zjevuje skrze znázorňující obsahy vnímání. Přídavné vlastnosti, materia secunda, mají 

strany pouze zprostředkovaně, protože vyplňují prostor pouze zprostředkovaně, tj. jako 

vlastnosti již konstituované věci jakožto jednoty vyplněného prostoru.54  

 

              Věc nikdy není vnímána izolovaně, ale vždy je součástí okolí, které je taktéž 

spolu-vnímáno. Speciálně vnímaná věc je sjednocena s ostatním spolu-vnímaným 

prostorovou souvislostí, např.: židle je uprostřed místnosti. Věc má svůj prostor, ale ten je 

součástí celkového prostoru. Jednou z věcí mající své místo v celkovém prostoru je jáské, 

                                                 
50 Husserl, E., Věc a prostor, § 19, str. 215. 
51 Husserl, E., Ding und Raum, § 19. Věc a prostor, str. 216 a 218. 
52 Tamt., § 19. Věc a prostor, str. 216-217. 
53 Husserl, E., Věc a prostor, § 23, str. 227. 
54 Husserl, E., Ding und Raum, § 23. 
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tj. vnímající, tělo. Jáské tělo má význačnou roli, je centrem vazeb prostorových poměrů: 

vpravo, vlevo, vepředu a vzadu, nahoře a dole. Jáské tělo má své okolí stejně jako má své 

okolí vnímaná věc.55 

 

              Jednotlivá věc je vnímána, vydělena ze svého okolí, speciálním vnímáním. Okolí 

věci je vnímáno celkovým vnímáním. To, co umožňuje zaměření na jednotlivou věc, které 

ji vyděluje z okolí ve speciálním vnímání, je pozornost.56 

 

              Speciální vnímání jednotlivé věci má svůj počitkový obsah a pojímání. Speciální 

jev je součástí kontinua jevu, u kterého lze opět jako u každého jevu rozlišit počitkový 

obsah a pojímání. Kontinuum jevu je opět součástí celkového jevu, u kterého lze přirozeně 

také rozlišit oba momenty jevu. Speciální jev je tak součástí konstinuity jevů na vícero 

rovinách, kde počitkové obsahy jednoho jevu se stávají součástí druhého jevu a jednotlivá 

pojímání se vzájemně prolínají a předpokládají. Celou kontinuitou tak současně 

prostupuje rozdíl vlastního a nevlastního jevu. Celkový prostor tedy pochopitelně spadá 

pod vlastní jev pouze částečně.57    

 

              Znázorňující obsahy celkového jevu, stejně jako, jak již řečeno, u všech jevů 

obecně, tvoří kontinuální souvislost. Tuto kontinuální souvislost nazývá Husserl pole. 

Pole je preempirické rozestření jevu, které má určitou náplň. Náplň tvoří díly, které 

v perceptivním pojímání znázorňují určitou věcnost. Každý díl pole znázorňuje jinou věc 

nebo její část (např. jedna část pole znázorňuje dům, jiná oblohu). Pole ve vlastním 

smyslu, tj. mající preempirickou extenzi, jsou  podle Husserla vizuální a taktilní pole. 

Pouze vizuální a taktilní pole jsou způsobilá ke konstituci prostoru a věci. Preempirická 

extenze jevu je tak rozhodující pro konstituci časoprostorové tělesnosti jako původní 

stření (die Dehnung) jevu zakládající možnost syntézy znázornění prostoru, času a věci. 

Z obou polí je podle Husserla primárně konstitutivní taktilní pole.58    

 

              Poté co jsme se věnovali tématu kontinuálních jednot a s tím související 

preempirické extenze jevu, se nyní můžeme vrátit k otázce syntéz v užším smyslu. 

V rámci identity předmětného zaměření, tj. syntézy identifikace znázorňované 

                                                 
55 Husserl, E., Ding und Raum, § 24. 
56 Tamt., § 24. 
57 Tamt., § 24. 
58 Tamt., § 25. 
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předmětnosti navzdory různosti obsahů jednotlivých znázorňujících vjemů59, rozlišuje 

Husserl tři hlavní možnosti syntetické jednoty vjemů: 1) identita smyslu, 2) shoda smyslu 

v poměru bližšího určení, 3) neshoda smyslu a vědomí rozporu.  

 

              Ad 1) – Identita smyslu znázorňujících vjemů znamená, že znázorňovaný 

předmět je v těchto vjemech určený stejným způsobem, tj. ačkoli pokračuje naše vnímání 

daného předmětu, nepřináší nic bližšího, natož neodpovídajícího předchozímu mínění. 

Předmět je stále vnímán jako stejně určený, všechny jeho stránky jsou dány stále ve stejné 

určitosti nebo alespoň určitelnosti, třebaže se může měnit odstínění nebo jasnost jejich 

znázornění. Trvající identita smyslu tak podle Husserla předpokládá fikci absolutně 

známého předmětu, kde průběh dalšího vnímání nic nemění na jeho určitosti.60    

 

              Ad 2) – Shoda smyslu v poměru bližšího určení nastává v případě, kdy vjemy 

neurčují předmět v identitě jeho znázorněných stránek, ale když jeden vjem blíže určuje 

to, co je v druhém vjemu neurčitého. Neurčitost vjemu ponechává otevřený určitý 

předmětný moment, co do jeho obsahu. Předmětný moment zůstává otevřen v rámci určité 

všeobecnosti. Na příklad.: hledím na krabici. Ve vlastním vjemu se mi ukazuje pouze 

přední strana, ale v rámci vnímání celé krabice očekávám, že má i zadní a spodní stranu, 

které tak neurčitě spolu-míním s tím, co se mi vlastně zjevuje. Neurčitost jejich danosti 

spočívá v tom, že zůstává otevřeno např. jaký mají odstín barvy, zda-li nemají na povrchu 

skvrnu apod. Tak Husserl přesněji vymezuje shodu smyslu bližšího určení jako „(...) 

podřazení jednoho smyslu druhému, přičemž v souhlasné syntéze, která k tomuto 

podřazení patří, dochází nadřazený smysl prostřednictvím smyslu, jenž mu je podřazen, 

bližšího určení.“61 Což aplikováno na příklad s krabicí znamená, že na základě obecného 

mínění krabice neurčitě spolu-míněná zadní strana je blíže určena ve vlastním jevu co do 

barvy, povrchu atd. (Barva může opět být blíže určená co do svého odstínu, povrch co do 

textury apod.)62 

 

              Ad 3) – Neshoda smyslu spočívá v rozporu mezi intencemi prvního kroku 

pojímání a jejich zklamáním vlastním jevem v pokračujícím pojímání při současném 

udržení identity předmětného zaměření. Tentýž předmět se při pokračujícím vnímání 

                                                 
59 Viz. oddíl 2.1 této práce. 
60 Husserl, E., Ding und Raum, § 28-29. Věc a prostor, str. 238-239.  
61 Husserl, E., Věc a prostor, § 29, str. 240. 
62 Tamt., § 29. 
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zjevuje jinak než jak byl spolu-míněn v předešlých krocích. Pokud budeme pokračovat 

v příkladu s krabicí, znamená to, že pozorujeme stále tutéž krabici, ale po otočení se 

ukáže, že nemá spodní stranu, popř. pokud ji má, že její barva je odlišná od ostatních stran 

atd.63 

               

              Vznik vědomí rozporu podle Husserla předpokládá shodu v rámci obecnosti. 

Rozpor může vzniknout pouze v rámci jednoty (na různých stupních obecnosti), na 

základě které jsou vjemy vůbec syntetizovány ve vědomí identity či rozporu. Pokud mezi 

vjemy nastane rozpor, je překonán v znovu ustaveném krytí jednotlivých kroků pojímání 

jakožto postupujícím procesu zjevování téže předmětnosti, která se pouze nyní ukázala 

být jinak, než by odpovídalo některým očekávání na základě předchozích vjemů. 

Absolutní jinobytí je tak nesmyslné. Jinobytí, rozpor mezi intencí a vlastním jevem, je 

možné pouze v rámci vědomí vyšší jednoty, např. vědomí předmětné identity vjemu. Při 

zachování vlastního jevu variují bližší určení jiných stran v obecném rámci, který 

předepisuje idea dané předmětnosti. Zadní strana však vždy může být jinak, než jak byla 

spolu-uchopená při vnímání přední strany. V poměru ke stupňům obecnosti tak mohou 

nastat tři hlavní syntetické jednoty vjemů: 1) úplná shoda (identita smyslu),  kdy vjemy se 

shodují na všech rovinách obecnosti, 2) jeden smysl vjemu je nadřazen nebo podřazen 

druhému (bližší určení), a 3) určité jinobytí (neshoda smyslu), tj. rozpor na jedné rovině 

obecnosti, ale jednota v rámci vyšší obecnosti.64 

 

              Tyto syntetické vztahy platí samozřejmě i tehdy, pokud budeme uvažovat vjemy 

v kontinuitě jejich rozmanitosti. Husserl uvádí jako příklad pozorování šestistěnu. Při jeho 

otáčení se povrch šestistěnu ukazuje z různých stran, přičemž je to stále tentýž předmět, 

který se zjevuje v kontinuitě rozmanitosti znázorňujících jevů. Přechody mezi 

jednotlivými momenty vnímání,  tj. fázemi v kontinuitě otáčení, jsou kontinuálním 

prostředkováním. Preempirické časové rozestření je vyplněno kontinuitou jevu, ve které 

jedna fáze jevu přechází v druhou. Ostatně jak již výše řečeno65, pokud v jevové 

kontinuitě rozlišujeme jednotlivé fáze, jsou to pouze abstraktní díly, které vycházejí z 

                                                 
63 Husserl, E., Ding und Raum, § 29, str. 240-242. 
64 Tamt., § 29. 
65 Viz. str. 15-17 této práce. 
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možnosti dělení kontinua jakožto celku, který však není složen ze svých částí, protože má 

svojí vlastní jednotu.66  

 

              Jev se plynule proměňuje. Rychlost proměny spočívá v tom, jak velký časový 

úsek je naplněn toutéž změnou. Rychlost proměny, tj. „variace časového poměru při 

zachování náplní, které se střou v různé hustotě v časových úsecích“, nemá vliv na 

konstituci věci samé, ale na jev pohybu, kterým jí otáčím. To znamená rychlost otáčení 

vnímanou věcí, tj. způsob proměny jevového kontinua, ve kterém je věc konstituována, 

není určující pro konstituci zjevované předmětnosti.67    

 

              Jak již řečeno, jev se pozvolna přeměňuje v jiný jev vyplňováním preempirické 

extenze jevu odlišnou jevovou náplní. Vlastní jev plynule přechází v jiný vlastní jev. Tak 

se odehrává přechod mezi fázemi jevu. Tento přechod postupuje v malých, téměř 

neznatelných diferencích, které prostupují všemi imanentními momenty jevu. Předchozí 

fáze je téměř stejná a přece je již odlišná. „Každému do vlastního jevu spadajícímu 

momentu předmětu náleží kontinuita konstituujících momentů jevu, které se tedy ukazují 

v nejmenších diferencích nepřetržité řady fází (...).“68   

 

              Tak se předmět a každá předmětná určitost zjevuje v kontinuitě odstínění. Věc 

není znázorněna jedním odstíněním, ale kontinuitou odstínění, kde jedno odstínění plynule 

přechází v druhé. Jednota kontinuity odstínění znázorňované předmětnosti má podle 

Husserla povahu jednoty rodu a nejnižších diferencí. Všechna odstínění dané předmětnosti 

patří do téhož rodu, ale vzájemně se liší nejnižšími diferencemi. Znázorňovaná 

předmětnost se tak zjevuje v kontinuitě odstínění, která je uspořádaná. Toto uspořádání je 

dvojí: 1) jednotlivá odstínění jsou vůči sobě navzájem ve vztahu rodu a diferencí, a 2) 

vztahují se k znázorňované předmětnosti podle řádu.  Skrze řád v kontinuitě se ukazuje 

jednota znázorňované předmětnosti.69  

 

              Znázorňovaná předmětnost je tak jednotou v rozmanitosti odstínění, identitou 

v kontinuitě plynoucího vnímání. Každá věcná předmětnost se ukazuje pouze skrze 

odstínění, v nichž se ukazují její stránky. Tak i jednotlivá strana znázorňovaného 

                                                 
66 Husserl, E., Ding und Raum, § 30, Věc a prostor, str. 243-244.  
67 Husserl, E., Ding und Raum, § 30. Věc a prostor, str. 244.  
68 Husserl, E., Věc a prostor, § 30, str. 245-246. 
69 Husserl, E., Ding und Raum, § 30. 
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předmětu má své stránky, v nichž je odstiňována. V jednotlivých fázích jevu se mění 

znázorňující obsah, ale ten je pojímán jako znázorňující jednu předmětnost, „to, co tu stojí 

jako ono samo, ve formě perspektivního odstínění“.70    

 

              V kontinuitě odstínění každá fáze poukazuje na následující. Ve znázornění určité 

předmětnosti nelze izolovat jednotlivé odstínění, které by samo o sobě znázorňovalo 

určitou předmětnost, aniž by neodkazovalo na kontinuitu fází, jejichž je momentem. 

Kontinuita jevů je ovládána určitou teleologií. V kontinuitě pokračujícího vnímání jsou 

prázdné intence vyplňovány vlastním jevem. Prázdné mínění je vyplňováno vlastním 

jevem předmětnosti, čímž dochází k rozšíření znázornění vnímané předmětnosti, které je 

cílem procesu vnímání. Každé odstínění ukazuje napřed k pokračujícímu vnímání, ve 

kterém znázorňovaná předmětnost dochází kontinuitou odstínění většího vyplnění. 

Předmětnost se ukazuje z více stran, dochází úplnější danosti.71 

 

              Žádná znázorňovaná určitost nemůže být podle Husserla dána v jediném 

odstínění. Vždy se zjevuje v toku odstínění, kterým teprve nabývá své věcné určitosti, 

úplnější danosti. Úplnost však má různé stupně. Větší část řady dává bohatší danost než 

menší část, ale to ještě neznamená že dává úplnost dokonalou. Pokud pozorujeme předmět 

po určitou dobu, je řada odstínění konečná. Konečná řada však podle Husserla není nikdy 

dostačující ke konstituování absolutní danosti věci. Předmětnost by se úplně dávala teprve 

ve „všeobsáhlé jednotě těchto řad“, které jsou k sobě v zákonitém vztahu předepsaném 

ideou zobrazované předmětnosti, tj. možností jejího znázornění. Proč podle Husserla není 

možný adekvátní názor věci bude tématem následujícího oddílu.72 

 

              Zde pouze ještě doplňme, že k úplnější danosti prostorové předmětnosti patří 

možnost obrácení směru změny. Obrácení směru změny znamená, že,  pokud např. otáčím 

šestistěn, jej budu otáčet v opačném směru. Při obou směrech otáčení se mi bude ukazovat 

identická předmětnost, přičemž v jednotě obou řad znázornění získá úplnější danost. To 

ale neplatí pro časové předmětnosti. Časové předmětnosti, jako např. melodie, jsou 

konstituovány právě pouze v určitém směru změny. Časová předmětnost tak na rozdíl od 

                                                 
70 Husserl, E., Ding und Raum, § 30. 
71 Tamt., § 30. 
72 Tamt., § 30. 
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prostorové předmětnosti neumožňuje obrácení jevové řady při zachování své identity a 

přirozeně tedy změna směru nepřispívá k její úplnější danosti.73    

 

 

 2.3 Možnost adekvátního vnímání prostorových věcí 

 

              Jak již výše řečeno, v kontinuitě fází pojímání dochází k přechodu od 

prázdných intencí k jejich vyplnění. Žádná izolovaná fáze, moment kontinuity, 

nedostačuje k znázornění předmětnosti a odkazuje tak za sebe. Jinými slovy každá 

fáze obsahuje prázdné intence, předznačující další průběh znázornění tak, že vlastní 

jev je v každé fázi doplněn do vnímání celého předmětu. Prázdné intence jsou dalším 

průběhem vlastního jevu vyplňovány nebo zklamávány.74  

 

              Podle Husserla je však ještě jiná rovina intence a vyplnění. Touto rovinou je 

zvětšování nebo zmenšování náplně danosti toho, co dospívá úplně nebo neúplně 

jevové danosti. Např.: určitá strana šestistěnu je dána ve vlastním jevu, ale to ještě 

neznamená, že je dána optimálně tak, aby se úplně ukazovala: je vidět z velkého úhlu, 

za špatného světla apod. Neúplné znázornění ve vlastním jevu tak opět poukazuje za 

sebe, tj. je náznakem nesoucím intence, které odkazují na úplnější znázornění toho, co 

se již vlastně ukazuje, tak, aby se ukázalo, jak ono samo vpravdě jest. Intence 

optimální danosti prostupují řadu znázornění a plynule se vyplňují až dosáhnou 

mezního bodu, či mezní oblasti, v níž nejvýhodněji dosahují svého cíle, nepoukazují 

na další vyplnění. Mezní bod je zároveň bodem obratu, po jehož překročení přechází 

zvětšování danosti do zmenšování.75 

 

              První rovina intence a vyplnění je všeobecnou jednotou náležející každé 

kontinuální syntéze vůbec, tj. v průběhu pojímání dochází k vyplňování (nebo 

zklamání) intencí předcházejících fází. To, co bylo v předcházející fázi pouze míněno, 

je vyplňováno ve vlastním jevu. Na druhé rovině však již nejde pouze o vyplňování 

intencí, ale o vyplňování těch intencí směřujících k dosažení optimální danosti 

předmětu, který je znázorňován. Tyto intence prostupují celý průběh pojímání a 

                                                 
73 Husserl, E., Ding und Raum, § 31. 
74 Tamt., § 32. 
75 Tamt., § 32. 
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orientují jej k cíli, v němž dochází vyplnění, tj. znázornění věci jak sama vpravdě 

jest.76 

 

              Situace se však ještě komplikuje, protože to, co je nejlepší znázornění 

v jednom ohledu (např. pro celkové vnímání domu), nemusí být nejlepší v druhém 

ohledu (např. pro vnímání povrchu omítky apod.). Na příkladě vnímání např. domu se 

ukazuje řídící role intence maximální danosti znázorňované předmětnosti. Pokud jde 

o znázornění celého domu budeme vedeni k tomu, se od domu oddálit, pokud jde o 

nějaký jeho detail (odstín barvy omítky pod oknem s květinami) bude pravděpodobně 

potřeba se naopak přiblížit. Pohyb změny je řízen intencí nejlepší danosti. „Nejasné 

poukazuje na přicházející jasnost.“ Jasnost, která je však relativní k příslušné intenci. 

„Neboť nejlepší znázornění v dotyčném směru změny může pro jiné směry změny být 

ještě neúplné, ještě nést odkazy, které vyžadují zvětšení vyplnění.“77  

 

              Dalším syntetickým případem v kontinuitě vnímání je přechod nevlastního 

jevu ve vlastní a opačně. Poté, co znázorňovaná předmětnost prošla oblastí vlastního 

jevu, zase z ní mizí. Vlastní jev je opět nahrazován prázdným míněním. Tentokrát 

však, pokud byl předmět vlastně dán v úplnější danosti, je již předmět míněn ve větší 

bohatosti určení. Kontinuální syntéza procesu vnímání je tak podle Husserla předivem 

vyplňování a současně vyprazdňování intencí pojímání. Intence pojímání se pohybují 

na dvou rovinách. První je všeobecná forma syntézy kontinuity vnímání a druhá 

spočívá v orientaci vnímání na úplnější danost znázorňované předmětnosti. Vyplnění 

jedné intence tak může být zároveň vyprázdněním druhé intence, a to jednak ve 

vztahu k vlastnímu a nevlastnímu jevu, jednak v relaci k cíli směřování intence 

vnímání, jímž je nejlepší znázornění intendované předmětnosti.78 

 

              Vyvstává otázka, zda-li je možný mezní bod, dosahující absolutního 

nasycení, tj. nasycení v každém ohledu, které již neodkazuje nikam mimo sebe. 

Takový bod by byl adekvátním vnímáním dané předmětnosti. Být daný v adekvátním 

vnímání znamená ve vnímání neobsahujícím žádnou nevlastní danost, neurčitost 

poukazující k dalšímu možnému vyplnění, tj. absolutní nasycení ve vlastním a plně 

                                                 
76 Husserl, E., Ding und Raum, § 32. 
77 Tamt., § 32. 
78 Tamt., § 33. 



 26 

určujícím vjemu, a to přirozeně ve vztahu ke všem stránkám znázorňované 

předmětnosti. Adekvátní jev by tak nebyl odstíněním, protože neobsahuje žádný 

nevyplněný moment poukazující za sebe, na další možné odstínění, kterým 

znázorňovaný předmět získává úplnější danost. Nejedná se tak o nasycení relativní 

k určité intenci znázornění předmětu (např.: optimální danost jeho přední strany, tj. 

jak sama v pravdě jest), ale o absolutní nasycení, dávající věc v jednom momentě 

vnímání tak, že je věc ve všech svých možných stránkách určena ve vlastním jevu, 

který již nemůže odkazovat na další průběh vnímání, protože ji dává jako onu samu.79  

 

              Adekvátně jsou podle Husserla dány vnitřní vjemy, které se nedávají 

v odstínění, ale v reflexi jako sebe sama znázorňující vjemy. Oproti tomu vnímání 

prostorových věcí se ukazuje být nutně neadektvátní. Stálé vnímání věci, tj. 

neprocházející změnou perspektivy, je neadektvátní, protože je jednostranné. Věc 

není adekvátně vnímána, protože ve vlastním jevu byla dána pouze její jedna strana, 

zatímco ostatní strany zůstávají prázdně míněny. Jedna strana věci poukazuje na další 

strany, které však již nejsou vlastně dány. Variabilní vnímání je neadekvátní, protože 

je rozptýlené. Určitost věci stoupá, ale vyplnění intence jedné strany nutně vede 

k vyprázdnění danosti druhé strany. „Obohacení na jedné straně jde ruku v ruce 

s ochuzením na straně druhé.“80 Pokud se k věci přiblížíme, dochází k ochuzení  

vnímání celku, pokud se oddálíme ochuzujeme vnímání částí.81   

 

              Pro nutnou neadekvátnost vnímání věci podává Husserl také apriorní 

důvody. Apriorní neadekvátnost vnímání vyplývá z rozporu mezi nekonečností 

znázorňovaného prostoru a konečností znázorňujícího pole, tj. preempirického 

rozestření jevu. Prostor poskytuje nekonečno možných poloh a tím i nekonečné 

množství možných pohybů. Každá věc, tj. vyplněné prostorové těleso, se účastní této 

nekonečnosti svou pohyblivostí, která je tak také nekonečná. Věc může zaujímat 

nekonečně poloh v prostoru. Ale jak může být tato nekonečnost znázorněna? Konečné 

pole je neadekvátním znázorněním nekonečnosti poloh v prostoru ve dvojím ohledu:  

 

                                                 
79 Husserl, E., Ding und Raum, § 33. 
80 Husserl, E., Věc a prostor, § 33, str. 257. 
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              1) Intenzivní konečnost pole proti intenzivní nekonečnosti prostoru  – pole 

nemůže znázornit vnitřní nekonečnost odlišitelných bodů tělesa. Na jednom dílu pole 

je znázorňeno vždy pouze jedno těleso. Pole neumožňuje znázornit současně 

nekonečno možných poloh, rozlišení, uvnitř jednoho bodu povrchu tělesa. Pole snímá, 

znázorňuje, vždy pouze konečnost jednotlivých bodů tělesa. Znázornění je tak nutně 

neadekvátní, protože vždy poukazující za sebe na další a další znázornění. Tak 

jednotlivé odstínění může odkazovat na další v přiblížení nebo oddálení. Ty ale opět 

nedosahují úplného nasycení a odkazují na další možnosti vyplnění (jak ukázáno 

výše). Jednolivé znázornění se tak stává konečnou částí nekonečna možného stření 

odstínění a to odstínění, které může znázorňovat tu samou část či část části dané 

předmětnosti. Nekonečnost věci, jakožto prostorové náplně, je znázorňována 

v konečném odstínění. Jednotlivé odstínění je tak podle Husserla součástí nekonečné 

řady tím a priori nutně neúplné, neadekvátní.82 

 

              2) Extenzivní konečnost pole proti extenzivní nekonečnosti prostoru – Věc 

může jednak do pole vstupovat a z něj vystupovat a jednak může být pro pole příliš 

velká či naopak malá. V obou případech rezultuje konečný rozsah pole v odkazování 

na další průběh vnímání, který, jak z výše řečeného vyplývá, je však nekonečný.83 

 

              „Je jasné, že se intenzivní a extenzivní nekonečnost prostoru, na níž má 

každá věc svým způsobem podíl, nemůže adekvátním způsobem znázornit. 

S omezenými prostředky znázornění musí každé možné znázornění hospodařit, a to 

může jen potud, pokud stále znovu tytéž a co do své rozmanitosti konečné prostředky 

znázornění vstupují do akce a nekonečnost se znázorňuje prostřednictvím formy řad 

uspořádání operací. A s tím nutně souvisí neadekvátnost: Jednotlivý jev může 

poukazovat na nekonečnost možných operací a znázornění, ale jakmile to udělá, tak je 

právě ve smyslu vedoucího ideálu neadekvátní.“84 Podle Husserla tedy nelze 

najednou, tj. konečně, znázornit nekonečnost poloh prostoru v konečném poli 

znázornění. Jednotlivé znázornění je tak vždy neadekvátním odstíněním, které pro své 

naplnění, tj. vlastní znázornění předmětnosti, poukazuje na nekonečno možných 

znázornění.  

                                                 
82 Husserl, E., Ding und Raum, § 35. Věc a prostor, str. 262-263. 
83 Tamt., § 35, str. 263. 
84 Tamt., § 35, str. 263. 



 28 

 

              Neadekvátnost spočívající v podstatě jevu jako takového umožňuje 

Husserlovi upřesnit pojetí mezních bodů, oblastí maxima danosti. Mezní bod danosti 

je cíl směřování vnímání určité předmětnosti. Prázdné intence zde stojí vyplněné na 

způsob úplné danosti. O jaký druh vyplnění se však jedná? Co je vyplněno čím? Pro 

úplnou danost, tj. vyplnění intence předmětu, vlastní jev sám nestačí. Jak ukázáno 

výše, v  oblasti jevů jako takových nelze úplné danosti a priori dosáhnout. Vyplnění je 

relativní k intenci. Úplná danost je vyplnění určité intence vlastním jevem. Intence 

určuje to, co jev míní. Mínění, tj. jako co to, co je pojímáno, platí, je určeno zájmem. 

Vlastní jev tak vyplňuje daností to, co je míněno. To, co je míněno, plyne ze zájmu o 

znázorňovanou předmětnost. Úplná danost je tak vyplněním určitého mínění 

předmětu, nikoli absolutní daností předmětu samého, tj. předmětu ve smyslu úplnosti 

jevových řad. „Podle zaměření zájmu je ‚reprezentace‘ jiná, a podle toho termínuje 

vyplnění, uspokojení tohoto zájmu potom také v jiných jevech. Okruh úplné danosti 

je jiný.“85  

 

              Na příklad pokud pozoruji krabičku zápalek, mohu ji pozorovat s běžným 

praktickým zájmem. Poté bude pro mě relevantní především její tvar a barva. Jestliže 

se mi krabička ukazuje tak, že tento zájem je uspokojen v tom, že rozeznávám její 

tvar a barvu, jsou ostatní jevové možnosti vzhledem k tomotu zájmu irelevantní, 

protože intence předmětu je v daném vnímání vyplněna a nepoukazuje již někam za 

sebe jako na možnosti úplnějšího vyplnění. Může se měnit osvětlení, mohu se 

pohybovat já nebo předmět, ale tato rozdílnost jevových řad je vzhledem k dané 

intenci irelevantní, pokud je mínění vyplněno daností krabičky co, do jejího tvaru a 

barvy, protože to, je to, co je jevy míněno, k čeho danosti směřují. Pokud však budu 

mít specifický zájem o povrch a odstín škrtátka stane se pro mě relevantní jiný okruh 

jevů, a to takový, ve kterém se bude zjevovat daná strana předmětu s dostatečnou 

jasností a zřetelností. Dostatečnost, v níž bude dosaženo vyplnění mínění škrtátka, je 

opět dostatečností vzhledem k mému zájmu.86 

 

              Zájem o předmět a z něho plynoucí mínění se může měnit, ale vnímání může 

zůstávat vnímáním stále stejného předmětu. Tentýž předmět může být míněn různými 

                                                 
85 Husserl, E., Věc a prostor, § 36, str. 269. 
86 Husserl, E., Ding und Raum, § 36. 
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způsoby a dosahovat tak různých oblastí maxima danosti. Žádná z nich ani jejich 

součet však nevyčerpává jevovou bohatost věci, která je v těchto míněních pojímána. 

Body maxima nenáležejí k podstatě jevů jako takových, ale k zájmu a intenci. 

V jevech nespočívá žádné ohraničení, pouze zákonitost plynoucí z apriorní nutnosti 

syntetické jednoty umožňující konstituci znázorňované předmětnosti. Na rovině jevů 

se rozvíjejí rozmanité syntézy identifikace, odlišení, úplné shody, bližšího určení, 

rozporu apod.. Ale tyto syntézy jsou vždy součástí možné nekonečné jevové řady, 

v níž sice dochází k stále určitější a úplnější danosti, která však a priori nevylučuje, že 

v dalším průběhu se vše předešlé ukáže jako omyl nebo iluze. „(...) nemůže být řeč o 

adekvátním vnímání věci ve smyslu jevu téhož, který již jako absolutní danost 

nenechává nic otevřené, žádné možnosti pro další určení, obohacení a bližší určení. 

Stále je otevřená možnost, že věc, tatáž věc, má nové určitosti, které nejsou v tom, co 

se nyní zjevuje, znázorněné nebo přinejmenším nejsou tak znázorněné, aby se 

nemohly znázornit v nových jevech s doposud nevídanou bohatostí vnitřních 

diferencí.“87 

 

              Podle Husserla je tak nutno odlišovat vyplnění, náležející mínění, od 

nasycení jako vztahu v oblasti jevů. Úplná danost je možná pouze vzhledem 

k určitému zájmu, určujícímu mínění daného předmětu a tím také možnost jeho 

vyplnění. To, co je oblastí maxima, tj. vyplněním intencí,  pro jeden zájem, nemusí 

být dostatečné pro druhý. Absolutní danost věci, ve smyslu nasycení, vyčerpání, její 

veškeré jevové rozmanitosti, však není z podstaty jevu jako takového možná.88    

 

               

 

     

 

               

 

 

 

                                                 
87 Husserl, E., Věc a prostor, § 37, str. 270. 
88 Tamt., § 37. 
K apriorní nekonečnosti jevové rozmanitosti prostorové věcnosti viz. str. 26-27 této práce.   
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3. kapitola  

Fenomenologická analýza času v Vorlesungen zur Phänomenologie des 

inneren Zeitbewusstseins  

 

              Poté co byl v předchozí kapitole probrán základ Husserlova pojetí vnějšího 

vnímání, pokusíme se jej prohloubit výkladem analýzy časového vědomí  v podobě, 

jak je podána v Husserlových Přednáškách k fenomenologii vnitřního časového 

vědomí89.  

 

              Časovost vědomí je základní a univerzální formou konstituce. Vědomí času je 

synteticky konstituovaná forma, která je sama základem veškerých syntéz. V oddíle 

věnovaném syntetickým vjemovým souvislostem jsme se již dotkli této problematiky. 

Vjem je kontinuální jednotou stření, vyplňující jeho prefenomenální časovou extenzi 

obsahem, který je základem konstituce znázorňované věcnosti a zároveň 

fenomenálního času. Jednotlivé časové fáze, tvořící kontinuální jednotu jevu, jsou 

naplňovány obsahem, vstupujícím do rozmanitých syntéz. Základní syntézou, 

umožňující konstituci předmětnosti, je vědomí identity a odlišnosti, které sjednocuje 

jednotlivé obsahy fází vjemů ve vědomí identity (nebo odlišnosti) znázorňované 

předmětnosti. Identická předmětnost se zjevuje v různých vjemech a jejich fázích. 

Průběhem vnímání dospívá stále větší danosti a určitosti. Věc se stává úplněji danou 

díky časové extenzi vnímání, která je vyplňována věcnými obsahy stávajícími se 

předmětem syntéz. Dalším druhem syntéz, prostupujícím časovou extenzi jevu, je 

proces vyplňování intencí a to jednak na rovině jevů jako takových a jednak na rovině 

vyplňování mínění určovaného zájmem. Jednotlivý jev nepostačuje k adekvátnímu 

znázornění předmětnosti a odkazuje tak vždy za sebe na kontinuitu dalších odstínění, 

zjevujících věc stále nově a potenciálně odlišně. Věc je konstituována v syntézách 

obsahové náplně časové extenze svého vjemu.  

 

              Zde ale vzniká podle Husserla další otázka: pokud je fenomenální 

předmětnost konstituována v syntézách identifikace obsahové náplně jednotlivých fází 

jevu, jak jsou poté konstituovány jednotlivé tyto fáze, tj. jako odlišné časové body. 

                                                 
89 Husserl, E., Přednášky k fenomenologii vnitřního časové vědomí, přel. Vl. Špalek a W. Hansel,  Praha 1996 
(dále jen Přednášky). 
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Jednotlivé fáze zde  totiž nejsou obsahem, ale formou jevu, a tak nevstupují do těchto 

intencionálních syntéz. Náplň časové fáze jevu je syntetizována ve vědomí 

identity/odlišnosti znázorňované předmětnosti. Jak je ale znázorňováno časové 

rozestření této náplně, tj. jak je konstituován empirický, znázorňovaný, čas tohoto 

vnímání, dávající znázorňované předmětnosti její časovou extenzi? Jednotlivé fáze se 

zjevují v odlišnosti mezi nyní a právě minulé. Ale v čem  a jak je konstituována tato 

odlišnost? Pro odpověď je podle Husserla nutno učinit tématem časovou konstituci 

vědomí. 

 

 

3.1 Originerní časové pole vnímání, diagram času 

               

              Způsob Husserlovy tematizace času je fenomenologická analýza. Předmětem 

této analýzy tak je čas jako fenomenologické datum, tzn. jevící se čas v imanenci 

průběhu vědomí. Imanentní čas průběhu vědomí je absolutní daností, o které každá 

pochybnost je nesmyslná. Teď imanentního času vědomí, tj. času jako 

fenomenologického data, není bodem objektivního času, není transcendencí, která se 

teprve zjevuje skrze konstituci ve vědomí, ale je imanentním momentem samotné 

konstituce a jako takový je dán s evidencí, která vylučuje pochybnost. Čas 

konstituujícího vědomí je samodaností v jeho prožitkovém proudu. Pokud by 

samodané (evidence cogitatio) mohlo být zpochybněno, žádný nárok poznání by 

nebylo možné ospravedlnit90.91 

 

              Nejsvrchnější rovinou Husserlovy tematizace času je originerní časové pole 

vnímání. Pro tyto účely se Husserlovi jeví jako nejvýhodnější zkoumat nejprve 

vnímání imanentních časových objektů (např. tón, melodie). Časové objekty jsou 

takové objekty, které jsou, i co do svého věcného obsahu, určené sledem časových fází 

jevu, tj. ve svém obsahu ukazují svou časovou konstituci92. Tón je analyzován 

v imanenci vědomí, tj.  ve způsobu jeho zjevování bez kladení transcendentní 

existence. Tón se tak zjevuje jako identita prostupující, naplňující obsahem 

kontinuální jednotu svých jevových fází.  
                                                 
90 Viz. 1. kapitola této práce. 
91 Husserl, E., Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, in: Hu X (dále jen Vorlesungen), 
§ 1. 
92 Viz. str. 23-25 této práce. 
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              Jevové fáze jsou v neustálém toku. První fáze tónu vědomá jako Teď je 

vědomím začínajícího tónu. Tón je vědomý jako Teď trvající, pokud je jako Teď 

vědomá některá z jeho fází. S aktuální fází Teď je vědomá i kontinuita předcházejících 

fází. V každé fázi je současně taktéž vědoma fáze předešlá a tak je vědoma celá řada 

fází tónu od počátečního bodu až po neustále do budoucna ubíhající aktuální bod Teď. 

Následující fáze tónu po Teď, tj. budoucí fáze, ještě nejsou takto vědomy. Poslední 

aktuální fází jevu tónu končí vědomí tónu jako Teď trvajícího a celé jeho trvání, tj. 

jev, klesá do minulosti, tzn. s narůstajícími stále novými Teď je vědomo jako stále 

více minulé.93  

 

              Pokud tón nebyl očekáván, není před aktuálním průběhem vnímání vědom. 

Po vnímání zůstává po určitou dobu ve vědomí. „Celá dráha trvání tónu nebo „ten“ tón 

ve svém rozprostření zde pak stojí jako něco tak říkající mrtvého, něco, co se již živě 

netvoří, jako útvar, který není oduševněn žádným tvořivým bodem onoho Teď, ale 

který se nepřetržitě modifikuje a klesá zpátky do „prázdna“.“94 Husserl nazývá funkci 

vědomí umožňující bezprostřední podržení minulého jako právě minulého v aktuálním 

vědomí retencí. S rostoucí vzdáleností od stále nového Teď se minulé fáze vnímaného 

stahují a zatemňují v procesu analogickém k prostorovému vzdalování perspektivy. Na 

konci této řady stojí prázdné retencionální vědomí, tj. prázdné vědomí minulosti 

nevyplněné žádnou předmětnou daností.95  

 

              Jevy konstituující imanentní časové objekty nazývá Husserl průběhové 

fenomény nebo mody časové orientace. Průběhovým fenoménům odpovídají na straně 

konstituovaného objektu průběhové charaktery. Průběhové fenomény jsou 

nedělitelnou kontinuitou neustálých proměn. Fáze kontinuity, kterou lze pouze 

abstraktně vyzdvihnout, není ničím sama pro sebe, ale je možná pouze v rámci celé 

kontinuity. Kontinuita průběhových fenoménů má neměnnou formu. Žádná její fáze se 

nemůže opakovat, protože je určena svým jedinečným místem v rámci celé 

kontinuity.96  

 

                                                 
93 Husserl, E., Vorlesungen, § 8. 
94 Husserl, E., Přednášky, § 8, str. 30. 
95 Husserl, E., Vorlesungen, §§ 8-9. 
96 Tamt., § 10. 
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              Kontinuita průběhových fenoménu znázorňovaného předmětu má svůj 

počátek. Tento počátek  Husserl označuje jako zdrojový bod. V počátečním zdrojovém 

bodě znázorňovaný předmět začíná být. Každý zdrojový bod má charakter teď. Každý 

bod Teď je však současně fází kontinuity nikoli něčím samostatným. Každé pozdější 

Teď nese v sobě kontinuitu minulých fází a čím je tato fáze pozdější, tj. více vzdálená 

od počátečního zdrojového bodu, tím je tato kontinuita delší.97 

 

              Husserl rozlišuje kontinuitu průběhových charakterů objektu a kontinuitu 

průběhových modů jednotlivých fází jeho trvání. Kontinuita fází je obsažena 

v kontinuitě  průběhových charakterů. Fáze kontinuity objektu jsou kontinua bodů 

jeho trvání.98 

 

              Tím se pozvolna dostáváme k modelu Husserlova pojetí času, který vyjadřuje 

jeho časový diagram: 

 

  

Úsečka OE znázorňuje řadu úplývajících, stále nově nastávajících Teď. V každém 

bodě této úsečky je obsažena kontinuita předešlých Teď (úsečky PO´, EP´O´´). Minulá 

Teď se podle své vzdálenosti od stále se posouvajícího aktuálního Teď na přímce OE 

propadají stále hlouběji do minulosti na kolmicích k této přímce, např. EP´O´´. 

Vzdálenosti minulého Teď  od aktuálního Teď na přímce OE proporcionálně odpovídá 

jeho vzdálenost od aktuálního Teď na kolmici k přímce OE, tj. přímce EP´O´´. Každý 

                                                 
97 Husserl, E., Vorlesungen, § 10. 
98 Tamt., § 10. 
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bod uplývání na přímce OE v sobě nese kontinuitu předešlých bodů této úsečky, 

přičemž každý z těchto bodů v sobě opět nese kontinuitu bodů předešlých jemu. Celá 

kontinuita klesá do minulosti (přímka EP´O´´) nastáváním nového Teď na přímce OE. 

V každém novém bodě OE je minulá fáze zobrazena hlouběji na přímce EP´O´´.  

 

              Zdrojový bod, kterým začíná tvoření vnímaného objektu, je vždy původní 

impresí. Původní imprese, tj. body nastávaní na přímce OE, jsou v neustálé změně. 

„(...) neustále se mění ztělesněné tónové Teď v něco, co bylo, nové tónové Teď stále 

nahrazuje to, jež přešlo do modifikace.“99 Tento neustálý proces nazývá Husserl 

přechodem impresionálního vědomí ve vědomí retencionální. Původní imprese 

neustále přechází do retence, ale tato retence je opět Teď. Retence je sama aktuální 

jako retence právě minulé fáze tónu. Tak jsou fáze na přímce OE v novém bodě vždy 

znovu podržovány na přímce EO a to v pořadí odpovídajícím jejich vzdálenosti od 

aktuálního Teď na přímce OE. S novým Teď se celá tato řada retencí (EP´O´´) 

posouvá po přímce OE.  Retence minulých Teď se tak současně posouvají hlouběji do 

minulosti o další Teď , které právě minulo.100 

 

              Tato neustálá modifikace je tak modifikace modifikací: retence je podržena 

v nové retenci, která je retencí retence, přičemž s každým novým Teď dochází k jejich 

posunu do minulosti (přímka OO´O´´). Každá retence je již sama kontinuum, protože 

jako retence právě minulého Teď v sobě nese celou řadu jeho předchozích Teď 

držených v retenci (tj. celou předchozí přímku retencí PO´). Modifikace tak je nejen 

přechodem původní imprese v retenci, ale je modifikací celé předchozí řady retencí 

právě minulého Teď – je modifikací modifikací. „(...) každou modifikaci je zjevně 

třeba nazírat ve stejném smyslu jako modifikaci jakékoli předcházející modifikace. 

Jestliže vyjmeme nějakou fázi kontinua, pak můžeme říci, že odeznívá.“101 Tak každé 

Teď není pouze ve vztahu k předešlému Teď, ale jako modifikace modifikace se 

vztahuje k celému předchozímu průběhu. Každý bod Teď v sobě nese řadu retencí 

předchozích bodů a předchozí body opět svojí řadu retencí. Tím se vytváří kontinuita 

retencí přímky EP´O´´. Tak s každým novým Teď znovu vzniká, modifikuje se celá 

                                                 
99 Husserl, E., Přednášky, § 11, str. 34. 
100 Husserl, E., Vorlesungen, § 11. 
101 Husserl, E., Přednášky, Příloha I, str. 99. 
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řada retencí přímky EP´O´´. Přímka retencí EP´O´´ tedy musí být znázorněna jako 

kolmá na přímku nastávání nových Teď OE.102   

 

              Řada retencí má však omezenou délku. Stále nové Teď původní imprese 

osvětluje podle Husserla časové pole o určitém pevném rozsahu. Originerní časové 

pole je ohraničeno stejným způsobem jako vizuální pole vnímání. Teď tvoří jádro, 

které je dáno s největší ostrostí, kolem něho se tvoří „kometární ohon retencí“, jejichž 

ostrost pozvolna odeznívá tak, jak se vzdalují od jádra, Teď.103 

 

              Další otázkou je, v čem spočívá retencionální modifikace. Retence má 

odlišnou intencionalitu než vnímání. Retencionální vědomí minulé fáze tónu nelze 

jako u vjemu rozložit na smyslový obsah a pojímání. Tón v retenci není aktuálním 

vjemem, ale vědomím právě minulého. „Pravý tónový vjem je třeba odlišovat od 

tonálního momentu v retenci. Retencionální tón není přítomný, nýbrž právě v Teď 

„primárně vzpomínaný“.“104 Retencionální tón není aktuálním smyslovým vjemem. 

Od retence je tedy nutno ostře odlišit aktuálně znějící dozvuk či ozvěnu např. hlasitého 

tónu. Retence je vědomím o tom, co právě bylo. Tón v retenci je tak principiálně 

odlišný od vnímaného tónu, ačkoli každá fáze vjemu je nutně součástí vjemové 

kontinuity, zahrnující retence předchozích fází.105 

 

              Retence, jako vědomí právě minulého v aktuálním Teď, nutně předpokládá 

původní impresi. Pro vysvětlení se vraťme znovu blíže k časovému diagramu. Původní 

imprese nutně předchází retenci 1) jako to, co je v retenci podržováno a 2) současně 

jako to, čím je retence stále Teď, tj. aktuálním vědomím právě minulého. Retencí jsou 

minulá Teď umisťována na přímce EP´O´´. Současně však nastávají stále nová Teď. 

Tím se v každém novém Teď minulé Teď posouvá dále do minulosti na přímce 

EP´O´´, ale současně zůstává (po určitou dobu) podrženo v Teď jako právě minulé. 

Retence tak s nastáváním nových Teď prochází neustálou modifikací, která ji udržuje 

v aktuálním vědomí Teď.  

 

                                                 
102 Husserl, E., Vorlesungen, § 11 a Beilage I. 
103 Tamt., § 11. 
104 Husserl, E., Přednášky, § 12, str. 36. 
105 Husserl, E., Vorlesungen, § 12. 
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              „Modifikace nepřetržitě plodí stále novou modifikaci. Původní imprese je 

absolutním počátkem tohoto tvoření, prazdrojem, tím, z čeho se vše ostatní nepřetržitě 

tvoří. Sama však vytvářena není, nevzniká jako něco vytvářeného, nýbrž skrze genesis 

spontanea, je původním plozením. Nevyrůstá (nemá zárodek), je původním 

výtvorem.“106 Retence tedy nutně předpokládá původní impresi, která nenavazuje na 

to, co ji předcházelo, ale je původním výtvorem. Původní imprese (body Teď přímky 

OE) vychází ze sebe sama, je zdrojem sebe sama a v sobě teprve umožňuje neustálé 

vznikání retencionálního vědomí (EP´O´´). „Říká-li se, že nepřetržitě navazuje na 

Teď, jež se modifikuje v ne-Teď, nové Teď, nebo že se vytváří, že vzniká pramen, pak 

jsou to obrazy.“107 Původní imprese je tak původním plozením Teď, které je základem 

pro vznik retencionálního vědomí jakožto funkce spontaneity vědomí. „Lze jen říci: 

vědomí není nic bez imprese. Kde něco trvá, přechází a v xa´, xa´v yx´a´´ atd. Tvoření 

vědomí jde jen od a k a´, od xa´k x´a´´; naproti tomu není a, x, y ničím, co je 

vytvořeno vědomím, nýbrž tím, co je původně zplozené, „nové“, vzniklé nezávisle na 

vědomí, počaté, oproti tomu, co je vytvářeno vlastní spontaneitou vědomí. Zvláštností 

této spontaneity vědomí ale je, že pouze přivádí to, co je původně zplozené, k růstu, 

k vývoji, ale netvoří nic „nového“.“108 Spontaneita vědomí se tak podle Husserla 

omezuje na přímku EP´O´´. Nastávání nových Teď na přímce OE je původním 

plozením nového, které spontaneita vědomí již předpokládá. 

 

              Původní imprese tak a priori předchází retenci. Retence je myslitelná pouze 

jako fáze kontinuity původní imprese. Retenci jako fázi kontinuity nelze nekonečně 

extendovat, protože předpokládá svoji hranici v Teď každé původní imprese.109   

 

              Od retence, primární vzpomínky je nutno ostře odlišit sekundární, opětnou 

vzpomínku. Poté co melodie dozněla, či ještě v jejím průběhu, si mohu bez ohledu na 

její aktuálně probíhající vnímání znovu zpřítomnit celý její průběh. Zatímco retence je 

nesamostatnou fází aktuálního vjemu, sekundární vzpomínka zpřítomňuje celý průběh 

vnímání se všemi jeho konstituvními fázemi, tj. včetně retencí a protencí náležejících 

každému ze zpřítomňovaných fází vnímání. Bod, který je v sekundární vzpomínce 

zpřítomňován, má opět celý časový dvůr. Vzpomínaný časový dvůr však není vědom 

                                                 
106 Husserl, E., Přednášky, Příloha I, str. 100. 
107 Tamt., Příloha I, str. 100. 
108 Tamt., Příloha I, str. 100. 
109 Husserl, E., Vorlesungen, § 13. 
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jako přítomný, aktuálně vnímaný, ale jako zpřítomňovaný. Časový dvůr 

vzpomínaného vnímání se od aktuálního vnímání liší tím, že vzpomínané Teď je 

minulé, tj. minulost, přítomnost a budoucnost vzpomínaného Teď je pouze 

vzpomínaná nikoli vnímaná. Dalším rozdílem mezi retencí a sekundární vzpomínkou 

je podle Husserla to, že sekundární vzpomínka konstituuje vzpomínanou předmětnost, 

zatímco retence nikoli. Retence je pouze nesamostanou fází právě vnímané 

předmětnosti.110   

 

              Nyní je však nutno upřesnit, co je tou právě vnímanou předmětností. Kde je 

hranice toho, co je ještě aktuálně vnímáno, a toho, co je již drženo pouze v retenci? 

Například pokud poslouchám melodii, je v Teď aktuálně vnímán spíše pouze jeden tón 

nežli celá melodie. Jak může být vnímána celá melodie, pokud je Teď daný pouze 

jeden její bod? Vnímaný objekt je konstituován v syntéze vědomí, která podržuje 

minulé jeho fáze. Objekt je aktuálně vnímán pokud jedna z jeho fází prochází původní 

impresí. Zda-li původní imprese je fází znázorňované předmětnosti záleží přirozeně na 

tom, jako co je míněna ona znázorňovaná předmětnost, zda-li je míněna celá melodie, 

či pouze jeden tón apod. Ale i jeden tón je konstituován kontinuitou vjemových fází. 

Rozsah toho, co je aktuálně vnímáno, je tak vždy relativní k mínění vnímaného 

předmětu.111 

 

              Tak v relaci k míněnému předmětu může být minulost vědoma jako součást 

aktuálně vnímaného. Vnímání je poté podle Husserla třeba chápat jako kontinuitu, 

v níž Teď je pouze ideální hranicí, kterou nikdy nelze plně dosáhnout. Vnímání je 

aktuální pokud některá z jeho částí obsahuje impresionální Teď. Toto Teď je ale vždy 

hrubé Teď, které se ihned opět rozpadá na jemnější Teď a nějaké minulé a tak stále 

dál. „Vněm (Wahrnehmung – R.Z.) je zde tedy aktovým charakterem, jenž spojuje 

kontinuitu aktových charakterů a je vyznačen vlastnictvím oné ideální hranice. Právě 

taková kontinuita bez této ideální hranice je pouhá vzpomínka. V ideálním smyslu by 

pak byl vněm (imprese) fází vědomí, která konstituuje čisté Teď, a vzpomínka by byla 

každou jinou fází kontinuity. Ale to je jen ideální hranice, něco abstraktního, jež 

nemůže být ničím pro sebe.“112 Vnímání je tedy nutně kontinuitou, která sice obsahuje 

                                                 
110 Husserl, E., Vorlesungen, § 14. 
111 Tamt., § 16. 
112 Husserl, E., Přednášky, § 16, str. 44. 
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Teď, ale čisté Teď bez ohonu retencí a protencí je vždy pouze ideální hranicí. Retence 

je tak nutně součástí vnímání, které originerně konstituuje ono samo (znázorňovanou 

předmětnost) v Teď. Teď, které je nutně pouze ideální hranicí, je ve vnímání 

kontinuálně sjednoceno s právě minulým v retenci, která podržuje minulé tak, že je 

vidíme v Teď, tj. konstituuje minulost prezentativně (na rozdíl od sekundární 

vzpomínky konstituující minulost reprezentativně, tzn. ve vzpomínce jako 

minulou).113   

 

              I opětná vzpomínka je však originerně dávajícím vědomím vyžadována, a to 

v případě vědomí sukcese. Vědomí sukcese, tj. originerně dávající (tzn. ve vnímání) 

vědomí sledu, nezbytně vyžaduje jak retenci, tak i sekundární vzpomínku. Vědomí 

sledu vyžaduje zpřítomnění již minulého Teď, které není součástí aktuálního vnímání, 

jinak by nemohlo vzniknout vědomí sledu jakožto sukcese dvou trvání. Toto 

zpřítomnění náleží do sféry mé svobody, mohu tak kdykoli učinit.114  

 

              Klesáním Teď do minulosti dochází k „fenomenálnímu sebeodstupňování“, 

není však dotčena jeho předmětná intence. Časová modifikace Teď se netýká 

předmětné intence, která zůstává identická. „Fenomenální sebeodstupňování“ spočívá 

v: 1) vzhledem k obsahům pojímání dochází k odeznívání, a 2) klesající Teď ztrácí 

svojí novost. Co však Husserl míní zachováním identity předmětné intence? Celkové 

pojetí předmětu má dvojí komponenty: 1) konstituující objekt co do jeho 

mimočasových určení - smyslové obsahy jsou časové objekty, tj. vytvářejí se 

v kontinuu impresí a retencí, ale tyto časové odstínění nemají žádný vliv v jejich 

funkci konstituování věcných kvalit, a 2) komponenty konstituující časové místo 

objektu, dávajícímu mu jeho individualitu v časovém toku. Identita předmětné intence 

znamená identitu obou komponent, tzn. modifikací není dotčen objekt, jak ve svém 

věcném určení, tak co do svého časového místa. Objekt klesá do minulosti, aniž by 

měnil svá věcná určení nebo své časové místo.115  

 

              Podívejme se blíže na výše popsané. V čem spočívá rozdílnost jednotlivých 

fází jevu, konstituující časovou extenzi znázorňovaného předmětu a jak probíhá 

                                                 
113 Husserl, E., Vorlesungen, §§16-17. 
114 Tamt., § 18. 
115 Tamt., § 30. 
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neustálá modifikace klesání do minulosti? Identický tón klesá do minulosti. Tón se 

zjevuje jako předmětná identita v časovém toku znázorňujících fází. Jinými slovy 

jednotlivé fáze znázorňují tentýž tón v kontinuitě pojetí prostoupeného identitou 

smyslu, tj. identita předmětného smyslu prostupuje mimočasovou matérií (obsahem 

fází). Ale v čem poté spočívá rozdíl mezi jednotlivými fázemi? Jedna fáze je Teď, 

ostatní jsou klesající do minulosti. Minulé fáze jsou zatlačovány do minulosti 

nastáváním stále nových Teď. Každé Teď je nové, i když tón zůstává stále identický, 

tj. Teď je nové ačkoli může obsahovat identicky totéž. Přece zde však musí být nějaká 

rozdílnost, umožňující vědomí časové extenze znázorňovaného objektu. Tato 

rozdílnost spočívá v povaze původní imprese jako prazdroje bytí, čisté tvorby. 

Původní imprese přináší nové Teď, které je rozdílné od předešlých tím, že vytváří 

nový časový bod, odlišné časové místo. Objevením se nového časového bodu se celá 

řada předešlých bodů posunuje dále od bodu Teď. V novém časovém bodě se celá 

řada opět modifikuje ve vztahu k novému Teď. Tato modifikace probíhá nepřetržitě 

spolu s tryskáním stále nového Teď. Časová extenze vnímaného předmětu tedy vzniká 

tvorbou stále nového Teď, které jednak přináší rozdílnost časových míst a jednak 

v neustálé modifikaci retencí udržuje minulost (tj. místa vzdálená od Teď) ve vztahu 

k Teď. Modifikací se mění pouze pozice časového místa vzhledem k Teď, ale nikoli 

identita vjemového obsahu a časového místa.116   

 

              Na základě řečeného se ukazuje klíčová úloha původní imprese. Podívejme se 

proto ještě jednou, jak ji zde Husserl pojímá. „Původní imprese je to, co je absolutně 

nemodifikované, původní zdroj pro veškeré vědomí a bytí. Obsahem původní imprese 

je to, co vyjadřuje slovo Teď, jestliže je bráno v nejpřísnějším smyslu. Každé nové 

Teď je obsahem nové původní imprese. Neustále se zjevuje nová a stále nová imprese 

se stále novou, jednou stejnou, podruhé měnící se materií. To, co odlišuje původní 

impresi od původní imprese, je individualizující moment původní imprese časového 

místa, která je něčím zásadně odlišným oproti kvalitě a jiným materiálním momentům 

vjemového obsahu.“117 Citované lze shrnout: 1) původní imprese je absoluně 

nemodifikované, původní Teď, Teď v nejpřísnějším slova smyslu; 2) Teď je stále 

nové ačkoli může být vyplněno totožnou nebo různou matérií; 3) novost Teď, tj. 

rozdílnost od předešlých časových bodů, spočívá v jeho časovém místě.  

                                                 
116 Husserl, E., Vorlesungen, § 31. 
117 Husserl, E., Přednášky, § 31, str. 68. 
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              Identita časového místa v absolutním toku vědomí, tj. obsaženost v aktuálním 

Teď původní imprese, je základem současnosti zjevujících se objektit. „Aktuální Teď 

je jedno Teď a konstituuje jedno časové místo, jakkoli mnoho objektit se v něm 

odděleně konstituuje: všechny mají tutéž časovou přítomnost a podržují svou 

současnost v odtoku.“118 Veškerá konstituovaná předmětnost, vjemová data a jejich 

pojetí se účastní téhož absolutního časového toku vnitřního vědomí, tj. jsou nutně 

obsaženy v nastávání Teď původní imprese a jejích modifikací. Jejich časové umístění 

je tedy vždy možné vztáhnout k absolutnímu toku původních impresí. 

 

              Pojetí současnosti je však třeba upřesnit, co s čím zaujímá stejné místo 

v absolutním toku vědomí? 1) Nejedná se o současnost transcendentní předmětnosti a 

vnímání. Smyslová data jsou konstituované jednoty. Konstituce smyslových dat nutně 

předchází jejich oduševňující pojetí, jímž se teprve stávají znázorňujícími obsahy dané 

předmětnosti, tj. nabývají intencionální funkce. 2) Současnost neplatí ani v případě 

imanentní předmětnosti a vnímání. Imanentní předmětnost je jednotou, která již musí 

být konstituována, aby se mohla stát předmětem vnitřního vnímání (reflexe). 3) 

Současnost platí až na rovině imanentních dat vnitřního vědomí. Konstituce 

imanentních jednot je současná s tokem vnitřního vědomí. Zde tedy platí současnost 

vnímání a vnímaného. Imanentní jednoty se konstituují v toku vnitřního vědomí, tj. 

nastávání nových Teď původní imprese a navazujících modifikací. Nedochází tak 

k žádnému spoždění za konstitucí jednot, protože tato konstituce je nutně současná, 

odehrávající se v Teď původní imprese jako absolutního základu vědomí.119 

 

              Vztahy mezi transcendentní objektivitou, imanentní předmětností, 

imanentními jednotami a tokem vnitřního vědomí se dostáváme k problematice 

konstitučních stupňů. Posledním konstitučním stupněm a základem celé konstituce 

vědomí a předmětnosti je tok absolutního časového vědomí. To vše je tématem 

následujícího oddílu. 

 

 

 

                                                 
118 Husserl, E., Přednášky, § 33, str. 71. 
119 Husserl, E., Vorlesungen, Beilage V. 
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3.2 Tok absolutního vědomí 

 

              Husserl v Přednáškách rozlišuje tři hlavní konstituční stupně: 1) věci 

zkušenosti v objektivním čase (přičemž dále rozlišuje stupně empirického bytí: 

subjektivní, intersubjektivní, fyzikální); 2) konstituující jevové rozmanitosti, tj. 

imanentní jednoty preempirického času; 3) tok absolutního vědomí, které konstituuje 

čas. Doposud jsme se věnovali především vztahu mezi prvním a druhým konstitučním 

stupněm. Nyní se ukazuje nutné postoupit i k výkladu třetího stupně, který podle 

Husserla je základem konstituce vědomí a veškeré předmětnosti, teprve v něm se 

konstituují konstituující imanentní jednoty vědomí.120           

 

              Rozdíl konstituujícího toku proti konstituovaným jednotám, popř. 

objektivitám, spočívá hlavně ve dvou ohledech: 1) konstituovaná jednota trvá, tj. je 

identitou v kontinuitě procesu zjevování, 2) konstituovaný objekt je identitou 

v procesu zjevování, který může být změnou či klidem, tj. jeho změna může probíhat 

různou rychlostí. Naproti tomu konstituující fenomény jsou tok, umožňující terpve 

svým plynutím kontinuitu samotných odstínění. Žádná fáze tohoto toku nelze 

rozvinout do sledu, v němž by byla identická sama se sebou, tj. vytvářela identitu, 

která trvá v průběhu svého zjevování.121  

 

              Řečeno poněkud jasněji: 1) tok konstituujících fenoménů probíhá přesně tak, 

jak probíhá, vždy stejnou rychlostí. Rychlost, změna se odehrává vždy již v něm. 

V toku není vztah předtím a potom, protože je sám svým plynutím, resp. nastáváním, 

teprve umožňuje. Časové vztahy vznikají podržením imprese Teď, která je původní 

tvorbou nového. Nové Teď je teprve spontaneitou vědomí vřazováno do souvislosti 

časových míst. 2) Konstituující fenomény toku nemají žádné trvání. Tok nemá povahu 

identity, která trvá v procesu změny. V toku se mění vše, resp. v toku není identita, 

která by se pouze proměňovala, ale vše je tokem. „V původním toku není trvání. 

Neboť trvání je forma něčeho, co trvá, trvajícího bytí, něčeho identického v časové 

řadě, která funguje jako jeho trvání.“122 V toku však nemá co trvat. „Není tu nic, co se 

mění, a pak nemůže být také o něčem, co trvá, smysluplná  řeč. Je tedy nesmyslné 

                                                 
120 Husserl, E., Vorlesungen, § 34. 
121 Tamt., § 35. 
122 Husserl, E., Přednášky, Příloha VI, str. 115. 
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chtít zde nalézt něco, co se v trvání jednou nezmění.“123 Fenomény toku tak nejsou 

individuálními objekty, které by se ukazovaly jako identity v procesu svého zjevování, 

ale jsou tímto tokem samým.124 

 

              Nicméně v toku se zjevuje jistá jevová kontinuita. Teď v sobě nese ohon 

retencí a protencí. Teď se tak ukazuje jako součást kontinuity a nastávání nového Teď, 

„prazdroj bytí“, může být nazváno tokem. Husserl však upozorňuje, že označení tok je 

pouze metaforické. Zdroj125 konstituují čas není tokem, protože nemá k sobě žádné 

předtím a potom, je neustálým nastáváním Teď, které v sobě časovou kontinuitu 

teprve nese podržením minulosti v každém novém Teď, tj. neustálou modifikací 

časové řady.  

 

              Pro Husserla tok podléhá určitým apriorním nutnostem, plynoucím z jeho 

možnosti být ve vědomí126. Tok vykazuje určitou stálost. Tato stálost je zákonitostí 

formy. Původní imprese konstituuje Teď. Teď v sobě nese retence a protence. Forma 

toku je formou neustálé změny imprese v retenci, přičemž tato změna je podle 

Husserla současně původní skutečností.127  

 

              Tok není něčím konstituovaným, žádnou objektivitou, ale posledním 

základem veškeré konstutice, tj. absolutní subjektivitou. Tak je podle Husserla nutno 

všude odlišovat: 1) vědomí jakožto tok absolutní subjektivity; 2) jev, tj. imanentní 

obsah vědomí, konstituovaná časová jednota o určitém trvání, která může probíhat 

rychleji nebo pomaleji; 3) obsah jevu, kterým je transcendentní nebo imanentní objekt. 

Aktuální Teď s ohonem retencí je momentem toku nikoli imanentní jednotou. 

Imanentní jednota, např jev, se v toku skrze nastávání neustále nových Teď a 

modifikaci retencí předešlých Teď teprve konstituuje. Jev je tak již imanentní objekt, 

tj. jednota mající své časové bytí, trvání. Je tedy nutno odlišovat např. jev vzpomínky, 

tj. trvání vzpomínky a její průběh, od vědomí vzpomínky jako vědomí Teď a ohonu 

                                                 
123 Husserl, E., Přednášky, § 35, str. 74. 
124 Husserl, E., Vorlesungen, § 36. 
125 Což je také metafora. 
126 Viz. dvojí intencionalita retence, str. 43- 44 této práce.   
127 Husserl, E., Vorlesungen, Beilage VI. 
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retencí, jehož neustálé nastávání umožňuje konstituci jevu jako trvající jednoty v toku 

absolutního vědomí.128 

 

              Zde však narážíme na problém. Jak se v absolutním toku vědomí může tento 

tok sám ukazovat, tj. jak se konstituuje jednota toku vědomí v dění, které je neustálým 

nastáváním nových Teď, nové aktuality? Ještě jednou jinými slovy: jak se v nastávání 

nových Teď může konstituovat kontinuální jednota plynoucího zážitku?  

 

              První částí Husserlovy odpovědi je dvojí intencionalita retence.129 Tok se 

konstituuje ve vědomí jako jednota zážitku, přičemž v zážitku se současně konstituuje 

intendovaná předmětnost ve svém trvání. V jediném toku se tak konstituuje jednota 

tohoto toku samotného, tj. jednota toku vědomí, a zároveň časová jednota 

znázorňovaného předmětu. Způsobem, jakým je to možné, je dvojí intencionalita 

retence (popř. toku vědomí). Buď prohlížíme skrze fáze toku na to, co je v něm 

intencionálně vědomé jako identita, nebo pohlížíme na uplývání toku samého. 

V prvním případě se jedná o příčnou intencionalitu. Příčná intencionalita umožňuje 

konstituci znázorňované předmětnosti, tím, že pozornost sleduje intencionální 

zaměření jednotlivých fází toku tak, že (s pomocí podélné intencionality) dochází ke 

konstituci předmětu v jeho trvání. Druhým případem je podélná intencionalita. 

Podélná intencionalita konstituuje jednotu toku. Jednota toku se konstituuje jako 

kontinuita modifikací časových fází. Retence je retencí předcházející fáze. Nové Teď 

posunuje retenci hlouběji do minulosti, ale ta je opět podržena novou retencí. Retence 

právě minulého je s novým Teď opět podržena a stává se tak retencí retence, přičemž 

se současně o toto nové Teď posunuje hlouběji do minulosti. „V absolutním 

přecházení, tím že plyne, se mění první původní vjem v retenci o něm, tato retence 

v retenci této retence atd. Zároveň ale s první retencí je zde nové „Teď“, nový původní 

vjem a je s onou kontinuitně momentálně spojeno, takže druhá fáze toku je původním 

vjemem nového Teď a retencí dřívějšího, třetí fáze je zase novým původním vjemem 

s retencí druhého původního vjemu a retencí retence prvého atd.“130 Tím se v podélné 

                                                 
128 Husserl, E., Vorlesungen, § 37. 
129 Druhou částí je Husserlova koncepce vnitřního vědomí jako původního nezpředmětňujícího vědomí, které je 
právě v retenci podržováno. Viz. str. 44 – 46 této práce.   
130 Husserl, E., Přednášky, § 39, str. 80. 
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intencionalitě konstituuje jednota toku vědomí: minulé Teď je podrženo v přítomné 

retenci a tato retence přechází v retenci retence s novým Teď.131  

 

              Obě intencionality tvoří neodlučnou jednotu jako dvě strany téže mince. 

V podélné intencionalitě se konstituuje jednota toku. Sledujeme-li  příčnou 

intencionalitu zjevuje se předmět intendovaný jednotlivými fázemi ve svém trvání, tj. 

jako náplň kontinua časových fází. Ještě jednou poněkud jasněji: příčnou 

intencionalitou se zjevuje intendovaný předmět. To ale současně implikuje podélnou 

intencionalitu, protože skrze ni se konstituuje jednota toku, kterou předmět nabývá 

časové extenze, trvání, tj. stává se identitou naplňující určitou kontinuitu časových 

fází. „Zatímco absolutní časový tok plyne, přesouvají se intencionální fáze, ale tak, že 

konstituují sounáležejícím způsobem jednoty, přecházejí do sebe jako právě fenomény 

toho, co je jedno, jež se v plynoucích fenoménech odstiňuje, takže máme předměty ve 

„způsobu danosti“ a ve stále novém způsobu danosti.“132  

 

              Tak se v příčné intencionalitě konstituuje intencionální předmět ve svém 

trvání. Spolu s trváním předmětu je také konstituuvána i možnost jeho reálné změny 

v objektivním čase. Podélná intencionalita naproti tomu konstituuje prefenomenální 

časovost kontinuity uplývajících Teď a neustálé modifikace retencí. Je to podélná 

intencionalita, kterou se primárně tok ukazuje v sobě samém, tj. jako jednota zážitku 

vědomí. Sebejevení absolutního toku tedy podle Husserla nevyžaduje žádný druhý 

tok, ve kterém by se zjevoval, konstituuje se sám v sobě.133 

 

              Odpověď, že tok se ukazuje sám v sobě díky podélné intencionalitě, však 

vyžaduje doplnění o druhou část, kterou je Husserlův pojem původního či vnitřního 

vědomí. Retence není aktem vědomí, tj. jednota konstituovaná v kontinuitě fází toku 

vědomí, ale je druhem intencionality. Stále se vynořuje nové Teď, ale předcházející 

Teď se neztrácí. „Tím, že mám uplynulou fázi v držení, prožívám přítomnou, přibírám 

ji – díky retenci – a jsem zaměřen na to, co přichází (v protenci).“134 Minulost tedy 

není původně podržena jako předmět aktu, není vyzdvižena jako objekt pozornosti, 

nýbrž předpokládá retencí podrženou minulost, která vůbec konstituuje časového pole, 

                                                 
131 Husserl, E., Vorlesungen, Beilage VIII a § 39. 
132 Husserl, E., Přednášky, Příloha  VIII, str. 119. 
133 Husserl, E., Vorlesungen, § 39. 
134 Husserl, E., Přednášky,  Příloha IX, str. 120. 
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kde aktuální Teď je součástí řady časového plynutí, tj. je obklopleno retencemi a 

protencemi. Teprve poté, co je v retenci konstituováno vědomí minulosti skrze 

kontinuitu trvání, je možné aktem sekundární vzpomínky učinit předmětem určitou 

fázi minulosti.  

 

              Retence tedy není akt, protože akt jakožto konstituovaná jednota v trvání, již 

retenci předpokládá. Jak je ovšem možné vědomí o fázích trvání, aniž by bylo aktem, 

které je vyzdvihuje k předmětné danosti? Odpovědí je původní či vnitřní vědomí 

nemající charakter pojímajícího aktu. Pokud by mělo, hrozil by nekonečný regres. Akt 

předpokládá retenci, pokud retence je sama aktem, vyžaduje další retenci atd. „Proti 

tomu je třeba říci: každý „zážitek“ v pregnantním smyslu je vnitřně vnímán, ale vnitřní 

vnímání není v tomtéž smyslu „zážitkem“. Není samo opět vnitřně vnímáno.“135 

Každý akt je jednotou v trvání, ale toto trvání v uplývajících fázích toku vědomí není 

výsledkem aktu, nýbrž retence. „Za tímto vnímáním nestojí opět vnímání, jako by 

tento tok sám byl opět jednotou v toku.“136  

 

              Vnitřní vnímání tak umožňuje také odpověď na otázku, jakým způsobem je 

dána počáteční fáze vnímání. Pokud by byla vědomá pouze pomocí retence, v čem by 

spočíval její rozdíl od minulých fází? „Je totiž nesmysl, mluvit o „nevědomém“ 

obsahu, který by se teprve dodatečně stal vědomým. Vědomí je nutně vědomí v každé 

jeho fázi. Jako má retencionální fáze vědomou její předcházející, aniž by ji činila 

předmětem, tak je také již vědomo původní datum – a sice ve zvláštní formě Teď – 

aniž by bylo předmětné. Právě toto původní vědomí je to, co přechází v retencionální 

modifikaci (...); retence nevědomého obsahu je nemožná.“137 To znamená: 1) všechny 

fáze vědomí jsou již vědomé, aniž by byly předmětně uchopeny v aktu vědomí; 2) toto 

vnitřní vědomí je předpokladem retence jakožto retence tohoto vědomí. 

 

              V řetězu retencí, kde každá fáze retinuje tu předchozí, se konstituují jednoty 

trvání. Jednoty trvání se opětovně dávají ve vertikálních řadách časového diagramu a 

mohou se stát předmětem aktu sekundární vzpomínky nebo, pokud jsou fází stále 

                                                 
135 Husserl, E., Přednášky, Příloha XII, str. 130. 
136 Tamt., str. 131. 
137 Tamt., Příloha IX, str. 121. 
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aktuálního vnímání, předmětem reflexe. Retencí je tak možné, že se vědomí může 

k sobě vztahovat v aktech, které je činí svým předmětem.138  

 

              Obsahem vnitřního vědomí jsou právě jednoty trvání. Tyto jednoty označuje 

Husserl také jako imanentními obsahy původního vědomí. Imanentní obsahy jsou 

konstituované jednoty, které mají své trvání. Imanentní obsahy původního vědomí 

tvoří zážitky vědomí. Zážitky vědomí dělí Husserl do tří hlavních skupin: vjemová 

data, jevy a akty. Imanentní obsahy jsou tím, čím jsou pouze v rámci kontinuity toku 

vědomí, resp. jsou jednotami v liniích časového pole a jeho plynutí. Každá fáze toku 

vědomí je orientována souvislostí retencí a protencí. Určité retence a protence, 

obklopující konkréntní fázi toku, plynule přecházejí v širší souvislost neurčitých 

retencí a protencí, které včleňují konkrétní fázi do jednoty celého toku vědomí.139 

 

               Od retencí a protencí je v souladu s výše uvedeným rozlišením primární a 

sekundární vzpomínky140 nutno odlišit opětné vzpomínky a očekávání. Retence a 

protence se vztahují na konstituující fáze toku vědomí naproti tomu, opětná 

vzpomínka a očekávání zpřítomňují celé konstituované imanentní obsahy, jednoty, tj. 

včetně jejich okruhů retencí a protencí.141 

 

              Nyní můžeme přistoupit k tématu evidence imanentních obsahů vědomí, resp. 

šířeji evidence individuální existence vůbec, kterou se pozvolna vracíme k otázce 

vnímání a začínáme tak uzavírat kruh našeho výkladu. Evidence individuální existence 

spočívá ve vnímání. Ukazuje se, že individuální jsoucno nemá povahu punktuálního 

časového bodu. Konkrétní individuum je vždy časově rozprostřené. Evidence 

individuálního jsoucna, která by ho uchopovala jako moment samodanosti bez časové 

extenze, je podle Husserla fikcí. Evidence individuálního jsoucna je tedy 

nepochybností vzhledem k časově extendovanému jsoucnu. 

 

              Jak vypadá tato časová extenze jsoucna?  1) V případě nezměněného trvání, 

obsah, který je identický, naplňuje jednotlivé časové fáze a nabývá tím časového 

rozestření. V každém novém Teď kontinuitně vystupuje identický obsah. Kontinuita 

                                                 
138 Husserl, E., Vorlesungen, Beilage IX. 
139 Tamt., § 40. 
140 Viz. str. 36 - 37 této práce. 
141 Husserl, E., Vorlesungen, § 40. 
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identity je syntézou vědomí. Jednotlivá časová místa tvoří ve vědomí jednotu toku 

vnímání. V toku vnímání může být sice jednotlivý časový bod rozlišen, ale body 

splývají v kontinuitě vnímání trvající jednoty. Stejnost obsahu a nepřetržitost 

modifikace vědomí zakládají jednotu časového rozpínání identického obsahu. 2) 

Časově extendovaný naprosto identický obsah je však fikcí. Identická objektivita se 

vždy zjevuje ve vnímání změny. Skrze kontinuitní jednotu se ukazuje rozdílnost, která 

se dává v zážitku změny. Změna je však možná vždy pouze v rámci jednoty na vyšší 

rovině.142 „Diskontinuita předpokládá kontinuitu, ať už ve formě neměnného trvání 

nebo nepřetržité změny.“143 Jinými slovy, diskontinuita je možná pouze v rámci 

kontinuity, která spojuje jednotlivé časové fáze tak, že dávají buď neměnné trvání  

nebo trvání změny. V případě změny do sebe její fáze přecházejí stejným způsobem 

jako ve vědomí nezměněného trvání. Fáze jsou fázemi kontinuální syntézy vědomí 

dávající trvání, které v jednom případě je nezměněné, v druhém je trváním změny. 

V případě trvání změny se v kontinuální syntéze ukazuje stále větší rozdílnost fází. Jev 

identické objektivity se pozvolna proměňuje. „V každém případě ale, a nejen 

v případě nepřetržité změny, předpokládá vědomí jinakosti, rozdílnosti, jednotu.“144 

 

              Ještě než uzavřeme tuto kapitolu a přistoupíme k shrnujícímu výkladu 

vnímání, prohloubenému o Husserlovu teorii časovosti vědomí, je důležité znovu si 

všimnout fundamentální role, kterou Husserl připisuje původnímu impresionálnímu 

vědomí.145 Každý zážitek vědomí je buď impresí, nebo zpřítomněním imprese. Každé 

zpřítomnění je však aktuální pomocí impresionálního vědomí. Všechny zážitky 

vědomí ať impresionální, tj. ve smyslu přítomnění: vnímání, nebo zpřítomňující, tj. 

fantazie a vzpomínka, jsou vědomé impresionálně. „Impresi (v užším smyslu 

v protikladu ke zpřítomnění) je nutno chápat jako primární vědomí, které za sebou již 

nemá žádné vědomí, v němž by bylo vědomé, naproti tomu je zpřítomnění, také 

nejprimitivnější imanentní zpřítomnění, již sekundárním vědomím, předpokládá 

primární, v němž je impresionálně vědomo.“146 Imprese je tedy původním či vnitřním 

vědomím, které již není konstituováno v dalším vědomí, nýbrž je fází absolutního toku 

konstituující Teď, ve kterém se vše konstituované teprve může původně zjevit. 

                                                 
142 Viz. str. 21 - 22  této práce. 
143 Husserl, E., Přednášky, § 41, str. 85. 
144 Tamt., str. 86. 
145 Viz. str. 44 - 45  této práce. 
146 Husserl, E., Přednášky, § 42, str. 88. 
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Zpřítomnění a přítomnění jsou tedy konstituované jednoty v původním 

impresionálním vědomí. Zážitky vědomí vůbec tak podle Husserla předpokládají toto 

původní vědomí jako Teď, ve kterém mohou být přítomné, tj. impresionálně vědomé. 

 

 

4. kapitola 

Shrnutí – temporální konstituce vnímání 

 

              Pokusme se shrnout a propojit předchozí kapitoly tak, aby se ukázala povaha 

časové konstituce vnímání. Výklad bude postupovat podle jednotlivých konstitučních 

stupňů. Konstituční stupně představují podle Husserla vrstvy konstituce, přičemž hořejší 

vrtsva nutně předpokládá vrstvu spodnější. Husserl rozlišuje tři hlavní konstituční stupně: 

1) vnímané objektivity, 2) imanentní jednoty, tj. v užším smyslu akty vnímání (jevy), a 3) 

tok absolutního vědomí. Při svém výkladu postupuje Husserl zpravidla od vrstvy 

nejsvrchnější, tj. vnímaných objektivit, k vrstvě nejzákladnější, tj. toku vědomí. Postup 

našeho výkladu však bude po směru fundace.  

 

              Základní vrstvou konstituce je tok absolutního vědomí. V toku absolutního 

vědomí se konstituují konstituující fenomény. Konstituující fenomény jsou jednoty 

konstituované v kontinuitě fází toku vědomí. Ptejme se tedy nejprve „co“ je tokem 

vědomí, resp. čím vzniká tok vědomí, a poté s tím bezprostředně provázanou otázku jak se 

konstituuje tok jakožto kontinuita fází. Vědomí je podle Husserla tvořeno tokem 

původních impresí. Všechny zážitky vědomí (přítomňující i zpřítomňující) jsou vědomy 

impresionálně, tj. jsou aktuálně vědomé v bodu Teď. Veškeré zážitky jsou vědomé v Teď 

- přítomňující zážitky jako vnímání přítomné předmětnosti, zpřítomňující zážitky jako 

přítomná vzpomínka nebo fantazie toho, co aktuálně není vnímáno. Co je podle Husserla 

toto Teď? Teď je absolutním zdrojem bytí, „prazdrojem“, který již neprýští z něčeho 

původnějšího, ale vzniká sám ze sebe. Teď nepředchází žádný základ, na který by Teď 

navazovalo, nýbrž je vždy původním momentem bytí. Jak může být Teď vědomé? Teď je 

vědomé ve vnitřním, původním vědomí. Vnitřní vědomí není pojímajícím aktem, tj. 

jednotou v toku vědomí, ale původním zážitkem vědomí, který již sám není konstituován. 

Původní vědomí je vědomí, které není vědomé skrze další vědomí. Jako vědomí něčeho 

není konstituováno žádným jiným vědomím, ve kterém by bylo vědomo. Je původním 
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vědomím, které je vědomé samo v sobě a zakládá tak možnost dalších rovin vědomí. 

Pokud by původní vědomí nemělo tuto povahu, hrozil by Husserlovi nekonečný regres – 

být vědomý jako akt vědomí, tj. neustále vědomý v dalším vědomí.147 

 

              Dostáváme se tak k druhé části otázky: proč však původní imprese, resp. Teď 

jako zdroj bytí je nazýváno, stává se tokem? První část odpovědi představuje evidence 

neustálého sledu Teď ve vědomí. Teď se tedy pro vědomí neustále mění, současně však 

platí, že původní imprese je zdrojem bytí, které nepramení z ničeho předcházejícího. 

Z toho vyplývá, že imprese je neustálým prýštěním a to zcela nových Teď. Nastávání 

nových Teď tak může být nazváno tokem pouze metaforicky, protože nové Teď je 

původní novostí, která nenavazuje na předchozí Teď a nemůže tak s ním vytvářet 

kontinuální jednotu toku. Vždy je aktuální pouze jedno Teď jakožto výše zmíněný 

impresionální základ vědomí. Nastávání nových Teď může být nazváno tokem pouze na 

základě pojmenování skrze to, co se v něm konstituuje.148  

 

              V každém novém Teď se ukazuje kontinuita předešlých Teď. Jak je toto možné, 

je právě druhou částí odpovědi. Nastávání Teď se zjevuje jako tok díky dvojí 

intencionalitě retence. „Sebezjevování toku“, resp. zjevování se předešlých Teď v novém 

Teď, je možné  příčnou a podélnou intencionalitou retence (popř. toku). V příčné 

intencionalitě pohled směřuje skrze jednotlivé fáze toku (Teď) na to, co je v nich 

předmětně intendováno. V podélné intencionalitě pohled směřuje podél jednotlivé fáze 

toku, tj. vztahuje jednu fázi k druhé, čímž se v každé fázi zjevuje fáze předešlá a v ní opět 

fáze jí předcházející atd. Tím se podélnou intencionalitou zjevuje kontinuita uplývajících 

Teď – tok fází absolutního vědomí. Kontinuitu neustále nových Teď nazývá Husserl také 

prefenomenálním či preemprickým časem. Podélnou intencionalitou,  vztahující  jednu 

fázi k fázi druhé, se zjevuje kontinuální jednota toku vědomí, umožňující konstituci 

časové extenze znázorňované předmětnosti. Příčnou intencionalitou se fáze vztahuje 

k intendované předmětnosti, která kontinuitou ji znázorňujících fází získává časovou 

jednotu, empirické trvání, tj. stává se jednotou v proměnlivosti preempirických časových 

fází.149   

 

                                                 
147 Husserl, E., Vorlesungen, § 42, Beilage VI, VIII, IX, XII. 
148 Tamt., §§ 8 – 13, 36, Beilage I. 
149 Tamt., § 39. 
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              Stejně jako vnitřní či původní vědomí není retence aktem vědomí, ale svéráznou 

intencionalitou. Intencionalita retence, zjevující prefenomenální čas toku vědomí, teprve 

umožňuje veškeré akty vědomí jako trvající jednoty v kontinuitě fází toku. Retence sama 

však předpokládá původní vědomí, které činí jednotlivé fáze toku vědomými, tj. fázemi 

toku vědomí. Retence nevědomého obsahu je nemožná. Retence je retencí původního 

vědomí, které není aktem vědomí, ale původní zjevností každého impresionálního Teď.150  

 

              Dosud jsme se zabývali především možností zjevnosti toku absolutního vědomí, 

nyní můžeme obrátit pozornost k tomu, jako „co“ se tok zjevuje. Tok absolutního vědomí 

je podle Husserla charakterizován dvěma základními vlastnostmi. 1) Fáze toku nemají 

trvání. Tok je absolutním tokem, který sám v sobě neformuje identity, které by mohly 

trvat v proměnlivosti fází. Tok je touto proměnlivostí samou, nastáváním novosti, ve které 

se teprve identita, stálost, může konstituovat. 2) Rychlost toku je přesně taková jaká je, 

nemůže být ani pomalejší ani rychlejší. Tok je tvořen nastáváním Teď, jehož rychlost je 

absolutním základem, který je v každé změně již implikován. Není zde další tok, ve 

kterém by jeho rychlost mohla být měřena. Tok sám nese s sebou veškeré předtím a 

potom. Sám je svým plynutím.151  

 

              Tím můžeme uzavřít přehled prvního konstitučního stupně a dostáváme se tak ke 

stupni druhému, kterým jsou imanentní jednoty vědomí. Protože tématem práce je 

temporální konstituce vnímání, omezíme výklad imanentních jednot na imanentní jednoty 

vnímání (jevy). Imanentní jednoty tvoří obsah výše zmiňovaného původního vědomí. 

Imanentní jednoty jsou konstituované identity, které mají trvání. Jsou jednotami 

v kontinuitě toku fází konstituujících fenoménů původního vědomí. Jev je náplní 

preempirické časové extenze toku vědomí a jako jednota této náplně trvá.152  

 

              Znázorňující jev je podle Husserla složen ze dvou složek: 1) počitkových obsahů 

a 2) jejich pojetí. Jev nabývá intencionálního vztahu k předmětu pojímáním počitkových 

obsahů. Jak počitkové obsahy tak pojetí jsou časově rozprostřené. Složky jevu jakožto 

časově rozprostřené, tj. trvající, tvoří kontinuální jednoty. Kontinuální jednoty 

charakterizuje Husserl dvojím: 1) jednotu lze dělit na části, které opět budou celkem, resp. 

                                                 
150 Husserl, E., Vorlesungen, Beilage VIII, IX, XII. 
151 Tamt., § 35, Beilage VI. 
152 Tamt., § 40. 



 51 

kompletním jevem, a 2) jednota je celek, který není prostým sčítáním svých částí, ale 

formuje celek, který trvá již v každé své jednotlivé části, fázi. Část, pokud není vydělena, 

je trváním celku, nikoli trváním samostatné části. Část je tím, čím je, právě v rámci celku. 

Proto není možné celek redukovat na součet samostatných částí, protože části, fáze, v 

nichž celek trvá, nejsou samostané, nýbrž celek již v sobě implikují, tj. jsou fází trvání 

celku.153 

 

              Jev je kontinuální jednotou vyplňující fáze toku vědomí. Ke znázornění časové 

povahy této kontinuální jednoty používá Husserl časový diagram.      

 

Fáze jevu není samostatnou fází, ale je částí celku. Každá fáze jevu tak sama v sobě, tím 

čím jest, nese odkaz na kontinuální jednotu celého jevu. Fáze je fází celého jevu, tj. 

v každém bodě O, P, E je podržována kontinuita předchozích fází. Pokud bod O je 

zdrojovým bodem, jev teprve začíná a není pokračováním předešlých fází. Bod P je již 

pokračováním jevu a podržuje proto bod O v retenci. Bod O je podržován v retenci, tj. je 

modifikován, není již aktuálním Teď. Současně však je impresionálně přítomen 

v aktuálním Teď, ale již jako bod O´, právě minulý bod O. Tím, že je bod O´ součástí 

nového Teď, získává jev trvání, tzn. je kontinuální jednotou v nastávání nových časových 

fází. Trvání jevu je tedy nepřetržitou modifikací předešlých fází nastáváním neustále 

nových aktuálních Teď, ve kterých předešlé fáze získávají retencí své trvání. Úsečka OP 

je postupně vyplňována stále novými body Teď, přičemž minulé fáze jevu, minulá Teď 

s každým novým Teď klesají stále hlouběji do minulosti, větší vzdálenosti od Teď na 

                                                 
153 Husserl, E., Ding und Raum, §§ 15 – 16, 19. 
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přímce EP´O´´. Každá fáze je současně součástí kontinuity předešlých fází, takže v retenci 

fáze P je obsažena její retence fáze O (tj. O´) atd. Každé nové Teď tak modifikuje 

modifikace všech předešlých fází154. Tím se ukazuje, že přímka EP´O´´, znázorňující 

kontinuitu fází v retencích, tj. trvání jevu, je kolmá na přímku OPE. Přímka OPE je tokem 

původních impresí stále nových Teď, které, jak výše řečeno, nemají žádné trvání, 

v impresionálním vědomí je vždy pouze jedno původní Teď.155   

 

              V čem spočívá neustálá modifikace časových fází, klesajících s nastávajícími 

Teď stále hlouběji do minulosti? Modifikace se netýká předmětné intence. Předmětná 

intence je tvořena vjemovým obsahem a časovým místem. Klesání fáze do minulosti 

neovlivňuje identitu vjemového obsahu a časového místa. Vjem v klesání do minulosti 

nemění identitu svého obsahu, tj. modifikace neproměňuje identitu znázorňované 

předmětnosti, ani se nemění pozice vjemu v řadě fází, dávající znázorňované předmětnosti 

její individualitu. Vjem následuje určitý vjem a určitému vjemu předchází a toto pořadí 

zůstává modifikací nedotčeno.156  

 

              Co se tedy v modifikaci mění? Jinými slovy: v čem spočívá rozdílnost 

jednotlivých fází, která jednu fázi činí aktuální a další řadí v posloupnost stále větší 

minulosti, tak, že znázorňovaná předmětnost nabývá časové extenze a „neimploduje“ do 

časově bezrozměrného bodu identity? Rozdílnost jednotlivých časových fází pramení 

z povahy původní imprese, která je absolutním zdrojem stále nových Teď. Nová Teď 

vytvářejí odlišný časový bod, odlišné časové místo. Nové Teď vytváří odlišné časové 

místo, které nemůže být pohlceno v bezrozměrném bodu, ale řadí se do kontinuální 

jednoty trvání. Původní imprese je zdrojem bytí, které nemůže být pohlceno, protože 

vytváří jedinečné časové místo. Novým Teď se následně celá řada posunuje o toto Teď 

hlouběji do minulosti. Toto klesání do minulosti při držení identity místa je posunováním 

se ve vztahu k stále novému Teď. Celá řada je tedy novým Teď modifikována a to tak, že 

je v novém Teď znovu retinována. Celá řada se v novém Teď znovu stává součástí Teď, 

přičemž o toto Teď stále hlouběji klesá do minulosti.157 

 

                                                 
154 Aktuální časový dvůr v trvání jevu, tj. na přímce EP´O´´, je omezený. Husserl přirovnává časový dvůr  
s omezeností vizuálního pole aktuálního vjemu. Dále se minulé fáze klesáním do minulosti postupně stahují a 
ztemňují. Viz. str. 32, 34 – 35 této práce. 
155 Husserl, E., Vorlesungen, §§ 8-11, Beilage I, III. 
156 Tamt., § 30. 
157 Tamt., § 31. 
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              Dosud jsme probírali identitu předmětné intence v časové modifikaci fází toku 

absolutního vědomí, ale je nutno vrátit se k její konstituci. Intencionalita jakožto výkon 

vědomí, ve kterém se vztahuje k předmětnosti, tj. stává se vědomím něčeho, je výsledkem 

syntézy. V případě vnímání se jedná o syntézu vjemů. Základní formou syntézy, kterou se 

vjemy vztahují k znázorňované předmětnosti, je vědomí jednoty158. Ve vědomí jednoty 

jsou jednotlivé vjemy syntetizovány do vědomí jednoty jimi znázorňované předmětnosti. 

Znázorňovaná předmětnost je jednota v mnohosti vjemů. Mezi vjemy a předmětností 

vzniká intencionální vztah. Předmětnost je vjemům reelně transcendentní, přesto je v nich 

intencionálně obsažena, tzn. je jimi znázorňována jako identita v různosti vjemů.159  

 

              Na pozadí vědomí jednoty znázorňované předmětnosti se poté odehrávají další 

roviny syntetické aktivity vědomí, v nichž se intencionálně vztahuje k znázorňované 

předmětnosti. V případě vnímání sem podle Husserla patří především jednota vjemů na 

základě identity smyslu, shody smyslu (tj. bližšího určení) a rozporu. Rozpor je možný 

vždy pouze v rámci jednoty na vyšší rovině obecnosti. Věc se může ukázat jinak, než jak 

byla očekávána na základě předchozího průběhu vnímání, ale bude to stále tatáž věc, která 

je znázorňována. Pouze v rámci vnímání téže věci se může ukázat její odlišnost. Pokud by 

rozpor byl natolik velký, že by narušil jednotu této určité věci, stále by zde zůstala jednota 

určitého typu předmětnosti, na jejímž pozadí by rozpor byl vřazen do souvislosti 

vnímání.160  

 

              Další rovinou syntéz ve vnímání je dynamika vyplňování prázdných intencí 

vlastním jevem. Tato dynamika prostupuje celý průběh vnímání a dává mu směřování. 

Husserl rozlišuje v celkovém jevu věci vlastní a nevlastní jev. Vlastní jev znázorňuje 

skrze pojímání počitkového obsahu, tj. skrze znázorňující obsah. Nevlastní jev 

neznázorňuje ve vlastním smyslu, protože pojímání chybí odpovídající počitkový obsah. 

Nevlastní jev činí vědomé ty stránky znázorňované věci, které nejsou vlastně dány pomocí 

znázorňujících obsahů. Oba momenty celkového jevu však patří neoddělitelně k sobě. 

Vlastně daná strana je stranou celé věci, která není nikdy vlastně dána. To, co je vlastně 

dáno, je součástí celkového jevu vnímané věci, ke kterému patří také to, co vlastně dáno 

není. Cílem vnímání je pokud možno co největší vlastní danost znázorňované věci, tzn. to, 

                                                 
158 Husserl rozlišuje tři základní druhy vědomí jednoty: vědomí identity, odlišnosti a parciální identity. Viz. str. 7 
- 8  této práce. 
159 Husserl, E., Ding und Raum, § 12. 
160 Tamt., str. §§ 28-30. 
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co je pouze prázdně míněno bez odpovídajícího znázorňujícího obsahu, přivést k danosti 

ve vlastním jevu.161  

 

              To však není podle Husserla možné zcela. Adekvátní vnímání, tj. vnímání 

vyplňující veškeré intence vlastní daností, není v případě prostorových předmětů, věcí, 

možné. Vlastně dána je vždy pouze strana, zatímco vnímáme celou věc. Zůstává tak vždy 

otevřena možnost, že věc za aktuálně vlastně danou stranou je rozdílná než jak 

očekáváme. Vždy je možné překvapení, že, např. pokud otočím danou věc, její zadní 

strana bude jiná, než by odpovídalo očekávání na základě vlastní danosti strany přední. Po 

otočení však zase nemám ve vlastní danosti stranu přední. V jednom okamžiku není nikdy  

celá věc vlastně dána. Každá fáze vnímání tak odkazuje v rámci dynamiky vyplňování 

intencí na fázi další. S další fází dochází k vyplňování určitých intencí, ale současně 

k vyprazdňování a vzniku dalších. Jevení jedné strany je nutně skrytím strany jiné. 

Vnímání věcí je tedy podle Husserla nekonečná hra prázdných a plných intencí.162 

 

              Tím se dostáváme k třetímu konstitučnímu stupni, kterým je vnímaná 

předmětnost. Mezi znázorňovanou předmětností a procesem vnímání je podle Husserla 

podstatný rozdíl. Vztah mezi vjemem a vnímanou předmětností je zprostředkován 

syntetickou aktivitou vědomí. Intencionalita je výkon spontaneity vědomí synteticky 

shrnující, pojímající, obsahovou mnohost vjemu do jednoty intendované předmětné 

identity. Vnímané není reelnou součástí vjemu a není mu ani podobné. Pokud by zde byl 

vztah podobnosti, bylo by opět otázkou, mezi jakými členy a jakým způsobem je tato 

podobnost ustavena. Pojímání ustavuje intencionální vztah mezi obsahem počitku a 

vnímanou předmětností. Pojímáním obsah znázorňuje předmětnost, tj. obsah je pojímán 

jako něco, co on sám není. Vjem, jeho reelní složky jsou v reflexi na tento vjem samo 

dané, jsou tím, čím se znázorňují (sebe sama znázorňující vjem)163. Znázorňovaný 

předmět však není ve vjemu nikde reelně obsažen, předmět je intendován výkonem 

spontaneity vědomí, tj. ve vědomí identity, které pojímá obsah vjemu jako to, co 

znázorňuje transcendetní předmětnost. Proces vnímání a jeho časový průběh má tak vliv 

na vnímanou předmětnost zprostředkovaný intencionalitou vědomí, které syntetizuje 

                                                 
161 Husserl, E., Ding und Raum, §16. 
162 Tamt., § 30. 
163 Viz. str. 6 této práce. 
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identitu v toku vjemových obsahů. Předmět a jeho plynutí není reelním průběhem svého 

vnímání.164  

 

              Vzniká otázka poměru vnímání a znázorňované předmětnosti (v našem případě 

znázorňované prostorové předmětnosti) z hlediska poznání. Husserl rozlišuje dvojí rovinu 

vyplňování prázdných intencí vlastním jevem. 1) První rovinou je rovina jevu. 

Vyplňování prázdných intencí náleží každé kontinuální syntéze vůbec. To, co bylo 

míněno v předešlé fázi, je v následující fázi vyplněno nebo zklamáno vlastním jevem. 

Vyplňování a zklámávání intencí je vnitřním průběhem každé kontinuity vnímání jako 

takové. 2) Druhou rovinou je rovina zvětšování nebo zmenšování náplně danosti, usilující 

o dosažení optimální danosti toho, co se již může vlastně dávat, ale v nedostatečné 

jasnosti a rozlišenosti. Cílem je optimální danost, která znázorňuje věc, jak sama vpravdě 

jest. Optimální danost je podle Husserla možná vždy pouze vzhledem k určité intenci, 

která pramení z určitého zájmu. V bodě maxima optimální danosti dochází k úplnému 

nasycení poznávacích intencí vlastním jevem. Věc je vzhledem k určitému zájmu 

optimálně dána, nelze ji poznat lépe, tzn. žádné otáčení, přibližování či vzdalování nebo 

změna podmínek mi ji neukáže plněji.165   

 

              Adekvátní vnímání, tj. vnímání, ve kterém jsou všechny intence vyplněny a 

vnímání tak nepoukazuje na svůj další průběh, je podle Husserla možné v případě 

vnitřních, sebe sama znázorňujících vjemů, ale nikdy v případě prostorových věcí. 

Vnímání prostorových věcí vždy ponechává otevřenou možnost bližšího určení nebo i 

rozporu. Vnímání věci (prostorového předmětu) je nekonečným procesem, v němž 

vyplnění intence je současně vynořením souvislosti dalších prázdných intencí. Každá fáze 

vnímání tak poukazuje na fázi další atd. Adekvátní danost věci je ideál v Kantově smyslu, 

odkazující na nekonečnou souvislost vnímání dané věci. Nemožnost adekvátního vnímání 

věci má apriorní zdůvodnění v nesouladu mezi intenzivní a extenzivní nekonečností 

prostoru a konečností pole vnímání. V každé fázi vnímání je znázorněn vždy pouze 

konečný počet bodů prostoru. Znázorňující pole vnímání je preempirická extenze jevu. 

Každá část jeho náplně znázorňuje v pojímání určitou věcnost. Věcnost má však účast na 

nekonečnosti prostoru, resp. na nekonečnosti možností pohybu a tím i pozic v něm. Každá 

fáze tak odkazuje na další pokračování vnímání. Konečnost pole však nikdy neumožní 

                                                 
164 Husserl, E., Ding und Raum, §§ 6, 8 – 11, 13. 
165 Tamt., §§ 32 - 33. 
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plné zobrazení nekonečnosi bodů  v jedné fázi vnímání. Vnímání věci orientované 

ideálem adekvátní danosti je pro Husserla nekonečným průběhem fází, které v konečnosti 

znázorňujícího pole znázorňují nekonečnost prostoru.166   

 

              Mezi vnímaným a vnímáním je tedy pro Husserla podstatný rozdíl. Mezi 

imanentními jednotami vědomí, v nichž se konstituuje věcnost, a touto konstituovanou 

věcností samou je rozdíl, který vyjadřuje intencionalita vědomí. Oba konstituční stupně 

jsou však fundovány v toku absolutního vědomí. Znázorňovaná předmětnost i 

znázorňující akty jsou současné vzhledem k původnímu impresionálnímu Teď. Jev a 

znázorňovaná předmětnost uplývají současně v toku absolutního vědomí, tj. jsou současné 

v původním impresionálním Teď a procházejí spolu jeho modifikací.167  

 

              Přesto však uvnitř tohoto původního Teď vzniká podle Husserla dvojí sféra, sféra 

znázorňované předmětnosti a znázorňujících aktů. Rozdvojení se týká také času. Na straně 

předmětnosti je konstituován empirický čas. Konstituující fenomény plynou v 

preempirickém čase konstituce. V preempirickém (prefenomenálním) čase konstituujících 

fenoménů, jakožto jednot vnitřního vědomí, se konstituuje empirický čas. Empirický čas 

není časem plynutí konstituujících fenoménů, ale časem v tomto plynutí konstituovaným 

intencionalitou vědomí. Tento čas je intendován v preempirickém čase konstituujících 

fenoménů  a není v něm tedy reelně obsažen. Čas věci není totožný s časem jí 

konstituujících fází. Jako by struktura intencionality vědomí přerážela jednotu fundace 

v impresionálním vědomí Teď, resp. jako by intendovaná identita v toku znázorňujících 

fází byla na těchto fázích natolik nezávislá, že je pro ni lhostejný postup jejich nastávání a 

uplývání. Preempirická časovost toku fází by však měla být pro znázorňovanou 

předmětnost určující a to v rámci fundujícího toku vědomí neustále nových Teď. 

Rýsujícímu se problému se budeme věnovat v následující kapitole. 

 

              Na závěr se pokusme ještě jednou načrtnout základní momenty časové konstituce 

vnímání u Edmunda Husserla v Ding und Raum a Vorlesungen. V základu vědomí stojí 

absolutní tok stále nových Teď. Nastávání Teď se zjevuje vědomí jako tok skrze dvojí 

intencionalitu retence. Retence nemá povahu aktu, trvající jednoty, ale je svéráznou 

intencionalitou původního vědomí, za nímž již žádné vědomí nestojí. V toku se formují 

                                                 
166 Husserl, E., Ding und Raum, §§ 33, 35. 
167 Husserl, E., Vorlesungen, § 42, Beilage VI. 
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imanentní jednoty vědomí. Imanentní jednoty jsou také intencionální akty. Intencionální 

akty mají své trvání v preempirickém čase konstituujícího toku. Intencionální akt 

intenduje znázorňovaný předmět syntetickou aktivitou vědomí. Znázorňovaný předmět je 

trvající identita v toku znázorňujících fází. Předmět není v průběhu znázornění reelně 

obsažen. Identita, věc, může být znázorněna v nekonečnu znázornění, přičemž žádné 

z nich nevystihuje adekvátně její celou určitost. 

 

 

5. kapitola 

Kritické poznámky 

 

              Následující kapitola je pokusem rozvinout určitou možnost tematizace 

vztahování se ke zjevnosti jsoucna, která může vycházet z jistých momentů Husserlovy 

koncepce vnímání a především časového vědomí. Těmito momenty jsou hlavně: 1) 

impresionální Teď jako absolutní základ vědomí, resp. neustálé nastávání nových Teď 

jako absolutní zdroj bytí a vědomí, 2) trvání jako nepřetržitá modifikace retencí v novém 

Teď, 4) časový dvůr vnímání, kde Teď je nedosažitelnou idealní hranicí, 5) adekvátní 

poznání věci jako neukončitelný proces. Husserl pracoval s těmito momenty, ale 

nerealizoval jejich možnosti, nabízející odlišnou perspektivu na otázku zjevnosti jsoucna a 

možnosti jeho poznávání. V rámci úsilí o fenomenologii jako první vědu, zakládající a 

vymezující možnosti pravdivého, tj. objektivně platného, poznání, je pravděpodobně 

musel přejít, a stejně tak přítomný pokus musí přejít zase jiné momenty, aby se objevila 

ona odlišná perspektiva.   

 

 

5.1 Časovost identity 

 

              Jak již naznačeno v předcházející kapitole, rýsuje se problém, resp. rozpor mezi 

transcendencí znázorňovaného předmětu a jeho imanencí v původním impresionálním 

vědomí nastávání neustále nových Teď, které podle Husserla zakládá bytí vědomí a v něm 

konstituované předmětnosti. Tento rozpor má poukázat na Husserlovo nečasové pojetí 

identity jako jednoty transcendující svá znázornění, a s tím úzce spojené přehlédnutí 

fundující role nastávání nových Teď, které v sobě konstituci identity nesou.  
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              Intencionální vztah je podle Husserla syntetickou aktivitou vědomí, shrnující 

mnohost vjemů ve vědomí jednoty znázorňované předmětnosti. Znázorňovaná 

předmětnost není reelní součástí vjemu a žádný jednotlivý vjem ji nemůže znázornit. 

Identita znázorňovaného předmětu tak transcenduje průběh svého znázornění, resp. 

jednotlivé fáze v tom, čím jsou právě jako jednotlivé fáze, kterými prochází kontinuita 

vnímání, nejsou pro znázornění identity relevantní. S mnohostí fází jevu znázorňujícího 

totéž se z hlediska toho, co je znázorněné, nic nemění. Identita prochází tokem fází 

vnímání bez jakékoli změny. Obsah vjemu je z hlediska identity, resp. znázornění, 

uchopen jako mimočasová materie. Identita je tedy pro Husserla nečasové shrnutí průběhu 

vnímání spontaneitou vědomí. Identita je nečasové shrnutí, protože identita je sama v sobě 

nečasová, něco, co může procházet fázemi znázornění beze změny, v čase se pouze 

ukazovat, tj. může mít určitou časovou extenzi, ale to, čím sama identita v sobě jest 

prochází tokem beze změny. Identita je shrnutím spontaneitou vědomí, protože vědomí je 

sférou absolutního bytí, ve kterém se veškeré znázornění konstituuje. Vědomí podržuje 

nastávání Teď do toku, ve kterém se může konstituovat předmětnost. Vědomí je sférou, ve 

které se vše musí ukazovat. Ukazovat se tak znamená pro Husserla být ve formě identity, 

tj. toho, co transcenduje jednotlivou časovou fázi. Ještě jednou jinými slovy: intencionální 

vztah znamená pro Husserla transcendování průběhu vnímání ve vědomí identity 

znázorňované předmětnosti, která je identitou téhož v průběhu znázornění. 

 

              Podle Husserla však v základu vědomí stojí neustálé nastávání nových Teď 

původní imprese. Vědomí není nic bez původní imprese.168 Původní imprese dává 

neustále nové Teď. V toku Teď se zakládá možnost konstituce, je základní rovinou 

vědomí. Intencionální identita znázorňované předmětnosti, která sjednocuje fáze vnímání 

v identitě téhož, transcendujícího tak každou z fází svého znázornění, tak nutně podléhá 

absolutnímu toku Teď a je tak přece jen vázána na určitou fázi svého znázornění, třebaže 

v rámci Husserlovy teorie intencionality až na tu nejhlubší, tj. fázi toku absolutní 

subjektivity. Identita se tedy nutně rozpadá do impresionálních Teď, které již nemůže 

transcendovat. Teď původní imprese je absolutní Teď nesoucí v sobě přítomnost, minulost 

i budoucnost, a proto je v něm identita vázána a nemůže jím prostupovat v jiné Teď jako 

identita v mnohosti, protože zde není žádná mnohost fází, je vždy pouze jediné Teď 

                                                 
168 Husserl, E., Vorlesungen, § 31, Beilage I. 



 59 

původní imprese, kterým prochází tok absolutního vědomí. Teď původní imprese je tak 

neprůhledné, protože samo v sobě nese celou minulost a budoucnost, vždy znovu ji 

vytváří, modifikuje v novém Teď. Identita by tak měla být obsažena v tomto původním 

Teď, které zneprůhledňuje jednotlivé Teď ukazování. 

 

              Znázorňovaná předmětnost má své trvání, empirickou časovou extenzi, ve které 

se může změnit, ale tato časová extenze je opět znázorňovaná, tj. identita v mnohosti fází. 

Znázorňovaná předmětnost má časovou extenzi skrze identitu jednotlivých časových míst. 

Časová extenze předmětnosti se zjevuje podržením časových míst znázornění dané 

předmětnosti a toto podržení je vždy modifikováno s každým novým Teď původní 

imprese. Čím však vůbec vznikají jednotlivá časová místa, resp. čím se jednotlivé fáze liší 

tak, že dávají předmětu jeho časovou extenzi, když principem znázornění je prohlížení 

časových fází v identitu znázorněného, tj. identita téhož v mnohosti fází? Husserlovou 

odpovědí je nastávání nových Teď, která vytvářejí stále nové časové místo. Časové místo 

trvá, drží svoji identitu v modifikaci s každým novým Teď. Každé nové Teď je původní a 

jako původní, tj. nenavazující na žádnou předchozí fázi, vytváří zcela nové časové místo. 

Problém však spočívá v tom, jak tuto novost přepsat do identity znázorňovaného. Husserl 

tvrdí, že s novým Teď se fáze neustále modifikují a posouvají do minulosti. Z toho ale 

zároveň plyne, že nové Teď tak nemusí být pouze novou formou již daného, ale samo 

svým nastáváním přináší nový obsah, nikoli pouze modifikaci minulého. Jinými slovy 

novost Teď nespočívá pouze v modifikaci, ale v obsahovém rozdílu. Být Teď a být jinou 

fází absolutního toku jakožto zdroje bytí má obsahový důvod. Teď tak není pouze 

průběhovou fází identity, ale má svůj vlastní obsahový potenciál, charakter. Z jiného úhlu 

se tak znovu dostáváme k neprůhlednosti, resp. původnosti Teď. Vztah původnosti Teď a 

trvání  je tématem dalšího oddílu. Zde pouze předznamenejme, že trvání předmětnosti 

tedy nejde napříč Teď, ale v jeho rámci.  

 

 

5.2 Diagram času – rovina trvání proti nastávání 

 

              V předešlém oddíle byl tématem vztah jevových fází, znázorňované předmětnosti 

a nastávání původních impresí Teď. Pro další ozřejmení jejich vztahu může posloužit 
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následující obrázek, který vychází z Husserlova diagramu času:  

   

Obrázek pootočil Husserlův diagram času o 90°. Přímka p znázorňuje tok absolutního 

vědomí, nastávání nových Teď, tj. v Husserlově diagramu přímka OE. Rovinám r1 a r2 

odpovídá v Husserlově diagramu kontinuita časových fází, tj. PO´ a EP´O´´. Roviny r1 a 

r2 nazvěme roviny trvání. Jevové a časové fáze, předmětnost jako identita v mnohosti jsou  

útvary na rovině trvání.  

 

              Rovina trvání je kolmá na nastávání Teď. To se ukazuje již u Husserla: s každým 

novým Teď je modifikována celá časová řada169, tok nastávání Teď nemá trvání170 a dvojí 

pojetí Teď. Z hlediska kontinuity fází, tj. trvání, se Teď ukazuje jako ideální hranice, 

zatímco z hlediska toku absolutního vědomí je Teď původním časovým místem, které je 

tvorbou nového.171                

                 

              Důsledkem kolmosti roviny trvání a nastávání Teď je rozdílnost vztahů na rovině 

a v nastávání. Odlišným fázím roviny odpovídá jediné Teď. Vztahy mezi novými Teď 

nevyjadřuje kontinuita trvání. Zdá se, že Husserl přehlíží odlišnost nastávání od vztahů 

v rovině trvání a konstituci předmětnosti, či obecněji, zjevování jsoucna vysvětluje pouze 

v rovině trvání, tj. jako syntézu vědomí uchopující identitu v mnohosti fází. Syntézu fází i 

                                                 
169 Viz. str. 33 - 35 této práce.  
Husserl, E., Vorlesungen, §§ 10 – 11, Beilage I. 
170 Viz. str. 41 – 42, 50 této práce, 
 Husserl, E., Vorlesungen, § 35. 
171 Tamt., §§ 10, 16, 31, 33, Beilage I, 
viz. str. 35, 37, 39 - 40 této práce. 
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podle Husserla však nutně předchází původní nastávání Teď, kterým se nové fáze tvoří. 

Vznik nového Teď je původní tvorbou, kterou nelze převézt na výsledek vztahů v trvání. 

Vznikem nového Teď se celá řada fází modifikuje, tzn. minulé a budoucí se vždy znovu 

obnovuje v každém novém Teď, které je v sobě nese a tím je činí stále aktuálními.172 

Fenomenální Teď, aby se zjevilo, vyžaduje kontinuitu před a potom. To není vůbec 

zpochybňováno. Zároveň se tím ale nic nemění na podstatné odlišnosti mezi kontinuitou 

fází a jejich nastáváním, tj. že je zde vůbec nové časové místo, nové Teď. V novém Teď 

je modifikována celá řada fází, to znamená, že modifikace zasahuje celou řadu naráz a tak 

říkajíc zvenčí. Nastávání přináší nové, kterým se celá řada proměňuje. Nastávání nového 

Teď nelze vyčíst z množiny již daných fází, ta je statická, uzavřená.  

 

              Nastávání je tak nejen odlišné od vztahů v rovině trvání, ale současně je může 

proměňovat a to způsobem, který z již daných fází nelze vyčíst. Nastávání je původním 

zdrojem nového časového místa, které nelze vyčíst z množiny fází, a jako nové časové 

místo je odlišné od předchozích, jak již řečeno výše. Tvorba nových Teď má obsahový 

potenciál, protože skrze znázorňovanou odlišnost časových míst nabývá zjevnost časová 

extenze.  

                 

              Principem roviny trvání, resp. principem jakým se nastávání obráží v rovině 

trvání, je princip kontinuity, tj. diference v rámci jednoty173. Nastávání Teď se zjevuje ve 

vědomí jako tok skrze dvojí intencionalitu retence. Vnitřním principem, který však ovládá 

i tuto spontaneitu vědomí, je možnost diference pouze v rámci vyšší jednoty. Diference se 

zjevuje vždy v rámci jednoty, která ji vřazuje do vyšší kontinuity, např. do kontinuity 

vnímání jednoho předmětu nebo, pokud jednota předmětu je zpochybněna, jednoty 

vnímání vůbec. Diference je zde možná jako upřesnění či doplnění v rámci určité 

kontinuity, plynutí, ale nikdy jako úplný zlom.  

 

              Princip jednoty či koherence roviny trvání se ukazuje také v Husserlově analýze 

vnímání. V rovině trvání není izolovaný bod Teď. Teď je vždy součástí kontinuity fází. 

                                                 
172 Husserl, E., Vorlesungen,, § 10 – 11, 
viz., str. 33 – 35 této práce. 
173 Viz. str. 20 – 21, 47 této práce, 
Husserl, E., Ding und Raum, § 29, 
Husserl, E., Vorlesungen, § 41. 
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Tak při vnímání věci vlastně daná strana implikuje celou věc, která není vlastně dána.174 

Vlastně daná strana je stranou věci a jako taková se vlastně zjevuje, tj. již ve vlastním jevu 

strany je implikován vztah k celku způsobem pojímání smyslového obsahu. Vlastně daná 

část předmětu implikuje celek, ale celek není součtem částí.175 Část je vždy již doplněna 

do celku a tento celek současně není tvořen postupem fází, sčítáním částí, protože v každé 

fázi vždy již jest implikován. Každá fáze tak obsahuje odkaz na širší souvislost. Jednou 

z těchto souvislostí je časová řada. Jednotlivý vjem znázorňuje v souvislosti retencí a 

protencí.176 Teprve pokud je jednotlivá fáze vřazena do této souvislosti, poté znázorňuje. 

To znamená zjevnost předmětnosti v jednotlivé fázi vjemu vzniká vztahem v horizontále, 

tj. předmět se zjevuje v rovině trvání. Pokud je rovina trvání kolmá na nastávání, poté se 

ukazuje, že zjevnost vyžaduje zneprůhlednění Teď v nastávání (tj. Teď na přímce p). 

Jednotlivá fáze znázorňuje pohledem směřujícím po horizontále, tj. vždy v doplnění 

potřebné souvislosti. V původní impresi je však vždy pouze jedno Teď. Původním Teď 

nastávání tak nelze prohlédnout dále po přímce p, protože pohled každé fáze směřuje po 

horizontále. Zjevnost tak v každém Teď rozevírá horizontálu souvislosti, zneprůhledňující 

původní nastávání. 

 

              Moment neprůhlednosti původního Teď je klíčový. Neprůhlednost Teď se 

ukazuje být implikována již v představě toku. Aby  se něco mohlo postupně odvíjet, téci, 

je předpokladem určitá mez, hranice, která je tokem právě překonávána a dále posouvána. 

Pokud by zde nebyla žádná hranice, např. hranice časového ještě ne, poté by odvíjení se, 

postup nebylo možné, protože by vše již bylo rozvrženo, rovnoměrně dáno. Tok 

předpokládá proměnu a ta není možná, pokud zde ještě něco není. Možnost zde ještě 

nebýt pramení z neprůhlednosti původního Teď. Tato neprůhlednost, jak z výše řečeného 

vyplývá, přirozeně neznamená to, že není možné obracet se k minulému a očekávat 

budoucí, ale že obojí časové výhledy vycházejí z Teď, resp. u Husserla tomu odpovídá, že 

musejí být impresionálně vědomé.177  

 

                                                 
174 Husserl, E., Ding und Raum, §§ 16, 18,  
viz. str. 12 – 13 této práce. 
175 Viz. str. 35 - 37 této práce, 
Husserl, E., Ding und Raum, §§ 16, 30. 
176 Viz., str. 35 – 37 této práce, 
Husserl, E., Vorlesungen, §§ 10, 16,  
Husserl, E., Ding und Raum, §§30, 32. 
177 Viz. str. 39 – 40, 47 – 48 této práce, 
Husserl, E., Vorlesungen, §§ 31, 33, 42, Beilage I. 
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              Neprůhlednost Teď je tedy také implikována v neadekvátnosti vnímání věci178. 

Neadekvátnost vnímání spočívá v nemožnosti dokonale znázornit prostorovou věc 

v konečném průběhu vnímání.179 Tím je již učiněn předpoklad, že vnímání je průběhem 

fází, které nejsou průhledné jedna v druhou, tj. nastávají po řadě, nikoli najednou – je zde 

jedna fáze a poté druhá a tím vzniká vědomí toku. Mít více fází vyžaduje určitou 

posloupnost, průběh. 

 

              Neprůhlednost však nemusí mít pouze negativní význam zabraňování pohledu, 

zdržování, které v případě vnímání vede k jeho rozložení do neadekvátních fází. 

Neprůhlednost může být uchopena také pozitivně jako tvůrčí. V každém i když konečném 

vnímání se přece jen něco ukazuje. Každé původní Teď časového diagramu nese v sobě 

celou kontinuitu jevu, která je činí způsobilým zjevovat.180 Každé Teď je v tomto ohledu 

úplné a má svou vlastní hodnotu. Celá věc nikdy nebude vlastně dána, ale vždy se již celá 

ukazuje ve fázích vnímání. Nezdá se být proto zcela oprávněné zbavovat fáze vnímání 

jejich svébytnosti a úplnosti ve vztahu ke zjevování věci ve jménu ideje takové danosti 

věci, která by mohla být dána, ale nikdy a priori být dána nemůže181, na konci celého 

průběhu vnímání, tj. v shrnující vědomí jednoty fází uchopující identitu v mnohosti182. 

Z této perspektivy může neurčitost a nejasnost znázorňované věci v určité fázi být 

pozitivní, tj. ukazující např. stín, dodávající specifický charakter věci, která právě Teď 

jest. Neurčitost a nejasnost tak nemusí být pouze nedostatek.  

 

              Uznáním neprůhlednosti původního Teď a z toho plynoucí svébytnosti fází 

vnímání tak dochází k sjednocení „jak“ a „co“ zjevování. Věc je v každé své fázi celá, 

resp. plně určená. Původním Teď (jak) nelze prohlédnout (protože nese v sobě celou 

kontinuitu fází – minulost a budoucnost) v „co“ (věc) jakožto identitu v mnohosti fází. 

Každá fáze totiž zjevuje svou identitu. Přirozeně, pokud vnímáme věc, má určité trvání a 

                                                 
178 Viz. str. 25 – 29 této práce,  
Husserl, E., Ding und Raum §§ 33, 35, 37. 
179 „Stále je otevřená možnost, že věc, tatáž věc, má nové určitosti, které nejsou v tom, co se nyní zjevuje, 
znázorněné nebo přinejmenším nejsou tak znázorněné, aby se nemohly znázornit v nových jevech s doposud 
nevídanou bohatostí vnitřních diferencí.“ Husserl, E., Věc a prostor, § 37, str. 270. 
180 Viz. str. 33 – 36 této práce, 
Husserl, E., Vorlesungen, §§ 10 – 11, Beilage I. 
181 Viz. str. 27 této práce, 
Husserl, E., Ding und Raum, § 35. 
182 Jak již řečeno výše (str. 59 ) tato identita však přehlíží původnost nastávání Teď. Identita se rozpadá do 
soběstačných, z hlediska zjevnosti úplných fází a není proto důvod je devalvovat jako neúplné fáze vnímání. 
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nemění se s každým novým Teď v něco jiného. Záleží ale na tom, jakým způsobem je toto 

Teď chápáno.Teď může mít různý „rozsah“, ale stále pro něj platí, že je neprůhledné. 

 

              Tím se dostáváme k velmi důležitému tématu, co je vlastně tímto původním Teď. 

Toto Teď není Teď jako fáze trvání. Jak vyplývá z předešlého, Teď je původním 

momentem tvorby, kdy vzniká nové časové místo, které v sobě nese celou časovou 

kontinuitu a není proto v ní umístitelné, vymezitelné. To znamená, toto Teď není neustále 

ubíhající fází v rovině trvání, resp. nelze je  v čase vyměřit, protože jeho nastávání 

zadržené v rovině trvání zakládá možnost každého měření.183 Teď není určováno údery 

hodin, protože údery znějí již v něm. Změřit Teď, říci jak dlouho trvá, by znamenalo 

umístit jej zpět do roviny trvání mezi potom a před, kterou Teď však teprve nese. Zatímco 

fáze trvání přecházejí do sebe v diferencích, které lze rozlišovat až do limity totožnosti184, 

původní Teď je celé Teď, nové časové místo, které teprve svým nastáváním a kontinuitou, 

kterou nese v sobě jako trvání, přináší před a potom. Toto Teď tak nemůže být zobrazeno 

v trvání, kde Teď je pouze ideální hranicí, nýbrž celou rovinu trvání teprve umisťuje. 

Veškeré umisťovaní se děje v něm, ale toto Teď již není v absolutním smyslu umístěno. 

Pokud hledáno, ukazuje se pouze samo v sobě, tj.  jako nedosažitelná ideální hranice. 

 

              Na druhou stranu je třeba říci, že se neukazuje nastávání bez trvání a trvání bez 

nastávání. Není možné trvání bez časové extenze implikující určitou změnu, uplývání, 

stejně jako není možné nastávání bez určité kontinuity před a potom. V ukazování se 

trvání a nastávání vyžaduje, přesto jsou však odlišné. O co zde běží, je právě pokus tuto 

odlišnost nepřehlédnout. Rovina trvání je kolmá na nastávání. Nastávání se obráží 

v trvání. Vztahy v trvání a nastávání jsou  však různé. Zatímco v trvání se Teď začleňuje 

do roviny na základě principu jednoty, v nastávání se Teď nikam nezačleňuje. Je právě 

jedním původním časovým místem, „prazdrojem bytí a vědomí“185. To, co platí ve 

vztazích na rovině trvání, tak neplatí v nastávání. Principy panující na rovině trvání a 

v nastávání (pokud se zde o nějakém principu dá mluvit a pokud je to možné vůbec 

rozhodnout) jsou soběstačné.  

 

                                                 
183 Viz. str. 41 – 42 této práce, 
Husserl, E., Vorlesungen, § 35, Beilage VI. 
184 Viz. str. 22 této práce, 
Husserl, E., Ding und Raum, § 30. 
185 Viz. str. 39 – 40, 47 – 48 této práce, 
Husserl, E., Vorlesungen, §§ 31, 33, 42, Beilage I. 
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              Pokud bychom se dopustili fikce a uvažovali rovinu trvání samostatně tak, že 

bychom abstrahovali od nastávání, které však jako zjevující se implikuje, ukázalo by se, 

že princip vládnoucí trvání nastávání vůbec nevyžaduje, ba naopak je na překážku jeho 

vnitřním totalizujícím tendencím, popírajícím nastávání nového, které prolamuje již dané 

a jeho vztahy na rovině trvání. Rovina trvání je ovládána principem jednoty, kontinuity, tj. 

průhlednosti. Vše je již zde, na jedné rovině dáno a lze je tak, pokud adekvátním 

způsobem provedeno, prohlédnout. Neprůhlednost je nedostatek. Trvání se tak pokouší 

vše převést na rovinu průhlednosti a tím umístit, zdůvodnit. Na této fiktivní rovině 

trvání186 nelze vyčíst nutnost nastávání. Vše je již zde, potenciálně průhledné, proč vnášet 

změnu a neprůhlednost? Neprůhlednost by bylo nutno zdůvodnit, tj. umístit ve vztazích na 

rovině trvání a tím je již popřena. V ideálu trvání nic nechybí, veškerá změna je rozvoj 

daného. Dalo by se namítnout, že rozvoj je již určitým průběhem, který tak předpokládá 

posloupnost fází, které nelze najednou prohlédnout. Odpověď setrvávající na rovině trvání 

je však přirozeně jasná: 1) průběh je pouze důsledkem nedokonalosti, 2) sám nic obsahově 

nepřináší, jeho rychlost je lhostejná. 

 

 

5.3 Některé důsledky 

               

              Poslední oddíl je pokusem nastínit některé další důsledky plynoucí 

z temporalizace identity, resp. do-časnosti znázornění v původním Teď. Nejbližšími 

důsledky pro Husserlovskou fenomenologii jsou: 1) nemožnost dosažení absolutní půdy, 

sféry samodanosti, v níž se konstituuje předmětnost, 2) opuštění situace subjekt – objekt, 

kde subjekt, daný sám v sobě, pozoruje jemu vnější předmět.  

 

              Ad 1): Bod identity, kterým prochází konstituce, sám podléhá časovosti, je 

temporalizován plynutím původního Teď, které není jeho výkonem. Konstituce je vázána 

do původního Teď, které plní identitu (i samo daného) do-časností. Absolutní půda 

fenomenologického pozorovatele se prolamuje do časových míst původní tvorby Teď. 

Tuto tvorbu samu však již nelze nahlédnout, není konstituována, protože je právě tím 

                                                 
186 Fiktivní rovina trvání, protože, jak již řečeno, přehlížející průběh ukazování a tím i vzájemnou vazbu trvání a 
nastávání. 
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místem, odkud se hledí. Pokud je absolutním základem tok, který sám nemá trvání, poté 

vše podléhá jeho průběhu, tj. je imanentní jeho temporalizaci.187  

 

              Ad 2): Subjekt a objekt jsou momenty téže situace, časového místa. Subjekt nemá 

svůj vlastní absolutní základ, transcendentální vědomí, ze kterého by konstituoval 

předmětnost, aniž by nebyl samotný proces konstituce součástí situace, kterou konstituuje. 

Jinými slovy do-časnost znamená obsaženost v situaci, kde žádný z jejích momentů není 

více původní a neexistuje tedy obepínající perspektiva, uchopující situaci z místa, které je 

jí vnější a staví ji tak před sebe jak sama o sobě jest. Do-časnost je popisem situace, kde 

nelze vidět neviděné, slyšet neslyšené, vzpomenout zapomenuté apod. Vidím to, co je 

možné vidět, slyším to, co je slyšené a nemohu vzpomínat na to, co je zapomenuto. Pokud 

věc vidím, ztrácí neviditelnost, nemohu ji vidět v její neviditelnosti. Obsaženost v situaci 

tak vykresluje časové místo. Časové místo je situace, která zabraňuje průhled v identitu ve 

smyslu jednoty prostupující mnohost, tj. stojící v sobě samé. „Jak“ a „co“ se setkávají 

v neprůhlednosti původního Teď. 

 

              Dalším důležitým důsledkem je povaha samotného poznání takové situace. 

Poznání situace, kterou nelze transcendovat, je přirozeně této situaci také imanentní. 

Myslet tuto situaci znamená stát se její součástí, myslet sebe jako její součást. Nelze 

pozorovat situaci vylučující možnost pozorování. V opačném případě následuje paradox 

lháře, sebe sama vyvracející skepse. Poznání neprůhlednosti tak není jejím 

zprůhledněním, nezbavuje ji jejího charakteru překážky, ale vyslovuje to, co se takto 

ukazuje, tj. je vypovídáním času, resp. časového místa a identity ve své do-časnosti. To 

znamená, že neprůhlednost zůstává neprůhledná. Jak je možná neprůhlednost, skrze 

kterou je možné hledět?  Poznání neprůhlednosti je jí určováno, je jí vedeno tzn. je samo 

do-časné. Je velmi dobře možné, že neprůhlednost se posléze ukáže být přeci jenom 

průhledná a přítomné poznání její neprůhlednosti jako pouze dočasné. Tato změna je však 

pouze potvrzením neprůhlednosti neprůhlednosti, tj. že neprůhlednost zůstává 

                                                 
187 Husserl si je důsledků této radikální temporalizace v rámci, který mu umožňuje jeho pojetí  fenomenologie, 
vědom. Viz. Husserl, E., Ding und Raum, § 84. „Warum muß aber eine Welt existieren und existieren müssen 
〈sic!〉? Ich sehe in der Tat nicht ein, daß sie das müßte. Das betrifft die Welt im weitesten Sinn, einschließlich 
das Ich als Persönlichkeit und andere Ich. (...) Alles in allem, die Welt ist ihrer Existenz und ihrem Sosein nach 
ein irrationales Faktum, und ihre Faktizität liegt einzig und allein in der Festigkeit der 
Motivationszusammenhänge, die all die erwogenen Möglichkeiten als wüste Möglichkeiten erscheinen lassen, 
als grundlose, aus der Luft gegriffene Möglichkeiten;“ Tamt., § 84, str. 288 – 290. 
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neprůhledná dočasností každého zprůhlednění. Její neprůhlednost se tak ukazuje děním, 

nikoli jako teze. 

 

 

Závěr 

 

              Tématem práce bylo pojetí temporality vnímání u E. Husserla v přednáškách Ding 

und Raum188 a v Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins189. Cílem 

bylo podat přesně, jasně a přehledně Husserlovo pojetí temporality vnímání. Otázka 

temporality vnímání je Husserlem uchopena jako problém časové konstituce vnímání a 

vnímaného. Odpověd je možné formulovat propojením obou pramenů na základě 

konstitučních stupňů.190  

 

              Shrňme zde ještě jednou základní momenty. Absolutní vědomí je tvořeno tokem 

původních impresí Teď. Vědomí není nic bez těchto impresí. Každé Teď je zdrojem nového 

časového místa. Nastávání nového Teď je původní tvorbou, „zdrojem bytí a vědomí“, které 

nevychází z ničeho dalšího, na nic nenavazuje. 

 

              Nastávání Teď se ukazuje ve vědomí jako tok, tj. vždy v rámci kontinuity. Tato 

kontinuita je výkonem spontaneity vědomí. Vědomí toku je umožněno dvojím: 1) vnitřním či 

původním vědomím, které činí každý obsah vědomí vědomým ještě před jeho tematizací ve 

vědomém  aktu; 2) dvojí intencionalitou retence. Retence je retencí původního vědomí právě 

minulé fáze. V retenci je podržována právě minulá fáze tak, že tvoří součást přítomného Teď 

jako to, co je právě minulé.  To je možné právě podélnou intencionalitou retence, resp. toku 

vědomí. Každá fáze vědomí se vztahuje v podélné intencionalitě k fázi předchozí (a 

následující), přičemž předchozí fáze opět ke své fázi předchozí, čímž se vytváří řetěz retencí, 

který se táhne dále do minulosti. Druhou intencionalitou retence je příčná intencionalita. Fáze 

vědomí se vztahuje jak k předchozím fázím, tak současně k intendované předmětnosti a to 

právě příčnou intencionalitou. Příčná a podélná intencionalita tvoří jednotu. Příčnou 

                                                 
188 Husserl, E., Ding und Raum. Vorlesungen 1907, in: Hu XVI, vyd. U. Claesges, Nijhoff 1973.   
Husserl, E., Věc a prostor (§§ 1-43), přel. D. Mudrová, in: Studie k prostorovosti II, Praha 2007. 
189 Husserl, E., Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, in: Hu X, vyd. R. Boehm, 
Nijhoff 1966. 
Husserl, E., Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí, přel. V. Špalek a W. Hansel, Praha 1996. 
190 Viz. 4. kapitola této práce. 
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intencionalitou se fáze vztahuje k předmětnosti, podélnou intencionalitou předmětnost 

vyplňuje časovou extenzi.  

 

              Fáze toku absolutního vědomí nemají trvání, tj. neformují jednoty, identity 

prostupující fázemi toku a tak nabývajícími trvání. Tok je právě těmito fázemi.  

 

              Nastáváním Teď, resp. v průběhu toku, se formují imanentní jednoty vědomí. 

Imanentní jednoty mají trvání, jsou časově extendovanou (v preempirickém čase toku) 

identitou. Mezi imanentní jednoty patří akty vnímání. Vnímání konstituuje znázorňovanou 

předmětnost pomocí jevů. Znázorňovaná předmětnost však není průběhem svého vnímání. 

Vnímání se vztahuje k předmětnosti ve vědomí identity. Znázorněné je identitou v jevové 

mnohosti, v různosti jevových fází, tzn. není v žádné z nich reelně obsaženo, ale transcenduje 

je jako intencionální předmět.  Různé jevy se intencionálně vztahují k téže předmětnosti, 

předmětnost se zjevuje právě jako to identické, které není reelní složkou jevu. Znázornění 

tedy vzniká identitou v mnohosti. Znázornění vzniká transcendováním fází vnímání ve 

vědomí identity, která je různě znázorňována.   

 

              Tématem poslední kapitoly je zde vznikající problém a z něj vycházející možnost 

radikálnějšího uchopení nastávání Teď. Znázorněná předmětnost je identita v různosti 

znázornění. Současně je zde ale cosi jako původní znázornění v Teď toku absolutního 

vědomí, které nelze transcendovat, protože je původním impresionálním vědomím, kterým 

prochází, resp. které v sobě  nese celou časovou kontinuitu před a potom (jak ukazuje  

Husserlův časový diagram). Je zde tedy  rozpor mezi identitou, která transcenduje svá 

jednotlivá znázornění a identitou, která je imanentní Teď absolutního toku vědomí. 

 

              Kontinuita časových fází je posouvána s nastáváním každého nového Teď. Teď 

absolutního toku v sobě nese celou časovou kontinuitu, která je tak s každým novým Teď 

neustále modifikována. Toto Teď původní imprese (absolutního toku vědomí) je však vždy 

pouze jedno (třebaže se vždy ukazuje v kontinuitě fází). Na jedné straně je tak kontinuita fází, 

na druhé straně vždy pouze jedno Teď, ve kterém se kontinuita ukazuje. V Husserlově 

diagramu tomu odpovídají dvě kolmé přímky. Dají se zde tedy rozlišit dva odlišné vztahy: 

vztahy v rámci kontinuity fází a „vztahy“ v nastávání Teď. To, co se ukazuje v rovině trvání 

(kontinuity fází), může být proměněno v novém Teď, které jednak celou kontinuitu v sobě 

nese, a jednak jeho nastávání je původní tvorbou, novým časovým místem, které nenavazuje 
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na předešlé a nelze z něho vyčíst nutnost jeho příchodu.191 Nové Teď tak může přítomnou 

situaci (kontinuitu fází) proměnit „zvenčí“, tj. na základě principů, které uvnitř situace nelze 

nahlédnout. To, co platí na rovině trvání Teď, se může následně ukázat jako omyl. Ale právě 

až následně, omyl se stává omylem právě až poté, co byl odhalen. Dřívější pravda, dokud se 

neukázala jako omyl,  byla stejně tak pravdivá jako je ta, která ji nahradila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
191 Nastávání lze podle Husserla nazvat tokem pouze metaforicky. Viz. Husserl, E., Vorlesungen, § 36. 
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